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Samenvattend: een zelfhulpboek dat ik zeer
kan aanbevelen. Vooral behandelaren die ambulant werken en vaak in situaties terechtkomen
waar vooral de familie hulp zoekt, terwijl de
patiënt geen hulp wil of erg ambivalent staat
tegenover hulp, zullen hier vele nuttige tips uit
kunnen halen. Het boek leent zich prima om er
samen met de betrokken familie mee aan de slag
gaan. Een aanwinst dus voor het dagelijks werkveld. Enig minpunt: de titel Een verslaving in huis
vind ik wat koud en minder geslaagd. De oorspronkelijke titel, Get your loved one sober, straalt
wat meer warmte uit. Maar goed, ieder zijn smaak
natuurlijk.
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