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Epidemiologische gegevens Epidemiologische gegevens 
(gebaseerd op cijfers van P.J. Geerling, (gebaseerd op cijfers van P.J. Geerling, (gebaseerd op cijfers van P.J. Geerling, (gebaseerd op cijfers van P.J. Geerling, 

Jellinekkliniek)Jellinekkliniek)

MiddelMiddel RegelRegel--

matigmatig

VerslaafdVerslaafd BehandeldBehandeld % in % in 

behandelingbehandeling

TabakTabak 4.000.0004.000.000 4.000.0004.000.000 ------ 00

AlcoholAlcohol 10.000.00010.000.000 350.000350.000 30.00030.000 9%9%

Benzo’sBenzo’s 500.000500.000 250.000250.000 ------ 00

HeroineHeroine 26.00026.000 25.00025.000 17.50017.500 70%70%

CocaineCocaine 30.00030.000 20.00020.000 5.0005.000 25%25%



Psychiatrische symptomen bij intake Psychiatrische symptomen bij intake 

verslavingskliniekverslavingskliniekverslavingskliniekverslavingskliniek

Marsden J 2000Marsden J 2000
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Actueel gebruik onder scholieren van 12 t/m Actueel gebruik onder scholieren van 12 t/m 

16 jaar (199716 jaar (1997--2003)2003)16 jaar (199716 jaar (1997--2003)2003)

Alle scholierenAlle scholieren Actuele cannabis Actuele cannabis Alle scholierenAlle scholieren Actuele cannabis Actuele cannabis 

gebruikersgebruikers

alcoholalcohol 58% (74%58% (74%→→85%)85%) 93,0%93,0%alcoholalcohol 58% (74%58% (74%→→85%)85%) 93,0%93,0%

tabaktabak 25,9%25,9% 86,0%86,0%

canabiscanabis 7,9%7,9% 100 %100 %canabiscanabis 7,9%7,9% 100 %100 %

ecstasyecstasy 1,2%1,2% 11,8%11,8%

cocainecocaine 1,1%1,1% 10,1%10,1%cocainecocaine 1,1%1,1% 10,1%10,1%

amfetamineamfetamine 0,9%0,9% 8,4%8,4%

heroineheroine 0,3%0,3% 2,3%2,3%heroineheroine 0,3%0,3% 2,3%2,3%

Bron:National Drugmonitor peilstationonderzoek scholieren,Trimbos-instituut



Actueel gebruik 12Actueel gebruik 12--18 jaar (2003)18 jaar (2003)Actueel gebruik 12Actueel gebruik 12--18 jaar (2003)18 jaar (2003)
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Actueel gebruik zwerfjongeren Actueel gebruik zwerfjongeren 

15 15 –– 22 jaar (2003)22 jaar (2003)15 15 –– 22 jaar (2003)22 jaar (2003)
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Zwolse JongerenZwolse Jongeren

GGD GezondheidsmonitorGGD GezondheidsmonitorGGD GezondheidsmonitorGGD Gezondheidsmonitor

70

1212--24 jaar, gem. 16.9 jaar24 jaar, gem. 16.9 jaar

50

60 �� 1212--24 jaar, gem. 16.9 jaar24 jaar, gem. 16.9 jaar

Zwolle: internet: respons Zwolle: internet: respons 
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Middelengebruik Middelengebruik Zwolse JongerenZwolse JongerenMiddelengebruik Middelengebruik Zwolse JongerenZwolse Jongeren
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Zwolse Jongeren pZwolse Jongeren psychosociale sychosociale Zwolse Jongeren pZwolse Jongeren psychosociale sychosociale 
ProblemenProblemen
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Zwolse JongerenZwolse JongerenZwolse JongerenZwolse Jongeren

