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Voorwoord		
	
Het	Nijmegen	Institute	for	Scientist-Practitioners	in	Addiction	(NISPA)	heeft	in	opdracht	van	
Resultaten	Scoren	de	afgelopen	drie	jaar	gewerkt	aan	de	herziening	van	de	Richtlijn	Detox	
uit	2004.	Deze	revisie	heeft	geleid	tot	een	nieuw	wetenschappelijk	onderbouwd	document	
waarin	de	nieuwste	inzichten	rondom	detoxificatie	van	psychoactieve	middelen	
samenkomen.	De	herziene	richtlijn	is	tot	stand	gekomen	na	uitgebreid	literatuuronderzoek,	
brede	toetsing	en	evaluatie	bij	betrokken	beroepsgroepen	en	experts,	pilot	in	de	praktijk	en	
input	van	een	breed	gremium	van	wetenschappers,	behandelaren	en	ervaringsdeskundigen	
op	de	conceptversie.		
	
In	de	praktijk	is	veel	vraag	naar	deze	richtlijn.	Om	de	omvangrijke	wetenschappelijk	kennis	
voor	de	praktijk	toepasbaar	te	maken	is	er	tevens	een	handleiding	Detoxificatie	van	
psychoactieve	middelen	ontwikkeld.	Op	korte	termijn	worden	deze	producten	ook	nog	
aangevuld	met	een	werkboek	voor	patiënten	die	een	detoxificatiebehandeling	doorlopen,	
waarin	zij	ervaringen,	behandeldoelen	en	informatie	kunnen	vastleggen.	Met	deze	drie	
producten	kan	de	behandelaar	en	patiënt	in	de	dagelijkse	praktijk	actief	aan	de	slag.		
	
Wij	danken	allen	die	met	veel	enthousiasme,	tijd	en	energie	hebben	bijgedragen	aan	de	tot	
stand	koming	van	deze	producten.	Resultaten	Scoren	is	blij	deze	toe	te	kunnen	voegen	aan	
het	uitgebreide	portfolio	van	Resultaten	Scoren	en	zo	weer	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	
aan	de	kwaliteit	van	de	Verslavingskunde	in	Nederland.	
	
	
	
Prof.	dr.	G.	G.	Anthonio	
	
Voorzitter	Resultaten	Scoren	 	
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Drs. Hans Post, verslavingsarts KNMG, 
Victas 
Dhr. drs. Rouhollah Qurishi, verslavingsarts 
KNMG Novadic-Kentron en bestuurslid 
VVGN 

Dr. Matthijs Bossong, Biomedisch onderzoeker, Brain Center Rudolf 
Magnus, Afdeling Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 
Drs. Monique Bongaerts, verslavingsarts KNMG Mondriaan 
Prof. dr. Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en 
verslavingszorg 

Hoofdstuk 12 
Tabak 

Drs. Robert van de Graaf, verslavingsarts, 
Verslavingszorg Noord Nederland 
Drs. Josette Slingerland, verslavingsarts 
KNMG, De Hoop GGZ  

Dr. Jurgen van Baal, celbioloog/ research scientist Wageningen 
Universiteit 
Drs. Marieke Helmus, verslavingsarts KNMG Jellinek 
Drs. Trudi Tromp-Beelen, verslavingsarts KNMG Jellinek 

Hoofdstuk 13 
Ketamine 

Drs. Thomas Knuyver, verslavingsarts 
KNMG, Iriszorg 

Prof. dr. Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en 
verslavingszorg 
Drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG Antes/Bouman 
GGZ  
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1 Methodologische	inleiding		
Maureen	van	Oort	•	Boukje	Dijkstra	
	
In	deze	richtlijn	wordt	besproken	hoe	op	een	verantwoorde	manier	het	proces	van	
detoxificatie	kan	worden	doorlopen	en	begeleid.	Daarbij	ligt	het	accent	van	het	complex	van	
interventies	op	de	biologische	aspecten	van	de	verslavingsproblemen,	maar	wordt	er	ook	
aandacht	besteed	aan	de	psychosociale	begeleiding	tijdens	detoxificatie.	Deze	richtlijn	geeft	
een	uitgebreide	beschrijving	van	de	medisch-farmacologische	behandelingsmogelijkheden	
voor	detoxificatie	per	psychoactieve	stof.	Een	set	van	indicatiecriteria	voor	een	meer	
geobjectiveerde	bepaling	voor	de	juiste	behandelsetting	vormt	een	leidraad	voor	de	
professionals	die	de	behandeling	geven.	De	inzichten	over	detoxificatie	zijn	niet	wezenlijk	
veranderd	tijdens	het	afgelopen	decennium.	Wel	hebben	zich	nieuwe	ontwikkelingen	
voorgedaan	rond	behandelmethodieken	en	zijn	er	nieuwe	middelen	in	beeld	gekomen	met	
complexe	onthoudingssyndromen,	zoals	zich	voordoen	bij	Gamma-Hydroxybutyraat	(GHB).	
Deze	richtlijn	bevat	in	vergelijking	met	de	richtlijn	Detox	uit	2004	aanvullende	-	en	waar	
nodig	–	herziene	handelingsinstructies	ter	ondersteuning	van	de	dagelijkse	praktijkvoering.	
De	instructies	berusten	op	bevindingen	uit	de	beschikbare	wetenschappelijke	literatuur	en	
aansluitende	meningsvorming	door	wetenschappers	en	beroepsbeoefenaren	in	de	
verslavingszorg,	psychiatrie,	huisartsgeneeskunde	en	spoedeisende	hulp	en	de	ervaringen	
van	patiënten	tijdens	detoxificatie.	Deze	richtlijn	beoogt	een	leidraad	te	zijn	voor	de	
screening,	diagnostiek	en	behandeling	van	patiënten	tijdens	de	detoxificatie	van	verslavende	
middelen.	Het	gaat	hierbij	om	patiënten	van	alle	leeftijden	die	afhankelijk	zijn	geraakt	van	
een	verslavend	middel.	Deze	richtlijn	heeft	echter	niet	alleen	betrekking	op	de	biomedische	
kant	van	de	detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	Duidelijk	is	dat	naast	de	hoeveelheid,	
de	gebruiksduur	en	het	type	gebruikte	middel(en),	ook	de	leeftijd	van	de	betrokkene	en	de	
motieven,	omstandigheden	en	gevolgen	van	het	gebruik	moeten	worden	bekeken.	In	deze	
richtlijn	wordt	–	onder	andere	in	het	kader	van	screening	en	diagnostiek	–	op	elk	van	deze	
aspecten	ingegaan.	Naast	de	richtlijn	is	de	Handleiding	Detoxificatie	van	psychoactieve	
middelen	ontwikkeld	waarin	de	handelingsinstructies	voor	professionals	zijn	samengevat	
voor	gebruik	in	de	praktijk.	Hierin	worden	ook	aanbevelingen	gedaan	voor	het	
gestructureerd	monitoren	van	het	detoxificatieproces	middels	de	Routine	Outcome	
Monitoring-Detoxificatie	(ROM-D).	Ook	is	voor	behandelaren	en	patiënten	het	
cliëntenwerkboek	Tijdens	detoxificatie	ontwikkeld.		

1.1 Doelgroep	
	
De	conclusies	en	aanbevelingen	in	deze	richtlijn	kunnen	gebruikt	worden	door	zorgverleners	
in	de	verslavingszorg	en	psychiatrische	ziekenhuizen	(onder	andere	PAAZ	en	dubbeldiagnose	
klinieken)	die	bij	de	screening,	diagnostiek	en	behandeling	van	de	betreffende	
patiëntengroep	betrokken	zijn.	Algemene	ziekenhuizen	hebben	vaak	hun	eigen	richtlijnen	
voor	behandeling	van	intoxicatie	en	detoxificatie,	maar	delen	uit	deze	richtlijn	zijn	ook	
bruikbaar	voor	de	spoedeisende	hulpverlening.	Ditzelfde	geldt	voor	de	huisartspraktijken.	In	
de	richtlijn	wordt	waar	mogelijk	of	noodzakelijk	verwezen	naar	de	huisarts	of	het	ziekenhuis.	
De	richtlijn	richt	zich	zowel	op	ambulante	detoxificatie	als	op	intramurale	detoxificatie.		
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1.2 Werkwijze	van	de	werkgroep	
	
