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Samenvatting 
In de zorg ligt steeds meer accent op het thuis verzorgen van patiënten, ook wel ambulantisering 
genoemd. Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en daarbij ook voor de 
verslavingszorg. Maar is dit altijd een goed idee? Verslaving is een complex fenomeen met veel 
verschillende componenten. Omgevingsfactoren zijn hierbij van groot belang, maar ook de beloning, 
de emotionele factoren, de hunkering en de afkickverschijnselen spelen een belangrijke rol. Er zijn 
een aantal hulpmiddelen ontdekt die kunnen helpen bij het afkicken van een middel en het 
vervolgens niet meer te gebruiken (abstinent blijven). Zo zijn er medicijnen om afkickverschijnselen 
te verminderen en om minder hunkering te ervaren, en zijn er gedragstherapieën om je te kunnen 
redden in situaties waar de kans op terugval groot is. De beste keuze hangt grotendeels af van de 
ernst van de verslaving. Door te kijken naar het aantal symptomen kan middelengebruik worden 
ondergebracht in drie categorieën: licht, matig en ernstig. Patiënten kunnen bij ernstige verslaving 
beter klinisch behandeld worden, terwijl bij lichte verslaving ambulante zorg de voorkeur krijgt.  
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Ambulantisering 
Het behandelen van patiënten in hun thuissituatie in plaats van in een instantie, ook wel 

ambulantisering genoemd, wordt steeds belangrijker in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ). Van de circa 160.000 volwassen GGZ-patiënten met een ernstige psychische aandoening 

woont slechts 10-15% in een instelling of beschermende woonvorm (Trimbos instituut, 2015). Het 

overige deel ontvangt ambulante zorg (Trimbos instituut, 2015).  

Ambulante zorg is prettig voor patiënten. Het is vertrouwd, voelt veilig en het herintreden in de 

maatschappij gaat makkelijker aangezien zij er nooit volledig van afgesloten zijn geweest. Veel 

mensen met een ernstige psychische aandoening willen werken en meer menselijk contact hebben 

(Trimbos instituut, 2015). Dit is makkelijker te realiseren met ambulante zorg dan met zorg waarbij er 

sprake is van een onafgebroken verblijf in een zorginstelling, ook wel intramurale zorg genoemd. 

Daar komt bij dat ambulante zorg goedkoper is dan intramurale zorg. De intramurale zorg omvangt 

60% van de GGZ-uitgaven (Trimbos instituut, 2015), terwijl het grootste deel van de GGZ-patiënten 

ambulant behandeld wordt. Ambulante zorg kan dus in veel gevallen een goede uitkomst zijn. Mede 

door bovenstaande redenen is er in 2013-2014 een bestuurlijk akkoord over de toekomst van de GGZ 

opgesteld met de nadruk op het ambulantiseren van de geestelijke gezondheidszorg. Dit idee is in 

stand gebleven in 2014-2017 en ook in het meerjarenprogramma 2018 t/m 2022 wordt de 

ambulantisering als richtinggevend bestempeld. Het overkoepelende idee is om in de periode tot 

2020 de beddencapaciteit af te bouwen tot een derde van de capaciteit van 2008. De GGZ is dan ook 

al sinds 2013 druk bezig met het realiseren van de veranderingen die nodig zijn om een overgang van 

klinische naar ambulante zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Het euvel blijft echter dat de vorm van zorg die mensen nodig hebben behoorlijk kan verschillen. Zo 

kan ambulante zorg de perfecte uitkomst bieden voor een patiënt met beginnende dementie maar is 

thuis blijven wonen voor een patiënt met ernstige dementie nagenoeg onmogelijk. Wanneer iemand 

ambulante zorg krijgt, is er vanzelfsprekend minder toezicht op de patiënt. Er kan zich dus een 

situatie voordoen waarin een patiënt hulp behoeft maar die niet direct ontvangt.  

Een lastig te categoriseren zorgonderdeel is de verslavingszorg. Het is ook voor cliënten in de 

verslavingszorg prettiger om ambulante zorg te ontvangen maar de vraag is of dit altijd de beste 

optie is. Een terugval in het oude gebruikerspatroon (een relapse) is een veelvoorkomend en ernstig 

probleem bij verslaving. Bij verminderd toezicht kan dit zich makkelijker voordoen. Verslaving is nog 

steeds een taboe in de hedendaagse maatschappij met als gevolg dat mensen vaak pas hulp zoeken 

wanneer zij al in een ver gevorderd stadium van verslaving zijn. Ambulante zorg is lastiger in dit 

geval, aangezien de kans op succesvol stoppen kleiner is wanneer de verslaving heftiger is 

(GGZNederland, 2013). Het voordeel van een vertrouwde omgeving door ambulante zorg is hier 

gelijk een nadeel, aangezien alle druggerelateerde items en toegangswegen tot het verslavende 

middel aanwezig zijn in de omgeving van de patiënt. De vraag die centraal komt te staan in dit 

verslag is: Is het verstandig om verslavingszorg (verder) te ambulantiseren? 
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Criteria voor middelenmisbruik 
Een onaangepast patroon van middelengebruik dat leidt 
tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk, zoals 
blijkt uit minstens een van de volgende kenmerken, die 
binnen een periode van een jaar optreden: 
1. Recidiverend middelengebruik, met als gevolg dat de 

belangrijkste rolverplichtingen niet worden 
nagekomen op het werk, op school of thuis.  

2. Recidiverend middelengebruik in situaties waarin dit 
fysiek gevaar oplevert.  

3. Recidiverend middelen-gerelateerde juridische 
problemen.  

4. Aanhoudend middelengebruik ondanks 
persisterende of recidiverende sociale of 
interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of 
verergerd door de effecten van het middel.  

 

 

Figuur 1. Criteria voor afhankelijkheid van een middel 
volgens de DSM-IV. Bron: American Psychiatric 
Association, 1994 

Figuur 2. Criteria voor middelenmisbruik volgens de DSM-
IV. Bron: American Psychiatric Association, 1994 

Wat is verslaving? 
Voordat we kunnen bepalen of ambulantisering in de 

verslavingszorg verstandig is, moeten we eerst duidelijk 

maken wat verslaving precies is. De meest gebruikte 

richtlijn voor psychiatrische diagnostiek is de Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Over 

de jaren zijn er verschillende edities uitgekomen 

waarbij DSM-V het meest recent is (American 

Psychiatric Association, 2013). Er zijn een aantal 

belangrijke verschillen tussen de DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 1994) en de DSM-V. Zo maakt 

de DSM-IV onderscheid tussen afhankelijkheid van een 

middel (figuur 1) en misbruik van een middel (figuur 2), 

terwijl DSM-V alleen criteria heeft voor een stoornis in 

middelengebruik (figuur 3). Waar de DSM-IV een 

algemene beschrijving geeft waar meerdere middelen 

onder vallen, heeft de DSM-V voor elk middel een apart 

blok met criteria opgesteld. Deze blokken bevatten in 

principe dezelfde criteria met uitzondering van 

criterium 2 (afkickverschijnselen). Dit criterium mist bij 

phencyclidine (beter bekend als PCP of “angel dust”), 

hallucinogenen en inhalanten (drugs die geïnhaleerd 

worden zonder opgewarmd of aangestoken te zijn), 

aangezien er nooit afkickverschijnselen bij mensen zijn 

geconstateerd voor deze middelen. Figuur 3 geeft de 

gegeneraliseerde criteria weer van de DSM-V.  

