
“Ik sta ’s ochtends op
met een smoothie van
spinazie, appel, bleek-

selderij, gember, citroen en
komkommer. Elke morgen,
heel autistisch. Een groot ver-
schil met vroeger. Toen was
mijn ontbijt een lijntje speed.”
Justin van Doorn is een man
van lijntjes, schuimpjes en
sausjes. Al zijn hele leven roert
hij in kookpotten – blinkende,
van chique restaurants met

Het eten. Dát is volgens Justin van Doorn het meest onderschat-
te aspect in afkickklinieken. De Amsterdammer kookte ooit in 

internationale Michelinrestaurants, raakte zwaar verslaafd aan
speed, en kickte af in een kliniek met slappe catering. Dus 

bedacht hij zelf ‘Food therapy’: samen met verslaafden lekker
koken en rond de tafel zitten. En en passant een emotionele
snaar raken waar een therapeut zonder pepermolen niet aan

kan. “Met een boterham met kaas gaat dat niet lukken.”

Justin (42)
was ooit

Michelinchef
en speed-

verslaafde, nu
geeft hij ‘Food
therapy’ in de
afkickkliniek

De
therapeut

met de
pepermolen
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Elke woensdag kookt Justin met 
de mensen van afkickkliniek 
Action on Addiction in Brasschaat.
“Mijn aanpak combineert 
verschillende soorten therapieën.”
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het eten goed zou zijn, liep nie-
mand meer te klagen en focus-
te iedereen meer op zijn be-
handeling. Dus ging ik samen
met hen koken. Met voeding
als katalysator kwamen de ver-
halen los. Over vroeger, hun fa-
miliesituatie, maar ook over
mooie momenten.”

Oma’s soep
Zodra hij weer buiten stond,

dook hij in een onderzoeks-
project naar eten, herstellen,
gelukkig zijn. “Ik ben mezelf
ook een reeks vragen gaan
stellen. Welke herinnerin-
gen heb ik eigenlijk aan
vroeger? Welk gerecht was
voor mij belangrijk als kind?
Zo kwam ik uit bij de simpele,
gladde tomatensoep met ge-
haktballetjes van mijn oma. Ik
heb huilend al die puntjes uit-
geschreven. Ik geloof nu dat
verslaving vaak al begint in je
familie, vroeger thuis. Zoals bij
mij. Mijn ouders hebben mij al-
le liefde gegeven die ze me kon-
den geven, maar mijn vader
heeft mij altijd een stuk meer
gecoacht. Om het beste uit mij
te halen. Als ik mijn muur heel
mooi geel verfde, ontzettend
mijn best had gedaan, alles
egaal had gekregen en elk rand-
je had meegenomen, en ik
toonde het hem trots: Aardig,
zei hij dan, maar blauw was
mooier geweest jongen. Voor
mezelf voelde dat als: alweer
niet goed genoeg. Door echt in
te zoomen op die tafelmomen-
ten vroeger, de tafelschikking,
de gesprekken tijdens het eten,
haalde ik dat allemaal naar bo-
ven.”

Een concept dat hij bij ken-
ners op tafel ging leggen. En zo
kwam hij afgelopen zomer te-
recht bij afkickkliniek Action
on Addiction, in Brasschaat.
“Wat is dit voor een apart ver-
haal, dachten ze eerst. Maar
toch gaven ze mij de kans om
een ganse dag in hun keuken te
komen staan. En zo heb ik sa-
men met hen Food therapy stil-
aan verder uitgewerkt. Ik sta er
intussen al bijna een jaar elke
woensdag, en het is de inten-
siefste dag van hun week.” 

Alle cliënten moeten er op
zoek naar hun eigen soep met
balletjes. “We maken ieders fa-
voriete gerecht als kind klaar,
identiek. Juiste formaat, tex-
tuur, kleur, geur, smaak van
toen. Zo zet ik de mensen in
een helikoptertje naar vroeger,
en raken we tot bij emoties via
een andere ingang. Iets wat tot
nu toe nog niet bestond, denk
ik. Het werkt. Het combineert
stukjes uit verschillende soor-
ten therapieën.”

