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Verslaving behoort tot 
de meest voorkomende 
psychische aandoeningen en 
heeft bovendien een enorme 
impact op het leven van 
patiënten, hun naasten en de 
maatschappij. Ondanks de 
beschikbaarheid van bewezen 
effectieve behandelingen 
ontvangen lang niet alle 
patiënten met verslaving deze 

behandelingen en is er na behandeling een risico 
om terug te vallen in gebruik. In zijn rede verkent 
Arnt Schellekens mogelijkheden om deze situatie 
te verbeteren, door misvattingen over verslaving 
onder de loep te nemen en door te zoeken naar 
mogelijkheden voor gepersonaliseerde zorg die 
goed aansluit bij de individuele kenmerken en 
wensen van de patiënt. Dit kan onder andere 
door in de behandeling meer rekening te houden 
met comorbiditeit van verslaving met andere 
psychische aandoeningen en met somatische 
aandoeningen, beter samen te werken over 
de grenzen van verschillende disciplines en 
zorgorganisaties heen en de zorg voor patiënten 
met verslaving meer rondom de patiënt te 
organiseren.  

Arnt Schellekens studeerde geneeskunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en volgde zijn 
opleiding tot psychiater aan het Radboudumc. Hij 
promoveerde op onderzoek naar veranderingen 
in het dopaminesysteem bij alcoholverslaving 
en de invloed die genen en vroegkinderlijke 
traumatisering daarop hebben. Sinds 2020 is 
hij hoogleraar Verslaving en Psychiatrie aan de 
Radboud Universiteit en werkzaam als psychiater 
op de afdeling Psychiatrie van Radboudumc. 
Daarnaast is hij als wetenschappelijk directeur 
verbonden aan het Nijmegen Institute for 
Scientist Practitioners in Addiction (NISPA), 
een onderzoeksconsortium van zes regionale 
instellingen voor verslavingszorg. 
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Geachte rector, beste familie, vrienden en collega’s, toehoorders aanwezig via de livestream,

De belangrijkste persoon in mijn leven met een verslaving was mijn opa. Amper 10 mi-
nuten fietsen en dan kon ik met hem de hond uitlaten in de Loonse en Drunense dui-
nen. Uren heb ik met hem doorgebracht op de heide, kijkend naar de rookkringen die 
hij uitstootte. Ik heb mijn opa nooit als een verslaafde gezien. Hij was en blijft mijn 
lieve opa en was toch zeker geen junk! Toch realiseer ik mij nu, vele jaren later, steeds 
duidelijker dat zijn tabakgebruik, (zware sigaren), wel degelijk voldeed aan de criteria 
van een stoornis in het gebruik van tabak. Ook realiseer ik mij dat zijn tabakgebruik een 
belangrijke factor was in zijn overlijden aan longkanker. 

Er bestaan veel meningen en misverstanden over verslaving, al dan niet gevoed door 
eigen ervaring met (iemand met) verslaving. Deze staan soms goede zorg voor patiën-
ten die kampen met verslaving en de gevolgen daarvan in de weg. In deze rede hoop ik u 
te kunnen laten zien dat het verslavingsveld een uitermate relevant en fascinerend 
werkveld is, ook voor mij als psychiater en wetenschapper. Ik vind het belangrijk vanuit 
wetenschappelijke inzichten bij te dragen aan de beeldvorming rond verslaving en aan 
betere zorg voor patiënten met verslavingsproblemen. Om met de beeldvorming te be-
ginnen: waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over verslaving? 
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wat is  verslaving?
Het antwoord op deze vraagt hangt grotendeels af van aan wie je dit vraagt. Vaak wordt 
bij verslaving gedacht aan daklozen die zwerven op straat en voor de kick drugs snuiven 
of injecteren. De term verslaving wordt soms ook gebruikt voor elke vorm van herhaald 
gedrag, zeker als dit gepaard gaat met enige vorm van genot. Ik denk aan de zogenaamde 
chocoladeverslaving van mijn vrouw. De grote meerderheid van de mensen die kampen 
met verslaving leeft echter niet op straat, maar net als u en ik in een huis, al dan niet 
met een gezin. Voor de meeste mensen met een verslaving gaat het bovendien helemaal 
niet om de kick of het genot. Zij vertellen dat hun gebruik van verslavende middelen 
veelal gericht is op het opheffen van negatieve gevoelens. 

In een onderzoek onder patiënten met een GHB-verslaving van Harmen 
Beurmanjer hoorden we duidelijk terug dat verslaving zich volgens stadia ontwikkelt.1 
Waar gebruik in de beginfase vooral prettig was, omdat mensen zich er lekker door 
voelden, veranderde dit motief bij herhaald gebruik geleidelijk in een noodzaak tot het 
gebruik van GHB, omdat ze zonder GHB niet meer konden functioneren. Dit resulteerde 
in een steeds frequenter GHB-gebruik, om de twee uur, ook ’s nachts, verlies van sociale 
contacten, werk en inkomen en ga zo maar door. Zo nam het gebruik van GHB gelei-
delijk hun leven over.

Deze observaties sluiten ook aan bij dierexperimenteel onderzoek.2 Ratten die toe-
gang krijgen tot verslavende stoffen, zoals cocaïne, heroïne en alcohol, leren dat deze 
stoffen een belonend effect geven na gebruik. Daar zijn beloningscircuits in de herse-
nen bij betrokken en daarin speelt de signaalstof (neurotransmitter) dopamine een 
belangrijke rol speelt. Dit proces heet positieve bekrachtiging en heeft een belangrijke 
functie bij het aanleren van gedrag. Bij veel gedragingen die bijdragen aan de overleving 
van dieren (inclusief mensen) wordt dit circuit geactiveerd; denk aan eten, drinken, 
voortplanten en sociaal gedrag. Verslavende stoffen activeren dit beloningscircuit ech-
ter vele malen krachtiger dan deze gedragingen, waardoor de neiging ontstaat om dit 
gedrag te herhalen. 
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Wanneer dieren (en mensen) langdurig gebruiken, raken deze systemen uitgeput en 
neemt het aantal receptoren in het beloningscircuit af.4,5 Parallel daaraan raken andere 
circuits in de hersenen betrokken, waaronder stresssystemen. We zagen dat bijvoor-
beeld bij patiënten op onze eigen polikliniek in het Radboudumc, waar patiënten met 
een verslaving een hoger niveau hadden van het stresshormoon cortisol (hier gemeten 
in het haar) dan patiënten zonder verslaving en gezonde personen uit de controlegroep, 
dus zonder psychiatrische aandoening. 
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Figuur 1. Afname van dopaminereceptoren na langdurig cocaïnegebruik door apen (Nader et al. 2006).3