De criteria in DSM-IV en DSM-V hebben betrekking op 

alcohol, cannabis, hallucinogenen, inhalanten, opioïden, 

phencyclidine en sedativa/ hypnotica/ anxiolytica. 

Verder heeft DSM-IV nog betrekking op amfetamine, 

cafeïne, cocaïne en nicotine en DSM-V op stimulerende 

middelen (hier vallen amfetamine, cocaïne en nicotine 

onder), tabak en overige middelen. Het gaat hier dus 

altijd om middelenstoornissen, niet om 

gedragsverslavingen (denk aan een gokverslaving, 

seksverslaving of gameverslaving). Hoewel gedrags-

verslavingen ook een grote impact kunnen hebben op 

de kwaliteit van leven, zal de focus hier vooral liggen op 

middelenverslavingen. Gedragsverslavingen zijn een op 

zichzelf staande categorie en behoeven andere criteria 

voor diagnose en andere therapieën. Er zijn dan ook – 

zowel in DSM-IV als in DSM-V –  andere criteria 

opgesteld voor gedragsverslavingen.  

Criteria  voor afhankelijkheid van een middel volgens 
DSM-IV 
Een onaangepast patroon van middelengebruik dat leidt 
tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk, zoals 
blijkt uit minstens drie van de volgende kenmerken, die 
binnen een periode van een jaar optreden: 
1. tolerantie, zoals gedefinieerd door een van de 

volgende kenmerken: 
a. Behoefte aan een duidelijk toegenomen 
hoeveelheid van het middel om een intoxicatie of het 
gewenste effect te bereiken. 
b. Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet 
gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel. 

2. Afkickverschijnselen, zoals blijkt uit minstens een van 
de volgende kenmerken: 
a. Het kenmerkende onttrekkingssyndroom van het 
middel in kwestie. 
b. Het middel (of een zeer verwante stof) wordt 
gebruikt om afkickverschijnselen te verlichten of te 
voorkomen.  

3. Het middel wordt vaak gebruikt in grotere 
hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was. 

4. Er is een persisterende wens of er zijn vergeefse 
pogingen om het middelengebruik te minderen of in 
de hand te houden. 

5. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn 
om aan het middel te komen, het middel te 
gebruiken of te herstellen van de effecten ervan.  

6. Belangrijke sociale, beroepsmatige of 
vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of verminderd 
vanwege het middelengebruik. 

7. Het middelengebruik wordt gecontinueerd ondanks 
de wetenschap dat er een persisterend of 
recidiverend lichamelijk of psychisch probleem is dat 
waarschijnlijk is veroorzaakt of verergerd door het 
middel. 
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Er komen veel punten van DSM-IV en DSM-V overeen, 

met de uitzondering van de criteria over juridische 

problemen die alleen in DSM-IV staat, en hunkering 

(craving), uniek voor DSM-V. Het grootste voordeel van 

DSM-V is dat er onderscheid wordt gemaakt tu ssen 

licht, matig en ernstig middelengebruik. Om deze 

redenen zullen in dit verslag de DSM-V criteria voor 

stoornis in middelengebruik als richtlijn worden 

aangehouden.  

De criteria van DSM-V zijn in vier algemene groepen 

verdeeld; verminderde controle, sociale beperking, 

risicovol gebruik en farmacologische criteria. Criteria 1 

tot en met 4 vallen onder verminderde controle. Het 

hele leven begint te draaien om het verslavende 

middel. Het belang van het nemen van het middel 

neemt toe, evenals de hoeveelheid. Hobby’s, 

verplichtingen en relaties gaan ten koste van het 

middelengebruik, wat ons bij de sociale beperking 

brengt (criteria 5 tot en met 7). De patiënt merkt dat 

zijn/haar gebruik afbreuk doet aan (belangrijke) 

relaties maar op dat moment krijgt het gebruik de 

voorkeur. Er wordt bijvoorbeeld gespijbeld van school 

of de patiënt komt niet opdagen op het werk. Criteria 8 

en 9 geven het negeren van eigen gevaar weer. Denk 

hierbij aan rijden onder invloed, leverschade door 

overmatig alcoholgebruik etc. De laatste twee criteria 

zijn farmacologische criteria, namelijk tolerantie en 

afkickverschijnselen. Tolerantie zorgt er voor dat de 

patiënt steeds meer van het verslavende middel neemt 

doordat dezelfde hoeveelheid van het middel minder 

effect genereert wanneer het regelmatig gebruikt 

wordt. Afkickverschijnselen komen – zoals eerder 

gezegd – niet bij alle middelen voor. Wanneer deze 

symptomen wel voorkomen kunnen ze behoorlijk 

verschillen. Tolerantie noch afkickverschijnselen zijn 

noodzakelijk voor de diagnose ‘stoornis in 

middelengebruik’. In DSM-IV wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen afhankelijk zijn van een middel met 

fysiologische afhankelijkheid (tolerantie, 

afkickverschijnselen of beide aanwezig) en zonder 

fysiologische afhankelijkheid (zowel tolerantie als 

afkickverschijnselen afwezig). Dit onderscheid wordt 

niet meer gemaakt in DSM-V. 

Stoornis in middelengebruik volgens DSM-V 
Een problematisch patroon van middelengebruik dat leidt 
tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk, zoals 
blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken, die 
binnen een periode van een jaar optreden: 
1. Het middel wordt vaak gebruikt in grotere 

hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was. 
2. Er is een persisterende wens of er zijn vergeefse 

pogingen om het middelengebruik te minderen of in 
de hand te houden. 

3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn 
om aan het middel te komen, het middel te 
gebruiken of te herstellen van de effecten ervan.  

4. Hunkering, of een sterke wens of drang tot gebruik. 
5. Recidiverend middelengebruik, met als gevolg dat de 

belangrijkste rolverplichtingen niet worden 
nagekomen op het werk, op school of thuis. 

6. Aanhoudend middelengebruik ondanks 
persisterende of recidiverende sociale of 
interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of 
verergerd door de effecten van het middel. 

7. Belangrijke sociale, beroepsmatige of 
vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of verminderd 
vanwege het middelengebruik. 

8. Recidiverend middelengebruik in situaties waarin dit 
fysiek gevaar oplevert.  

9. Het middelengebruik wordt gecontinueerd ondanks 
de wetenschap dat er een persisterend of 
recidiverend lichamelijk of psychisch probleem is dat 
waarschijnlijk is veroorzaakt of verergerd door het 
middel.  

10. Tolerantie, zoals gedefinieerd door een van de 
volgende kenmerken: 
a. Behoefte aan een duidelijk toegenomen 
hoeveelheid van het middel om een intoxicatie of het 
gewenste effect te bereiken. 
b. Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet 
gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel. 

11. Afkickverschijnselen, zoals blijkt uit minstens een van 
de volgende kenmerken: 
a. Het kenmerkende onttrekkingssyndroom van het 
middel in kwestie. 
b. Het middel (of een zeer verwante stof) wordt 
gebruikt om afkickverschijnselen te verlichten of te 
voorkomen.  

Specificeer actuele ernst: 
Licht Er zijn twee tot drie symptomen aanwezig. 
Matig Er zijn vier tot vijf symptomen aanwezig. 
Ernstig Er zijn zes of meer symptomen aanwezig. 

 

Figuur 3. Stoornis in middelengebruik volgens de DSM-V. 
Bron: American Psychiatric Association, 2013 
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Figuur 4. Een simpel overzicht van de overgang van de fase ‘lekker vinden’ naar de fase ‘willen’.  

