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Denken over Verslaving
Pendulum of Vooruitgang



Geschiedenis van het begrip verslaving 1800-2000

1. Morele model

2. Farmacologische 
model

3. Symptomatische model
4. Ziektemodel

5. Leertheoretisch
model

6. Sociale model

7. Hersenziekte model

1976: Edwards & Gross
Biopsychosociale model

Alcoholafhankelijkheidssyndroom
7

Allen Marlatt

http://www.pbase.com/henkbinnendijk/paterswolde
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Oude en Nieuwe Verslavingen

chip rush



Recente veranderingen en verwachtingen

Recente veranderingen
• In 1960’s en 1970’s gebruik van cannabis en heroïne als “protestgedrag”

• In 1980s normalisering cannabisgebruik en opkomst ecstasy

• Vanaf 1990’s 2000’s drugsgebruik als leefstijl met gecalculeerd risico

• Vanaf 2000’s druggebruik geen ernstig openbare orde probleem meer

• Vanaf 2004 “criminalisering” tabaksgebruik  richting zero-tolerance?

• Nederland “narcostaat”?

• Vanaf 2010 psychedelic “renaissance”

Looking for the sweet spot
sweet spot



Recente veranderingen en verwachtingen

Verwachtingen
• Cannabis, ecstasy, een stimulant (cocaine?) en een depressant (alcohol) blijven

• Belang van stimulerende NPS blijft gering

• Heroine gaat/blijft weg of wordt vervangen worden door fentanyl-achtigen??

• Gaat cocaine vervangen worden door synthetisch stimulantium?

• Houdt alcohol zelfde positie? Vervangen door minder toxische variant: alcosynth?

• Psychedelica komen terug als drug, doping (microdosing) en medicijn.

• Gokverslaving blijft, maar hoe groot wordt internet/gameverslaving?

• Komen er electronische vormen van intoxicatie (“chip rush”)?



Recente ontwikkelingen in kennis 
over en behandeling van verslaving



Geschiedenis van het begrip verslaving 1800-2000

1. Morele model

2. Farmacologische 
model

3. Symptomatische model
4. Ziektemodel

5. Leertheoretisch
model

6. Sociale model

7. Hersenziekte model

1976: Edwards & Gross
Biopsychosociale model

Alcoholafhankelijkheidssyndroom
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Allen Marlatt

http://www.pbase.com/henkbinnendijk/paterswolde


Verslaving is (ook) een behandelbare hersenziekte

Charles O’Brien

Nora Volkow

1997

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/12/11/1260555914199/leshner.jpg


Erfelijkheidsschattingen volgens tweelingstudies

Type of dependence Heritability

Alcohol 50–70%

Nicotine 50–75%

Cannabis 35–75%

Cocaine 35–80%

Heroin 40–60%

Agrawal & Lynskey. Addiction 2008;103(7):1069–1081
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SUDs
ADHD
ASD
MDD

Psychosis

2020

Alle verslavingen delen genetische 

kwetsbaarheid met elkaar en met 

ADHD, ASP en MD, maar niet met

psychose en compulsieve stoornissen
doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125732

Partial explanation
of high comorbidity



Alcoholism

Alcoholism 
spectrum

Conflict 
monitoring

Disinhibition

Attentional biasConditioning

etc
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Ooteman et al (2006) adapted from: 
Gottesman & Gould. Am J Psychiatry 
2003;160:636–645
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Alcoholism

Alcoholism 
spectrum
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monitoring
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Attentional biasConditioning

etc
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control system

Environment

Reward
Deficiency
(drug liking ↓)



Brain Structures and Functions in Addiction
2006



Reward  attentional bias  cue-reactivity  craving -
deficient cognitive control - relapse

Repeated reward

Drug-related stimulus

Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration



Van geluk naar troost en 
van impulsiviteit naar compulsiviteit

Adapted from Heilig et al., 2010

impulsive compulsive
Impulsivity                                                                                       Compulsivity