 
Figuur 2. Verhoogde waarden van het stresshormoon cortisol in haren van patiënten met een psychische 

aandoening met ernstige verslaving in vergelijking met patiënten met een psychische aandoening zonder of met een 

lichte verslaving (pilotgegevens MIND-set-studie, afdeling Psychiatrie van het Radboudumc).
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Het gebruik van verslavende middelen dient daarbij om verhoogde stress-activatie te 
dempen. Dit proces heet negatieve bekrachtiging en speelt een belangrijke rol bij het 
ontwikkelen van dwangmatig, compulsief gedrag. Zo ontwikkelt verslaving zich van po-
sitieve bekrachtiging (impulsief gedreven) naar negatieve bekrachtiging (compulsief 
gedreven).2 Compulsief gedrag vraagt om een andere benadering dan impulsief gedrag, 
zowel vanuit psychologisch als biologisch perspectief.
 

Om een verslaving vast te stellen hanteren hulpverleners en wetenschappers veelal de 
vastgestelde criteria in handboeken als de ICD, vastgesteld door de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO), of de DSM, vastgesteld door de Amerikaanse Vereniging voor Psy-
chiatrie.6 Deze criteria komen grotendeels overeen, maar de elf criteria in de DSM-5 
zijn nog iets specifieker dan de drie in de ICD-11. Door gebruik te maken van deze crite-
ria kunnen we kunnen we redelijk betrouwbaar vaststellen of iemand een verslaving 
heeft en kunnen we cijfers over verslaving tussen landen vergelijken en onderzoek doen 
naar de effecten van behandeling onder eenduidig gedefinieerde groepen mensen met 
een verslaving.

Hierdoor weten we bijvoorbeeld dat verslaving aan alcohol en drugs wereldwijd 
een enorme impact heeft. Samen met depressie is verslaving de psychiatrische stoornis 
die wereldwijd het meeste lijden veroorzaakt (uitgedrukt in Disability Adjusted Life 
Years: DALY’s).7-9 Daarnaast is verslaving de psychiatrische aandoening met het hoog-
ste aantal verloren levensjaren als gevolg van sterfte, vooral door gebruik van tabak en 
alcohol, met jaarlijks zo’n 11 miljoen doden wereldwijd (20% van alle sterfte wereld-

 

Beloning  
Positieve bekrachtiging 
 
IMPULSIEF 

Stress 
Negatieve bekrachtiging 

 
COMPULSIEF 

Progressie van verslaving 

genetica, stressvolle gebeurtenissen, comorbiditeit, persoonlijkheid, sociale omstandigheden 

Figuur 3. Progressie van verslaving van een aandoening gedreven door positieve bekrachtiging (impulsief) naar 

gedreven door negatieve bekrachtiging (compulsief) en factoren die dit proces beïnvloeden (gebaseerd op Koob, 

2022).2
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wijd).10-12 Bovendien heeft verslaving een grote impact op naasten en het maatschap-
pelijk functioneren, bijvoorbeeld door ziekteverzuim. In Nederland zijn verslaving aan 
tabak, alcohol en cannabis de meest voorkomende middelenverslavingen, en ook hier 
zijn tabak- en alcoholgebruik belangrijke vermijdbare doodsoorzaken.13

 
Figuur 4. Invloed van verslavingen op kwaliteit van leven (uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY’s) en 

mortaliteit wereldwijd, gebaseerd op studies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).7-12
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hoe kunnen w e de zorg voor mensen die  k ampen met verslaving  
 verbeteren?

Effectiviteit van behandeling
Het is belangrijk eerst te weten hoe effectief verslavingsbehandelingen zijn. Wanneer ik 
dit vraag aan studenten, collega’s of vrienden en bekenden, dan denken de meeste 
mensen dat behandelingen binnen de psychiatrie minder effectief zijn dan andere me-
dische behandelingen en dat behandelingen in de verslavingszorg nog weer minder ef-
fectief zijn dan in de rest van de psychiatrie. Niets is echter minder waar. Wanneer we 
kijken naar de effectiviteit van medicatie, uitgedrukt in zogenaamde effect sizes, zien we 
dat de gemiddelde effectgrootte van medicatie niet verschilt tussen deze verschillende 
disciplines.14 De eerste stap is dus ervoor te zorgen dat patiënten deze effectieve behan-
delingen ontvangen. Helaas wordt in Europa minder dan een op de tien mensen (8,3%) 
die kampen met een verslaving hiervoor behandeld.15 Dat is het laagste percentage van 
alle psychiatrische aandoeningen. Het is daarom erg belangrijk verlagen om de drempel 
om hulp te vragen te verlagen en actief hulp aan te bieden bij vermoeden van versla-
vingsproblemen. Hier ligt een taak voor ons allemaal, van naaste tot huisarts, van me-
disch specialist tot psycholoog. Het is cruciaal verslavingsproblemen bespreekbaar te 
maken en hiervoor hulp te bieden.

Nederland heeft een hoog-specialistische en toegankelijke verslavingszorg, zeker in ver-
gelijking met andere landen waar deze zorg, als die er al is, lang niet altijd vergoed 
wordt. Toch lukt het zeker niet altijd om patiënten van hun verslaving af te helpen. We 
zien ondanks behandeling terugvalpercentages tot wel 50 procent binnen een jaar.16-18 

 

Psychiatrie 
Stimulantia: 0.8-1.0 
Antipsychotica: 0.4-0.9 
Antidepressiva: 0.2-0.9 
 

Alcoholverslaving 
Disulfiram: 0.58-0.70 
Baclofen: 0.57-1.0 
Topiramaat: 0.45-0.77 
Acamprosaat: 0.36 
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Somatiek 
Hepatitis C-behandeling: 2.27 
Antibiotica: 0.22-0.85 
Bloeddrukverlagers: 0.55 
Migrainemiddelen: 0.41-0.49 
Diabetes: 0.27 
 

Medicatie somatiek 
Medicatie psychiatrie 

Figuur 5. De gemiddelde effectgrootte van medicatie verschilt niet tussen somatische en psychiatrische disciplines 

binnen de geneeskunde (Leucht, et al. 2012).14
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We moeten er dan ook alles aan doen om de effectiviteit van onze behandelingen verder 
te verbeteren, zeker bij een zo veel voorkomende aandoening als verslaving, die zoveel 
impact heeft op de levens van mensen en op onze maatschappij. 