Factoren in verslaving 

Fasen 
Nu we weten wanneer een persoon verslaafd is, kunnen we kijken naar hoe dit precies tot stand 

komt. Er zijn twee fasen bij verslaving; ‘lekker vinden’ en ‘willen’.  

Middelengebruik begint vrijwel altijd met een fase waarin de persoon in kwestie het middel lekker of 

fijn vindt. Hier is eigenlijk nog niet zo veel aan de hand; er zijn weinig negatieve consequenties en de 

persoon kan nog relatief makkelijk stoppen. Zo raakt ‘maar’ 15 % van de mensen die cocaïne 

gebruiken verslaafd, ook al is dit het meest verslavende middel op de markt (Carlson & Birkett, 

2017).  

Hoewel er in het begin alleen nog belonende effecten zijn bij het nemen van de drugs, zal na verloop 

van tijd deze beloning omschakelen in het nodig hebben van het middel. Er is minder/geen plezier 

van het middel en er ligt meer stress op de persoon om het middel te verkrijgen. Dit gaat gepaard 

met een verschuiving van dopamine-afgifte van het ventrale striatum/nucleus accumbens naar het 

dorsale striatum, die vooral gaat over automatisch gedrag en gewoonten (voor een overzicht van de 

verschillende hersengebieden betrokken bij verslaving, zie figuur 5 aan het einde van de paragraaf) 

(Everitt & Robbins, 2016).  

In figuur 4 is een schematische weergave te zien van de overgang van het ‘lekker vinden’ naar het 

‘willen’. De overgang gaat geleidelijk, en omvat factoren als sensitisatie, tolerantie, cues, controle, 

positive reinforcement, afkickverschijnselen en stress, die hieronder worden uitgelegd.  

 

 

 

Sensitisatie  
Het lekker vinden van de drugs heeft te maken met het dopamine systeem in de hersens. Dopamine 

kan gezien worden als een soort beloningsstof; alles wat je lekker of leuk vind geeft een 

dopamineverhoging in je hersens (Jasinska et al., 2014). Dit is dus ook het geval bij een beginnende 

drugsverslaving. Verslavende drugs zorgen voor een versterkte reactie van de dopamine neuronen in 

de ventrale tagmentale nucleus, wat op zijn beurt weer zorgt voor meer dopamine in de nucleus 

accumbens (zie figuur 5). Hierdoor wordt je gevoeliger voor de drugs en ga je de drugs steeds meer 

en vaker willen (Jonkman et al., 2012; Robinson & Berridge, 1993). Dit houdt in dat je minder nodig 

hebt voor hetzelfde euforische gevoel en wordt ook wel sensitisatie genoemd. Dit vormt het begin 

van de drugsverslaving. 
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Tolerantie  
Een belangrijk verschil tussen de fase van ‘lekker vinden’ en ‘willen’ is dat je bij ‘willen’ minder 

gevoelig bent voor het middel. Bij frequent drugsgebruik neemt het effect van het middel af doordat 

het dopaminesysteem in de hersens aangetast is (Everitt & Robbins, 2016; Jasinska et al., 2014; 

Weiss, 2005). Eenzelfde hoeveelheid van het verslavende middel wekt minder euforische effecten op 

waardoor er een grotere hoeveelheid van het middel nodig is voor hetzelfde effect (Carlson & 

Birkett, 2017). Dit is dus het tegenovergestelde effect als de sensitisatie die hiervoor optreedt en 

wordt tolerantie genoemd. Wanneer de persoon ook nog gebukt gaat onder stress door bijvoorbeeld 

geldproblemen als gevolg van het drugsgebruik, heeft de persoon uiteindelijk het middel nodig om 

zich normaal te voelen. Er is amper nog sprake van euforie, het is noodzakelijk geworden om het 

middel te nemen. In dit stadium is er sprake van verslaving.  

Cues  
Hoe kan tolerantie optreden? Vaak is er bij drugsgebruik sprake van bepaalde stimuli in de omgeving 

die na verloop van tijd geassocieerd worden met het gebruik, zogenaamde cues (Carlson & Birkett, 

2017; Everitt & Robbins, 2016; Larimer, 1999; Milton, 2013; Weiss, 2005). Het concept van cues is 

gebaseerd op het wereldwijd bekende experiment van Pavlov. Pavlov gaf een hond eten en kwam op 

het idee om een belletje te rinkelen vlak voor het presenteren van de maaltijd. Bij het voorschotelen 

van het eten begon de hond te kwijlen. Het bijzondere was dat na verloop van tijd de hond al begon 

te kwijlen bij alleen het rinkelen van het belletje. Het belletje werd geassocieerd met het eten.  Dit 

noemen we Pavlovian conditioning en dit verschijnsel treedt ook op bij verslaving. Cues zijn te 

vergelijken met het belletje in het experiment van Pavlov.  De fijne effecten van de drugs worden dan 

al verwacht door het zien/ruiken/horen van de cues (Everitt & Robbins, 2016; Weiss, 2005). Door 

deze verwachting gaat je lichaam zich alvast voorbereiden op de bijkomende negatieve effecten van 

drugs, door contraregulerende maatregelen te treffen (Jasinska et al., 2014, Oleson et al., 2014; 

Piper, 2015). Hierdoor is er minder effect van de drugs en is er dus sprake van tolerantie.  

Wanneer de dopamine-afgifte verschuift van het dorsale striatum naar het ventrale striatum, 

veranderd ook het moment van dopamine-afgifte. Het wordt nu niet meer afgegeven als gevolg van 

de drug, maar als gevolg van de cues (Everitt & Robbins, 2016).  

Cues zijn enorm resistent tegen vervaging, en zijn nog maanden na het laatste middelengebruik 

effectief (Weiss, 2005). Sterker nog, cues kunnen al ontstaan na een enkele keer drugsgebruik en de 

koppeling tussen de cues en het middelengebruik wordt sterker na een tijd van onthouding, ook wel 

incubatie genoemd (Oleson et al., 2014; Weiss, 2005). Deze incubatie brengt een behoorlijk 

probleem met zich mee bij het afkicken. Het hunkeren, dat de cues veroorzaken, zorgt voor een 

grotere kans op relapse (Carlson & Birkett, 2017; Weiss, 2005), juist nadat er langere tijd geen 

middelgebruik is geweest. Om de cue los te koppelen van het drugsgebruik, is de extinctie therapie 

ontwikkeld (Everitt & Robbins, 2016; Weiss, 2005). Op deze therapie komen we terug in het volgende 

hoofdstuk.  

Hoewel cues een belangrijk onderdeel zijn in drugsverslaving, is de geschiedenis van het gebruik 

bepalender voor de verslaving dan de hoeveelheid en de ernst van de cues. Zo hebben personen die 

langer drugs gebruiken een grotere kans op het blijven gebruiken van drugs, ondanks de negatieve 

consequenties, dan personen die minder lang drugs gebruiken maar meer last hebben van cues 

(Everitt & Robbins, 2016). Cues zijn dus een toevoeging aan de verslaving, maar niet noodzakelijk om 
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verslaafd te worden (Jonkman et al., 2012). Waarschijnlijk komt dit doordat de veranderingen die de 

drugs in het brein veroorzaken (met name in gebieden als het striatum en de prefrontale cortex), een 

grotere rol spelen bij het blijvende gebruik van drugs dan de pavlovian conditioning, maar de 

precieze mechanismen zijn nog niet bekend (Jonkman et al., 2012). 