Gecombineerde ProblematiekGecombineerde Problematiek
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Comorbiditeit bij 141 volwassenen

met ADHD met ADHD Kooij e.a. NTvG 2001

� Depressieve stoornissen 41%

� Angststoornissen 25%� Angststoornissen 25%

� Middelenmisbruik 34%

� Persoonlijkheidsst. /trekken 40%� Persoonlijkheidsst. /trekken 40%

-antisociaal 17%

-borderline 11%

-afhankelijk   6%

JJS Kooij, GGZ Delfland Delft

-overig   6%



Classifications & GenderClassifications & Gender

Patient cohort 2004Patient cohort 2004

ClustersClusters NN %% womenwomen menmen
ONLY DUAL DIAGNOSIS ONLY DUAL DIAGNOSIS 

IntInt 3131 30%30% 31%31% 30%30%

ExtExt 2929 28,5%28,5% 34%34% 27%27%

ADHDADHD 3636 31%31% 17%17% 36%36%

ASD / PDDASD / PDD 88 6,7%6,7% 0%0% 9%9%ASD / PDDASD / PDD 88 6,7%6,7% 0%0% 9%9%

TotalTotal 118118 100%100% 100%100% 100%100%

Chi² F 9,839 p= 0,043



cohort 2003cohort 2003--20042004
Zwaarste middelZwaarste middelZwaarste middelZwaarste middel

Clusters %Clusters % alcoholalcohol softdrugssoftdrugs harddrugsharddrugs methadonmethadonClusters %Clusters % alcoholalcohol softdrugssoftdrugs harddrugsharddrugs methadonmethadon

Alleen SUDAlleen SUD 61,9 61,9 10,710,7 23,823,8 3,63,6

IntInt 55,955,9 14,714,7 20,620,6 8,88,8

ExtExt 13,813,8 20,720,7 44,844,8 20,720,7

ADHDADHD 2020 14,314,3 60,060,0 5,75,7

ASD ASD –– PDD*PDD* 37,537,5 2525 37,537,5 00

TotaalTotaal 43,943,9 13,813,8 35,235,2 7,17,1

* Diagnoses met Rimland interview/heteroanamnese

Chi² F 44,360 p= 0,000



Alcohol Gebruik onder JongerenAlcohol Gebruik onder Jongeren

Opvallende toename onder meisjesOpvallende toename onder meisjesOpvallende toename onder meisjesOpvallende toename onder meisjes

�� Vooral onder jonge meisjes (12 t/m 14 jaar) is Vooral onder jonge meisjes (12 t/m 14 jaar) is 

de alcoholconsumptie de laatste jaren fors de alcoholconsumptie de laatste jaren fors de alcoholconsumptie de laatste jaren fors de alcoholconsumptie de laatste jaren fors 

toegenomen. toegenomen. 

�� 1 op 5 meisjes van 14 jr is zeker eens per maand 1 op 5 meisjes van 14 jr is zeker eens per maand 

dronken (bij jongens “slechts” 1 op 6)dronken (bij jongens “slechts” 1 op 6)dronken (bij jongens “slechts” 1 op 6)dronken (bij jongens “slechts” 1 op 6)



Typen Verslavende StoffenTypen Verslavende StoffenTypen Verslavende StoffenTypen Verslavende Stoffen

HALLUCINATOIR

LSD/Paddo’s

XTC
Cannabis

CocaineHeroine

Alcohol Nicotine

STIMULERENDDEMPEND



Hard Drug of Soft  Drug?Hard Drug of Soft  Drug?Hard Drug of Soft  Drug?Hard Drug of Soft  Drug?

Hard drug of Soft drug?

Hard drug of Soft drug?

Hard drug of Soft drug?Hard drug of Soft drug?



VerslavingVerslavingVerslavingVerslaving

Verbreding van de visieVerbreding van de visie

ttwee dimensies:wee dimensies:

--kwetsbaarheidsfactorenkwetsbaarheidsfactoren

--biobio--psychopsycho--sociale modelsociale model



Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?

•• Kenmerken van de persoon Kenmerken van de persoon •• Kenmerken van de persoon Kenmerken van de persoon 

•• Kenmerken van het middelKenmerken van het middel



Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?

•• BeschikbaarheidBeschikbaarheid

•• BeloningssysteemBeloningssysteem•• BeloningssysteemBeloningssysteem



Het mesolimbische Het mesolimbische 

beloningssysteembeloningssysteembeloningssysteembeloningssysteem





Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?Waarom raken mensen verslaafd?