Een manier om daaraan bij te dragen is door uitkomsten van wetenschappelijk 
onderzoek voor behandelaren en patiënten beschikbaar te maken in richtlijnen en 
zorgstandaarden. Zo hebben we de afgelopen jaren met collega-psychiaters, versla-
vingsartsen, psychologen , verpleegkundigen, patiënten en in het bijzonder de collega’s 
van Parnassia Addiction Research Centre (PARC), bijvoorbeeld hard gewerkt aan een 
richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van drugsverslaving19, en binnenkort 
komt de nieuwe richtlijn voor alcoholverslaving20 uit. Bij het opstellen van deze richt-
lijnen realiseerde ik me dat er veel onderzoek wordt verricht om de behandeling voor 
deze groep patiënten te verbeteren en dat dit ook echt leidt tot nieuwe en betere behan-
delmogelijkheden. Ook vanuit deze leerstoel wil ik daar graag aan bijdragen.

Gepersonaliseerde behandeling
Er is in de dagelijkse verslavingspraktijk nogal wat variatie in patiënten en in het behan-
delaanbod. Het is dus zaak de juiste behandeling te kiezen voor de juiste patiënt op het 
juiste moment. In samenwerking met Tactus Verslavingszorg brengen we deze variatie 
in de dagelijkse praktijk nu in kaart.21 Promovendus Ruud Rutten heeft de samenhang 
tussen alle verslavingssymptomen, zoals genoemd in de DSM-5, in een patiëntenbe-
stand van bijna 11.000 mensen geanalyseerd. Hij vond daarbij dat bij patiënten met al-
coholverslaving en opioïdenverslaving lichamelijke gevolgen een veel centralere plek 
innemen dan bij cannabis- en stimulantiaverslaving. Bij cannabis- en opioïdenversla-
ving staat het opgeven van activiteiten meer centraal dan bij de andere middelen en bij 
opioïdenverslaving neemt ontwenning een meer centrale positie in dan bij de andere. 
Deze verschillen geven aanleiding om na te denken over de noodzaak deze mensen op 
verschillende manieren te behandelen of begeleiden in hun weg naar herstel. Kijken we 
opnieuw naar het bestand van Tactus, dan kunnen daarin tien clusters van geconsu-
meerde zorg worden onderscheiden, met oplopende behandelintensiteit. We zien ook 
dat deze clusters verschillende patiëntengroepen bedienen, met een oplopende ernst 
van beperkingen, zucht naar middelengebruik en psychiatrische comorbiditeit. 
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Het is goed om te constateren dat de verslavingszorg het zorgaanbod afstemt op de zorg-
behoefte en individuele kenmerken van de patiënten die zij bedienen. Een manier om 
de effectiviteit van de verslavingszorg te vergroten is om dit proces van een gepersonali-
seerde behandelaanpak verder te verfijnen. Dit vereist een gedegen inventarisatie van 
zowel problemen als bronnen van veerkracht bij de patiënt, dus een goed gesprek waar-
in behoeften en wensen van patiënten en naasten in beeld worden gebracht en alle be-
trokkenen gezamenlijke besluiten hoe het zorgaanbod op gepersonaliseerde wijze in een 
behandelplan te gieten. Ook vraagt dit om tijdige evaluatie en bijsturing van de behan-
deling wanneer deze niet effectief blijkt te zijn of niet langer aansluit bij wat de patiënt 
nodig heeft.

Ik ben erg blij dat de Nederlandse verslavingszorg deze gedachte omarmt en onze 
onderzoeksgroep de opdracht heeft gegeven om hier de komende jaren, samen met de 
andere kennisinstituten rond verslaving in Nederland (Amsterdam Institute for Ad-
diction Research en Parnassia Addiction Research Center), meetinstrumentarium voor 
te ontwikkelen. Mijn ideaal is om met elkaar een landelijke gegevensbron op te bouwen 
die ons continue leert welke patiëntkenmerken en behandelingen het meest bijdragen 
aan een goede behandeluitkomst en een goed herstelproces van onze patiënten. Zo 
kunnen wij onze meetinstrumenten en behandelingen steeds blijven doorontwikkelen 
op basis van gegevens uit de praktijk. Ik kijk ernaar uit deze uitdaging de komende jaren 
samen met mijn collega’s aan te gaan.

Psychiatrische comorbiditeit
Een belangrijke bron van variatie aan de kant van de patiënt is zoals genoemd de aan-
wezigheid van andere psychische problemen dan de verslaving. Zo kampt bijvoorbeeld 
ruim een kwart van de volwassenen met een verslaving ook met depressie, een angst-
stoornis of ADHD.17,22-29 Ook elders in de psychiatrie zie je dat psychiatrische aandoe-

 

Gepersonaliseerde verslavingszorg 

• Voorkeuren & 
behandeldoelen 

• Sociale context 
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• Comorbiditeit 
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(bijv. genetica) 

• Demografie 
(leeftijd/geslacht) 