De	werkgroep	is	in	januari	2014	van	start	gegaan	en	heeft	tot	oktober	2016	gewerkt	aan	de	
totstandkoming	van	de	richtlijn	en	bijbehorende	nevenproducten,	handleiding	voor	de	
professional	en	werkboek	voor	de	patiënt.	Het	project	werd	uitgevoerd	conform	het	
Masterprotocol	(Stichting	Resultaten	Scoren,	2014),	waarbij	een	uitgebreide	literatuurstudie	
is	verricht	en	een	pilotstudie	bij	vijf	verslavingszorginstellingen	en	vier	bijeenkomsten	met	de	
expertgroep	hebben	plaatsgevonden.		
Het	project	is	gestart	met	het	opstellen	van	het	programma	van	eisen,	waarin	nauwkeurig	is	
omschreven	wat	er	van	het	eindproduct	wordt	verwacht.	Dit	vormde	de	basis	van	het	
nieuwe	ontwerp	van	de	richtlijn	Detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	Het	programma	
van	eisen	is	opgesteld	op	basis	van	de	uitkomsten	van	enquêtes	onder	41	behandelaren	
(artsen,	verpleegkundigen	en	verpleegkundig	specialisten)	waarin	behandelaren	werd	
gevraagd	wat	zij	goed	vinden	aan	de	richtlijn	Detox	uit	2004,	wat	zij	missen	en	wat	beter	zou	
kunnen.	Ook	is	een	evaluatie	uitgevoerd	naar	de	lokale	aanpassingen	aan	de	oorspronkelijke	
richtlijn	uit	2004	binnen	afzonderlijke	instellingen.	Aanvullend	zijn	er	focusgroepsgesprekken	
gehouden	met	behandelaren	over	de	toekomstige	aanpassingen	aan	de	richtlijn.	Vervolgens	
zijn	er	volgens	de	Evidence	Based	Richtlijn	Ontwikkeling	systematiek	(EBRO)	door	veertien	
artsen	literatuurstudies	verricht	naar	detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	Om	
uiteindelijk	definitieve	kaders	te	scheppen	heeft	reflectie	plaatsgevonden	aan	de	hand	van	
het	programma	van	eisen	en	de	literatuurstudie.		
Op	grond	van	de	resultaten	van	de	raadpleging	van	de	wetenschappelijke	literatuur	en	input	
van	de	expertgroep	is	de	conceptrichtlijn	samengevat	in	een	handleiding,	welke	bedoeld	is	
om	in	prettig	leesbare	vorm	de	conclusies	en	aanbevelingen	van	de	richtlijn	voor	de	praktijk	
bruikbaar	te	maken.	Daarnaast	zijn	onderzoeksformulieren	ontwikkeld	en	zijn	bestaande	
vragenlijsten	geselecteerd	om	tijdens	de	screening,	diagnostiek	en	monitoring	van	patiënten	
te	gebruiken.	Het	werkboek	voor	de	patiënt	is	ontwikkeld	naar	aanleiding	van	een	verzoek	
van	de	expertgroep,	dat	vervolgens	breed	gedragen	werd	in	de	dagelijkse	praktijk	van	de	
verslavingszorg.	Het	cliëntenwerkboek	Tijdens	detoxificatie	bevat	informatie	over	verslaving,	
detoxificatie	en	abstinentie	en	ook	oefeningen	die	de	patiënt	kunnen	ondersteunen	tijdens	
en	na	het	detoxificatietraject,	met	als	doel	de	behaalde	behandelresultaten	vast	te	houden.		
Tijdens	een	pilotstudie	binnen	vijf	instellingen	voor	verslavingszorg	is	de	handleiding,	de	set	
met	vragenlijsten	en	onderzoeksformulieren	(‘case	report	form’)	en	het	werkboek	voor	de	
patiënt	getest	op	volledigheid	en	toepasbaarheid.	In	totaal	werden	68	patiënten,	die	een	
behandeling	volgens	de	nieuwe	richtlijn	ondergingen,	geïncludeerd	in	het	onderzoek.	Door	
en	voor	patiënten	zijn	tijdens	de	pilotstudie	de	onderzoeksformulieren	en	vragenlijsten	
ingevuld	om	de	gezondheid,	de	onthoudingsverschijnselen	en	het	welbevinden	van	de	
patiënten	te	monitoren.	Aanvullend	hebben	er	interviews	en	focusgroepgesprekken	met	
behandelaren	en	patiënten	plaatsgevonden	over	de	behandeling.	Voor	het	maken	van	de	
keuze	tussen	een	ambulante	of	intramurale	behandeling	zijn	op	basis	van	klinische	ervaring	
en	gegevens	uit	de	literatuur	indicatiecriteria	geformuleerd	voor	het	gefundeerd	bepalen	
van	de	behandelsetting.	Op	basis	van	de	uitkomsten	uit	de	pilotstudie	zijn	de	richtlijn,	
handleiding	en	het	werkboek	verder	aangepast.	
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keuze	tussen	een	ambulante	of	intramurale	behandeling	zijn	op	basis	van	klinische	ervaring	
en	gegevens	uit	de	literatuur	indicatiecriteria	geformuleerd	voor	het	gefundeerd	bepalen	
van	de	behandelsetting.	Op	basis	van	de	uitkomsten	uit	de	pilotstudie	zijn	de	richtlijn,	
handleiding	en	het	werkboek	verder	aangepast.	
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Ieder	hoofdstuk	uit	de	richtlijn	is	door	minimaal	twee	referenten	voorzien	van	commentaar.	
Na	verwerking	van	de	opmerkingen	is	de	gehele	richtlijn	Detoxificatie	van	psychoactieve	
middelen	door	vijf	referenten	voorzien	van	commentaar.	Het	gaat	hierbij	om	
verslavingsartsen,	psychiaters,	verpleegkundigen,	verpleegkundig	specialisten	en	
onderzoekers.	De	werkgroep	heeft	mede	op	grond	van	deze	informatie	een	definitieve	
versie	van	de	richtlijn	vastgesteld.	Voor	de	leesbaarheid	wordt	er	in	deze	richtlijn	in	de	hij-
vorm	gesproken.	Wanneer	er	hij,	zijn	of	hem	staat	kan	er	ook	zij	of	haar	gelezen	worden.	

1.3 Samenstelling	werkgroep	en	expertgroep	
	
Redactie	Richtlijn	Detoxificatie	van	psychoactieve	middelen	en	leden	werkgroep	
Dr.	Boukje	Dijkstra	(directeur	NISPA,	wetenschappelijk	onderzoeker)	
Drs.	Maureen	van	Oort	(wetenschappelijk	medewerker	NISPA	en	Novadic-Kentron)	
Dr.	Hein	de	Haan,	psychiater,	Geneesheer-directeur	Tactus	
Prof.	dr.	Cor	de	Jong,	emeritus-hoogleraar	verslaving	en	verslavingszorg	
Drs.	Ad	van	Hoek,	verslavingsarts	Novadic-Kentron,	secretaris	Vereniging	voor	
Verslavingsgeneeskunde	Nederland		
Dr.	Arnt	Schellekens,	directeur	NISPA,	psychiater	Radboudumc	
	
Expertgroep	
Adil	Arabou	MSc,	verpleegkundig	specialist	Tactus	
Drs.	Mente	van	der	Beek,	verslavingsarts	KNMG	De	Hoop	GGZ	
Drs.	Monique	Bongaerts,	verslavingsarts	KNMG	Mondriaan	
Drs.	Freek	van	Hout,	SEH-arts	KNMG,	Nederlandse	Vereniging	van	Spoedeisende	Hulp	Artsen	
Drs.	Mary	Jansen	Van	Raay,	verslavingsarts	KNMG	Antes/Bouman	GGZ	
Dr.	Rama	Kamal,	verslavingsarts	KNMG	Novadic-Kentron,	psychiater	i.o.		
Wim	van	Knippenberg,	verpleegkundige	Vincent	van	Gogh	instituut	
Drs.	Thomas	Knuijver,	verslavingsarts	KNMG	IrisZorg	
Bettina	Moonen,	verpleegkundig	specialist	Mondriaan	
Drs.	Tamara	Schoof-Beelen,	verslavingsarts	KNMG	Vincent	van	Gogh	instituut	
Drs.	Erik	Paling,	verslavingsarts	KNMG,	wetenschappelijk	onderzoeker	Novadic-Kentron	
Eefje	Plegt	MSc,	verpleegkundig	specialist	Tactus	
Drs.	Hans	Post,	verslavingsarts	KNMG	Victas	
Drs.	Josette	Slingerland,	verslavingsarts	KNMG	De	Hoop	GGZ	
Dhr.	Luuk	Walter,	verpleegkundige	Novadic-Kentron	
Maaike	Vintges	MSc,	verpleegkundig	specialist	Victas	
Drs.	Michel	Wolters,	verslavingsarts	KNMG	Tactus	
Drs.	Peter	Vossenberg,	verslavingsarts	KNMG	Tactus,	voorzitter	Vereniging	voor	
Verslavingsgeneeskunde	Nederland		
	
Betrokkenheid	patiënten		
Patiënten	waren	betrokken	door	het	houden	van	mondelinge	en	schriftelijke	interviews	
waarin	hen	gevraagd	werd	naar	hun	ervaringen	met	de	behandeling.	Daarnaast	zijn	
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focusgroepsgesprekken	gevoerd	met	de	cliëntenraad	van	Victas	en	de	cliëntenraad	van	
Mondriaan.	Ook	is	een	ervaringsdeskundige	met	wetenschappelijke	achtergrond	betrokken	
bij	het	becommentariëren	van	hoofdstukken	van	de	richtlijntekst.		

1.4 Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Voor	de	wetenschappelijke	onderbouwing	van	deze	richtlijn	is	een	systematische	
literatuurstudie	verricht	naar	de	neurobiologie	en	het	onthoudingsbeeld	van	de	betreffende	
psychoactieve	middelen.	Ook	is	er	gezocht	naar	criteria	waar	een	lichamelijk	en	psychiatrisch	
onderzoek,	voorafgaande	aan	de	detoxificatie,	aan	moet	voldoen.	Verder	zijn	
indicatiecriteria	voor	de	bepaling	van	de	behandelsetting	onderzocht.	Ook	is	toepassing	van	
screeningsinstrumenten	en	instrumenten	voor	de	monitoring	van	onthoudingsklachten	
onderzocht.	Daarnaast	is	per	psychoactieve	stof	in	de	literatuur	gezocht	naar	de	meest	
geschikte	(farmacologische)	behandeling.	Vertrekpunt	voor	de	literatuurstudie	was	de	
wetenschappelijke	onderbouwing	in	relevante	richtlijnen	op	het	gebied	van	detoxificatie	en	
aanverwante	behandeling.		
In	de	literatuurstudie	is	vervolgens	aanvullend	gezocht	naar	gepubliceerd	wetenschappelijk	
onderzoek	met	betrekking	tot	de	detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	Hiertoe	werden	
de	databanken	van	MEDLINE,	PsycINFO,	EMBASE	en	de	Cochrane	Database	of	Systematic	
Reviews	geraadpleegd.	Er	is	vooral	gezocht	naar	relevante	gerandomiseerde	gecontroleerde	
studies	en	systematische	reviews	van	de	laatste	vijf	tot	tien	jaar	(afhankelijk	van	het	
onderwerp).	Bij	de	beoordeling	van	de	methodologische	kwaliteit	en	bewijskracht	van	het	
onderzoek	is	gebruik	gemaakt	van	de	Evidence	Based	Richtlijn	Ontwikkeling	(EBRO)	
methodiek	(Kwaliteitsinstituut	voor	de	Gezondheidszorg	CBO,	2007),	zie	tabel	1.1	en	1.2.	In	
de	hoofdstukken	over	psychoactieve	middelen	is	deze	EBRO-methodiek	verwerkt	in	de	
beoordeling	van	het	niveau	van	de	conclusies	(1	t/m	4)	en	de	methodologische	kwaliteit	van	
de	afzonderlijke	studies	(A1	t/m	D).		
 
