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NISPA-onderzoek naar GHB

• Gezamenlijk een detoxificatiemethode doorontwikkeld 

• Een mooi voorbeeld van NISPA samenwerking:

• GHB 1.0 (2010-2013)

• GHB 2.0 (2014-2017)

• GHB behandelhandreiking (2018-2020)



GHB detoxificatie

• De Detitap-methode breed in NL en daarbuiten omarmend

• Lijkt de meest veilige detoxificatiemethode voor GHB

• Maar vraagt om intensieve monitoring middels vragenlijsten

• Behoefte aan meer doelgerichte monitoring van onthouding



Doel studie

• De SOS (33 items) is nu meest betrouwbare manier om nu onthouding te 

meten bij GHB detoxificatie.

• Ontwikkeling van een GHB onthoudingsschaal
• Bepaling van relevante items bij het meten van GHB onthouding

• Psychometrische analyse

• Behoefte aan een korte lijst



Ontwikkeling van de GHB-WQ

• GHB detoxificatie database met 285 unieke goed beschreven trajecten

• > 18 jaar

• Gebruik tussen 30 en 240 ml GHB per dag

• Nederlands sprekend

• Geen acute psychiatrische ziektebeelden (Bv. psychose of manie)

• Niet zwanger

Onthouding gemeten middels de SOS (conform protocol 2013)



Demografie en middelengebruik

Patientenkenmerken Totaal

(n=285)

geslacht (male) 72.3%

Gemiddelde Leeftijd (SD) 28.61 (6.60)

Gemiddelde Leeftijd eerste GHB gebruik (SD) 24.15 (6.79)

Gemiddeld aantal jaren GHB gebruik (SD) 4.08 (2.72)

Gemiddelde dosering GHB per dag (SD) 87.76 (47.69)

Gemiddelde interval tussen doses(SD) 2.17 (5.00)

Kenmerken Middel/medicatie All (n=285)

Middelen gebruik in 

afgelopen 30 dagen (SD)

Alcohol 4.40 (8.17)

Nicotine 21.54 (13.31)

Cannabis 6.42 (11.29)

Crack (base coke) 4.13 (8.93)

Cocaine 1.99 (5.76)

Amphetamines 5.43 (10.17)

Medicatie bij opname Anti-psychotics 14.7%

Beta blockers 3.5%

Benzodiazepines 40.7%

Sleep medication 16.8%

Other 25.6%



Exploratory factor analysis 

8 factoren gevonden bij GHB onthouding gevonden op basis van de SOS:

1. Griepachtige symptomen (n=8)

2. Laag ervaren energie (n=3)

3. Hallucinaties (n=2)

4. Gastro-intestinale symptomen (n=4)

5. Somatische symptomen (n=3)

6. Neerslachtige gevoelens (=5)

7. Dromen (n=2)

8. Gejaagd voelen (n=7)



Welke items van welke factoren?

4 Selectiemechanismen:

1. Excludeer symptomen die beperkt laden (<0,4)/ 27 items

2. Gebruik per factor het hoogst ladende item / 8 items

3. Zelfde als 2, maar voeg hallucinaties toe*  / 9 items

4. Gebruik de twee hoogst ladende symptomen/ 16 items



Validiteit en betrouwbaarheid

Convergente validiteit:

Alle vier de lijsten correleren sterk met de SOS (>.9), in aflopende volgorde:

Lijst 1 (27 items), Lijst 4 (16 items), Lijst 2 (8 items) en Lijst 3 (9 items)

Betrouwbaarheid 

Cronbach’s alpha:

Lijst 1: .925  (Excellent)

Lijst 2: .688 (Twijfelachtig)

Lijst 3: .697 (Twijfelachtig)

Lijst 4: .859 (Goed)



Conclusie en overwegingen

• 16 items lijst heeft de voorkeur

• Halvering van aantal items

• Validiteit en betrouwbaarheid zijn nog steeds hoog

• Zeldzame, maar ernstige symptomen zijn opgenomen

• Overwegingen:

• Lijst is gebaseerd op polydruggebruikende populatie

• Door de exclusiecriteria zijn bijzondere groepen niet meegenomen

• Gebaseerd op intramurale populatie



Voorstel Items GHB-WQ (Beurmanjer et al, in voorbereiding)

Ik heb een loopneus Ik heb honger
Ik heb tranende ogen Ik eet veel
Ik heb koorts Ik droom levendig
Ik voel mij rusteloos Ik droom onplezierig
Ik heb kramp in mijn maag Ik zie dingen die er niet zijn
Ik heb epileptische aanvallen Ik hoor dingen die er niet zijn
Ik ben sloom/duf/suf Ik ben traag in beweging
Ik voel mij gestrest Ik heb diarree

Validatiestudies worden momenteel voorbereid



Bedankt voor uw aandacht!

Harmen.Beurmanjer@novadic-kentron.nl