Figuur 6. Gepersonaliseerde verslavingszorg: de juiste behandeling voor de juist patiënt op het juiste moment, met 

behulp van biomarkers, psychomarkers en sociomarkers 



14 prof.  dr.  arnt f.a.  schellekens

ningen vaak samen voorkomen, bijvoorbeeld depressie in combinatie met een angst-
stoornis of autisme en ADHD. Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol bij 
psychiatrische aandoeningen, zo ook bij verslaving waar 50 tot 60 procent van het risico 
op erfelijke factoren berust. In een gezaghebbend artikel in het toptijdschrift Science 
wordt aangetoond dat overlap in genetische mechanismen tussen verschillende psychi-
atrische aandoeningen een belangrijke rol speelt bij het gelijktijdig voorkomen van ver-
schillende psychiatrische aandoeningen, in tegenstelling tot verschillende neurologi-
sche aandoeningen.30 In een reactie die Jacqueline Vink en ik schreven op dit artikel 
laten we zien dat dit ook geldt voor verslaving en andere psychische aandoeningen en 
dat de genetische overlap daarbij het sterkst lijkt voor ADHD en verslaving, met een 
gedeelde erfelijkheid van 20 tot 50 procent.31,32

ADHD
Doorgaans leidt psychische comorbiditeit tot een ongunstiger prognose van beide aan-
doeningen, zeker wanneer een van beide aandoeningen gemist wordt en daarmee onbe-
handeld blijft. De combinatie ADHD en verslaving is daar een goed voorbeeld van.33 In 
een groep kinderen met ADHD zagen we dat zij al vanaf hun vroege tienerjaren vaker 
verslaving ontwikkelen dan kinderen zonder ADHD en dat bij de combinatie ADHD en 
verslaving de ADHD-klachten vaker aanhouden in de volwassenheid.34 Ook bij een 
groep van 100 jongvolwassenen met ADHD en verslaving in Zuid-Afrika vonden we 
recent dat zij ernstige beperkingen ervaarden in hun dagelijks leven en vaak een nega-
tief zelfbeeld hadden ontwikkeld.

In haar recente proefschrift concludeerde Maria Paraskevopoulou dat bij jongeren 
met verslaving en jongeren met ADHD vergelijkbare veranderingen plaatsvinden in de 
structuur en functie van de hersenen, bijvoorbeeld in het eerdergenoemde belonings-
circuit.35-38 Bij zowel patiënten met ADHD als patiënten met verslaving is dit deel van 
de hersenen kleiner en actiever tijdens beloning dan bij een gezonde controlegroep. In 
het gedrag zag zij dat met name de jongeren met zowel ADHD als verslaving een sterke 

Stoornis % met verslaving % bij verslaving 
Persoonlijkheid  40-50% 40-50% 
ADHD 15-25% 20-30% 
Depressie 15-20% 25-30% 
PTSS 30-40% 25-30% 
Angst 10-20% 20-30% 
Bipolair 30-40% 10-15% 
Psychose 45-50% 5-15% 

 
Figuur 7. Voorkomen van comorbiditeit van verslaving en andere psychische aandoeningen. Zowel het percentage 

patiënten met een psychiatrische aandoening met comorbide verslaving (tweede kolom), als het percentage 

patiënten met een verslaving met comorbide psychische aandoeningen (derde kolom) is weergegeven (Dom, 

Moggi,2015).26
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voorkeur hadden voor kleinere beloning op de kortere termijn in plaats van een grotere 
uitgestelde beloning.    

Veranderingen in het beloningscircuit zijn ook van belang in de behandeling van 
patiënten met deze combinatie van aandoeningen. Stimulantia, de meest gebruikte me-
dicatie tegen ADHD, beïnvloeden het beloningssysteem. Dit helpt mensen met ADHD 
zich beter te concentreren, mogelijk doordat zij minder snel afgeleid worden door po-
tentieel belonende prikkels. Deze medicatie is minder effectief bij mensen die naast 
ADHD ook kampen met verslaving.39-41 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit komt 
door sterke veranderingen in het beloningscircuit als gevolg van middelengebruik bij 
deze groep.42 Zij hebben daardoor een hogere dosering stimulantia nodig om hetzelfde 
effect op ADHD te bereiken.43,44 Een dergelijke hogere dosering kan ook de behoefte 
aan middelengebruik verminderen, waardoor het middelengebruik (bijvoorbeeld coca-
ine) afneemt. Wanneer ADHD gemist wordt, of de medicatiedosering niet wordt aan-
gepast, leidt dit dan ook tot een slechtere behandeluitkomst voor zowel ADHD als ver-
slaving.

Vanwege het belang van dit thema is ruim tien jaar geleden het internationale samen-
werkingsverband ICASA opgericht.45 Samen met collega’s uit elf verschillende landen 
hebben we recent bijna 600 patiënten met ADHD en verslaving gevolgd tijdens hun 
behandeling in de verslavingszorg.45 We zagen dat slechts de helft van deze volwassenen 
eerder een ADHD-behandeling had gehad. Daar ligt dus nog volop ruimte om de be-
handeling te verbeteren. De komende tijd gaan we deze gegevens verder analyseren en 

 

Figuur 8. Effect van amfetamine op cocaïnegebruik. Amfetamine 80mg/dag heeft het meeste effect op cocaïne-

gebruik. Amfetamine 80mg/dag heeft ook het meeste effect op ADHD: 75% reageert op 80 mg, 58% reageert op 

60mg, 39% reageert op placebo (Levin, et al. 2015).44
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hopen we meer te leren over wat de meest effectieve manier is om deze patiënten te 
behandelen. 

LVB
Een tweede voorbeeld van nog te vaak gemiste psychische comorbiditeit die veel invloed 
heeft op de behandeluitkomst is een verstandelijke beperking. Het Nijmegen Institute 
for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) heeft een lange traditie op dit gebied, 
met onder andere Joanneke van der Nagel als een van de experts. Binnen de versla-
vingszorg komt een verstandelijke beperking voor bij ongeveer 30 tot 40 procent van de 
patiënten.46 Deze patiëntengroep heeft een hoger risico om voortijdig af te haken van 
de behandeling. Om dit te voorkomen is het van belang dat de verstandelijke beperking 
tijdig wordt opgemerkt, zodat de behandeling kan worden aangepast aan de patiënt, 
bijvoorbeeld door de sessies korter te maken, voldoende herhaling in te bouwen en 
minder ingewikkelde taal te gebruiken.47 