Tabel	1.1	 	 Indeling	van	methodologische	kwaliteit	van	afzonderlijke	studies	
 
 Interventie Diagnostische accuratesse Schade/bijwerkingen, etiologie, 

prognose 
A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 
A2 Gerandomiseerd dubbelblind 

vergelijkend klinisch 
onderzoek van goede 
kwaliteit en voldoende 
omvang 

Onderzoek ten opzichte van een 
referentietest (een 'gouden standaard') 
met tevoren gedefinieerde 
afkapwaarden en onafhankelijke 
beoordeling van de resultaten van test 
en gouden standaard, betreffende een 
voldoende grote serie van 
opeenvolgende patiënten die allen de 
index- en referentietest hebben gehad 

Prospectief cohortonderzoek van 
voldoende omvang en follow-up, waarbij 
adequaat gecontroleerd is voor 
'confounding' en selectieve follow-up 
voldoende is uitgesloten 

B Vergelijkend onderzoek, 
maar niet met alle 
kenmerken als genoemd 
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focusgroepsgesprekken	gevoerd	met	de	cliëntenraad	van	Victas	en	de	cliëntenraad	van	
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D Mening van deskundigen 
 
Tabel	1.2		Niveau	van	conclusies	
 Conclusie gebaseerd op: 
1 Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken 

van niveau A2 
2 Eén onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 

onderzoeken van niveau B 
3 Eén onderzoek van niveau B of C 
4 Mening van deskundigen 

 
Inhoudelijk	richt	de	literatuurstudie	zich	op	de	middelen	die	in	de	vorige	Richtlijn	Detox	(De	
Jong	e.a.,	2004)	zijn	beschreven	en	aangevuld	met	de	volgende	middelen:	Gamma-
Hydroxybutyraat	(GHB),	tabak	en	ketamine.	Cocaïne	is	gewijzigd	in	stimulantia,	waarbij	
aanvullend	ook	amfetamine	beschreven	wordt.	Voor	deze,	in	totaal,	acht	psychoactieve	
middelen	is	onderzocht	wat	de	veiligste,	effectiefste	en	minst	onprettige	manier	van	
detoxificatie	is.	In	de	richtlijn	wordt	waar	mogelijk	gedifferentieerd	naar	geslacht	en	leeftijd	
en	er	worden	specifieke	aanbevelingen	gedaan	omtrent	detoxificatie	tijdens	de	
zwangerschap.	Er	wordt	ook	niet	specifiek	ingegaan	op	onthouding	bij	gedragsverslavingen,	
hoewel	ook	bij	deze	verslavingen	onthoudingssymptomen	kunnen	ontstaan,	bijvoorbeeld	
onrust	bij	stoppen	met	gokken.	Naast	de	effectieve	detoxificatiemethoden	is	ook	onderzocht	
welke	instrumenten	het	beste	gebruikt	kunnen	worden	om	het	detoxificatieproces	te	
monitoren.	Mogelijkheden	voor	Routine	Outcome	Monitoring	bij	Detoxificatie	worden	
beschreven	in	de	ROM-D	(hoofdstuk	3).	Verantwoorde	keuzes	voor	ambulante	dan	wel	
intramurale	detoxificatie	zijn	gemaakt	op	basis	van	biopsychociale	indicatiecriteria	(onder	
meer	insult	of	delier	in	de	recente	voorgeschiedenis,	ernstige	comorbide	psychiatrische	
problematiek,	ernstige	verwaarlozing),	die	ook	in	de	praktijk	zijn	getoetst.	Daarnaast	is	er	
gezocht	naar	gepubliceerd	wetenschappelijk	onderzoek	naar	psychosociale	interventies	bij	
detoxificatie.	Een	hoofdstuk	over	detoxificatie	en	slaapproblemen	is	in	ontwikkeling.	
	
In	deze	richtlijn	worden	de	resultaten	van	de	onderzochte	studies	per	psychoactieve	stof	
beschreven	onder	het	kopje	‘wetenschappelijke	onderbouwing’.	Het	wetenschappelijk	
bewijs	is	vervolgens	kort	samengevat	in	een	‘conclusie’,	inclusief	de	sterkte	van	het	bewijs	
(het	niveau	van	de	conclusie)	en	de	methodologische	kwaliteit	van	de	studie(s).	Voor	het	
komen	tot	een	aanbeveling	zijn	er	naast	het	wetenschappelijk	bewijs	nog	andere	aspecten	
van	belang,	bijvoorbeeld	meningen	van	experts	en	praktische	toepasbaarheid.	Deze	
laatstgenoemde	aspecten	worden	vermeld	onder	het	kopje	‘overige	overwegingen’.	Op	basis	
van	consensus	zijn	in	deze	richtlijn	de	uiteindelijke	aanbevelingen	geformuleerd	als	het	
resultaat	van	de	beschikbare	evidentie	en	de	overige	overwegingen.		

1.5 Pilotstudie	
	
Om	te	komen	tot	onderhavige	richtlijn	is	aanvankelijk	een	conceptrichtlijn	ontwikkeld	en	bij	
de	volgende	vijf	verslavingszorginstellingen	in	een	pilotstudie	getest	op	volledigheid	en	
toepasbaarheid:		
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• Mondriaan,	ambulante	detoxificatie-afdeling	te	Heerlen	
• Novadic-Kentron,	intramurale	en	ambulante	detoxificatie-afdeling	te	Breda	
• Vincent	van	Gogh	instituut,	intramurale	detoxificatie-afdeling	te	Venlo	
• Tactus,	intramurale	detoxificatie-afdeling	te	Zutphen	
• Victas,	intramurale	detoxificatie-afdeling	te	Utrecht	
	
In	deze	pilotstudie	werd	informatie	verkregen	van	zowel	behandelaren	als	deelnemende	
patiënten.	Op	basis	van	de	ervaringen	die	vijf	pilotinstellingen	op	hebben	gedaan	met	de	
conceptrichtlijn	werd	inzicht	verkregen	in	de	toepasbaarheid	en	uitvoerbaarheid	van	de	
nieuw	ontwikkelde	richtlijn	in	de	verslavingszorg.	De	volgende	drie	vraagstellingen	stonden	
centraal:	
1. Is	de	ontwikkelde	richtlijn	volledig	en	uitvoerbaar?	
2. Welke	randvoorwaarden	zijn	nodig	om	de	richtlijn	toe	te	passen?	
3. Is	de	ontwikkelde	ROM-D	uitvoerbaar?	
	
De	pilotstudie	bestond	uit:	
• het	registreren	van	alle	ambulante	en	intramurale	detoxificaties	over	een	periode	van	vijf	

maanden	op	locatie;	
• het	monitoren	van	de	wijze	waarop	de	indicatiestelling	plaatsvindt;	
• het	monitoren	van	68	patiënten	die	ambulant	of	intramuraal	gedetoxificeerd	worden;		
• het	monitoren	van	de	personele	inzet	die	per	patiënt	nodig	is	om	de	richtlijn	toe	te	

passen;	
• het	vaststellen	van	de	tevredenheid	van	behandelaren	en	patiënten.	

1.6 Implementatie	
	
De	organisatie	van	de	verslavingszorg	kan	per	instelling	verschillen.	Daarom	wordt	in	de	
richtlijn	niet	beschreven	op	welke	wijze	het	detoxificatieproces	wordt	georganiseerd.	Wel	
zijn	de	volgende	randvoorwaarden	cruciaal	voor	een	effectieve	toepassing	van	de	richtlijn:	
• De	inhoudelijke	uitvoering	dient	te	geschieden	door	arts(en),	verpleegkundig	

specialist(en)	en	verpleegkundige(n).	
• Het	proces	van	detoxificatie	dient	aansluiting	te	hebben	op	een	lopende	behandeling	

en/of	begeleiding	van	de	patiënt,	als	ook	met	de	vervolgbehandeling.	
• Voldoende	artsen,	verpleegkundig	specialisten	en	verpleegkundigen	aanwezig	om	de	

detoxificatie	uit	te	kunnen	voeren	zoals	beschreven	wordt	in	deze	richtlijn.	
• Om	ambulante	detoxificatie	te	kunnen	uitvoeren,	dienen	instellingen	ambulante	

detoxificatieprogramma’s	gestructureerd	vorm	te	geven.	
	

1.7 Autorisatie	door	de	beroepsgroepen	
	
Omdat	deze	richtlijn	behalve	voor	de	verslavingszorg	relevant	is	voor	de	algemene	
psychiatrie	en	de	algemene	gezondheidszorg,	zijn	in	een	vroeg	stadium	de	volgende	
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beroepsverenigingen	betrokken:	de	vereniging	voor	Verslavingsgeneeskunde	Nederland	
(VvGN),	vertegenwoordigers	van	de	afdeling	verslavingspsychiatrie	van	de	Nederlandse	
Vereniging	voor	Psychiatrie	(NVvP),	het	Platform	Verpleegkundig	Specialisten	
Verslavingszorg	Nederland,	de	Nederlandse	Vereniging	van	Spoedeisende	Hulp	Artsen	
(NVSHA)	en	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Verzorgenden	en	Verpleegkundigen	(V&VN).	De	
uiteindelijke	tekst	van	de	richtlijn	is	voor	commentaar	en	autorisatie	aan	de	
beroepsverenigingen	voorgelegd.	Ten	tijde	van	deze	uitgave	is	nog	niet	bekend	door	welke	
beroepsverenigingen	de	richtlijn	geautoriseerd	is.		

1.8 Juridische	betekenis	van	de	richtlijn	
	
Deze	richtlijn	beschrijft	wat	onder	goed	professioneel	handelen	wordt	verstaan.	De	kennis	
die	tijdens	het	schrijven	van	de	richtlijn	beschikbaar	was,	vormt	hierbij	het	uitgangspunt.	Het	
gaat	over	kennis	gebaseerd	op	de	resultaten	van	wetenschappelijk	onderzoek,	maar	ook	
over	praktijkkennis	en	de	voorkeuren	van	patiënten.	Door	deze	kennis	in	kaart	te	brengen	
wil	de	richtlijn	professionals	en	patiënten	houvast	bieden.	Het	idee	is	dat	de	professionals	de	
kwaliteit	van	hun	beroepsmatig	handelen	vergroten	als	ze	de	richtlijn	volgen	en	de	patiënten	
helpen	om	de	juiste	keuzes	te	maken.	
Richtlijnen	zijn	geen	juridische	instrumenten.	Dat	wil	zeggen	dat	ze	geen	juridische	status	
hebben,	zoals	een	wet,	of	zoals	regels	die	op	een	wet	gebaseerd	zijn.	Ze	kunnen	wel	
juridische	betekenis	hebben.	Daarvoor	moet	de	richtlijn	allereerst	door	de	beroepsgroepen	
worden	onderschreven	(zie	paragraaf	1.7).	Deze	beroepsverenigingen	zijn	representatief	
voor	de	beroepsgroepen	die	werkzaam	zijn	in	de	verslavingszorg	of	die	te	maken	kunnen	
hebben	met	detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	Essentieel	is	dat	richtlijnen	niet	
bindend	zijn.	De	professional	kán	er	daarom	beargumenteerd	van	afwijken.	Hij	móet	er	zelfs	
van	afwijken	als	daarmee	–	naar	zijn	oordeel	–	de	belangen	van	de	patiënt	beter	zijn	
gediend.	Het	is	daarbij	van	groot	belang	dat	de	beroepsbeoefenaar	motiveert	waarom	hij	
van	de	richtlijn	is	afgeweken.	Hij	moet	zijn	overwegingen	en	beslissingen	zorgvuldig	
onderbouwen.	Daarom	moeten	ze	ook	in	het	dossier	worden	opgenomen.	Op	deze	manier	
kan	de	professional	verantwoording	afleggen	over	zijn	beroepsmatig	handelen.	Niet	alleen	
aan	de	patiënt,	maar	eventueel	ook	aan	de	tuchtrechter	(Raaijmakers	&	Wits,	2014).	