Beter eten, 
beter presteren

Veel meer dan een paar uur-
tjes ‘kookles’, dus. En het geeft
niet enkel emotioneel, maar
ook fysiek een boost aan het
hersteltraject. “Om beter te
worden, moet een verslaafde
binnenkrijgen wat hij nodig
heeft. Je hele hormoonstelsel,
je mentale en fysieke welzijn

witte tafelkleden, zachte ser-
vetten en Michelinsterren. Een
paar fornuizen die als chef ooit
de zijne waren: restaurant
Vermeer in Amsterdam, vijf-
sterrenresort Bell Tower in
Ierland, en het ‘blotevoeten-
restaurant’ op het strand van
Aruba. 

Vandaag staat hij in een ander
type keuken: die van versla-
vingscentra, in België en Ne-
derland. Hij stelde er eigen-
handig een nieuw concept voor
samen: ‘Kitchen12 Food thera-
py’, gekoppeld aan het twaalf-
stappenprogramma uit de ver-
slavingszorg. Kortweg: lekker,
gezond en ongeflambeerd sa-
men koken en tafelen, als
poortje naar herstel. En Justin
kan het weten. “Ik heb twee ta-
lenten: ik ben een fantastische
verslaafde én ik kan koken. In
beide ben ik ontzettend suc-
cesvol geweest.” 

Tien dagen 
in één week

Justin was 14 jaar toen hij
voor het eerst drugs nam. “Bij
het uitgaan en in de vrienden-
groep. Dan was je natuurlijk
het stoere mannetje, kreeg je
erkenning en aanzien. Ook van
de meisjes. Ik heb alles wel
eens gebruikt, maar speed was,
zeg maar, echt wel m’n ding. Ik
heb ADHD, en dat maakte me
rustig in m’n hoofd. Tegelijk
werd ik er ook plezant spraak-
zaam van. Dat spulletje was
mijn oplossing.” 

Dus nam hij het mee, jaren en
jaren lang. “Op speed kon ik
blijven doorgaan. Ik behaalde
er al mijn successen mee. Mijn
diploma’s studeerde ik op die
drugs, ik kookte restaurants zo
in de top 100, ik haalde een Mi-
chelinster op speed. Ik geloof-

de écht dat het werkte. Plus: ik
kon er heel hard en lang door
werken, en daarna nog gaan
feesten om te ontspannen.
Doorgaan, met alle dingen die
ik op dat moment leuk vond.”

Het doel: overal de beste in
zijn. “Liefde en erkenning krij-
gen, daar ging het om. Dus pro-
beerde ik tien dagen in één
week te krijgen. Totaal grenze-
loos, met ook weleens een
drugshandeltje hier en daar bij.
En toch lukte het niet. Ik kwam
steeds opnieuw op een bepaald
niveau met m’n zaak, voelde

me nog altijd eenzaam en onge-
lukkig, maakte alles kapot en
herbegon. Tot in het buiten-
land toe. Hopende dat ik daar
wél het heil zou vinden. Maar
nergens bleef het duren. Men-
sen zeiden mij: Justin, je bent
een ontzettend goeie chef, maar
er valt niet met je te werken. Je
bent nogal een lul.”

Geen ei 
meer koken

Tot tien jaar geleden niks nog
marcheerde. “Je hebt steeds
meer van die troep nodig om te
functioneren, hè. Op een gege-
ven moment werkt het gewoon
niet meer. Ik kon zelfs geen ei
meer koken. Ik had ook al een
hele periode geen contact meer
met mijn ouders. De mensen
van wie je het meest houdt, doe
je het allermeest pijn. De poli-
tie heeft mij toen op een nacht
van straat geplukt, en ik wist
mijn eigen naam niet meer. Ha,
ik dacht dat u de vorige keer be-
loofd had dat we u niet meer
gingen zien? Toen dacht ik: Ze
hebben gelijk. Ik heb dan zelf de
keuze gemaakt om mij te laten
opnemen in een kliniek in
Amsterdam, langer dan een
jaar. Waar ze je zeggen: Het
enige wat je moet veranderen,
is álles.”

Dus veranderde hij alles.
Raakte hij op een beter, vlotter
spoor, zonder speed. Ging hij
opnieuw eersteklas koken, on-
der andere op het hoofdkan-
toor van Tommy Hilfiger in
Amsterdam. Het leven rolde
weer. Tot een dikke twee jaar
geleden. “Ik heb met mijn toen-
malige vriendin een doodgebo-
ren kindje gekregen. En daar
ben ik op hervallen. Heel duis-
ter. Ik kreeg het niet op de juis-
te manier verwerkt. Na een

tijdje werd ik suïcidaal, en heb
ik op een flatgebouw in Am-
sterdam gestaan. Op een of an-
dere manier heb ik toch nog
zelf de hulplijn gebeld. Het was
zo heftig, zo verdrietig. Ik
móést er iets aan doen. Toen
heb ik me een tweede keer la-
ten opnemen.” 