In samenwerking met Avelijn, Pluryn en de forensische verslavingszorg onderzoe-
ken we hoe hulpverleners in de gehandicaptenzorg en verslavingszorg geholpen kunnen 
worden om patiënten met een combinatie van een verstandelijke beperking en versla-
ving beter te kunnen begeleiden. Daarbij onderzoekt Lotte Goosens binnen Pluryn een 
behandelaanbod dat is aangepast aan deze doelgroep en rekening houdt met bijvoor-
beeld angstgevoeligheid en beloningsgevoeligheid. Zij volgde een kleine groep patiënten 
met veelal cannabisgebruik op tijdens en na een elf weken durende behandeling van 
twee sessies per week. Daaruit kwam naar voren dat deze aangepaste behandeling bij 
acht op de tien patiënten leidde tot minder gebruik van drugs. Dat klinkt natuurlijk 
veelbelovend. We zagen in deze studie echter ook dat ruim twee derde van de deelne-
mers de behandeling niet afmaakte. Daarom zijn twee promovendi onlangs gestart met 
het in kaart brengen van de behandelbehoeften van deze specifieke doelgroep. Louise 
Kemna richt zich op patiënten binnen de LVB-sector en de reguliere verslavingszorg en 
Ilse Luteijn op de forensische setting, waar ook veel van deze patiënten terechtkomen. 

Somatische comorbiditeit 
Naast psychische comorbiditeit, komen bij verslaving ook vaak lichamelijke aandoe-
ningen voor, veelal als gevolg van het middelengebruik. Ik wil hierbij twee voorbeelden 
geven waar ik mij in het bijzonder mee bezighoud: patiënten met chronische pijn en 
pijnstillerverslaving en patiënten met infectieziekten, waaronder hiv en hepatitis C.
De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor verslaving aan opioïde 
pijnstillers, zoals morfine, oxycodon en fentanyl. Binnen het landelijke TaPtOE-con-
sortium brengen meerdere promovendi deze problematiek in Nederland en Europa in 
kaart en ontwikkelen we programma’s die gericht zijn op preventie en behandeling er-
van. In de Verenigde Staten sterven dagelijks bijna 300 mensen aan een overdosering 
opioïden, vooral met illegale fentanyl.48 Dit is meer dan de 100 tot 200  Oekraïense 
militairen die de afgelopen maanden dagelijks sneuvelen in de oorlog tegen Rusland! 



17verslaving voorbij ,  van molecuul tot maatschappij

In totaal gaat het om ruim 100.000 opioïdegerelateerde sterfgevallen per jaar, al-
leen al in de VS. Ter vergelijking, in Nederland overleden vorig jaar ‘slechts’ 164 perso-
nen door gebruik van opioïden.13 Ik wil dan ook benadrukken dat wij in Nederland geen 
Amerikaanse toestanden hebben. Toch laten onze cijfers zien dat we ook in Europa, 
inclusief Nederland, alert moeten zijn. In Europa zien we in de meeste landen licht 
stijgende trends in gebruik van voorgeschreven opioïden en opioïdegerelateerde sterfte, 
met de Britse eilanden, en dan vooral Schotland, als grootste zorgenkindje in Europa.49

Om deze problemen te voorkomen is het van belang dat opioïden alleen worden voor-
geschreven daar waar dit nodig is, in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. 
In diverse regio’s, ook in de regio Arnhem-Nijmegen, zijn daarom afspraken gemaakt 
tussen ziekenhuizen, apotheken en huisartsen, gericht op het terugdringen van onno-
dig opioïdengebruik. Daarnaast zijn in samenwerking met het Instituut voor Verant-
woord Medicijngebruik (IVM) afbouwprotocollen ontwikkeld, die patiënt en hulpver-
lener moeten helpen om het gebruik van voorgeschreven opioïden succesvol en 
comfortabel te kunnen staken.50

Er is echter een kleine groep patiënten bij wie het gebruik van voorgeschreven 
opioïde pijnstillers ontspoort. Een grote (nog ongepubliceerde) studie (n=137.762) op 
basis van gegevens van ruim 360 huisartsenpraktijken in Nederland (=10%), wees uit 
dat jaarlijks ongeveer zes procent van de patiënten een opioïde pijnstiller krijgt voorge-
schreven, maar dat gelukkig slechts 0,2 procent van alle patiënten bij de huisarts een 
langdurig hoge dosering ≥90 dagen en ≥90mg morfine-equivalent) kreeg voorgeschre-
ven. De aanwezigheid van een of meer psychiatrische aandoeningen bij de start van een 
opioïde voorschrift verdubbelde dit risico. 

Patiënten vertellen dat de ernst van de pijn en de goede effecten van opioïden in 
belangrijke mate bijdragen aan persisterend opioïdengebruik. Daarbij noemen zij dat 
het onderscheid tussen fysieke en mentale pijn niet altijd goed te maken is. Een gebrek 

 
Figuur 9. Stijgende trends in het gebruik van voorgeschreven opioïden en opioïdegerelateerde sterfte in Europese 

landen over de afgelopen jaren (Pierce, 2021).49
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aan informatie over de risico’s, opvolging en begeleiding wordt ook genoemd als reden 
voor langdurig opioïdengebruik. Hier ligt dus een kans voor preventie.

Voor patiënten met chronische pijn met een geëscaleerd opioïdengebruik is pas-
sende begeleiding noodzakelijk, die afwijkt van het aanbod voor andere patiënten met 
een opioïdenverslaving. Er is aandacht nodig voor de comorbide pijn en de complexe 
relatie tussen lichamelijke en psychische factoren.51 Uit internationaal onderzoek blijkt 
dat met voldoende begeleiding ongeveer een kwart van deze patiënten erin slaagt om 
binnen een jaar hun opioïden volledig af te bouwen.52 Uit ons eigen onderzoek bleek 
dat vervanging van de voorgeschreven opioïden door een minder verslavend alternatief 
leidt tot een indrukwekkende afname van de verslavingsproblematiek met ruim 60 pro-
cent, van psychische klachten met 45 procent en van pijn met 25 procent.53,54 In samen-
werking met het Centrum voor Mindfulness en Novadic-Kentron onderzoeken wij mo-
menteel of de behandelresultaten verder kunnen worden verbeterd door aanvullende 
psychologische behandelingen aan te bieden, zoals mindfulnesstraining, een pijnma-
nagementprogramma en behandeling met behulp van virtual reality.   