1.9 Producten	behorend	bij	de	richtlijn		
	
Gerelateerd	aan	deze	richtlijn	zijn	de	volgende	documenten	beschikbaar:	
• Dijkstra	B.A.G.	&	Oort	van	M.H.J.	(2017).	Handleiding	detoxificatie	van	psychoactieve	

middelen.	Amersfoort:	Stichting	Resultaten	Scoren.	
• Oort	van	M.H.J.	&	Dijkstra	B.A.G.	(2017).	Cliëntenwerkboek	Tijdens	detoxificatie.	

Amersfoort:	Stichting	Resultaten	Scoren.	
• Oort	van	M.H.J.	&	Dijkstra	B.A.G.	(2017).	Detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.	

Uitkomsten	van	een	pilotstudie.	Amersfoort:	Stichting	Resultaten	Scoren.	
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1.10 Herziening		
	
Stichting	Resultaten	Scoren	zal	vijf	jaar	na	het	verschijnen	van	deze	richtlijn	bepalen	of	
herziening	noodzakelijk	is.	Bij	het	besluit	tot	herziening	en	het	vaststellen	van	de	omvang	
van	de	herziening	zal	gebruik	worden	gemaakt	van	de	hiertoe	opgestelde	NICE-criteria	door	
het	National	Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence	(De	Beer	&	van	
Veenendaal,	2011).	
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2 Inhoudelijke	inleiding:	detoxificatie	en	abstinentie	
Boukje	Dijkstra	•	Maureen	van	Oort		
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	detoxificatie	als	onderdeel	van	een	behandeltraject	nader	
beschreven	en	toegelicht.	Belangrijk	is	dat	de	behandeling	nooit	als	een	op	zichzelf	staande	
behandeling	gezien	wordt.	Het	traject	voorafgaande	aan	de	detoxificatie,	waarin	besloten	
wordt	wanneer	en	hoe	de	detoxificatie	plaatsvindt,	is	belangrijk	om	de	kans	op	het	
welslagen	ervan	te	optimaliseren.	Het	traject	na	de	behandeling	is	belangrijk	om	abstinentie	
vast	te	houden	en	terugval	te	voorkomen.		

2.1 Detoxificatie	als	biomedisch	proces	
	
Detoxificatie	betekent	feitelijk	ontgifting.	Diaper	e.a.	(2014)	formuleren	detoxificatie	als	
volgt:	het	veilig	stoppen	met	het	gebruik	van	een	verslavend	middel	en	onderscheidt	zich	
van	terugvalmanagement.	Indien	nodig	wordt	medicamenteuze	ondersteuning	gebruikt	om	
onthoudingsverschijnselen	en	complicaties	die	met	detoxificatie	samenhangen	te	
voorkomen.	
Detoxificatie	duurt	meestal	een	paar	dagen	tot	een	paar	weken,	afhankelijk	van	het	middel	
dat	wordt	misbruikt,	de	ernst	van	de	afhankelijkheid	en	beschikbare	ondersteuning	voor	de	
gebruiker.	Tijdens	detoxificatie	zoekt	het	organisme	als	het	ware	naar	een	nieuw	
(neurobiologisch)	evenwicht.	De	klachten	en	symptomen	zijn	uitingen	van	dit	
evenwichtsherstel.	Per	middel	lopen	de	symptomen	erg	uiteen.	Ze	laten	zich	afleiden	uit	de	
effecten	die	psychoactieve	middelen	hebben	op	het	lichaam.	Duidelijke	somatische	
onthoudingsklachten	komen	voor	bij	alcohol,	opioïden,	gammahydroxybutyraat	(GHB),	
hypnotica	(benzodiazepinen	en	nonbenzodiazepinen).	Bij	stimulantia,	tabak	en	cannabis	
komen	vaak	onthoudingsklachten	voor,	maar	deze	kunnen	minder	opvallend	zijn	(American	
Psychiatric	Association,	2013).	Naast	het	middel	dat	iemand	gebruikt	hangt	de	ernst	van	de	
onthouding	ook	af	van	het	co-gebruik,	de	psychiatrische	en	somatische	gesteldheid,	de	
kwaliteit	van	de	slaap,	de	leeftijd	van	de	gebruiker,	de	dosering	van	het	middel	en	de	
ervaren	problemen	door	het	gebruik	(American	Psychiatric	Association,	2013).		
In	de	meerderheid	van	de	gevallen	zijn	klachten	en	symptomen	tijdens	detoxificatie	mild	van	
aard	en	vergen	ze	geen	behandeling.	De	meeste	detoxificaties	kunnen	daarom	ambulant	
worden	uitgevoerd.	Vaak	doen	patiënten	dat	zelf,	soms	wordt	er	hulp	bij	gevraagd.	De	
behandeling	van	de	klachten	en	symptomen	die	passen	bij	detoxificatie	is	erop	gericht	de	
klachten	zoveel	mogelijk	te	verminderen,	complicaties	van	detoxificatie	te	voorkomen	en	
bijwerkingen	van	de	behandeling	te	vermijden	(Kasser	e.a.,	1997).	Om	dit	te	bereiken	wordt	
tijdens	de	detoxificatie	vaak	gebruik	gemaakt	van	medicamenten.	Soms	ontstaat	een	
levensbedreigende	situatie	die	intensieve	behandeling	vergt.		
De	exacte	duur	van	een	detoxificatie	is	moeilijk	te	voorspellen.	Die	hangt	af	van	
verschillende	factoren,	waaronder	manier	van	gebruik,	frequentie	van	gebruik,	de	
halfwaardetijd	van	het	werkzame	middel,	lichamelijke	gesteldheid,	de	tijd	die	het	lichaam	
nodig	heeft	om	te	herstellen	en	de	medicatie	die	wordt	gebruikt.	Tabel	2.1	geeft	een	
leidraad	voor	de	duur	van	de	detoxificatie	per	middel.	Hierin	zijn	factoren	zoals	de	duur	en	
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2 Inhoudelijke	inleiding:	detoxificatie	en	abstinentie	
Boukje	Dijkstra	•	Maureen	van	Oort		
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mate	van	craving,	het	psychisch	herstel	en	stemming	en	slaapritme	niet	opgenomen.	Deze	
kunnen	lange	tijd	na	detoxificatie	problematisch	blijven.		
	
Tabel	2.1	 	 Somatische	detoxificatieduur	weergegeven	per	middel*	

korte detoxificatie 
1 week 

XTC, cocaïne, amfetamine, alcohol, ketamine 

middellange detoxificatie 
2 weken 

opioïden, GHB 

langere detoxificatie 
> 2 tot 6 weken 

benzodiazepinen, methadon, cannabis, tabak, polymiddelen  

* Detoxificatieduur kan afhankelijk zijn van de dosis; ambulante detoxificatie kan langer duren doordat medicatieschema’s 
voorzichtiger worden afgebouwd; na de somatische detoxificatie is een herstelfase nodig van vijf dagen waarin de patiënt 
werkt aan zijn herstel en zich kan voorbereiden op de vervolgbehandeling. 
	
Men	kan	van	een	geslaagde	detoxificatie	spreken	wanneer	de	patiënt	geen	(legale	dan	wel	
illegale)	psychoactieve	middelen	meer	gebruikt,	weinig	last	(meer)	heeft	van	
onthoudingsverschijnselen,	niet	toegeeft	aan	zijn	gevoelens	van	craving,	niet	is	overgegaan	
op	onmatig	gebruik	van	een	ander	middel	en	in	een	vervolgbehandeling	participeert	
(Gezondheidsraad,	2002).	

2.2 Psychosociale	interventies	
	
Psychosociale	interventies,	al	dan	niet	naast	medicamenteuze	behandeling,	zijn	essentieel	
om	de	behandeluitkomst	te	verbeteren	(Diaper	e.a.,	2014).	Uitgebreid	literatuuronderzoek	is	
uitgevoerd	naar	psychosociale	interventies	bij	detoxificatie.	Daarnaast	is	tijdens	de	
pilotstudie	in	het	kader	van	de	revisie	van	deze	richtlijn	bij	patiënten	gevraagd	welke	
psychosociale	interventies	voor	hen	tijdens	detoxificatie	van	toegevoegde	waarde	zijn.	De	
resultaten	en	conclusies	zijn	beschreven	in	‘Hoofdstuk	5’.	