Reward  attentional bias  cue-reactivity  craving -
deficient cognitive control - relapse

Repeated reward

Drug-related stimulus

Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration



Reward  attentional bias  cue-reactivity  craving -
deficient cognitive control - relapse

Repeated reward

Drug-related 
stimulus     STRESS

WITHDRAWAL

Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration
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Interpersoonlijke, Sociale en Culturele Omgeving

als volwassene met een stoornis      

Omgeving als kind



Reward  attentional bias  cue-reactivity  craving -
deficient cognitive control - relapse

Repeated reward

Drug-related 
stimulus     STRESS

WITHDRAWAL
Negative 
Environment

Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration



Repeated reward

Stress
Drug-related stimulus
Neg Omgevingskenmerken

Model voor Farmacotherpie Verslaving
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Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration

Antagonist

Anti-craving
medicatie

Agonist

Cognitive
enhancer

Anti-
stress

medicatie



Repeated reward

Farmacotherapie Stoornis Gebruik van Alcohol

Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration

Antagonist
• Disulfiram
• Naltrexone
• Nalmefene

Anti-craving
drug

• Acamprosate
• Topiramate?
• LD Baclofen
• Varenicline??
• PSYCHEDELICS?

Agonist

• HD Baclofen?
• Gabapentin?
• GHB??

Cognitive
enhancer

• Modafinil?

Doxazosine

Stress
Drug-related stimulus
Neg Omgevingskenmerken



Effectieve Farmacotherapie Alcoholafhankelijkheid

Behandeldoel 1e Keus 2e Keus 3e Keus 4e Keus?

Abstinentie

Minder Drinken

Disulfiram Acamprosaat Topiramaat
LD Baclofen??
Gabapentin?

(GHB??)

Naltrexon

Nalmefeen

Topiramaat
Gabapentin

Modafinil??
Varenicline??
Doxasozine??

* no supervision
# off-label ?? NAC, buprenorfine, ondansetron, prazosine+cyproheptadine, psychedelics ??



Repeated reward

Stress
Drug-related stimulus
Neg Omgevingskenmerken

Model voor Neuromodulatie Verslaving
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Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration

DBS?

rTMS
tDCS

Deep TMS
ABR

rt-fMRI-NF

?

rTMS
tDCS

WM-training

rTMS
(emotion 

regulation)
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“Change talk” vermindert activatie tijdens 

cue-reactivity regio’s tijdens kleine dosis 

voorkeursdrank en leidt tot minder craving

ACER, 2011



Repeated reward

Stress
Drug-related stimulus
Neg Omgevingskenmerken

Model voor Psychotherapie Verslaving
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Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration

Counterconditionering?

CET (+DCS)
CGT

MBRP
act

CM
CRA

MGV
ABR

WM training

CGT
Mindfulness
SOS training



Repeated reward

Stress
Drug-related stimulus
Neg Omgevingskenmerken

Model voor Herstel Verslaving
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Attentional bias Cue-reactivity Craving

Detection threshold Inhibition

Relapse

Conflict registration

?

WRAP

CRA(FT)
WRAP
Peers

Triadisch

?

IPS
HF

SOS training

Connectedness
Hope and optimism
Identity
Meaning of life
Empowerment

IPS=Individual Placing and Support
HF=Housing First
WRAP=Wellness Recovery Action Plan
CRAFT=Community Reinforcement and Family Training



Maar .. wat is de effectiviteit
van deze interventies?
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Effectgroottes van psychiatrische medicijnen

1. Kranzler HR, Van Kirk J.  Alcohol Clin Exp Res 2001; 25: 1335-1341.
2. NICE. Alcohol dependence and harmful alcohol use:  appendix 17d – pharmacological interventions forest plot.  2011.
3. Leucht.  BJP.  2012; 200: 97-106.