Hiv en hepatitis C zijn beide infecties die middels bloed-bloed contact of onbe-
schermd seksueel contact worden verspreid. Hoewel beide aandoeningen gelukkig 
steeds minder vaak voorkomen, zijn er specifieke risicogroepen, waaronder mensen die 
intraveneus drugs gebruikt hebben en mensen die seksueel risicogedrag vertonen, al 
dan niet onder invloed van drugs, zogenaamde chemseks. Er bestaan enkele hardnek-
kige misverstanden die hebben bijgedragen aan een suboptimale behandeling van pa-
tiënten met deze aandoeningen en verslaving. Als eerste voorbeeld volgt hier het verhaal 
van een van mijn patiënten. 

  Jan is maatschappelijk werker en getrouwd met een lieve man. Hij heeft voor 
zijn huwelijk hiv opgelopen. Hij gebruikt trouw zijn hiv-medicatie, waardoor de 
infectie goed onder controle is en hij een prima levensverwachting heeft. Toch is 
hij niet gelukkig. Jan heeft al meerdere malen bij de spoorwegovergang gestaan om 
te timen hoelang het duurt voordat de trein passeert na het afgaan van de signa-
lering. Zijn hiv-behandelaren denken dat hij moeite heeft met zijn diagnose en 
worstelt met zijn homoseksualiteit. 

  Het verzoek van internist Andre van der Ven om eens mee te kijken bij deze 
patiënt was het startpunt van een langdurige, succesvolle samenwerking tussen 
de afdeling infectieziekten en psychiatrie. We stelden samen vast dat Jan last had 
van depressie, maar bedachten dat zijn hiv-medicatie hierin een rol zou kunnen 
spelen. Het switchen naar andere hiv-medicatie deed de stemmingsklachten bin-
nen twee weken verdwijnen, waarna Jan en zijn partner voor het eerst in jaren 
weer op vakantie gingen.55 



19verslaving voorbij ,  van molecuul tot maatschappij

Inmiddels heeft Lisa van de Wijer in haar proefschrift aangetoond dat het hiv-genees-
middel Efavirenz grote invloed heeft op het functioneren van de hersenen en ook op de 
ontwikkeling van de hersenen bij kinderen. In samenwerking met partners in het die-
renlab hebben we toxische effecten van Efavirenz op de ontwikkeling van de hersenen 
kunnen aantonen56,57 en in samenwerking met collega’s in Tanzania hebben we laten 
zien dat kinderen die zijn blootgesteld aan Efavirenz het slechter doen op school.58-60 

Mede door ons onderzoek is Efavirenz niet langer eerste keus bij de behandeling van hiv. 
Dit voorbeeld onderstreept het belang van samenwerking tussen verschillende discipli-
nes in de geneeskunde, somatisch specialisten, gedragsspecialisten en neuroweten-
schappers. 

Deze succesvolle samenwerking heeft inmiddels ook geleid tot de ontwikkeling 
van een effectieve behandeling voor mensen met compulsief seksueel gedrag, zoals be-
schreven in het proefschrift van Rachel Arends61,62 en in een vervolgstudie uitgevoerd 
door Elise Meeder, waarin we de immunologische en metabole gevolgen onderzoeken 
van drugsgebruik binnen een grote groep mensen die leven met hiv.63 

Een tweede belangrijk misverstand is dat patiënten met een verslaving lastiger te 
behandelen zijn voor hun lichamelijke aandoeningen. Het klopt dat drugsgebruik soms 
interacteert met de medicatie die nodig is voor de behandeling van bijvoorbeeld hepati-
tis C. Het is echter niet zo dat patiënten met een verslaving minder trouw zijn in het 
nemen van hun medicatie of het opvolgen van behandeladviezen. In een studie op basis 
van landelijke gegevens van het Central Bureau voor de Statistiek ontdekte Daan Von 
den Hoff bijvoorbeeld dat patiënten met een verslaving die hepatitis C-behandeling on-
dergingen een optimalere zorgconsumptie hadden dan mensen met hepatitis C zonder 
verslaving.64 

Wat echter ook opviel was dat zo’n 40 procent van de verslaafde hepatitis C-pa-
tiënten en maar liefst 55 procent van de niet-verslaafde hepatitis C-patiënten niet opti-
maal werden behandeld. Omdat hepatitis C tot ernstige levercomplicaties kan leiden, is 
het dan ook van groot belang om de behandeling van deze aandoening te verbeteren. 
Wij denken dat dit kan door de behandeling van hepatitis C dichter bij de patiënt te 
organiseren, binnen de verslavingszorg.65 Dit levert mogelijk niet alleen een betere be-
handeluitkomst op, maar tevens lagere kosten. Eind volgend jaar hopen we een onder-
zoekstraject af ronden naar het aanbieden van hepatitiszorg binnen de verslavingszorg 
in plaats van in het ziekenhuis. 
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De hier genoemde voorbeelden over comorbiditeit bij verslaving, zowel psychiatrisch als 
somatisch, leren ons een aantal lessen. Ten eerste moeten wij de historisch gegroeide 
scheiding tussen verslavingszorg en algemene geestelijke gezondheidszorg herzien. Van-
uit het perspectief van de patiënt en de wetenschap is het volstrekt onlogisch dat pa-
tiënten heen en weer worden gepompt tussen verslavingszorg en ggz, omdat hun pro-
blemen als twee gescheiden kwesties worden gezien. Er is juist een geïntegreerde visie 
nodig op deze problematiek, en de zorg moet om de patiënt heen worden georganiseerd. 

Terecht vrezen verslavingszorginstellingen dat er specialistische verslavingsexper-
tise verloren gaat wanneer zij moeten opgaan in de algemene ggz, omdat daar het be-
lang van specialistische verslavingskennis nog te vaak wordt onderschat. Meer aan-
dacht voor verslaving in de opleiding van ggz-professionals is dan ook noodzakelijk. 
Daarnaast is goede samenwerking nodig tussen professionals met verschillende achter-
gronden en expertise binnen de gehele keten van de ggz, de verslavingszorg en het soci-
ale domein, met erkenning en behoud van ieders specialistische expertise. 