Positive reinforcement 

Positive reinforcement geeft aan dat als een actie een positieve consequentie heeft, je meer geneigd 

bent om die actie te herhalen in de toekomst (Carlson & Birkett, 2017). Als je bijvoorbeeld een 

jongetje een snoepje geeft nadat hij zoet is geweest bij de tandarts, is er een grotere kans dat hij de 

volgende keer ook lief blijft tegenover de tandarts. Bij middelengebruik is het middel de ‘positieve 

consequentie’ (het geeft een goed gevoel) waardoor men meer geneigd is om de handelingen die 

vlak voor deze beloning komen te herhalen. Wanneer een middel sneller effect heeft, is de bijgaande 

positive reinforcement sterker dan bij langzaam werkende middelen omdat het bij deze middelen 

makkelijker gekoppeld kan worden aan de voorgaande actie (Carlson & Birkett, 2017). Zo is heroïne 

verslavender dan morfine, enkel en alleen omdat het sneller werkt (Carlson & Birkett, 2017). Door 

deze snellere werking is er een sterkere koppeling van de actie aan het resultaat. Dit betekent echter 

niet dat positive reinforcement niet mogelijk is bij langzaam werkende middelen. Wanneer een 

middel langer de tijd nodig heeft om zijn effecten uit te oefenen is de bewuste herinnering aan het 

nemen van het middel belangrijk. Doordat we kunnen onthouden dat we het middel genomen 

hebben, kunnen we het ook koppelen aan het effect ervan (Carlson & Birkett, 2017). Dit effect is 

echter wel minder dan bij snelle middelen.  

Er zijn twee vormen van positive reinforcement. De eerste vorm is een actie-uitkomst associatie (het 

doelgerichte systeem). Wanneer de uitkomst tegenvalt, zal de actie minder vaak voorkomen (Everitt 

& Robbins, 2016). Dit doelgerichte systeem is vooral in gebruik bij de ‘lekker vinden’ fase van de 

verslaving. De tweede vorm is stimulus-respons (Everitt & Robbins, 2016). Dit is een onbewuste 

associatie. Wanneer de uitkomst hierbij tegenvalt, zal de actie niet minder vaak voorkomen. De actie 

is een soort gewoonte geworden, vandaar dat dit ook wel het gewoontesysteem wordt genoemd en 

het bij de ‘willen’ fase voorkomt. Deze systemen hebben een bepaalde balans die waarschijnlijk 

geregeld wordt door de mediale prefrontale cortex (Everitt & Robbins, 2016). Bij langer gebruik van 

een middel treedt er een verschuiving op van het doelgerichte systeem naar het gewoontesysteem. 

Er treedt wederom een verandering op hersenniveau op. Waar het doelgerichte systeem vooral door 

de mediale prefrontale cortex en het posterior dorsomediale striatum wordt gereguleerd, doet het 

gewoontesysteem voornamelijk beroep op de posterior putamen (onderdeel van het dorsale 

striatum) (Everitt & Robbins, 2016).  

Gebruik bij afkickverschijnselen 
Wanneer een verslaafd persoon stopt met gebruiken, komen daar vaak afkickverschijnselen bij 

kijken. De afkickverschijnselen hebben meestal het tegenovergestelde effect van het middel waar 

van afgekickt wordt (Carlson & Birkett, 2017). Dit komt doordat de contraregulerende effecten die 

optreden bij tolerantie nu niet meer in balans zijn met de effecten van de drugs.  Een persoon 

verwacht door middel van cues de drugs en het lichaam onderneemt stappen om de werking van de 

drugs tegen te gaan (Jasinska et al., 2014; Oleson et al., 2014; Piper, 2015). Doordat er nu geen drugs 

volgt op de cues, ondervindt de persoon alleen de contraregulerende effecten. Hierdoor zijn stoffen 

die normaal gesproken verhoogd zijn door het innemen van de drugs (zoals dopamine) juist verlaagd, 
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en ondergaat de persoon afkickverschijnselen die het tegenovergestelde zijn van wat de drugs 

normaal gesproken veroorzaken (Jasinska et al., 2014; Piper, 2015). Zo krijg je van cocaïne 

bijvoorbeeld een euforisch effect, dus bij het afkicken van dopamine kun je depressief gedrag 

vertonen.   

Het gevaar van deze afkickverschijnselen is dat ze verdwijnen bij gebruik van het verslavende middel. 

Hier is de cliënt zich ook van bewust. Zo vormen afkickverschijnselen een grote verleiding om het 

middel te nemen met als doel de negatieve effecten te ontvluchten. Wanneer de cliënt toegeeft aan 

deze drang, wordt er een extra dimensie aan de drug toegevoegd (Weiss, 2005). Het is nu niet alleen 

geassocieerd met een goed gevoel maar ook met het wegnemen van de afkickverschijnselen 

(Jasinska et al., 2014; Weiss, 2005). Het wegnemen van een negatieve stimulus door een bepaalde 

actie wordt negative reinforcement genoemd (Carlson & Birkett, 2017; Jasinska et al., 2014). Let op: 

dit is niet hetzelfde als straffen. Bij straffen voeg je iets vervelends toe na een bepaalde actie om te 

zorgen dat deze actie niet herhaald wordt, terwijl je bij negative reinforcement iets vervelends weg 

haalt om te zorgen dat de actie juist wel herhaald wordt (Carlson & Birkett, 2017). Door de 

bijkomstigheid van negative reinforcement is de drang naar drugsgebruik nog sterker geworden dan 

voorheen, en hebben ook de cues die eraan verbonden zijn meer kracht gekregen (Weiss, 2005).  

Controle 
Bij de ‘willen’ fase is er sprake van compulsief/dwangmatig zoeken naar drugs, wat inhoudt dat 

iemand blijft zoeken ondanks een bepaalde ‘straf’. Hierbij valt te denken aan verlies van belangrijke 

relaties, schade aan lever, grote gelduitgaven, verminderde werk/schoolprestaties, schade aan 

hersens etc. (Everitt & Robbins, 2016; Jonkman et al., 2012). De orbitofrontale cortex (OFC) is 

geassocieerd met dwangmatigheid. Bij verslaafden laat de OFC dezelfde afwijkingen zien als bij 

mensen met een obsessief-compulsieve stoornis (Everitt & Robbins, 2016; Wiers, 2004).  

Bij een verslaafde is er over het algemeen sprake van minder controle over impulsen. Dit komt deels 

door de verschuiving van het doelgerichte systeem naar het gewoontesysteem. Het verschilt per 

middel welk deel van de hersens wordt aangetast maar over het algemeen zijn er veranderingen in 

de frontale brein functies die zorgen voor verminderde beslissingscapaciteiten bij personen die 

langdurig aan middelengebruik doen (Everitt & Robbins, 2016). Vooral de prefrontale cortex (PFC), 

die gaat over impulscontrole en beslissingen, is vaak aangetast bij langdurig drugsgebruik (Everitt & 

Robbins, 2016). Ook hebben mensen met een reeds bestaande toestand van een verminderde PFC 

functie meer kans om verslaafd te raken (Everitt & Robbins, 2016). Ook de insula, die een belangrijke 

rol speelt in Pavlovian conditioning, zorgt voor minder controle over doelgerichte keuzes (Everitt & 

Robbins, 2016). 