2.3 De	rol	van	detoxificatie	binnen	de	behandeling	
	
Behandelingen	gericht	op	middelenafhankelijkheid	kunnen	verschillende	doelstellingen	
hebben.	Dit	hangt	af	van	de	onderliggende	rationale	voor	de	behandeling,	de	
gezondheidstoestand,	de	psychosociale	omstandigheden,	de	behandelgeschiedenis	en	het	
einddoel	dat	de	patiënt	nastreeft.	Er	worden	vier	doelstellingen	onderscheiden:	
crisisinterventie,	cure,	care	(onderhoudsbehandeling)	en	stabilisatie,	en	palliatie	
(Gezondheidsraad,	2002;	Van	den	Brink	&	Haasen,	2006;	van	den	Brink	&	van	Ree,	2003).		
Cure	richt	zich	op	stabiele	abstinentie	en	bevat	twee	behandelfases,	namelijk	detoxificatie	
en	terugvalmanagement.	De	vraag	of	abstinentie	een	redelijk	en	haalbaar	doel	van	de	
behandeling	is,	is	vaak	onderwerp	van	discussie.	Op	onthouding	gebaseerde	
behandelprogramma's	worden	geassocieerd	met	aanzienlijke	problemen	zoals	lage	
behandelretentie,	vroege	drop-out	(Futterman	e.a.,	2004),	een	verhoogd	risico	op	
overdosering	(Critchlow	&	Nadeem,	2006;	Smyth	e.a.,	2005)	en	terugval	(Keene	&	Raynor,	
1993).	Anderzijds	wordt	tijdens	de	detoxificatiefase	het	biologische	evenwicht	hersteld,	kan	
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na	detoxificatie	betrouwbare	diagnostiek	plaatsvinden	(Walvoort	e.a.,	2013)	en	kan	een	
vervolgbehandeling	voorbereid	worden	die	het	beste	aansluit	bij	de	behoeften	en	
mogelijkheden	van	de	patiënt	(GGZ	Nederland,	2005).	Abstinentie	resulteert	uiteindelijk	in	
een	betere	kwaliteit	van	leven	(De	Jong	e.a.,	2007).		
Een	onderhoudsbehandeling	kan	daarentegen,	bij	sommige	middelen,	leiden	tot	stabilisatie,	
het	creëert	tijd	om	andere	aspecten	van	de	verslaving	te	behandelen	en	zorgt	voor	duidelijke	
functionele	verbeteringen.	Vooral	bij	opioïde-afhankelijkheid	wordt	een	
agonistonderhoudsbehandeling	beschouwd	als	eerste	keus	(O'Connor,	2005;	Van	den	Brink	
&	Haasen,	2006),	al	zorgt	drop-out	ook	hier	voor	negatieve	resultaten.	Behandelretentie	
blijft	de	belangrijkste	factor	voor	positieve	resultaten	ongeacht	de	behandelstrategie	
(Veilleux	e.a.,	2010).	Dit	lijkt	ook	bij	alcohol	het	geval	te	zijn.	Van	Amsterdam	en	Van	den	
Brink	(2013)	concluderen	bij	alcoholafhankelijke	patiënten	dat	gecontroleerd	drinken	een	
haalbare	doelstelling	kan	zijn	voor	een	deel	van	de	patiënten,	dat	abstinentie-georiënteerde	
behandelingen	even	effectief	kunnen	zijn	als	niet-abstinentie	georiënteerde	behandelingen	
en	dat	het	zelf	mogen	kiezen	van	het	behandeldoel	de	kans	op	behandelsucces	vergroot.	
Verschillende	richtlijnen	en	artikelen	bevelen	dan	ook	gecontroleerd	drinken	als	
mogelijkheid	aan	(Batra	e.a.,	2016;	Simioni	e.a.,	2016).	De	sterkste	voorspellers	voor	de	
keuze	voor	abstinentie	of	gecontroleerd	drinken	zijn	geslacht,	drinkpatroon,	recente	
detoxificatie	en	maatschappelijk	draagvlak	voor	het	drinken	(Heather	e.a.,	2010).		
Het	blijft	de	vraag	wanneer	detoxificatie	geïndiceerd	is.	Sommigen	beweren	dat	patiënten	de	
keus	moet	worden	gegeven	(Ladewig,	1990;	Simioni	e.a.,	2016;	Smyth,	2006),	anderen	
beweren	dat	het	moet	worden	afgestemd	op	patiëntkenmerken	(Kellogg,	2003).	Helaas	is	er	
geen	betrouwbaar	bewijs	voor	het	matchen	van	patiënten	met	een	behandeling	in	de	
verslavingszorg.	In	lijn	met	Goldstein	(1976)	zou	het	beste	antwoord	kunnen	zijn:	"bereik	de	
verslaafde	patiënt	waar	hij	is".	Het	realistische	doel	van	de	behandeling	zou	in	elke	fase	
probleemvermindering	moeten	zijn.	Het	doel	van	de	behandeling	moet	gericht	zijn	op	de	
levensstijl	van	de	patiënt.	Alternatieve	plezierige	activiteiten	moeten	worden	ontwikkeld	en	
het	succes	moet	worden	gemeten	in	kleine	veranderingen	(Goldstein,	1976;	Meyers	&	
Smith,	1995).	Shared	decision	making	(Samen	Beslissen)	is	een	methodiek	die	ingezet	kan	
worden	om	te	komen	tot	gezamenlijke	behandeldoelen	die	aansluiten	bij	de	wens	van	
patiënt	en	waardoor	het	meten	van	behandelsucces	op	basis	van	behandeldoelen	mogelijk	is	
(Joosten	e.a.,	2008).		
Naast	het	doel	van	de	behandeling	zijn	er	enkele	algemene	regels	belangrijk	voor	de	
effectiviteit	van	de	behandeling.	Het	National	Institute	on	Drug	Abuse	heeft	een	handboek	
gepubliceerd,	genaamd	de	'Principles	of	Drug	Addiction	Treatment'	(1999;	2012).	De	
belangrijkste	elementen	van	een	effectieve	behandeling	die	worden	beschreven	zijn:	
Behandeling	is	multidimensionaal	en	flexibel.	In	behandeling	zijn/blijven	gedurende	een	
adequate	periode	is	van	cruciaal	belang	voor	de	doeltreffendheid	van	de	behandeling.	
Er	wordt	gezorgd	voor	een	veilige	medische	behandeling	van	acute	lichamelijke	
onthoudingsverschijnselen,	indien	nodig,	maar	dit	is	slechts	een	eerste	fase	van	de	
verslavingsbehandeling.	
Terugval	in	middelengebruik	kan	gebeuren	tijdens	de	behandeling,	structurele	gesprekken	
en	monitoring	van	het	detoxificatieproces	kan	de	patiënt	ondersteunen	en	ertoe	bijdragen	
dat	het	behandelplan,	zo	nodig,	tijdig	wordt	aangepast.	
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Tijdens	en	na	de	behandeling	moet	medicamenteuze	behandeling	altijd	overwogen	worden.	
Echter	medicatie	is	alleen	zinvol	bij	patiënten	die	een	zekere	motivatie	tot	stoppen	met,	dan	
wel	vermindering	van	alcoholgebruik	hebben	(MDR	alcohol,	2009).	Detoxificatie	van	
opioïden	gebeurt	in	de	Nederlandse	verslavingszorg	alleen	nog	maar	onder	begeleiding	en	
met	medicamenteuze	ondersteuning.	De	onthoudingsverschijnselen	zijn	immers	zodanig	dat	
ze	aanleiding	kunnen	geven	tot	veel	ongemak,	onwelbevinden	en	terugval	in	gebruik	(MDR	
Opiaatverslaving,	2013).	Niet	alle	patiënten	gebruiken	echter	tijdens	de	detoxificatie	
ondersteunende	medicatie.		
	
Net	als	O'Brien	en	McLellan	(1996)	noemt	de	National	Institute	on	Drug	Abuse	(NIDA)	
verslaving	niet	een	alles-of-niets-ziekte,	maar	een	ziekte	met	een	zekere	mate	van	ernst	op	
alle	levensgebieden	die	door	de	verslaving	zijn	aangetast'.	De	behandeling	richt	zich	op	alle	
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Verslavingszorginstellingen	ervaren	echter	geregeld	problemen	bij	de	toepassing	van	de	
BOPZ-maatregel	bij	chronische	problematiek	(Bulinga,	e.a.,	2014).	
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De	richtlijn	van	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Psychiatrie	(NVvP)	(van	Tilburg,	2008)	over	
besluitvorming	bij	dwang,	opname	en	behandeling	beschrijft	de	belangrijkste	conclusies	over	
het	effect	van	een	dwangopname/dwangbehandeling	in	de	algemene	psychiatrie	gebaseerd	
op	internationale	literatuur.	De	effectiviteit	van	een	dwangopname	(meestal	gecombineerd	
met	dwangbehandeling)	is	gelijk	aan	die	van	een	vrijwillige	opname	wat	betreft	
symptoomreductie	en	heropname.	Wel	komen	gedwongen	heropnames	na	een	al	eerdere	
gedwongen	opname	meer	voor	en	de	opnames	duren	ook	langer.	Een	meerderheid	van	de	
met	dwang	opgenomen	patiënten	heeft	een	positief	oordeel	over	de	psychiatrische	opname	
(50-90%)	en	blijft	in	behandeling	(70%),	vergelijkbaar	met	het	percentage	bij	vrijwillig	
opgenomen	patiënten.	Een	substantiële	minderheid	van	de	met	dwang	opgenomen	
patiënten	(40%)	blijft	echter	negatief	denken	over	het	aldus	gestarte	contact	met	de	
hulpverlening	(bewijskracht	2	volgens	van	Tilburg,	2008).	Deze	negatieve	attitude	tegenover	
opname	blijkt	onder	andere	gecorreleerd	met	ernstiger	psychopathologie	en	minder	ziekte-
inzicht	(bewijskracht	3	volgens	Van	Tilburg,	2008).		
Belangrijkste	doel	van	een	dwangopname	is	het	wegnemen	van	gevaar.	Bij	
verslavingsproblemen	kan	een	dwangopname	aanvullende	doelen	nastreven.	Ten	eerste	kan	
er	tijdens	een	periode	van	abstinentie	nadere	diagnostiek	worden	verricht	naar	cognitieve	
functies	en	psychiatrische	en	somatische	comorbiditeit	en	kan	een	integrale	behandeling	
voor	zowel	de	verslaving	als	comorbiditeit	worden	ingezet.	Ten	tweede	kunnen	tijdens	een	
dwangopname	de	wensen	van	de	patiënt	in	een	abstinente	en	daarmee	optimale	conditie	
geïnventariseerd	worden.	Ten	derde	kan	door	de	opname	het	gevaar	van	overlijden	of	
ernstige	schade	aan	het	lichaam	door	te	grote	inname	van	psychoactieve	middelen	mogelijk	
worden	voorkomen	(Staats	e.a.,	2013).	Op	basis	van	twee	Amerikaanse	onderzoeken	
vermeldt	Staats	e.a.	(2013)	dat	een	dwangopname	bij	verslavingsproblemen	wel	enig	gunstig	
langetermijneffect	heeft	(Burke	&	Gregoire,	2007;	Gregoire	&	Burke,	2004).	Momenteel	ligt	
er	in	Nederland	een	wetsvoorstel	voor	de	wet	verplichte	GGZ	(Wvggz)	die	de	wet	BOPZ	zou	
moeten	vervangen.	Doel	van	de	wijziging	is	onder	andere	meer	zorg	op	maat	te	kunnen	
bieden	waarbij	drang	zoveel	mogelijk	voorkomen	wordt.	De	wet	gaat	uit	van	(ambulant)	
behandelen	en	stelt	de	gedwongen	opname	niet	langer	centraal	(GGZ	Nederland,	2014).	