Complicerende factoren:Complicerende factoren:

--psychiatrische ziektenpsychiatrische ziekten--psychiatrische ziektenpsychiatrische ziekten

--persoonlijkheidsstoornissenpersoonlijkheidsstoornissen



vroege life eventsvroege life events

Genetische Huidige 

Stress

Gevoeligheid

Dopamine systeem

factoren Stress

belastingOntregeling stress 

systemen

neuropsychiatrische aandoeningenneuropsychiatrische aandoeningen

Verslaving

PTSS

ADHDADHD

ASS?

Gen- en omgevingsfactoren in het kwetsbaarheidsmodel (uit wat heet verslaving A.Schellekens en J.verkers 2004 )              



TERUGVALTERUGVALTERUGVALTERUGVAL

��Confrontatie met triggers /cue’sConfrontatie met triggers /cue’s

��Prikkeling van glutamaterge Prikkeling van glutamaterge ��Prikkeling van glutamaterge Prikkeling van glutamaterge 

neuronale systeem (hippocampus)neuronale systeem (hippocampus)neuronale systeem (hippocampus)neuronale systeem (hippocampus)



Verslaving: middelen + gedragVerslaving: middelen + gedragVerslaving: middelen + gedragVerslaving: middelen + gedrag

�� Hard en soft drugsHard en soft drugs�� Hard en soft drugsHard en soft drugs

�� AlcoholAlcohol

�� Gokken Gokken �� Gokken Gokken 

�� StalkenStalken

�� Kopen Kopen 

�� SeksSeks�� SeksSeks

�� Internet/ GamesInternet/ Games





oorzakenoorzakenoorzakenoorzaken

-- 2/3 tot 3/4 genetisch2/3 tot 3/4 genetisch

-- OmgevingOmgeving-- OmgevingOmgeving

Omgevingsfactoren beinvloeden de expressie !Omgevingsfactoren beinvloeden de expressie !Omgevingsfactoren beinvloeden de expressie !Omgevingsfactoren beinvloeden de expressie !



BehandelingBehandelingBehandelingBehandeling

1.1. Pers.stoornis + bijkomende AsPers.stoornis + bijkomende As--II

behandelen conform state of the behandelen conform state of the •• behandelen conform state of the behandelen conform state of the 

artartartart

Motiveren tot verandering van het Motiveren tot verandering van het 2.2. Motiveren tot verandering van het Motiveren tot verandering van het 

gebruikgebruik



BehandelingBehandelingBehandelingBehandeling

�� Behandeling van de persoonlijkheidsstoornis + Behandeling van de persoonlijkheidsstoornis + �� Behandeling van de persoonlijkheidsstoornis + Behandeling van de persoonlijkheidsstoornis + 

de bijkomende stoornissende bijkomende stoornissen

�� Aanwezigheid persoonlijkheidsstn. vermindert Aanwezigheid persoonlijkheidsstn. vermindert 

de prognose op herstel syndromale stoornisde prognose op herstel syndromale stoornisde prognose op herstel syndromale stoornisde prognose op herstel syndromale stoornis



Medicamenteuze BehandelingMedicamenteuze Behandeling

bij Angst , depressie en stemmingsschommelingen : SSRIbij Angst , depressie en stemmingsschommelingen : SSRI-- bij Angst , depressie en stemmingsschommelingen : SSRIbij Angst , depressie en stemmingsschommelingen : SSRI

-- impulsief en agressief gedrag: SSRIimpulsief en agressief gedrag: SSRI-- impulsief en agressief gedrag: SSRIimpulsief en agressief gedrag: SSRI

bij onvoldoende effect : stemmingsstabilisatorbij onvoldoende effect : stemmingsstabilisator

-- bij psychotische symptomen : kortdurend neurolepticumbij psychotische symptomen : kortdurend neurolepticum-- bij psychotische symptomen : kortdurend neurolepticumbij psychotische symptomen : kortdurend neurolepticum

Cave: o.a. door externe locus of control verhoogd gevaar op Cave: o.a. door externe locus of control verhoogd gevaar op Cave: o.a. door externe locus of control verhoogd gevaar op Cave: o.a. door externe locus of control verhoogd gevaar op 
psychische afhankelijkheid van middelen ook van niet psychische afhankelijkheid van middelen ook van niet 
verslavende! verslavende! 