Effect Size (Cohen’s d)
Nalmefene HDDs TAC

ESENSE 1 0.37 0.46
ESENSE 2 0.27 0.25

Alcohol treatment1,2 0.12 to 0.33

Antidepressants3 0.24 to 0.35
Antipsychotics3 0.30 to 0.53



Leucht et al., British Journal of Psychiatry  (2012) 200, 97–106.

Effectgroote tov medicijnen van HA en Internist

Alcohol medicijnen (abstinentie/minder drinken)
d=0.30-0.45  NNT=7-10

mean 0.45 (95%CI 0.37-0.53)                 mean 0.49 (95%CI 0.41-0.57)

Examples:
0.24 Chemotherapiy breast cancer
0.28 Corticosteroiden COPD
0.50 Anihypertensives
0.87 Metformin DM
1.39 PPI reflux complaints

Examples:
0.35 Antidepressives depression
0.40 Lithium bipolar disorder
0.50 Antipsychotics psychosis
0.78 Methylfenidata ADHD
0.40 Anti-alcohol medication
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Meta-analyse: 53 RCTs met gemiddeld 18 sessies CBT:
Effect van CBT meestal significant maar klein (overall g=0.17; range g=0.09-0.47) 
Beste resultaten CBT bij cannabis en in combinatie met psychosocial support
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Bevindingen E-Health interventies
* consistent, maar gem. klein effect (d=0.10-0.30): vermindering 2-3 glazen/week

* effect neemt af over de tijd en weinig aanwijzingen van effect > 6 maanden

* effect op binge drinking en schade nog niet overtuigend aangetoond

* geen voorkeur voor therapeutisch model 

* mogelijk enig effect van duur interventie

* enige aanwijzingen dat “blended” (e-health + chat/ e-health + f2f) beter werkt

2016



Leucht et al., British Journal of Psychiatry  (2012) 200, 97–106.

Effectiveness compared to general medicine

Verslavinsgpsychotherapie (abstinentie/minder gebruik)
d=0.10-0.50  NNT=7-20

mean 0.45 (95%CI 0.37-0.53)                 mean 0.49 (95%CI 0.41-0.57)

Examples:
0.24 Chemotherapiy breast cancer
0.28 Corticosteroiden COPD
0.50 Anihypertensives
0.87 Metformin DM
1.39 PPI reflux complaints

Examples:
0.35 Antidepressives depression
0.40 Lithium bipolar disorder
0.50 Antipsychotics psychosis
0.78 Methylfenidata ADHD
0.40 Anti-alcohol medication



Conclusie Effectiviteit Verslavingsinterventies
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• Interventies zijn consistent effectief op groepsniveau, maar de grootte

van het effect is beperkt en de NNTs variëren van (>) 6-10

• Dit betekent dat heel veel patiënten geen baat hebben bij behandeling

maar wel lijden onder beperkingen en bijwerkingen

• Vraag is of het IN DE TOEKOMST beter kan en hoe dat kan worden

bereikt?



Kan het beter?



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacie 

• Ontwikkel nieuwe behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacie 

• Ontwikkel nieuwe behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering
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Langwerkend (1-4 weken) buprenorfine

Door EMA geregistreerd voor hele EU, door ons omringende landen vergoed.
In Nederland vooralsnog NIET vergoed via basispakket! 

NB Er dreigt een “eigen bijdrage to komen voor behandeling met methadon!!



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacie 

• Ontwikkel nieuwe behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



MDR Alcohol, 2022

Bij alle patienten farmacotherapie aanbieden bij voorkeur samen met psychotherapie
Bij patienten die psychotherapie aangeboden krijgen ook altijd farmacotherapie aanbieden



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacie 

• Ontwikkel niet behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



Polyfarmacie

Kiefer et al. 2003 Feeney et al., 2006

Wanneer en bij wie?                                NB Cocktal Trial: prazosine+cyproheptadine



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacy 

• Ontwikkel nieuwe behandelingen via theorie, repurposing of genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



de Waal MM,  …. van den Brink W, Goudriaan AE. 