2.4 Na	de	detoxificatie	
	
Farmacotherapie	kan	effectief	zijn	bij	het	ondersteunen	van	abstinentie	door	de	
fysiologische	en/of	subjectief	bekrachtigende	effecten	van	middelen	te	verminderen	of	door	
het	gebruik	onaantrekkelijk	te	maken	(bijvoorbeeld	door	het	induceren	van	een	
farmacologische	reactie	na	het	consumeren	van	alcohol).	Psychosociale	behandeling	en	
terugvalmanagement	moeten	aan	de	patiënt	worden	aangeboden	om	de	abstinentie	te	
ondersteunen	(zie	hiervoor	ook	hoofdstuk	5	psychosociale	interventies).	In	de	paragraaf	
medicatie	na	detoxificatie	in	de	hoofdstukken	psychoactieve	middelen	wordt	verwezen	naar	
de	Multidisciplinaire	richtlijn	‘niet-opioïde	drugs’1.	De	MDR	‘niet-opioïde	drugs’	beschrijft	de	
volgende	middelen:	cannabis,	cocaïne,	amfetamine,	ecstasy,	GHB	en	benzodiazepinen.	

																																																								
1	De	MDR-‘niet-opioïde	drugs	wordt	naar	verwachting	in	2017	uitgebracht.	
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1	De	MDR-‘niet-opioïde	drugs	wordt	naar	verwachting	in	2017	uitgebracht.	
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Tabak	wordt	niet	beschreven	en	daarom	wordt	er	in	de	onderhavige	richtlijn	wel	aandacht	
besteed	aan	medicatie	na	tabaksdetoxificatie.	Ook	voor	opioïden	en	alcohol	is	deze	
paragraaf	uitgewerkt	in	deze	richtlijn.		
Centraal	staat	dat	een	detoxificatie	geen	volledige	verslavingsbehandeling	is,	maar	slechts	
een	onderdeel	daarvan.	Het	behandeltraject	moet	omschreven	zijn	in	een	behandel-	of	
zorgplan	waarin	voor	de	individuele	patiënt	is	vastgelegd	wat	de	problematiek	betreft,	wat	
behandeldoelen	zijn	en	middels	welk	traject	de	patiënt	en	zorgverlener	verwachten	dat	deze	
behaald	kunnen	worden.	Wanneer	een	detoxificatie	plaatsvindt	buiten	een	
verslavingsbehandeling	om	-	in	de	eerst	of	tweede	lijn	(bijvoorbeeld	noodgedwongen	door	
een	opname	in	een	ziekenhuis)	-	dan	moet	de	patiënt	verwezen,	of	tenminste	gemotiveerd,	
worden	voor	een	verslavingsbehandeling.		
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3 Screening,	diagnostiek	en	monitoring	
Maureen	van	Oort	•	Boukje	Dijkstra		
	
Over	het	algemeen	begint	detoxificatie	met	een	vraag	om	hulp	of	een	verwijzing	in	verband	
met	een	probleem	en	niet	meteen	met	een	vraag	om	detoxificatie.	Bij	detoxificatie	komt	de	
hulpvraag	vaak	van	patiënten	die	al	bij	de	verslavingszorg	bekend	zijn,	maar	huisartsen	
kunnen	patiënten	ook	verwijzen	voor	ambulante	of	intramurale	detoxificatie.	Bij	de	
indicatiestelling	tot	detoxificatie	zijn	de	volgende	algemene	aspecten	van	belang:	het	
moment	van	detoxificatie	in	relatie	tot	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	de	
patiënt,	de	sociale	omgeving	van	de	patiënt	en	het	aantal	voorgaande	detoxificaties	met	de	
daarbij	behorende	behaalde	behandelresultaten	om	uiteindelijk	te	bepalen	of	detoxificatie	
van	verslavende	middelen	de	juiste	keuze	is.	Met	screening	wordt	beoogd	somatische	
gezondheidsproblemen	vroegtijdig	te	signaleren.	Daarmee	kan	een	beter	beeld	gevormd	
worden	van	de	gezondheid	van	de	patiënten	en	kan	de	juiste	zorg	eerder	worden	
ingeschakeld.	Tot	in	de	jaren	negentig	van	de	vorige	eeuw	was	er	sprake	van	een	gebrek	aan	
aandacht	voor	de	somatische	problemen	van	psychiatrische	en	verslaafde	patiënten	in	
instellingen	voor	ggz	en	maatschappelijke	opvang	(Middeldorp	e.a.,	2015).	Onderzoek	door	
middel	van	de	Utrechtse	Somatische	Screeningslijst	(USS)	laat	zien	dat	er	veel	voorkomende	
klachten	en	aandoeningen	zijn	bij	de	onderhavige	doelgroep,	waaronder	ondergewicht,	
COPD	(Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease)	en	andere	longklachten,	pijnklachten,	
epileptische	aanvallen	en	huidaandoeningen.	Veel	patiënten	dragen	een	gebitsprothese.	
Verpleegkundigen	ervaren	de	screening	als	een	positieve	ontwikkeling	binnen	hun	vakgebied	
(Middeldorp	e.a.,	2015).	
In	dit	hoofdstuk	wordt	aandacht	besteed	aan	screening	en	diagnostiek	door	middel	van	
anamnese,	laboratorium-,	urine-	en	lichamelijk	onderzoek.	Het	volgende	schema	geeft	het	
traject	van	aanmelding	tot	afsluiting	van	de	behandeling	weer.	
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Figuur	3.1	Traject	van	aanmelding	tot	afsluiting	behandeling	(poh	=	praktijkondersteuner	huisarts)	
	
Stoornissen	in	het	gebruik	van	verslavende	middelen	
In	de	Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	5de	Editie,	DSM-5	(American	
Psychiatric	Association,	2013)	wordt	onderscheid	gemaakt	in	stoornissen	in	het	gebruik	van	
een	middel	en	stoornissen	dóór	een	middel.	De	volgende	aandoeningen	kunnen	als	stoornis	
door	een	middel	worden	geclassificeerd:	intoxicatie,	onthoudingssyndroom,	en	andere	
psychische	stoornissen	door	een	middel	(psychotische	stoornissen,	bipolaire-	en	depressieve	
stemmingsstoornissen,	angststoornissen,	obsessieve-compulsieve	en	verwante	stoornissen,	
slaapstoornissen,	seksuele	disfuncties,	delirium	en	neurocognitieve	stoornissen	(American	
Psychiatric	Association,	2013).	Het	hoofdkenmerk	van	een	stoornis	in	het	gebruik	van	een	
middel	is	een	cluster	van	cognitieve,	gedragsmatige	en	somatische	symptomen	waaruit	blijkt	
dat	de	betrokkene	het	middel	blijft	gebruiken	ondanks	de	significante	problemen	die	dit	
oplevert.	Een	stoornis	in	het	gebruik	van	een	middel	kan	bij	alle	klassen	van	middelen	in	de	
DSM-5	bestaan.	De	middelgerelateerde	stoornissen	omvatten	tien	verschillende	soorten	
middelen:	alcohol,	cafeïne,	cannabis,	hallucinogenen	(met	aparte	classificaties	voor	
fencyclidine	(of	arylcylohexylamines	met	een	vergelijkbare	werking),	inhalantia,	opïoïden,	
hypnotica,	anxiolytica,	stimulantia	(amfetamineachtige	middelen,	cocaïne	en	andere	
stimulantia),	tabak,	en	andere	(of	onbekende)	middelen	(American	Psychiatric	Association,	
2013).	Gamma-Hydroxybutyraat	(GHB)	en	ketamine	worden	niet	vermeld	in	de	DSM-5.		
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Verschillen	tussen	de	DSM-5	en	de	DSM-IV	
In	mei	2013	werd	de	DSM-5	geïntroduceerd	(American	Psychiatric	Association,	2013).	Met	
betrekking	tot	de	stoornissen	in	het	gebruik	van	middelen	zijn	de	belangrijkste	wijzigingen	
ten	opzichte	van	de	DSM-IV,	dat	(a)	de	criteria	voor	misbruik	(vier	criteria)	en	afhankelijkheid	
(zeven	criteria)	zijn	samengevoegd	in	één	stoornis,	waarbij	(b)	één	van	de	misbruikcriteria	is	
komen	te	vervallen	(‘herhaaldelijk	gerelateerd	aan	het	middelengebruik	in	aanraking	komen	
met	justitie’)	en	een	nieuw	criterium	is	toegevoegd	(craving),	(c)	de	persoon	moet	voldoen	
aan	twee	of	meer	van	de	11	criteria	voor	een	diagnose,	en	(d)	er	een	ernstdimensie	aan	de	
diagnose	is	toegevoegd,	waarbij	de	aanwezigheid	van	twee	tot	drie	criteria	een	milde	
stoornis	representeert,	vier	tot	vijf	criteria	een	matig-ernstige	stoornis	en	zes	of	meer	
criteria	een	ernstige	stoornis.		

3.1 Anamnese	
	
Klachten	van	onthouding	verschillen	per	patiënt.	Een	anamnese	wordt	afgenomen	om	een	
inschatting	te	maken	van	de	aard	en	ernst	van	de	verslaving,	de	psychische	en	lichamelijke	
gezondheid,	waaronder	de	kwaliteit	van	de	slaap	en	de	sociale	omgeving	van	de	patiënt.	Bij	
vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd	dient	te	worden	nagaan	of	er	al	dan	niet	sprake	is	van	een	
zwangerschap.	Er	wordt	een	inschatting	gemaakt	van	de	haalbaarheid	van	de	detoxificatie	
(zie	ook	‘2.3	De	rol	van	detoxificatie	binnen	de	behandeling’:	is	detoxificatie	een	onderdeel	
van	de	oplossing	voor	de	problemen	van	de	patiënt?	Wat	zijn	de	mogelijkheden	voor	
vervolgbehandeling?	Welke	risico’s	loopt	de	patiënt	tijdens	detoxificatie?	De	risico’s	op	
terugval	dienen	geminimaliseerd	te	worden	om	(nieuwe)	faalervaringen	te	voorkomen.	
Daarnaast	zijn	er	aanwijzingen	dat	na	herhaaldelijk	detoxificeren	van	benzodiazepinen	of	
alcohol,	het	fysiologisch	en	psychologisch	effect	‘kindling’	op	kan	treden	(Roozen	e.a.,	
submitted).	Kindling	wordt	gezien	als	een	fenomeen	waarbij	iedere	alcoholdetoxificatie	-	
met	patiënten	zonder	premorbide	geschiedenis	van	epilepsie	–	wijzigingen	zal	cumuleren	in	
neurale	prikkelbaarheid	en	neurotoxische	letsels	in	de	frontale	kwab	(De	Witte	e.a.,	2003).	
Gelijktijdig	wordt	de	ernst	van	de	ontwenningsklachten	verhoogd	van	alle	daaropvolgende	
alcoholdetoxificaties	(Becker,	1998).	Kindling	resulteert	in	toegenomen	sensitiviteit	van	het	
zenuwstelsel	naar	aanleiding	van	meerdere	acute	onthoudingssyndromen.	Onderzoek	naar	
dit	fenomeen	is	schaars,	al	hebben	Roozen	e.a.	(submitted)	gevonden	dat	meerdere	
detoxificaties	geassocieerd	werden	met	toegenomen	onthoudingspathologie	en	
psychiatrische	symptomen	bij	alcoholafhankelijke	patiënten	in	de	Nederlandse	
verslavingszorg.	De	anamnese	is	uitgewerkt	in	de	handleiding	Detoxificatie	van	
psychoactieve	middelen	onder	‘consult	indicatiestelling’	en	heeft	grote	overeenkomsten	met	
de	National	Guideline	Clearinghouse	(2011).		