Andere belangrijke factoren bij controle zijn inzicht en bewustzijn. Het gebrek hieraan zorgt 

wederom voor minder controle op de situatie wat voor verergering van de verslaving kan zorgen 

(Everitt & Robbins, 2016).  

Bij het maken van een keuze is er een zogenaamde go/no-go response (Everitt & Robbins, 2016). Dit 

betekent dat je een geïnitieerde actie nog kunt onderbreken voor of tijdens het uitvoeren. Bij 

drugsgebruikers en mensen met ADHD is deze response minder (Everitt & Robbins, 2016).  
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Stress 
Er is een grote rol van stress gevonden in verband met relapse (Everitt & Robbins, 2016; Weiss, 

2005). Zo kan stress nieuw leven blazen in cues die extinctie hebben ondergaan. Maar het verband 

werkt ook andersom. Wanneer een persoon blootgesteld is aan een cue, verhoogt niet alleen de 

hunkering maar ook het stresslevel van de persoon (Weiss, 2005). Waarschijnlijk is er een overlap in 

de hersengebieden die betrokken zijn bij hunkering door cues en hunkering door stress (Weiss, 2005; 

Wiers, 2004). Stress en hunkering hebben met hetzelfde hormoon te maken: corticotropin releasing 

hormone (CRH). CRH komt vrij wanneer een persoon gestrest is en zorgt voor meer hunkering bij een 

verslaafd persoon (Carlson & Birkett, 2017). Niet alleen stress op het moment zelf kan zorgen voor 

drugsgebruik, ook stress in het begin van het leven geeft later een grotere kans op drugsgebruik 

(Carlson & Birkett, 2017).  

  

Figuur 5. Overzicht van verschillende hersengebieden. De ventrale tagmentale nucleus laat door 

drugsgebruik dopamine vrij in de nucleus accumbens. Er vindt een verschuiving in dopamine-afgifte 

plaats van de nucleus accumbens (ventrale striatum) naar het dorsale striatum. De orbitofrontale 

cortex (OFC) en prefrontale cortex (PFC) zijn vooral betrokken bij controle en beslissingen. Beiden zijn 

aangetast bij mensen met een verslaving. Bron: Lee et al., 2012.  
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Behandelingen 
Bij het behandelen van verslaving is het doel dat een persoon afkickt en het middel daarna niet meer 

gebruikt (abstinentie). Echter, na het afkicken kan de persoon een keer een fout maken en het 

middel opnieuw gebruiken: een lapse (Menon & Kandasamy, 2018). Wanneer deze lapse resulteert in 

de terugval naar het oude patroon van het middelengebruik, noemen we dit een relapse (Menon & 

Kandasamy, 2018). Het kan echter ook het geval zijn dat het nemen van het middel bij een eenmalige 

gebeurtenis blijft, waar de persoon van leert. Dit noemen we een prolapse (Menon & Kandasamy, 

2018). Een lapse of relapse ontstaat door een combinatie van factoren. Meerdere risicofactoren die 

tegelijk optreden tellen op of versterken elkaar (Menon & Kandasamy, 2018). 

Veel voorkomende behandelingen zijn therapieën en het toedienen van bepaalde medicijnen. De 

meest gebruikte behandelingen worden hieronder uitgelegd. Er zijn ook nog enkele veelbelovende 

nieuwe behandelingen. Aangezien de effectiviteit hiervan nog niet geheel bekend is, zullen we deze 

niet bespreken.  

Medicijnen 
Er is een behoorlijk aantal medicijnen op de markt die kunnen helpen bij de behandeling van 

drugsverslaving. De onderstaande middelen zijn het meest bekend en het vaakst gebruikt. 

Vanzelfsprekend geldt voor alle medicijnen dat er mogelijke bijwerkingen zijn en dat ze in combinatie 

met andere medicijnen of drugs schadelijk kunnen zijn. Dit zullen we hier niet in detail bespreken 

maar moet zeker in het achterhoofd gehouden worden aangezien het vaak voor komt dat een 

persoon aan meerdere middelen verslaafd is. Voor een makkelijk overzicht van welke medicijnen bij 

welke verslavingen gebruikt worden, zie tabel 1.   

Methadon 

Methadon is een middel met dezelfde actieve stoffen als opiaten (zoals morfine en heroïne), waarbij 

het verschil is dat methadon wordt gedronken in plaats van geïnjecteerd. Door het drinken is de 

werking van de stof langzamer en ontstaat er geen euforisch gevoel, maar helpt dit wel tegen de 

afkickverschijnselen van opiaten (Carlson & Birkett, 2017; VNN, z.d.). De stof is lang werkzaam, dus 

gebruik van opiaten vlak daarna heeft een sterk verminderde werking, doordat de receptoren nog 

gebruikt worden door methadon. Dit wil niet zeggen dat opiaten helemaal niet werken. Wanneer de 

dosis groot genoeg is zal er nog steeds een euforisch gevoel optreden. Methadon wordt onder 

scherp toezicht aan de patiënt gegeven. Het idee bij methadon is dat het langzaam wordt 

afgebouwd, zodat een cliënt wel afkickverschijnselen zal ondergaan maar veel minder dan zonder 

medicijnen het geval is (Verbrugge & De Jong, 2004). Dit neemt echter wel veel tijd in beslag, wat 

ontmoedigend kan zijn voor de cliënt (Vebrugge & De Jong, 2004). 

Wanneer methadon wordt geïnjecteerd heeft het ongeveer dezelfde werking als morfine en heroïne, 

waardoor het een middel is wat goed op de zwarte markt kan worden verkocht (Carlson & Birkett, 

2017). Het moet dus beveiligd bewaard worden. 

Buprenorphine 

Een nieuw middel, waarbij de prijs op de zwarte markt geen limitatie vormt, is buprenorphine 

(Carlson & Birkett, 2017). Dit middel bindt aan een deel van de receptoren waar opiaten normaal 

gesproken op aangrijpen en bootst het gedeeltelijk na. Doordat buprenorphine al op de receptoren 

gebonden zijn, kunnen de opiaten niet meer binden. Vergeleken met opiaten geeft buprenorphine 

slechts een gering effect. Hierdoor is de waarde op de zwarte markt aanzienlijk minder dan die van 
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methadon. Buprenorphine zorgt voor minder hunkering en geeft hierdoor een hogere kans op 

voortdurende onthouding (Carlson & Birkett, 2017). Een groot voordeel van buprenorphine is dat het 

thuis zelf toegediend kan worden (Carlson & Birkett, 2017).  

Medische heroïne 

Wanneer alle andere behandelingen gefaald hebben (inclusief de methadonbehandeling), wordt er 

bij hevige heroïne verslaafden soms over gegaan op medische heroïne behandeling (Van der Stel, 

2010). Dit houdt in dat er kleine hoeveelheden heroïne onder sterk toezicht worden gegeven aan de 

cliënt en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en de gezondheid. Hoewel dit geen 

perfecte uitkomst biedt, zorgt deze behandeling er wel voor dat het leven van een heroïneverslaafde 

makkelijker op de rit kan komen. Doordat het gebruik van dit middel onder toezicht dient te 

gebeuren krijgen zorginstellingen beter contact met de cliënt. Dat maakt de behandeling makkelijker  

(Van der Stel, 2010). Er wordt zo minder tijd besteed aan het verkrijgen van heroïne, waardoor de 

focus van de cliënt kan gaan naar het verbeteren van de leefomstandigheden.  

