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Mijn achtergrond

Psychiater ArkinPsychiater Arkin

HIC Mentrum VlaardingenlaanHIC Mentrum Vlaardingenlaan

Jellinek Outreaching Team (JOT)Jellinek Outreaching Team (JOT)

VerslavingspsychiatrieVerslavingspsychiatrie



Overzicht middelenOverzicht middelen

Downers Uppers Tripmiddelen

Benzo’s Cocaïne Paddo’s

Opiaten Speed LSD

GHB Crystal meth Ayahuasca

Cannabis * 3mmc Peyote

Alcohol * Cafeine

Ketamine MDMA/ecstasy

Lachgas Tabak



Verslaving

 Stoornis in middelengebruik DSM 5

 Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan het plan was

 Meerdere mislukte pogingen te minderen of te stoppen

 Veel tijd nodig voor gebruik en herstel

 Sterk verlangen voelen te gebruiken

 Door gebruik tekort schieten op werk, tijdens studie of thuis

 Blijven gebruiken ondanks problemen op het relationele vlak

 Hobby’s, sociale activiteiten, werk opgeven door gebruik

 Gebruiken, zelfs als iemand in gevaar komt

 Blijven gebruiken ondanks achteruitgang lichamelijke of psychische 
gezondheid

 Grotere hoeveelheden nodig hebben

 Onthoudingsverschijnselen



Neurotransmitters

 Dopamine

 Norepinefrine

 GABA

 Glutamaat

 Serotonine

 Oxytocine



Verslaving en 
psychiatrie

 40-60% verslaafden heeft ooit een psychiatrische 
stoornis gehad

 30% van psychiatrische patiënten heeft op enig moment 
in het leven een verslaving 

 Hoe ernstiger verslaving of psychiatrie, hoe meer 
overlap

 JOT populatie: doorgaans meerdere stoornissen in 
middelengebruik en één of meer psychiatrische 
diagnoses

 Compliceert behandeling

 Vaak onderbehandeling

 Slechtere prognose





Over cannabis

Hasj, wiet, roken, vapen, spacecake, thee, medicinaal

Cannabinoïden THC, CBD

High, stoned

Angst, lethargie

Klachten gerelateerd aan roken

Pijnstilling, anti-emetisch

CBD voordelen?

Psychose?



Cannabis 
en 
verslaving

 Ooit geblowd: 25 %

 Laatste jaar: 7.5 %, laatste maand 5%

 Mannen 2x zoveel als vrouwen

 (Bijna) dagelijks gebruik: 1,7% (stabiel de laatste jaren)

 2015: 11000 gebruikers zoeken hulp verslavingszorg (vgl 
alcohol 30000 +, cocaïne 7500)



Cannabis en schizofrenie- 
spectrumstoornissen

Vooral bij mannenVooral bij mannen

Eerdere openbaring/diagnose schizofrenieEerdere openbaring/diagnose schizofrenie

Slechter beloopSlechter beloop

Meer positieve symptomenMeer positieve symptomen

• Tegen bijwerkingen
• Kalmerend, slapen
• Meer positieve emotie

Zelfmedicatie?Zelfmedicatie?

Minder effect APMinder effect AP



Cannabidiol (CBD)

 Het panacee! Werkt voor van alles

 Slapen

 Angst

 Psychose

 Reumatische klachten

 Epilepsie

 Pijn

 Etc

 Als modulator van THC

 Maar te weinig onderzoek!



Cocaïne, amfetamines

CocaÏneCocaÏne
• Snuiven, spuitern, basen, roken

AmfetaminesAmfetamines
• Speed, Crystal Meth (Tina), 3mmc, 

4fmc, etc

EffectenEffecten

AfhankelijkheidAfhankelijkheid

Risico’sRisico’s

PsychosePsychose



Tina/Methamfetamine/Crystal Meth

 Chemseks (MSM)

 Slammen

 Werkt langer en veel sterker 
dan speed

 Veel risico’s lichamelijk, 
mentaal, maatschappelijk

 Hoog risico op drugspsychose 
en blijvende schade



Drugspsychose

 Tijdens of kort na intoxicatie

 Kan langer duren bij fors en langdurig 
gebruik

 Vooral cocaïne, amfetamines

 Minder vaak bij MDMA, cannabis

 Niet te verwarren met de (bad) trip of delier



Behandeling 
drugspsychose
 Veiligheid eerst: opname indien noodzakelijk

 Expectatief, ondersteunend

 Benzodiazepines eerste keus 

 Eventueel, na acute intoxicatie, ook antipsychotica

 Differentiaal diagnostiek

 Risicofactoren identificeren

 Stress, slapeloosheid

 Comorbide psychiatrie

 Andere interacties

 Voorkom herhaling



Kwetsbaarheid 
voor psychose

EPA: schizofrenie, bipolaire stoornis, schizo-affectieve stoornis

Ernstige persoonlijkheidsstoornissen

ADHD, Autismespectrumstoornissen

Verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel (NAH), cognitieve stoornissen

Actuele angststoornis, depressie, PTSS

Andere interactie met middelen of medicatie

Somatische ziektes

Sociale problemen, overmatige stress, slapeloosheid



Zelfmedicatiehypothese

 Want waarom zou je het herhalen?