Opnieuw keihard werken. Al-
leen: de catering trok op niks.
“Iedereen liep daar te klagen
over het eten. Terwijl je in zo’n
kliniek alleen maar bezig moet
zijn met jezelf, en hard aan je
herstel werken. Ik dacht: Als

“Op speed kon ik blijven 
doorgaan. Ik behaalde er 
al mijn successen mee. 
Mijn diploma’s studeerde 
ik op die drugs, ik kookte 
restaurants zo in de 
top 100, en ik haalde een 
Michelinster op speed”

liggen overhoop. Voeding is in
een kliniek dus essentieel. Je
bent wat je eet, écht. Eet je
’s ochtends zes witte boter-
hammen met kaas, dan zetten
die koolhydraten zich direct
om in suikers en legt dat je
hersenen lam. Terwijl je je in
opname net hard moet kunnen
focussen. Serotoninehoudende
groenten eten dus, waardoor je
weer een normaal ritme kan
neerzetten. Broccoli, spinazie,
maar evengoed noten en bitte-
re chocolade, rood vlees, kip.
Wie beter eet, presteert ook
beter. En pas op: ik reik ingre-
diënten aan, maar de cliënten
bedenken de menu’s voor de
hele week zelf. Simpel en met
een laag budget, want verslaaf-
den zitten vaak met schulden.
Goed voor jezelf zorgen, daar
draait het om. En dat gezamen-
lijk, in groep. Voeding mag
geen opzijgeschoven kindje
zijn in de zorg.”

Intussen sprongen ook al twee
Nederlandse klinieken mee op
zijn kar, en werkt hij met de
hulp van de stichting A Better
Place Foundation aan een
boek: Food therapy by Justin.
“Met mij gaat het vandaag heel
goed, eigenlijk. Ik vertel mijn
verhaal, en daardoor gebeuren
er heel mooie dingen. Al hoef ik
eindelijk ook niet meer de bes-
te te zijn in alles. Het belang-
rijkste: ik doe niks meer alleen,
terwijl ik mij vroeger zo vaak
eenzaam voelde. En de wokpan
is mijn beste vriend.”

INFO
Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan 
terecht op de zelfmoordlijn via het gratis 
nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

“We maken 
ieders favoriete 
gerecht als kind 
klaar. Zo zet ik 
de mensen in 
een helikoptertje 
naar vroeger, 
en raken we tot 
bij de emoties”

Een mooi menu bij el-
kaar koken als therapie 
in een afkickkliniek? 
Interessant, zegt 
dr. Hendrik Peuskens, 
psychiater in het zorg-
programma verslaving 
van UPC KU Leuven. 
Maar ook niet compleet 
nieuw. “In een opname 
wordt sowieso ingezet 
op een gezonde levens-
stijl. Dat voeding daarbij 
belangrijk is: zeker. Ook 
al omdat heel wat ver-
slavende middelen inter-
fereren met appetijt. 
Alcohol heeft veel lege 
calorieën, cocaïne 
onderdrukt de eetlust, 
cannabis zorgt voor 
onregelmatige eetkicks. 
Daarnaast is iets ba-
naals als honger een 
klassieke trigger voor 
herval. Reden te meer 
dus om de eetgewoon-
tes onder de loep te ne-
men.” De gewone zie-
kenhuismanier daarvoor: 
ontbijt, middageten en 
avondeten op een vast 
tijdstip. “Maar het is na-
tuurlijk een bonus als 
het eten lekker is.”

Kan het ook emotionele
waarde hebben door 
herinneringen op te 
roepen? “Dat is zeker 
therapeutisch waarde-
vol. Maar is het een on-
misbare component in je 
behandeling? Dat zou ik 
niet zeggen. Het is een 
afweging om te maken: 
tussen maaltijden met 
meer finesse en de ba-
sisprincipes van voeding 
mét meer therapietijd 
voor bijvoorbeeld sport.”

Psychiater: 
“Dit is therapeutisch 
zeker interessant”
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