Hetzelfde kan gezegd worden over de samenwerking tussen somatisch en gedrags-
specialisten. Nog te vaak wordt gedacht in een scheiding tussen lichaam en geest, waar-
door alleen binnen het eigen vakgebied gekeken wordt en niet naar de patiënt als ge-
heel. Het is echter onjuist om de patiënt op te knippen langs de specialismen van 
verschillende organen en zo de zorg voor de persoon als geheel te versplinteren. Ik ben 
blij met de voorgenomen herinrichting van de zorg in het Radboudumc binnen centra, 
waardoor de scheiding tussen losse afdelingen wordt opgeheven. Ik hoop dat we daar-
mee vanuit een meer geïntegreerde visie op ziekte en gezondheid betere zorg kunnen 
leveren aan onze patiënten. 

De hier genoemde voorbeelden bieden ook aanknopingspunten voor gepersonali-
seerde zorg. De adviezen in bestaande richtlijnen zullen meestal niet naadloos aanslui-
ten bij wat patiënten nodig hebben, omdat ze vaak zijn gebaseerd op onderzoek onder 
grote groepen patiënten, waarbij de meest complexe patiënten, bijvoorbeeld die met 
comorbiditeit, zijn uitgesloten van deelname. Laat die laatste groep nou net de patiën-
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Figuur 10. Percentage optimale hepatitis C-zorg is hoger in patiënten met verslaving dan in patiënten zonder 

verslaving (Von den Hoff, et al., 2022).64
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tengroep zijn die binnen de gespecialiseerde ggz wordt behandeld! Ik zou dan ook willen 
stellen dat richtlijnen niet alleen bedoeld zijn om op te volgen, maar ook om goed on-
derbouwd en in samenspraak met de patiënt van af te wijken, teneinde gepersonali-
seerde zorg mogelijk te maken. Tevens moeten wij patiënten met comorbiditeit vaker in 
onderzoek includeren, in plaats van ze uit te sluiten van deelname.

Ten slotte moeten wij deze kennis overdragen. Ik ben heel blij met de intensieve 
leerlijn verslaving binnen onze medische faculteit, van bachelor tot master; van de op-
leiding voor verslavingsartsen tot die voor verslavingspsychiatrie en de vele bij- en na-
scholingen die we rond dit thema met elkaar organiseren. Alleen zo brengen we de we-
tenschap naar de praktijk.   

Behandelinnovatie 
In het laatste deel van deze rede wil ik kort stilstaan bij een aantal projecten die we in 
de afgelopen jaren, de eerste jaren van deze leerstoel, hebben uitgevoerd op het gebied 
van de behandeling van verslaving. Maarten Belgers heeft bijvoorbeeld zeer recent laten 
zien dat toevoeging aan de behandeling van 10 sessies van 20 minuten magnetische 
stimulatie van de hersenen in een groep patiënten met een ernstige verslaving de kans 
op abstinentie na een jaar bijna tien keer groter is dan bij placebostimulatie.18 In een 
parallelle studie in samenwerking met Jellinek werden weliswaar gemiddeld betere be-
handelresultaten gevonden, maar geen toegevoegd effect van de magnetische stimula-
tie. Als je niet beter zou weten zou je kunnen denken dat Jellinek een betere behande-
ling biedt dan IrisZorg. Echter, als je goed kijkt naar de mensen in de twee studies, dan 
zie je dat de groep in de studie bij IrisZorg vele jaren langer verslaafd was, al twee keer 
zoveel mislukte behandeltrajecten achter de rug had en veel vaker last had van post-
traumatische stressstoornis en depressie. Dit betekent dat magnetische hersenstimula-
tie mogelijk vooral in een groep met ernstigere problematiek een waardevolle toevoe-
ging aan de behandeling zou kunnen zijn. 
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Daarnaast onderzoekt Thomas Knuijver de effecten en risico’s van het psychedelicum 
ibogaïne als behandeloptie bij verslaving aan opioïden.66,67 Erik Paling onderzoekt of 
mensen met een slaapmiddelverslaving met een flumazenil-infuus binnen een week 
kunnen afbouwen in plaats van de huidige standaard van twee maanden. Casper Wolf 
en Amber Wood richten zich op de volgende stap in de behandeling van GHB-versla-
ving en onderzoeken op basis van een diermodel hoe we deze doelgroep kunnen be-
schermen tegen de schadelijke effecten van GHB op de hersenen. Dit is ook weer een 
mooi voorbeeld van translationele samenwerking tussen het Donders Instituut en de 
zorgpraktijk. 

In het psychosociale domein werken Esther Pars en Anneleen Kraan aan manieren om 
meer inzicht te krijgen in het persoonlijke herstelproces van mensen met verslaving, 
waarbij herstel veel meer omvat dan controle over het gebruik van middelen. Hierbij 
staat niet de afname van het middelengebruik centraal, maar de toename van rolver-
vulling, in lijn met de wensen van de patiënt. Het is een inspirerende, andere manier 
van kijken naar de behandeling van verslaving, die goed aansluit bij een brede definitie 
van gezondheid en tegemoetkomt aan de roep van de patiëntenvereniging dat een pa-
tiënt met een aandoening meer is dan een set symptomen of disfunctionerende orga-
nen. En ten slotte zien we uit naar het proefschrift van Pauline Geuijen over verslaving 
onder artsen (november 2022).

 
Figuur 11. Effecten van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie op abstinentie van alcohol na een jaar, bij 

patiënten met een alcoholverslaving (Belgers, et al., 2022).18
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dankwoord 
De leerstoel Verslaving en Psychiatrie die is ingesteld aan Radboudumc is een erkenning 
voor verslaving als relevante aandoening en het belang van verslavingszorg en versla-
vingsonderzoek. Ik ben het college van bestuur van de Radboud Universiteit, de raad 
van bestuur van het Radboudumc en de benoemingscommissie onder leiding van Joost 
Drenth erg dankbaar voor het instellen van deze leerstoel en het met deze benoeming 
in mij gestelde vertrouwen. Ik zie het als een eer om vanuit de visie van het Radboudumc 
bij te mogen dragen aan dit maatschappelijk relevante thema.

