
Je bent niet alleen! 

GAAT DIT OVER JOU?

Je bent in de loop van de tijd meer
gaan drinken, gebruiken, gamen of  
gokken en je voelt je hier niet goed bij.

Je ervaart steeds vaker de negatieve
effecten hiervan.

Je neemt je regelmatig voor om te
minderen of zelfs helemaal te stoppen 
maar het lukt je niet om dit vol te  
houden.

Je schaamt je maar je durft het niet 
be  spreekbaar te maken uit angst voor 
gezichtsverlies en eventuele  
consequenties.

Je twijfelt of je wel echt een probleem
hebt, is het niet gewoon een fase waar
je doorheen moet?

Er zijn veel mensen die met hetzelfde 
probleem worstelen.

En het goede nieuws is dat je het niet 
langer alleen hoeft te doen. Er bestaat 
binnen jouw organisatie de mogelijkheid 
om hulp te krijgen via Anoniemezorg.nl.

ANONIEME HULP 

Bij vragen 
over alcohol- en 
drugsgebruik, gamen 
en gokken

IN HET KORT

  Informatie, antwoorden 

en hulp

  Advies van ervarings- 

deskundige professionals 

 Volledig anoniem

  Snelle toegang tot  

professionele hulp

  Geen kosten voor de  

medewerker



Ervaar jij problemen 
door jouw alcohol- of 
drugsgebruik, gamen 
of gokken?

Wij zijn er 
om jou te helpen

MEER WETEN?

TELEFOON
Bel  035 220 30 20

Bellen zonder nummerherkenning
#31# 035 220 30 20

WHATSAPP
Stuur je bericht naar 035 220 30 20

CHAT
Stel je vraag via de chat op de website 
www.AnoniemeZorg.nl

MAIL
Stuur je mail naar info@anoniemezorg.nl

WEBSITE
Kijk voor meer informatie op de website 
www.AnoniemeZorg.nl/medewerker

Onze adviseurs zijn bereikbaar van 
maandag tot en met zaterdag van 
08:00 tot 20:00.  

OVER 
ANONIEME ZORG.NL
De organisatie waar jij werkt is aange-
sloten bij AnoniemeZorg.nl, onderdeel 
van Be-Responsible.

Be-Responsible is een professionele  
organisatie die helpt bij alcohol- en 
drugsproblematiek op de werkvloer.

De medewerkers van AnoniemeZorg.nl 
hebben zelf verslaving aan den lijve 
ondervonden en overwonnen. Zij ken-
nen de valkuilen en de wegen die tot 
resultaat leiden. 

Zij weten hoe jij je voelt en hebben 
geen enkel oordeel omdat zij het zelf 
hebben ervaren.