psychotherapiepsychotherapiepsychotherapiepsychotherapie

Cognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapie

-- vertekenende conceptenvertekenende concepten

-- integratie emotioneel relevante informatieintegratie emotioneel relevante informatie

DGTDGT

-- psychopsycho--educatieeducatie-- psychopsycho--educatieeducatie

-- validering en identificatie van problemenvalidering en identificatie van problemen

-- analyse van disadaptieve gedragingenanalyse van disadaptieve gedragingen

-- aanleren van adequate oplossingsstrategieënaanleren van adequate oplossingsstrategieën-- aanleren van adequate oplossingsstrategieënaanleren van adequate oplossingsstrategieën

Psychodynamische psychotherapiePsychodynamische psychotherapiePsychodynamische psychotherapiePsychodynamische psychotherapie



Motiveren tot verandering van het Motiveren tot verandering van het 

gebruikgebruikgebruikgebruik

•• Huidige klachtenHuidige klachten

•• Relatie met gebruikRelatie met gebruik

•• VoorVoor-- en nadelen van gebruiken nadelen van gebruik•• VoorVoor-- en nadelen van gebruiken nadelen van gebruik



Doorbreken van het gebruikDoorbreken van het gebruikDoorbreken van het gebruikDoorbreken van het gebruik

1.1. Registratie van het gebruikRegistratie van het gebruik1.1. Registratie van het gebruikRegistratie van het gebruik

2.2. Doelen en grenzen afspreken m.b.t. Doelen en grenzen afspreken m.b.t. 

gebruikgebruikgebruikgebruik

3.3. Farmacotherapeutische ondersteuning van Farmacotherapeutische ondersteuning van 

de ontwenningsfasede ontwenningsfasede ontwenningsfasede ontwenningsfase

4.4. Ondersteuning door zelfcontrole bijv. Ondersteuning door zelfcontrole bijv. 

Boekje “Hoe minder te drinken”Boekje “Hoe minder te drinken”Boekje “Hoe minder te drinken”Boekje “Hoe minder te drinken”

5.5. Betrekken van partner, familie e.d.Betrekken van partner, familie e.d.5.5. Betrekken van partner, familie e.d.Betrekken van partner, familie e.d.



TerugvalpreventieTerugvalpreventieTerugvalpreventieTerugvalpreventie

•• FarmacotherapieFarmacotherapie•• FarmacotherapieFarmacotherapie

•• Andere hulpverleners:Andere hulpverleners:•• Andere hulpverleners:Andere hulpverleners:

•• Vaardigheidstraining: leren omgaan met trek, Vaardigheidstraining: leren omgaan met trek, 
middel weigeren, sociaal netwerk opbouwen, middel weigeren, sociaal netwerk opbouwen, middel weigeren, sociaal netwerk opbouwen, middel weigeren, sociaal netwerk opbouwen, 
schijnbaar onbelangrijke beslissingen nemen, schijnbaar onbelangrijke beslissingen nemen, 
cognitieve herstructureringcognitieve herstructurering

•• Hoge contact frequentieHoge contact frequentie



CONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIES



CONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIES

�� Middelengebruik komt veel voor onder jongerenMiddelengebruik komt veel voor onder jongeren

�� Niet alle middelengebruik is pathologischNiet alle middelengebruik is pathologisch�� Niet alle middelengebruik is pathologischNiet alle middelengebruik is pathologisch

�� Kinderen/volw met een psychiatrische stoornis hebben een Kinderen/volw met een psychiatrische stoornis hebben een �� Kinderen/volw met een psychiatrische stoornis hebben een Kinderen/volw met een psychiatrische stoornis hebben een 
grotere kans op een verslaving en kinderen/volw. met een grotere kans op een verslaving en kinderen/volw. met een 
verslaving hebben een grotere kans op een bijkomende verslaving hebben een grotere kans op een bijkomende 
psychiatrische stoornispsychiatrische stoornispsychiatrische stoornispsychiatrische stoornis

�� Bij de diagnostiek en behandeling van probleemkinderen moet Bij de diagnostiek en behandeling van probleemkinderen moet 
rekening gehouden worden met de kans op dubbele problematiekrekening gehouden worden met de kans op dubbele problematiekrekening gehouden worden met de kans op dubbele problematiekrekening gehouden worden met de kans op dubbele problematiek