Naltrexon  

Soms wordt het middel naltrexon gebruikt voor het afkicken van opiaten. Het is een 

opiaatantagonist, wat betekent dat het ervoor zorgt dat opiaten niet meer goed hun werk kunnen 

doen (Verbrugge & De Jong, 2004). Hierdoor zal de cliënt afkickverschijnselen ondervinden. Dit kan 

onder narcose worden toegepast waardoor de cliënt zich niet bewust is van de afkickverschijnselen 

(Verbrugge & De Jong, 2004). Wanneer naltrexon wordt toegediend bij een persoon die bij 

bewustzijn is zal er een snel detoxificatieproces (proces waarbij de giftige stoffen in het lichaam 

worden afgebroken) plaatsvinden, wat zorgt voor sterkere onttrekkingsverschijnselen bij de cliënt 

dan bij normale onthouding het geval is (Verbrugge & De Jong, 2004). Er moet dus een afweging 

gemaakt worden tussen het belang van een snel detoxificatieproces en de heftigheid van de 

symptomen. Bij detoxificatie onder narcose wordt een groot aantal vraagtekens gezet over het 

voordeel hiervan (Verbrugge & De Jong, 2004), zeker ook met het oog op de kosten en de risico’s die 

eraan verbonden zijn.  

Naltrexon wordt – door zijn antagonistische werking op opiaten – ook gebruikt bij een overdosis van 

bijvoorbeeld heroïne en heeft zo al vele levens gered (Carlson & Birkett, 2017). 

Naltrexon wordt ook gebruikt bij alcoholverslaving, na het afkicken. Naltrexon zorgt er namelijk voor 

dat alcoholgebruikers langer abstinent blijven, en minder last hebben van hunkering (Roozen et al., 

2006; Carlson & Birkett, 2017). Waarom dit middel bij ook bij alcoholverslaving werkt is nog 

onbekend.  

Acamprosaat 

Acamprosaat wordt gebruikt bij alcoholverslaving en heeft ongeveer hetzelfde effect als naltrexon; 

cliënten blijven langer abstinent en meer cliënten blijven geheel abstinent. De precieze 

onderliggende mechanismen die dit middel effectief maken zijn – net als bij Naltrexon – nog 

onbekend (Littleton, 1995; Plosker, 2015). Ook voor cliënten bij wie het niet lukt om geheel van de 

alcohol af te blijven heeft acamprosaat een voordeel; het aantal dagen tot de (re)lapse is groter bij 

het gebruik van acamprosaat (Plosker, 2015).  

Disulfiram 

Je kunt het bij alcoholverslaving ook over een heel andere boeg gooien met disulfiram. Dit middel 

zorgt ervoor dat het lichaam overgevoelig wordt voor alcohol. Door een keer per dag een pil te 
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slikken met disulfiram, kun je patiënten ontmoedigen om alcohol te nuttigen. Wanneer zij dit wel 

doen, ervaren ze ernstige klachten zoals misselijkheid, duizeligheid, verlaagde bloeddruk, verhoogde 

hartslag etc. (Stokes & Abdijadid, 2017). Er worden echter wel vraagtekens gezet bij het helpende 

effect van disulfiram. Je kunt redeneren dat de patiënt de alcohol niet ‘op eigen kracht’ laat staan, 

met als gevolg dat de patiënt zijn/haar hele leven pillen zou moeten blijven slikken. 

Benzodiazepinen 

Benzodiazepinen zijn rustgevende middelen. Dit kan afkickverschijnselen van bijvoorbeeld alcohol 

verlichten (Nilsen et al., 2007). De keerzijde is dat benzodiazepinen ook verslavend kunnen werken. 

De vraag is dus of we niet de ene verslaving vervangen door de andere. Er zit wel verschil tussen 

benzodiazepinen met betrekking tot verslaving (Nilsen et al., 2007).  

Middel Drugs waarbij het gebruikt wordt Functie 

Methadon Opiaten  Vermindering afkickverschijnselen 

Buprenorphine  Opiaten  Vermindering afkickverschijnselen, 
vermindering hunkering en terugval 

Medische heroïne Opiaten  Stabilisering van leven 

Naltrexon  (Revia) Opiaten, alcohol Snellere detox (bij opiaten), 
vermindering hunkering en terugval  

Acamprosaat 
(Campral) 

Alcohol Verminderd hunkering 

Disulfiram (Antabus en 
Refusal) 

Alcohol Maakt lichaam overgevoelig voor alcohol 

Benzodiazepinen  GHB, alcohol Kalmering  

Tabel 1. Een overzicht van medicijnen, hun functie en bij welke verslaving deze worden gebruikt. 

Extinctie therapieën   

Extinctie therapie 

Deze therapieën stellen patiënten bloot aan cues zonder daarna een toegang tot het middel te geven 

(Milton, 2013). Dit met als doel om de associatie tussen de cue en de drugs te verwijderen. Echter, 

dit is niet ideaal (Everitt & Robbins, 2016; Milton, 2013). De associatie tussen cue en drug zal nooit 

geheel verdwijnen (Milton, 2013). Wanneer de associatie is opgedaan in een bepaalde situatie (vanaf 

nu situatie A te noemen), en de extinctie in een andere situatie (situatie B), kan er zogenaamde ABA 

renewal optreden (Everitt & Robbins, 2016; Janak & Chaudhri, 2010). Dit houdt in dat de cue niet 

meer werkt in situatie B waar extinctie heeft plaatsgevonden. Wanneer het individu echter teruggaat 

naar situatie A hernieuwt de cue zich waardoor de extinctie geen invloed meer heeft. Buiten ABA 

renewal  bestaan ook ABC en AAB renewal (Janak & Chaudhri, 2010). ABC renewal geeft aan dat een 

cue opnieuw zijn kracht hervindt in situatie C, wanneer hij is opgedaan in situatie A en extinctie heeft 

ondergaan in situatie B. Opvallender is echter de AAB renewal, waarbij de cue in situatie A is 

ontstaan en vervolgens in A ook extinctie heeft ondergaan. In situatie B kan de cue dan zijn kracht 

terugkrijgen.  

Geheugen reconsolidatie 

Een tegenhanger van extinctie is geheugen reconsolidatie therapie. Geheugen consolidatie is het 

proces dat plaatsvindt wanneer een gedachte van het korte termijn geheugen naar het lange termijn 

geheugen wordt verplaatst. Bij een geheugen reconsolidatie behandeling is het idee dat de gedachte 

wordt teruggeroepen, en het pad naar het lange termijn geheugen verstoord (Everitt & Robbins, 
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2016; Lee et al., 2006; Milton, 2013). Hierdoor is de gedachte labieler. Wanneer een herinnering 

wordt opgeroepen door middel van een cue, wordt deze daarna gereconsolideerd, wat de 

mogelijkheid biedt tot het updaten van de herinnering. Reconsolidatieblokkade lijkt niet afhankelijk 

te zijn van de omgeving, in tegenstelling tot extinctie (Everitt & Robbins, 2016; Lee et al., 2006). 

Voor reconsolidatie is een bepaald eiwit nodig dat met behulp van het gen Zif268 wordt gemaakt 

(Everitt & Robbins, 2016; Lee et al., 2006; Milton, 2013). Door het injecteren van een stofjein 

proefdieren in de basolaterale amygdala dat Zif268 hindert (anti-sense oligodeoxynucleotides), 

wordt de reconsolidatie belemmerd waardoor het geheugenspoor labiel wordt (Lee et al., 2006; 

Milton, 2013). Hierdoor hebben cues minder effect, wordt er minder naar drugs gezocht en is er een 

kleinere kans op relapse (Everitt & Robbins, 2016; Lee et al., 2006; Milton, 2013).  

