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Waarom meer focus op de sociale aspecten?

• Hersenmodel te simplistisch

• Sociaal netwerk kan steun en betekenis geven

• Meer holistische benadering door verbinden van onderzoeksvelden

Wat ga ik jullie vertellen?

• Mijn eerste stappen om sociale aspecten te integreren in mijn onderzoek 

• Visie voor de toekomst



Risicofactoren middelengebruik bij adolescenten 

Cousijn, Luijten, & Feldstein Ewing (2018) The Lancet Child & Adolescent Health



US data from: Dennis & Scott, 2007 Addict Sci Clin Pract



Beschermende factoren voor afname in middelengebruik bij

jongvolwassenen

• Toename gedragscontrole

• Sociale afstemming:

- Verandering belonende waarde van 

middelengebruik door sociaal-maatschappelijke 

veranderingen

- Jongeren zijn hier gevoelig voor 

➔ De sociale waarde van middelengebruik daalt

• Sterke plasticiteit van het brein: jongeren zijn 

flexibel en leren snel nieuw gedrag 

Cousijn, Luijten, & Feldstein Ewing (2018) The Lancet Child & Adolescent Health



Alcohol gebruik onder studenten tijdens 1e COVID-19 lockdown

Binge drinkers N=1977 Non-Binge drinkers N=3426



Network Support Treatment

Litt et al. (2021) Psychology of Addictive Behaviors

Hulp bij het veranderen van het sociale netwerk zodat 

het netwerk het niet-drinken ondersteund. 

- Stimuleren bijwonen meetings

- Steun bij hoe het sociale netwerk te veranderen

- Sociale vaardigheden training

- Steun bij contact te herstellen met niet-drinkers



Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010

Van sociale invloed naar kwaliteit sociale relaties 



Verbonden in interventie: Game om jongeren te helpen te stoppen met 

roken  

Jongeren die meer én meer sociaal met elkaar 

spraken hadden een grotere afname in rookgedrag. 

Kom langs bij de poster sessie!



Pilot onderzoek: Hechting en Middelengebruik in romantische relaties

• Onveilige hechting met ouders is gerelateerd aan middelengebruik

• Geldt dit ook voor de hechting met romantische partner?

N = 169, Leeftijd: 18-35 jaar, ten minste 6 maanden in monogame relatie

Anxious 

attachment

Avoidance 

attachment

Coping by means 

of substance use

Kendalls tau 0,180** 0,151*

* p < .05, ** p < .01

When you are in situations that make you feel distressed (e.g., a stressful deadline at 

work or study, a stressful social interaction/conflict, or a distressful disease), how 

likely is it that you would: - Use alcohol, cigarettes or other drugs to help you get 

through it?



De toekomst: Verbinden onderzoeksvelden 

Wat zijn relevante biologische mechanismen?

Sociale context Middelengebruik

Carbia et al, 2021 Mol Psychiatry



Healthy Brain Study: 1000 dertigers uitgebreid onderzocht op Bio-Psycho-

Sociale factoren 

A real-life biopsychosocial health-model: The longitudinal interplay between social functioning and systemic 
inflammation on mental health and cognitive outcomes 



Verbinden van onderzoeksvelden

Uleman et al. 2021 GeroScience



Take Home Message

• Sociale invloed op middelengebruik is groot

• Kwaliteit van sociale relaties mogelijk belangrijk voor herstel

• Nog onduidelijk welke biologische mechanismen de link vormen tussen sociale relaties en 

middelengebruik

• Alleen wanneer we écht werken vanuit een Bio-Psycho-Sociaal model en onderzoeksvelden 

verbinden zullen we complex gedrag zoals middelengebruik beter kunnen begrijpen 
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