Self-wise, Other-wise, Streetwise (SOS) training, an intervention to prevent 

victimization in dual-diagnosis patients: results from a randomized clinical trial. 
Addiction. [Epub ahead of print]

Methode:
RCT onder 250 dubbel-diagnose patiënten
SOS+CAU vs CAU
Interventie
Groepstraining van 12 sessies in 6 weken
* Self-wise: emotieregulatietraining
* Other-wise: sociale vaardigheidstraining
* Streetwise: reflectie op eigen activiteiten
Bevindingen:
* Gemiddeld 6 van de 12 sessies gevolgd
* Zeer positieve beoordeling patiënten (8/10)
* Daling kans slachtoffer (geweld) te worden
* Gaat het ook beter met gebruik en Sxx?

NNT=7.3                   NNT=9.4                          

2019
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2016

Systematisch review over bijdrage ervaringsdeskundigen aan uitkomsten
* N=9 studies: 4 RCTs, 3 quasi-experimentele en 2 naturalistische studies
* Uitkomsten in het algemeen positief, maar te vroeg voor definitief oordeel.

2011

Quasi-experimenteel: 2x58 patienten; 8-12 WRAP sessies
Klein (d=0.30) effect op hoop en symptomen, maar niet op “recovery”



Psychedelica bij de Behandeling van Verslaving
Terug van weggeweest

53

2018

2018

2020
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Volgende week in Haarlem

JAMA Psychiatry. 2022 Aug 24



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacie 

• Ontwikkel niet behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



56



Effectieve Farmacogenetica Alcoholafhankelijkheid

Behandeldoel 1e Keus 2e Keus 3e Keus 4e Keus

Abstinentie

Minder Drinken

Disulfiram
(partner)

Acamprosaat
(angst, onthouding, GATA4)

Topiramaat
(GRIK1, PTSD?)

LD Baclofen?
(angst, GABBR1)

Gabapentin?
(slaapproblemen)

(GHB??)
(ernstig AUD)

Naltrexon
(ASP, SL+, FH+, OPRM1)

Nalmefeen
(ernstig AUD,dysforie??)

Topiramaat
(GRIK1, PTSD?)

Gabapentin

Modafinil??
(impusliviteit)

Varenicline??
(roken?)

Doxasozine??
(FH+, hoge RR)

?? NAC, buprenorfine, ondansetron, prazozine+cyproheptadine, psychedelics ??
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Grote studie (n=1,726) naar het effect van 3 verschillende psychotherapieën
(MET, CBT, TSF) waarbij ook 10 a priori matching hypotheses werden getoetst
Resultaat:
* Geen klinisch relevante verschillen in effect van de 3 verschillende interventies
* Geen klinisch relevante matchingseffecten



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacy 

• Ontwikkel niet behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering
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Daarnaast ook nog:

EEG-NF
rt-fMRI-NF



2018

Niet alleen stimuleren activiteit inDLPFC maar 
ook remmen activiteit in MPFC en VS

TMS alleen waarschijnlijk niet voldoende 
combineren met farmacotherapie en CBT

2018



Hoe kan het beter worden?

• Verbeter compliance met behandeling: hoop (peers), MGV, langwerkende medicijnen

• Combineer farmacotherapie met psychotherapie (vv) en met WRAP, IPS en HF

• Combineer gebruik van verschillende medicijnen: polypharmacy 

• Ontwikkel niet behandelingen: medicijnen via repurposing en genetica

• Ontwikkel precisie-diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling

* sociotype, fenotype, endophenotype, genotype, behandelproces

• Ontwikkel nieuwe behandelmodaliteiten: neuromodulation, ….?