Hoewel dit allemaal goed lijkt te werken in studies met ratten, staat geheugen reconsolidatie voor 

mensen nog in kinderschoenen. Bovendien zijn er nog geen goede farmacologische stoffen voor 

menselijke geheugen reconsolidatie ontwikkeld (Milton, 2013). Er is wel bewijs gevonden dat 

propranolol effectief kan zijn bij geheugen reconsolidatie in mensen, al leek propranolol bij andere 

studies geen effect te hebben (Milton, 2013). Propranolol is een bètablokker die gebruikt als middel 

tegen een te lage bloeddruk, en is dus al een goedgekeurd medicijn. Waarom propranolol lijkt te 

werken bij geheugen reconsolidatie is nog onbekend.  

Superextinctie 

Bij extinctie therapie ontstaan er uiteindelijk twee associaties: de cue-drugs associatie en de cue-

geen drugs associatie. Deze twee associaties gaan met elkaar de strijd aan (Milton, 2013) waardoor 

renewal kan optreden. Het idee van superextinctie (of extinctie binnen het reconsolidatie-kader) is 

het updaten van de originele cue-drugs associatie naar een cue-geen drugs associatie (Milton, 2013). 

Eerst wordt – net als bij geheugen reconsolidatie –  een herinnering opgehaald om te destabiliseren. 

Hetzelfde principe als extinctie wordt toegepast maar nu met een pauze ertussen. De herinnering 

wordt opgehaald in een bepaalde context. Daarna wordt er 10 minuten tot een uur buiten deze 

context verbleven. Ten slotte wordt er teruggegaan naar de context om de extinctie af te maken 

(Everitt & Robbins, 2016; Milton, 2013). Door deze pauze is er een andere dynamiek tussen 

reconsolidatie en extinctie. De onderzoeken die gedaan zijn met verslaafden zijn veelbelovend 

(Everitt & Robbins, 2016; Milton, 2013). Ook maakt superextinctie geen gebruik van medicijnen, wat 

het toepassen ervan makkelijker maakt (Everitt & Robbins, 2016; Milton, 2013).  

Gedragstherapieën  

High risk situations 

Er zijn bepaalde situaties waarbij een verslaafde een hogere kans heeft op het ervaren van een 

relapse; een high risk situation (Menon & Kandasamy, 2018). Zo kunnen negatieve emoties zoals 

woede, verdriet, ruzie of frustratie een groot risico met zich meebrengen (Larimer et al., 1999; 

Menon & Kandasamy, 2018). Het niet goed kunnen omgaan met emotie is voor veel alcoholisten en 

heroïne gebruikers een grote factor in het gebruik aangezien deze middelen de neiging hebben om 

emotionele pijn te onderdrukken (Narayanan & Naaz, 2018). Maar ook positieve emoties kunnen een 

risico zijn (Larimer et al., 1999; Menon & Kandasamy, 2018). Denk bijvoorbeeld aan een alcoholist die 

op een feestje is, waar veel mensen drinken (hier speelt ook sociale druk een rol), of het zien van een 

advertentie voor alcohol. Het is belangrijk dat de persoon in kwestie doorheeft wat een high risk 

situation is. Dit gebeurt door middel van bepaalde strategieën, zoals het opschrijven van de situaties 

waar een cliënt craving ondergaat of vroeger veel gebruikt heeft. Ook de zelfverzekerdheid over het 
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kunnen omgaan met deze situaties wordt geregistreerd (Larimer et al., 1999). Zo kunnen cliënten zelf 

ontdekken wat hun high risk situations zijn. Hierna kun je de specifieke signalen eruit halen. Zo kan 

bijvoorbeeld stress een grote risicofactor zijn. Wanneer de cliënt zich hiervan bewust is, kan hij/zij 

proberen stress te vermijden.  

Coping skills 

In principe gaat het er niet om of een persoon in een high risk situation terechtkomt maar hoe deze 

persoon hiermee om gaat (coping). Er zijn meerder coping mechanismes zoals het verhogen van het 

zelfvertrouwen, het aanpassen van verwachtingen, weglopen van de situatie, jezelf moed en 

doorzettingsvermogen inpraten, etc.  

Personen met een hoger zelfvertrouwen zijn beter bestand tegen relapse en high risk situations 

(Larimer et al., 1999; Menon & Kandasamy, 2018). Er zit hier een zelfversterkend effect in; als een 

persoon succesvol een high risk situation heeft volstaan, is het zelfvertrouwen hoger en andersom. 

Een therapeut kan een cliënt helpen om zelfverzekerder te zijn door de cliënt objectiever naar 

zijn/haar gedrag te leren kijken, het grote doel van abstinent blijven op te delen in kleinere doelen 

van de dag doorkomen en door regelmatig positieve feedback te geven (Larimer et al., 1999). 

De verwachting van wat voor effect het verslavende middel gaat hebben is erg belangrijk (Larimer et 

al., 1999; Menon & Kandasamy, 2018). Zo hebben verslaafden over het algemeen een hogere 

verwachting van de positieve effecten van het middel. Er wordt door hen meer gefocust op de 

onmiddellijke, fijne effecten en minder op de negatieve, lange-termijn effecten (Jasinska et al., 2014; 

Menon & Kandasamy, 2018). Het is handig voor de cliënt om een lijst te maken met positieve en 

negatieve consequenties van het nemen van het middel zodat er ook aandacht geschonken wordt 

aan de negatieve lange-termijn effecten (Larimer et al., 1999).  

Het kan nuttig zijn voor een cliënt om een zogenaamd lapse-management plan te maken (Larimer et 

al., 1999). Hierbij bedenkt de cliënt wat de beste strategie is in het geval dat een lapse zich voordoet. 

Zo weet een cliënt wat hij/zij wel en niet moet doen om een gehele relapse te voorkomen.  

Een simpele maar wel effectieve coping skill is de zogenaamde stimulus-controle techniek. Dit houdt 

in dat alle stimuli die te maken hebben met het middelengebruik verwijderd worden van het huis van 

de cliënt, het werk, de auto etc. Verstopte middelen dienen verwijderd te worden, aangezien dit een 

belangrijke verleiding kan veroorzaken (Larimer et al., 1999). Door alle cues te verwijderen is er ook 

minder hunkering. Ook weggaan van high risk situations valt onder stimulus-controle techniek.  

Ondanks alle bovenstaande technieken ervaren de meeste cliënten op een bepaald moment toch 

hunkering. Het helpt een cliënt om dit te erkennen als een geconditioneerde respons, zoals Pavlov’s 

hond ondervond. Zo kan de cliënt leren om ‘met de golf mee te gaan’ (ook wel ‘urge surving’ of 

‘riding the wave’ genoemd) (Larimer et al., 1999; Narayanan & Naaz, 2018). Hier vecht de cliënt niet 

tegen het gevoel, maar laat zich er ook niet door onderdrukken. Het hunkeren wordt niet gestopt, 

maar het zal uiteindelijk minder worden wanneer er niet naar gehandeld wordt.  