3.2 Screeningsinstrumenten	
	
Screeningsinstrumenten	worden	ingezet	om	signalen	voor	somatische	en	psychische	
problemen	en	risicofactoren	tijdig	te	herkennen.	Zij	dienen	ter	ondersteuning	van	het	
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anamnestisch	interview.	Screening	kan	zich	richten	op	intoxicatie,	onthouding	en	comorbide	
klachten.	
Om	een	inschatting	te	maken	van	de	mate	van	intoxicatie	kunnen	een	blaastest	en	
urineonderzoek	ingezet	worden	(Smith-Kielland	e.a.,	1999;	Grouls,	2008).	De	Bloed	Alcohol	
Concentratie-lijst	(BAC)	wordt	gebruikt	om	het	alcoholpromillage	uit	te	zetten	dat	gemeten	
wordt	bij	de	patiënt	door	middel	van	een	blaastest.	Dit	geeft	een	beeld	van	de	hoeveelheid	
gebruikte	alcohol	en	het	metabolisme	(in	het	bijzonder	de	leverfunctie)	van	de	patiënt.	Deze	
informatie	samen	met	de	observatiegegevens	vormen	een	leidraad	voor	het	medisch	
handelen	en	het	medicatiebeleid.	Een	urinetest	kan	inzicht	geven	in	het	recente	gebruik	en	
de	specifieke	gebruikte	middelen.	Een	positieve	laboratoriumuitslag	geeft	echter	op	zichzelf	
geen	uitsluitsel	of	de	betrokkene	een	patroon	van	middelengebruik	heeft	dat	aan	de	criteria	
voldoet	voor	een	stoornis	door	een	middel	of	een	stoornis	in	het	gebruik	van	een	middel.	
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onthoudingssymptomen	van	een	onbekend	middel	kan	urineonderzoek	het	middel	helpen	
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geestelijke	en	lichamelijke	conditie	van	de	patiënt	en	dat	de	mogelijke	gevolgen	van	en	voor	
het	detoxificatieproces	meegenomen	zijn	in	de	beslissing	tot	detoxificatie.		
Het	moment	waarop	de	screening	plaatsvindt,	heeft	invloed	op	de	validiteit	van	de	
diagnostiek.	Screening	en	diagnostiek	die	vóór	de	detoxificatie	plaatsvindt,	zal	altijd	bij	een	
patiënt	gebeuren	die	in	meer	of	mindere	mate	onder	invloed	van	middelen	is,	of	al	dan	niet	
aan	het	ontwennen	is.	Het	middelengebruik	of	de	onthoudingsverschijnselen	kunnen	
aanwezige	psychiatrische	comorbiditeit	overschaduwen	of	beïnvloeden.	Dit	maakt	dat	het	in	
sommige	gevallen	lastig	kan	zijn	om	te	differentiëren	tussen	een	middelengerelateerde	of	
primaire	stoornis.	Bij	patiënten	met	een	alcoholstoornis	verbetert	het	neuropsychologisch	
functioneren	met	het	toenemen	van	de	abstinentietijd,	waarbij	het	minimaal	zes	weken	kan	
duren	alvorens	sprake	is	van	een	herstel	naar	een	enigszins	stabiel	niveau.	Een	
abstinentietermijn	van	minimaal	zes	weken	wordt	dan	ook	geadviseerd	voor	het	verkrijgen	
van	betrouwbare	psychometrische	gegevens	doordat	de	invloed	van	middelen	op	de	
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beantwoording	van	de	vragen	uit	de	screeningsinstrumenten	langzaam	verdwijnt	(Walvoort	
e.a.,	2013).	

3.3 Laboratoriumonderzoek	van	bloedmonsters	
	
Laboratoriumonderzoek	van	bloedmonsters	en	haaranalyse	kunnen	net	als	urine-onderzoek	
inzicht	geven	in	het	recente	gebruik	en	de	specifieke	gebruikte	middelen.	Verder	kan,	
wanneer	iemand	normaal	functioneert	bij	een	hoog	gehalte	van	een	middel	in	het	bloed,	
geconcludeerd	worden	dat	de	betrokkene	een	hoge	mate	van	tolerantie	heeft	ontwikkeld	
(American	Psychiatric	Association,	2013).	Bloedonderzoek	naar	psychoactieve	middelen	
heeft	vooral	een	plaats	in	de	diagnostiek	bij	acute	situaties,	bijvoorbeeld	op	een	
spoedeisendehulpafdeling	(SEH)	of	bij	een	eenmalige	bepaling.	Wanneer	bij	herhaling	
gescreend	wordt	op	psychoactieve	middelen,	dan	heeft	urineonderzoek	de	voorkeur	
aangezien	dit	een	niet	invasieve	interventie	betreft.	Daarnaast	zijn	middelen	in	urine	over	
het	algemeen	langer	aantoonbaar	dan	in	bloed.	Bloedonderzoek	heeft	vooral	een	plaats	in	
de	verslavingsbehandeling	doordat	het	voor,	tijdens	en	na	de	detoxificatie	belangrijke	
informatie	kan	geven	over	al	dan	niet	aanwezige	somatische	comorbiditeit.	Het	verschilt	per	
middel	welke	specialistische	laboratoriumonderzoeken	moeten	plaatsvinden	om	de	fysieke	
toestand	van	de	patiënt	te	bepalen.	Deze	zijn	in	het	hoofdstuk	‘Psychoactieve	middelen’	
beschreven	en	zijn	in	de	handleiding	per	middel	uitgewerkt.	In	veel	gevallen	kan	het	
laboratoriumonderzoek	al	tijdens	de	anamnese	in	gang	gezet	worden,	zodat	de	uitslag	ervan	
bij	de	indicatiestelling	meegenomen	kan	worden.		

3.4 Lichamelijk	onderzoek	
	
Een	uitgebreid	algemeen	en	neurologisch	onderzoek	is	bij	veel	middelen,	waaronder	alcohol	
en	GHB,	wenselijk.	Mensen	met	een	middelenafhankelijkheid	hebben	een	groot	risico	op	
somatische	comorbiditeit	en	kunnen	vanuit	zorgmijdend	gedrag	lang	rondlopen	met	fysieke	
ongemakken.	Extra	aandacht	dient	uit	te	gaan	naar	ondervoeding,	dehydratie,	leverlijden	en	
neurologische	pathologie	(Syndroom	van	Wernicke,	polyneuropathie).	Specifieke	
aandachtspunten	per	middel	zijn	uitgewerkt	in	de	hoofdstukken	‘Psychoactieve	middelen’	
van	deze	richtlijn	en	in	de	bijbehorende	handleiding	Detoxificatie	van	psychoactieve	
middelen.	

3.5 Monitoring	
	
Monitoringlijsten	spelen	een	belangrijke	rol	bij	het	objectiveren	van	klachten	en	het	
communiceren	van	deze	klachten	met	patiënten	en	andere	disciplines.	Zij	vormen	in	de	
dagelijkse	monitoring	van	de	toestand	en	het	welbevinden	van	de	patiënt	een	belangrijke	
bron	van	informatie	voor	de	arts	en	verpleegkundige	(specialist).	Zij	geven	een	beeld	van	het	
verloop	van	het	detoxificatieproces	en	kunnen	aanleiding	zijn	voor	het	aanpassen	van	het	
beleid	of	een	afspraak	tussen	de	patiënt	en	de	arts	of	verpleegkundige	(specialist).	De	
monitoringinstrumenten	en	wetenschappelijke	onderbouwing	worden	per	middel	in	het	
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hoofdstuk	psychoactieve	middelen	besproken.	De	periode	en	de	frequentie	waarin	de	lijsten	
worden	ingevuld	hangt	mede	af	van	het	betrokken	middel.	Dit	is	overzichtelijk	uitgewerkt	in	
de	handleiding	Detoxificatie	van	psychoactieve	middelen.		
	