• Moderniseer de nazorg mbv digitale (endo)fenotypering



Smartphone Nazorg

Nazorg voor 349 patiënten met alcoholafhankelijkheid na klinische behandeling 
* randomisatie nazorg: 8 maanden TAU vs. 8 maanden TAU+A-CHESS
* follow-up 4 maanden
* uitkomst: grotere kans continue abstinentie (52% vs. 40%, NNT=8, p=0.03)

A-CHESS = Addiction-Comprehensive Health Enhancement Support System

A-CHESS
* Location warning
* Relaxation tool
* Emergency button
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2017

Digitale (endo)fenotypering maakt
gebruik van allerlei smartphone
functies om digitaal een afdruk van
omgeving, gedrag en stemming
te genereren  acties



Organisatie van de Zorg



Organisatie van de Zorg

• Alle zorg in de directe omgeving in laagdrempelige buurtcentra geleverd door
combinaties van professionals enpeers/ervaringsdeskundigen

• Alle zorg in centra die zowel basiszorg als specialistische zorg kunnen bieden
met inzet van ervaringsdeskundigen indien nodig

• Laagdrempelige basiszorg in buurtcentra met verwijzingsmogelijkheden naar
specialistische centra

• “Űberfication” van de zorg met (generalistische) zorg op telefonische oproep/
afspraak met ZZPers en specialistische zorg in formele centra met 
professionals en ervaringsdeskundigen met dienstverband

• Vergeet de zelfhelpgroepen (AA, CA, NA, AGoG, AO) niet!



Conclusies



Conclusies

• Verslaving is complexe, multifactoriële aandoening met biopsychosociale gevolgen

• Bij sommige patiënten helpt enkelvoudige interventie (e-health, AA/NA,CBT,medicatie)

• Kans dat enkelvoudige interventie slaagt groter bij gepersonaliseerde zorg

• Vaak zijn gecombineerde interventies nodig: CBT+medicatie, polyfarmacie rTMS+CBT. 
Zeker bij psychiatrische comorbiditeit. Psychedelica bij comorbide/polydrug verslaafden?

• Verslaving is nog steeds een stigma en vindt bijna altijd plaats binnen een negatieve
sociale context  herstelondersteunende zorg (WRAP/IPS/HF) dient altijd beschikbaar
te zijn als aanvulling op stoornisspecifieke interventies

• Sociale en digitale nazorg bieden nieuwe kansen



Toekomst: 
Geen revoluties maar wel hoopvolle evolutie
Preventie
* Universeel: wettelijke beperkingen (zonder volledig verbod)
* Selectief: risicojeugd geindentificeerd op gedrag (ADHD) of polygene risico-score (?)
* Geïndiceerde preventie: Unity en e-health

Diagnostiek
Meer genetische bepalingen, digitale (endo)fenotypering en gerichte ROM

Zorgtoewijzing
SDM op basis van preferenties en predicties uit machine learning data (Acion et al., 2017)

Behandeling
Combinaties van (nieuwe) interventies binnen context van herstelondersteunende zorg

Organisatie van de zorg
Combinatie van basis buurtzorg (HA/POH/ bGGZ) en gecentraliseerde specialistische zorg



Arnt Schellekens



Arnt Schellekens

Fantastisch dat jij de (nieuwe) hoogleraar Verslaving en Psychiatrie
bent omdat …..

• Je brede en diepgaande kennis van verslaving en psychiatrie hebt

• Je enthousiast en vriendelijk bent

• Je een teamspeler met geweldig commitment

• Je nu al centrale posities in het veld inneemt (NVvP, VKN, EPA, ICASA)

• Ik je erg aardig vind en het fijn is om met je samen te werken!



Dank u voor uw aandacht!

w.vandenbrink@amc.uva.nl

mailto:w.vandenbrink@amc.uva.nl
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Prospectieve studie met N=127 adolescenten in VZ en JeugdGGZ
Meting therapeutische relatie met WAI bij zowel therapeuten en patiënten

Uitkomst veel beter bij sterke wederzijdse therapeutische relatie training/swich!

referentie
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