Abstinence violation effect 

Het abstinence violation effect verwijst naar hoe een persoon reageert bij het meemaken van een 

lapse (Menon & Kandasamy, 2018). Zoals eerder gezegd hoeft een lapse niet per se tot een relapse te 

leiden. Het ligt hier aan de emotionele respons van de persoon die de lapse heeft ondergaan en waar 
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hij/zij deze lapse aan toeschrijft. Wanneer de persoon het idee heeft dat de lapse door een eigen 

tekortkoming komt gaat dat vaak gepaard met negatieve gevoelens zoals schuld en schaamte 

(Larimer et al., 1999; Menon & Kandasamy, 2018). Zoals eerder gezegd geeft dit een hogere kans op 

het nemen van het middel, wat zorgt voor een negatieve spiraal. Echter, bij het toeschrijven van de 

lapse aan factoren buiten hun controle, komt er vaak een gevoel van overmacht kijken. Dit geeft 

vervolgens een grotere kans op een volledige relapse (Larimer et al., 1999). Om het abstinence 

violation effect tegen te gaan, is cognitive restructuring ontdekt (Larimer et al., 1999). Hierbij worden 

cliënten aangemoedigd om lapses als fouten te zien waar van geleerd kan worden. Zo voorkom je 

nieuwe lapses en complete relapses.  

Relaties 

Een belangrijke component in abstinent blijven is het hebben van goede relaties (Narayanan & Naaz, 

2018). Goede sociale connecties zijn een redelijke voorspeller van succesvolle abstinentiepogingen 

(Menon & Kandasamy, 2018). Cliënten hebben veel steun nodig, die over het algemeen komt van 

familie en/of vrienden. Vaak zijn relaties verwaterd of beschadigd door het middelengebruik. Het kan 

dan van belang zijn om deze relaties te herstellen. Er zijn echter ook relaties waarbij dit juist niet de 

bedoeling is, zoals vrienden die nog gebruiken of drugsdealers (Narayanan & Naaz, 2018). Hier is het 

van belang om het contact juist te verbreken om verleiding te voorkomen.   
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Conclusie 
In het begin van dit verslag hebben we de vraag gesteld of het wel verstandig is om verslavingszorg 

te ambulantiseren. Zoals bij vele vraagstellingen is het antwoord hierop niet eenduidig, en hangt de 

zorgkeuze af van factoren als onder andere de manier van afkicken en de soort verslaving.  

Afkicken 

Bij afkicken is er sprake van enorme stress. Dit zorgt voor een grotere kans op een (re)lapse. 

Wanneer deze (re)lapse plaatsvindt komt het probleem van negative reinforcement kijken. De 

persoon heeft aan den lijve ondervonden dat het middel de afkickverschijnselen weg kan halen. Dit 

versterkt de cues en het hunkeren naar het middel. Het afkicken hierna is niet onmogelijk, maar wel 

lastiger. Het is dus gunstiger voor een cliënt om de eerste keer het afkickproces inclusief 

afkickverschijnselen succesvol te doorlopen. 

Het afkicken in een kliniek kan fijn zijn voor mensen die niet veel steun van vrienden of familie 

krijgen. In een kliniek kun je rekenen op steun van medepatiënten en er is vrijwel altijd professionele 

hulp aanwezig. Het kan de patiënt rust en regelmaat geven door middel van het redelijk vaste 

schema van de kliniek. Ook wordt er gelet op de voeding, lichamelijke verzorging etc. van de patiënt. 

Het verschilt per persoon of dit als prettig wordt ervaren, of juist het tegenovergestelde.  

Langzaam 

Wanneer ervoor wordt gekozen om ‘langzaam’ af te kicken (zonder versnellende medicijnen) kan dit 

in principe ambulant. Het probleem hierbij is wel dat er een hoop geduld bij nodig is. Voor veel 

mensen is dit een reden om af te haken (Verbrugge & De Jong, 2004). Nu kunnen stoffen als 

methadon, buprenorphine, medische heroïne en acamprosaat helpen bij het verminderen van de 

afkickverschijnselen. Dit maakt het proces draaglijker maar versnelt het proces niet. Afkicken kan 

ambulant, maar de steun die een kliniek biedt is een groot voordeel in deze situatie. Het is hier van 

belang dat de cliënt aangeeft wat hij/zij liever heeft en hoe verslaafd een persoon is. Wanneer de 

persoon voldoet aan de criteria van ‘ernstig stoornis in middelengebruik’ volgens de DSM-V is het 

verstandiger om de persoon klinisch te laten afkicken. 

Snel  

Het afkicken met behulp van methadon en buprenorphine is een langdurig taak, waardoor het vaak 

voor komt dat cliënten dit te lang vinden duren en terugvallen in hun oude patroon (Verbrugge & De 

Jong, 2004). In veel gevallen biedt naltrexon dan een uitkomst. Naltrexon is echter een middel dat 

absoluut niet ambulant kan worden genomen. De afkickverschijnselen bij het gebruik van naltrexon 

zijn te heftig om alleen te ondergaan.  

Nazorg 

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat verslaafden minder impulscontrole hebben, en 

makkelijker aan hun verleidingen toegeven. Medicijnen en gedragstherapieën kunnen helpen bij het 

abstinent blijven. Qua medicijngebruik zal er geen verschil in effectiviteit zijn tussen ambulant en 

klinisch, maar bij gedragstherapieën kan het voordelig zijn voor een cliënt om eerst door middel van 

therapie een solide basis op te bouwen in een kliniek alvorens het in de thuissituatie (met wellicht 

meer/sterkere cues en sociale druk) succesvol toe te kunnen passen.  
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Naar huis 

Een van de belangrijkste factoren in een relapse is de aanwezigheid van cues. Bij een klinische 

behandeling is het de bedoeling dat de cliënt uiteindelijk terugkeert in zijn/haar thuissituatie. 

Wanneer dat gebeurt, zal de cliënt plotseling geconfronteerd worden met een overvloed aan cues. 

Zelfs wanneer er gebruik is gemaakt van extinctie therapie in de kliniek, zullen cues alsnog een 

aanzienlijke impact hebben op de cliënt omdat er sprake kan zijn van ABA renewal. Aangezien de 

cliënt waarschijnlijk abstinent is gebleven in de kliniek, kan er ook nog sprake zijn van incubatie van 

de cues. Wanneer behandelingen als geheugen reconsolidatie en superextinctie verbeterd worden,  

zal dit probleem wellicht opgeheven worden. Tot die tijd moet hier zeker rekening mee worden 

gehouden.  

Licht, matig en ernstig drugsgebruik 
Aan het begin van dit verslag hebben we kennis gemaakt met de DSM-V, waarbij onderscheid 

gemaakt wordt tussen licht, matig en ernstig middelengbruik aan de hand van de hoeveelheid 

symptomen. Dit biedt een uitkomst bij de keuze tussen ambulante en intramurale zorg. Zo kunnen 

mensen met een lichte vorm van middelengebruik ambulant afkicken, gezien zij minder last hebben 

van cues en afkickverschijnselen. Voor mensen met een ernstige vorm van middelengebruik is 

klinische hulp beter vanwege de ondersteunende capaciteiten van klinische zorg, zowel 

psychologisch als medicinaal. Dit kan een goed uitgangspunt zijn bij de verdeling van patiënten in 

ambulante en klinische zorg, al is het beoordelen per patiënt nog steeds cruciaal en kan er niet blind 

afgegaan worden op de ernst van het middelengebruik. Het is namelijk zowel voor het welzijn van de 

patiënt als voor het afkicktraject en abstinent blijven van belang dat de patiënt zich in een 

comfortabele situatie bevindt.  
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