Ik bedank ook graag al die patiënten die mij elke dag weer inspireren. Hun zoek-
tocht naar herstel, de veerkracht en creativiteit die deze van hen vraagt, zijn de grootste 
drijfveren in mijn werk. De uitdagingen waar zij voor staan zijn vele malen groter dan 
die in mijn werk en nopen tot bescheidenheid. 

Ik had hier nooit gestaan als ik niet zoveel inspirerende collega’s was tegengeko-
men tijdens mijn opleiding, in het bijzonder de hoogleraren Bart Ellenbroek, Robbert-
Jan Verkes, Barbara Franke, Jan Buitelaar en Cor de Jong, die mij de weg wezen tijdens 
mijn eerste stappen in de wetenschap. 

Ik wil ook NISPA, onze onderzoeksgroep bedanken, de collega-onderzoekers van 
de deelnemende instellingen IrisZorg, Tactus, Novadic-Kentron, het Vincent van Gogh 
Instituut, Verslavingszorg Noord-Nederland en het Leger des Heils, die het hart van het 
instituut vormen in NISPA-wetenschap. En de promovendi, getalenteerd, energiek, 
nieuwsgierig en gemotiveerd als jullie zijn. Het is een feest om jullie te mogen begelei-
den en jullie te zien ontwikkelen. Bestuurders van de deelnemende instellingen, dank 
voor jullie vertrouwen, eerst toen ik werd aangesteld als wetenschappelijk directeur van 
NISPA en nu hier met jullie steun voor deze leerstoel. En dan uiteraard mijn directe col-
lega’s van de NISPA-directie, Boukje Dijkstra en Sanne Kamps. Zonder jullie zou ons 
instituut niet draaien, zou deze dag er niet zijn geweest en zou ik mij niet kunnen bezig-
houden met al het mooie onderzoek dat we doen.

Bedankt collega-wetenschappers van de Radboud Universiteit, van het Donders 
Institute, voor de input vanuit de neurowetenschappen, van het Behavioral Science In-
stitute voor de zo relevante link naar de sociale wetenschappen, van andere afdelingen 
binnen ons ziekenhuis voor de noodzakelijke verbinding met andere specialismen, in 
het bijzonder de collega’s van de anesthesie, infectieziekten, maag-darm-leverziekten 
en farmacologie. Bedankt collega’s van de opleidingen voor geneeskunde, verslavings-
geneeskunde en verslavingspsychiatrie. Dankzij jullie kunnen we de wetenschappelijke 
inzichten op de nieuwe generatie professionals overbrengen en dit vakgebied verder 
ontwikkelen.  

Naaste collega’s van de afdeling psychiatrie, dank voor jullie steun en inzet voor 
een relatief nieuwe doelgroep voor onze afdeling. Ik weet dat de zorg voor patiënten met 
verslaving ook voor jullie soms nieuw en uitdagend is. Ik wil hier graag mijn waardering 
uitspreken voor jullie bereidheid je hierin te verdiepen en hiervoor in te zetten. Dat 
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geldt niet alleen voor mijn collega-stafleden, maar ook voor de therapeuten, maat-
schappelijk werkers, verpleegkundigen en het secretariaat, die allemaal nodig zijn om 
de zorg voor deze soms kwetsbare mensen met complexe problemen goed neer te zetten. 
In het bijzonder wil ik daarbij Sander Dekkers bedanken, want zonder jouw tomeloze 
inzet en enthousiasme voor dit werk was dit nooit gelukt!

Daarnaast wil ik graag de afdelingsleiding bedanken voor het ondersteunen van 
deze leerstoel en mijn benoeming. Indira Tendolkar, Hendrik Ermers, ik voel jullie 
waardering en steun, ook als het even tegenzit of ingewikkeld wordt. In het bijzonder 
wil ik hier noemen Aart Schene, die als voormalig afdelingshoofd een cruciale rol heeft 
gespeeld in deze benoeming, maar er helaas niet meer is. 

Collega’s in Nederland van andere onderzoeksinstituten voor verslaving, PARC 
(Vincent Hendriks, Renske Spijkerman, Peter Blanken), AIAR (Anneke Goudriaan, 
Wim van den Brink, Gerard Schippers), IVO, TRANZO en ook VKN, bedankt voor de 
prettige samenwerking op talloze projecten over de afgelopen jaren. Ik hoop dat we de 
handen op deze zo prettige wijze ineen kunnen blijven slaan.

Als psychiater merk ik dagelijks in mijn werk hoe belangrijk naasten zijn. Ik tel mijn 
zegeningen! Lieve ouders en broer, jullie hebben me altijd gesteund, ook wanneer ik 
keuzes maakte die jullie wellicht anders hadden gemaakt. Ik ben blij met en dankbaar 
voor wat jullie mij hebben meegegeven. Lieve schoonfamilie, jullie kreeg ik er gratis bij 
en jullie mij. Jullie warme welkom betekent heel veel voor mij.

Vrienden – van wie sommigen al jaren met me mee oplopen, terwijl anderen nog 
maar net in beeld zijn – fijn dat ik bij jullie mezelf kan zijn, als mens zonder toga of 
psychiater fratsen. Dat geldt in het bijzonder voor mijn vrienden van stichting Ama-
rant, met wie ik inmiddels al bijna dertig jaar elke dinsdagavond samen optrek, waar-
over later meer.

Annie, Maro en Tobi jullie zijn mijn absolute toppers. Tobi, zo heerlijk ontspannen 
en spontaan als jij kunt zijn, leren door te doen, soms onverstoorbaar, je bent een mooi 
voorbeeld! Maro, rustig, muzikaal en creatief. Samen drummen of houtbewerken, jij 
inspireert me en houdt me soms de spiegel voor die ik nodig heb. Annie, in het dank-
woord van mijn proefschrift kwam je er tien jaar geleden “bekaaid vanaf” zoals we in 
Brabant zeggen. Dat was omdat ik al 250 pagina’s had gevuld en ik alleen met jou al 
minstens 250 boeken zou willen vullen. En ook nu zit ik alweer over de 45 minuten die 
ik hier mocht spreken. Laat dit de laatste zin van deze rede zijn, en morgen het eerste 
wat ik tegen je zeg als we wakker worden en nog vele dagen daarna: ik ben zo ontzettend 
blij met jou in mijn leven!

Ik heb gezegd. 
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