 Onderzoek nog in kinderschoenen

 Een positief effect dat overschaduwd wordt (voor 
buitenwacht) door meer symptomen

 Of simpelweg verslaving?

 Tegengaan antidopaminerg effect van medicatie

 Verlagen bloedspiegel medicatie, minder bijwerkingen

 Verveling, peer pressure, protest



Verslavingsbehandeling bij psychiatrische 
stoornissen

Behandel indien 
mogelijk samen
Behandel indien 
mogelijk samen

Binnen één team of 
samen met bijvoorbeeld 

FACT 

Binnen één team of 
samen met bijvoorbeeld 

FACT 

Timing/volgorde van 
behandelen cruciaal
Timing/volgorde van 
behandelen cruciaal

Maar veel logistieke 
problemen, wachtlijsten, 

exclusiecriteria

Maar veel logistieke 
problemen, wachtlijsten, 

exclusiecriteria

Onwetendheid, angst, 
vooroordelen

Onwetendheid, angst, 
vooroordelen

Klinische dubbele 
diagnosebehandeling 

weinig evidence

Klinische dubbele 
diagnosebehandeling 

weinig evidence



Acute medische hulpAcute medische hulp

 Opvang en behandeling drugspsychose, 
intoxicatiebeeld of ernstige ontwenning

 Somatische of psychiatrische spoedhulp

 Roes uitslapen

 Klinische of ambulante detoxificatie

 = medisch begeleid afbouwen 

 Met agonisten, bijvoorbeeld benzodiazepines, 
synthetisch GHB, methadon

 Enkele dagen - weken



De basis van 
verslavingsbehandeling

 Preventie

 Veranderwens: eigen wens middelengebruik te 
verminderen of te stoppen

 Motiverende gespreksvoering

 Terugvalanalyse, terugvalpreventieplan

 Chronische aandoening: > 50% valt terug eerste jaar



Methodes

Cognitieve 
gedragstherapie

Poliklinisch of klinisch, deeltijd

Bij Jellinek Curatief en vele 
andere aanbieders de 
standaard

Minnesotamodel (12 
stappen) bij Jellinek 
Minnesotakliniek en 
AA

Community 
Reinforcement 
Approach bij JOT

Ambulant, outreachend, in 
eigen omgeving, gericht op 
verbeteren alle aspecten van 
het leven 

Zodat middelengebruik afneemt

Volledig klinisch 
verblijf met aanbod 
diverse methodieken

Villa Ramadas, Solutions, U-
center etc.



Medicatie

 Alcohol: naltrexon, nalmefene, acamprosaat, topiramaat, 
disulfiram, Baclofen

 Heroïne: methadon, Suboxone

 Cocaïne, amfetamines: geen 

 Mogelijk effect bij behandeling comorbide ADHD met 
methylfenidaat of dexamfetamine

 Clozapine bij comorbide schizofrenie/schizoaffectieve 
stoornis

 Tabak: varenicline, nicotinevervangende middelen, bupropion

 Cannabis: geen. Zeer kleine aanwijzing voor effect van 
fluimucil, pipamperon

 Psychedelica?



Verplichte zorg

 Geen bewezen effectieve verplichte 
behandelingen voor verslaving

 Daarom ook geen instellingen meer die dit 
aanbieden

 Wel forensisch kader: urinecontroles, 
verplicht volgen behandeling, want 
anders….

 Gedwongen abstinentie 

 Voor diagnostiek

 Voor behandeling psychiatrie

 Voor nuchter gesprek over wel of niet 
behandeling

 Crisismaatregel voor acuut gevaar



De naasten

 Betrokken, overbetrokken, ambivalent of gesplitst, uitgeput, afgekeerd

 Al deze varianten worden bij voorkeur wel in behandeling besproken

 Naastbetrokkenenraad Arkin

 Jellinek heeft voorlichting en contactgegevens op de website

 JOT: naastbetrokkenenconsulent

 Zeer gewenst: systeemtherapeut, CRAFT (community reinforcement approach 
in family therapy)



Obstakels

 Geen veranderwens

 Geen goede zorgcoördinatie en samenwerking

 Wachtlijsten

 Stigmatisering, schaamte



Conclusies

 Verslaving en psychiatrie komen veelvuldig 
samen voor

 Psychose komt sneller tot uiting bij cannabis en 
prognose is slechter

 Bij psychische kwetsbaarheid kunnen sommige 
middelen psychose veroorzaken

 Verslavingsbehandeling in de regel vrijwillig

 Bij voorkeur meerdere stoornissen tegelijkertijd of 
goed afgestemd behandelen

 Organisatie van zorg laat te wensen over

 Verslaving verloopt vaak chronisch, is onderhevig 
aan stigmatisering, onwetendheid en schaamte



Take Home 
Messages

 Motiveer uw naaste voor verslavingsbehandeling

 Probeer niet te veroordelen, maar los niet alle 
problemen op

 Blijf in gesprek, maar stel grenzen

 Voor naasten hebben alle verslavingsinstellingen 
aanbod, doorgaans goed te vinden op de website

 De ene methode kan niet aansluiten - probeer dan een 
andere



Vragen en discussie
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