
Wat is het programma van 
NA-Anonieme Verslaafden?

NA is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en 
vrouwen die te maken kregen met een ernstig drugsprobleem. 
Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean 
te blijven door geregeld samen te komen. We volgen een 
programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle 
drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige 
voorwaarde om lid te worden. We hebben ervaren dat de kans 
op succes het grootst is als je begint vanuit een open houding. 
Gun jezelf een kans. De uitgangspunten van ons programma zijn 
eenvoudig geformuleerd en kunnen direct in de praktijk worden 
toegepast. Het voornaamste aan deze uitgangspunten is dat ze 
werken.

Lidmaatschap bij NA is vrijblijvend, we zitten nergens aan vast. 
Wij zijn niet aangesloten bij andere organisaties, wij vragen geen 
inschrijfgeld of contributie, we hoeven niets te ondertekenen en 
wij hoeven aan niemand iets te beloven. Wij zijn niet verbonden 
aan politieke of religieuze groeperingen. Wij onderhouden geen 
contacten met instanties zoals de reclassering en we zijn geen 
verlengstuk van justitie. Iedereen kan zich bij ons aansluiten, 
ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of 
het ontbreken van een geloofsovertuiging.

Je verleden doet voor ons niet ter zake. We hoeven niet 
te weten met welke mensen je omging, wat je gebruikte of 
hoeveel je gebruikte. Het maakt ons niet uit of je veel of weinig 
te besteden hebt. Het gaat ons er alleen om wat jij aan jouw 
probleem wilt doen en hoe wij jou daarbij kunnen helpen. 
Wat wij geleerd hebben over clean blijven, kunnen we alleen 
behouden als we onze kennis doorgeven aan anderen. Om die 
reden is iedere nieuwkomer de belangrijkste persoon op onze 
bijeenkomsten. Ervaring heeft ons geleerd dat mensen die 
geregeld deelnemen aan onze bijeenkomsten, clean blijven.
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