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(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•Indivior, camurus



CV

• Verslavingsarts KNMG, Jellinek

• Praktijkopleider verslavingsartsen, Arkin

• Gastdocent en stageopleider 
Huisartsopleiding VUMC
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Inhoud

• Neurobiologie van verslaving

• Behandeling

• Stigma

• Getallen

• Diagnostiek

• Gebruikswijzen 

• Hulp waar geen verwijzing voor nodig is
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Handboek verslaving tweede druk H6 Neurobiologie van verslaving

Beloning
Positieve 
bekrachtiging
Cue-reaktiviteit

Gewoonte vorming

Dopamine



Handboek verslaving tweede druk H6 Neurobiologie van verslaving

Executieve functies
Emotieregulatie
Leren en aansturen



Handboek verslaving tweede druk H6 Neurobiologie van verslaving

Conflict monitoring
Foutmonitoring



Handboek verslaving tweede druk H6 Neurobiologie van verslaving

Stress
Angst
Negatieve 
bekrachtiging



11

Positieve
Bekrachtiging

Negatieve
Bekrachtiging

Koob GF, Le Moal M. Addiction and the brain antireward system. Annu Rev Psychol. 2008;59:29-53.
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Een behandelbare ziekte…

• 8% (dag)klinisch

• 92% poliklinisch

• Detox ≠ behandeling

• E-health / blended

• Individueel

• Groep
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Een behandelbare ziekte…

• Motiverende gespreksvoering

• Cognitieve gedragstherapie  (CGT)

• 12 stappen behandeling

• Acceptatie en commitment therapie (ACT)

• Community Reinforcement Approach (CRA)

• Medicatie

• Diagnostiek en behandeling co-morbiditeit



Verslaving is een ziekte

• http://javierguzman.nl/#videography

• 38.15

http://javierguzman.nl/#videography


Wat wordt het meest gebruikt in 
Nederland?
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Getallen

16
https://www.trimbos.nl/kerncijfers/nationale-drug-monitor



Getallen
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https://www.trimbos.nl/kerncijfers/nationale-drug-monitor



Uitgaanspubliek
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Het grote uitgaansonderzoek 2016, Trimbos
https://assets.trimbos.nl/docs/da0f3e40-3ad6-498d-852c-9d59105a85c2.pdf



Wat voor patiënten zien wij

• 36% 21-35 jaar

• 36% 36-50 jaar

• 78% man

• Hoofddiagnose?
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Alcohol

Cannabis

Cocaïne

Gokken

Sedativa

Opioïden

Opioïde pijnstillers
Amfetamine Tabak

Hoofddiagnose nieuwe aanmeldingen Jellinek totaal eerste half jaar 2018
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Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (2016)



Stoornis in het gebruik van 

• Vaker en meer gebruiken dan het plan was.

• Mislukte pogingen om te minderen of te 
stoppen.

• Gebruik /herstel kosten veel tijd.

• Sterk verlangen om te gebruiken

• Tekortschieten op het werk, school of thuis.

• Blijven gebruiken ondanks problemen in het 
relationele vlak

http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wanneer-ben-je-verslaafd-aan-alcohol-of-drugs/



Stoornis in het gebruik van 

• Opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of 
werk

• Doorgaan met gebruik ondanks gevaar 

• Doorgaan met gebruik ondanks wetenschap 
dat het gebruik lichamelijke of psychische 
problemen met zich mee brengt of verergert

• Tolerantie

• Onthoudingsverschijnselen

http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wanneer-ben-je-verslaafd-aan-alcohol-of-drugs/



DSM-V, 11 criteria

• 2-3 criteria: milde stoornis 

• 4-5 criteria: gematigde stoornis 

• ≥ 6 criteria: ernstige stoornis

http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wanneer-ben-je-verslaafd-aan-alcohol-of-drugs/



Een middel is meer verslavend bij:

• Hoge potentie

• Korte T-max

• Korte T-½

• Makkelijke verkrijgbaarheid

• Toedieningsroute
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Gebruikswijzen

• Slikken

• Roken (basen, chinezen)

• Snuiven

• Spuiten

• Vapen

• ….etc
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Eenheden

• Standaardglas alcohol: 12 ml/10 gram alcohol

• 250ml bier

• 100ml wijn

• 35ml sterke drank

http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-alcohol-bevat-een-glas-bier-wijn-of-sterke-drank/



“Straattaal”

• Dopje

• Buisje

• Bolletje

• Streepje

• Vitamine K

• Speedball

• Slammen

• Tina

• Crack

• Miauw miauw

• G

• Keta

• Ice
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Indirecte signalen

• Veelvuldig spreekuurbezoek 

• Onduidelijke of onverklaarbare klachten

• Maag-darmproblemen

• Psychosociale of psychische problemen

• Regelmatig trauma’s

• Seksuele problemen

• Aanwijzingen voor huiselijk geweld

• NB: benzodiazepinen

www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-problematisch-alcoholgebruik



Bespreekbaar maken

• Vraag toestemming

• Toon begrip en acceptatie

• Stel open vragen

• Vermijd discussie.

• Stimuleer de patiënt om na te denken over de 
voordelen van verandering

• Doorvragen bij weerstand

• Neutrale samenvatting

• Vraag toestemming voor een vervolggesprek.



Hulpmiddelen

• Cut down 

• Annoyed

• Guilty

• Eye-opener

• CAGE-AID: Adapted to Include Drugs

Ewing JA. Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire. Jama. 1984;252(14):1905-1907.



Wat is er allemaal aan hulp zonder 
dat iemand verwezen hoeft te 

worden?
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www.minderdrinken.nl



www.zelfhulpalcohol.nl



www.samennuchter.nl



Zelfhulpgroepen

• www.aa-nederland.nl

• www.aa-netherlands.org

• www.al-anon.nl

• https://na-holland.nl/

• https://ca-holland.nl/

http://www.aa-nederland.nl/
http://www.aa-netherlands.org/
http://www.al-anon.nl/
https://na-holland.nl/
https://ca-holland.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TQLiuAFNuJMXZM&tbnid=WwReA6zDlvo-PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.helpikbenverslaafd.nl/tag/aa/&ei=fP-iU83YEcyBPfa4gdAG&bvm=bv.69411363,d.ZWU&psig=AFQjCNHy1aKH_-DkP2MZ_CEv_WAMjdxuyw&ust=1403277554472601
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Informatie/overleggen/consultatie

• Centrale aanmelding Arkin 088 505 1202

• Jellinek Expert team: bureaudienst 
arts/psycholoog 088 505 1220

• Loes.hanck@jellinek.nl / 020 5901584

• www.jellinek.nl

• www.erowid.nl
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http://www.jellinek.nl/
http://www.erowid.nl/


Dank voor uw aandacht