Praktische	overwegingen		
De	werkgroep	geeft	aan	dat	vooral	aandacht	besteed	moet	worden	aan	
onthoudingsklachten,	angstklachten,	stemmingsproblematiek	en	slaapproblemen.	Deze	
aspecten	moeten	worden	gemonitord	tijdens	en	na	de	detoxificatie.	In	het	
overdrachtsformulier	dat	aan	het	einde	van	de	behandeling	wordt	opgesteld	moeten	deze	
aspecten	duidelijk	worden	opgenomen	en	waar	nodig	voorzien	van	adviezen	voor	de	
vervolgbehandeling.		
De	screeningsinstrumenten	die	ingezet	worden	voor	de	monitoring	bij	het	gebruik	van	
specifieke	middelen	worden	uitvoerig	per	middel	in	de	afzonderlijke	hoofdstukken	
psychoactieve	middelen	besproken.	Niet	alle	vragenlijsten	die	geadviseerd	worden	in	de	
ROM-detoxificatie	worden	ook	geïntegreerd	gebruikt	buiten	de	verslavingszorg.	Als	
voorbeeld	hierbij	kan	de	MATE	(Meten	van	Addicties	voor	Triage	en	Evaluatie)	genoemd	
worden.	Het	is	aan	de	instelling	te	verkiezen	welke	instrumenten	zij	bij	de	screening,	
diagnostiek	en	voor	de	monitoring	in	willen	zetten.	Deze	richtlijn	geeft	hier	handvatten	voor.	
Ter	voorkoming	van	demotivatie	bij	de	patiënt	of	behandelaar	voor	het	invullen	van	lijsten,	
is	het	van	belang	om	de	lijsten	met	een	duidelijk	doel	in	te	zetten.	Dit	doel	moet	duidelijk	
omschreven	staan	en	gecommuniceerd	worden	met	de	patiënt.	Als	deze	lijsten	worden	
ingezet	ter	ondersteuning	van	het	klinisch	beeld	voelen	patiënten	zich	veelal	serieus	
genomen.	Door	het	afnemen	van	vragenlijsten	wordt	zichtbaar	welke	somatische,	
psychische	of	andere	problemen	ervaren	worden	door	patiënten	die	tot	voorheen	misschien	
genegeerd	werden.	Een	specifieke	vragenlijst	die	daadwerkelijk	is	gericht	op	het	
detoxificeren	van	een	bepaald	middel	wordt	door	professionals	ervaren	als	een	meerwaarde	
voor	de	praktijkvoering.	Het	is	van	belang	om	de	uitkomsten	uit	de	vragenlijsten	terug	te	
koppelen	aan	de	patiënt	en	eventueel	te	combineren/vergelijken	met	eerder	ingevulde	
lijsten.	Een	positieve	uitslag	motiveert	de	patiënt	om	door	te	gaan	met	de	behandeling.	
Indien	het	herstel	niet	volgens	verwachting	verloopt	is	het	van	belang	hier,	in	overleg	met	de	
patiënt,	actie	op	te	ondernemen.	Nadelen	die	door	behandelaren	en	patiënten	genoemd	
worden	bij	het	afnemen	van	vragenlijsten:	het	gaat	ten	koste	van	de	tijd	voor	een	gesprek	of	
activiteit,	er	wordt	een	behoorlijke	aandachtspanne	en	concentratie	gevraagd	van	de	patiënt	
die	niet	altijd	op	te	brengen	is	en	er	wordt	onnodig	nadruk	gelegd	op	het	“ziek”	zijn.	Om	hier	
minder	nadruk	op	te	leggen	kunnen	de	vragen	uit	de	vragenlijsten	in	een	gesprek	
geïntegreerd	worden,	op	die	manier	is	de	patiënt	niet	zo	bewust	bezig	met	het	invullen	van	
een	vragenlijst	en	kan	de	behandelaar	de	antwoorden	die	de	patiënt	geeft	invullen.	De	tijd	
die	de	afname	van	de	vragenlijsten	in	beslag	neemt	verschilt	per	lijst.	Het	is	een	mogelijkheid	
om	de	patiënt	de	lijst,	buiten	het	consult	met	de	arts	of	verpleegkundige	om,	in	te	laten	
vullen.	Het	afnemen	van	de	vragenlijsten	en	het	interpreteren	van	de	resultaten	vraagt	
kennis	en	expertise	van	de	professional.	Dit	betekent	dat	professionals	die	nog	geen	tot	
weinig	ervaring	hebben	met	het	afnemen	van	vragenlijsten	en	het	interpreteren	van	de	
resultaten	ervan,	in	beginsel	hierin	getraind	en	ondersteund	moeten	worden.	De	uitkomsten	
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van	de	vragenlijsten	kunnen	nooit	op	zichzelf	staand	geïnterpreteerd	worden.	Deze	moeten	
altijd	tezamen	met	het	klinisch	oordeel	van	de	professional	beoordeeld	worden.		
	
Aanbevelingen	

• Tijdens en na detoxificatie dient er vooral aandacht besteed te worden aan onthoudingsklachten, angstklachten, 
stemmingsproblematiek en slaapproblemen.  

• Het is van belang om het doel waarmee vragenlijsten worden afgenomen bij de patiënt duidelijk te communiceren 
met de patiënt.  

• Het is van belang om in acht te nemen dat patiënten er belang aan hechten om een terugkoppeling te krijgen van de 
uitkomsten van de afgenomen vragenlijst. Een positieve uitslag motiveert de patiënt om door te gaan met de 
behandeling. Indien het herstel niet volgens verwachting verloopt is het van betekenis hierover met de patiënt in 
gesprek te gaan.  

• Professionals dienen getraind te zijn in het afnemen van vragenlijsten en het interpreteren van de resultaten ervan.  

	
	
	 	



32	
	

van	de	vragenlijsten	kunnen	nooit	op	zichzelf	staand	geïnterpreteerd	worden.	Deze	moeten	
altijd	tezamen	met	het	klinisch	oordeel	van	de	professional	beoordeeld	worden.		
	
Aanbevelingen	

• Tijdens en na detoxificatie dient er vooral aandacht besteed te worden aan onthoudingsklachten, angstklachten, 
stemmingsproblematiek en slaapproblemen.  

• Het is van belang om het doel waarmee vragenlijsten worden afgenomen bij de patiënt duidelijk te communiceren 
met de patiënt.  

• Het is van belang om in acht te nemen dat patiënten er belang aan hechten om een terugkoppeling te krijgen van de 
uitkomsten van de afgenomen vragenlijst. Een positieve uitslag motiveert de patiënt om door te gaan met de 
behandeling. Indien het herstel niet volgens verwachting verloopt is het van betekenis hierover met de patiënt in 
gesprek te gaan.  

• Professionals dienen getraind te zijn in het afnemen van vragenlijsten en het interpreteren van de resultaten ervan.  

	
	
	 	

33	
	

Literatuur		
American	Psychiatric	Association.	(2013).	Diagnostic	and	statistical	manual	of	mental	disorders	(5th	ed.).	

Washington,	DC:	Author.	

Andresen,	H.,	Aydin,	B.	E.,	Mueller,	A.,	&	Iwersen-Bergmann,	S.	(2011).	An	overview	of	gamma-hydroxybutyric	

acid:	pharmacodynamics,	pharmacokinetics,	toxic	effects,	addiction,	analytical	methods,	and	interpretation	

of	results.	Drug	Testing	and	Analysis,	3(9),	560-568.		

Becker,	H.	C.	(1998).	Kindling	in	alcohol	withdrawal.	Alcohol	Research	and	Health,	22(1),	25.		

Fein,	G.,	&	Cardenas,	V.	A.	(2015).	Neuroplasticity	in	Human	Alcoholism:	Studies	of	Extended	Abstinence	with	

Potential	Treatment	Implications.	Alcohol	Research:	current	reviews,	37(1),	125-141.		

Grouls,	R.	J.	E.	(2008).	Ethanol	Toxicologie	Behandelinformatie,	Monografie	Ethanol.	Geraadpleegd	op	

http://toxicologie.org/Media/Default/Monografieen/NVZANVICEthanol7_20080529.docx	

Haller,	J.	A.,	Acosta,	M.C,	Lewis,	D.,	Miles,	D.R.,	Schiano,	T.,	Shapiro,	P.A.,	Gomez,	J.,	Sabag-Cohen,	S.,	Newville,	

H.	(2010).	Hair	analysis	versus	conventional	methods	of	drug	testing	in	substance	abusers	seeking	organ	

transplantation.	Am	J	Transplant,	10(5),	1305-11.	

Holst,	J.	R.	van,	&	Schilt,	T.	(2011).	Drug-related	decrease	in	neuropsychological	functions	of	abstinent	drug	

users.	Current	Drug	Abuse	Reviews,	4(1),	42-56.		

Middeldorp,	J.,	Smit,	R.,	Post,	H.,	Koerts,	J.,	&	Weert,	G.	de.	(2015).	Aandacht	voor	somatiek	bij	verslaafden.	

Verslaving,	11(3),	176-183.		

National	Guideline	Clearinghouse	(NGC)	(2011).	Agency	for	Healthcare	Research	and	Quality,	Rockville,	MD.	

Smith-Kielland,	A.,	Skuterud,	B.,	&	Mørland,	J.	(1999).	Urinary	excretion	of	11-nor-9-carboxy-Δ9-

tetrahydrocannabinol	and	cannabinoids	in	frequent	and	infrequent	drug	users.	Journal	of	analytical	

toxicology,	23(5),	323-332.		

Straaten,	B.	van.,	Laan,	J.	van	der.,	Schrijvers,	C.,	Boersma,	S.,	Maas,	M.,	Wolf,	J.,	&	Mheen,	D.	van	de.	(2014).	

Middelengebruik	en	psychische	klachten	van	daklozen	in	de	vier	grote	steden.	Verslaving,	10(1),	19-36.		

Walvoort,	S.	J.	W.,	Wester,	A.	J.,	&	Egger,	J.	I.	M.	(2013).	Neuropsychologische	diagnostiek	en	cognitieve	

functies	bij	alcoholabstinentie.	Tijdschrift	voor	Psychiatrie,	55(2),	101-111.	

Witte,	P.	de.,	Pinto,	E.,	Ansseau,	M.,	&	Verbanck,	P.	(2003).	Alcohol	and	withdrawal:	from	animal	research	to	

clinical	issues.	Neuroscience	&	Biobehavioral	Reviews,	27(3),	189-197.		

Zorginstituut	Nederland	(2016).	Farmacotherapeutisch	Kompas.	Rijksoverheid	Zorginstituut	Nederland.		

	 	



34	
	

4 Indicatiestelling	setting	detoxificatie	
Boukje	Dijkstra	•	Maureen	van	Oort		
	
Detoxificatie	kan	ambulant	of	intramuraal	plaatsvinden	en	uitgevoerd	worden	onder	
begeleiding	van	de	huisartsenpraktijk,	verslavingszorg	of	een	GGZ	instelling.		
De	NHG	richtlijn	problematisch	alcoholgebruik	(Boomsma	e.a.,	2014)	beschrijft	dat	de	
huisarts	de	behandeling	van	onthoudingsverschijnselen	zelf	kan	uitvoeren,	tenzij	er	een	
indicatie	is	voor	intramurale	detoxificatie.	Verwijzing	door	de	huisarts	naar	een	
gespecialiseerde	instelling	gebeurt	in	samenspraak	met	de	patiënt,	hetzij	op	zijn	verzoek	(of	
zijn	naasten),	hetzij	op	initiatief	van	de	huisarts	als	er	meer	ondersteuning	nodig	is	bij	de	
behandeling	dan	de	huisarts	kan	bieden	(zie	bijlage	verslavingsarts	op	www.nhg.org)	voor	
uitleg	over	werkwijze.	Indien	een	indicatie	bestaat	voor	verwijzing	naar	een	gespecialiseerde	
instelling,	maar	de	patiënt	dit	(nog)	niet	accepteert,	zal	de	huisarts	zelf	de	begeleiding	
starten	en	(afhankelijk	van	het	beloop)	de	patiënt	proberen	te	motiveren	voor	intensievere	
behandeling.	Een	andere	mogelijkheid	is	het	inschakelen	van	een	ambulant	werker	of	de	
inzet	van	een	Praktijkondersteuner	Huisarts	Geestelijke	Gezondheidszorg	(POH-GGZ).	
Medicamenteuze	interventies	betreffende	onthoudingsverschijnselen,	vitaminetekorten	en	
voorkomen	van	terugval	kunnen	door	de	huisarts	worden	aangewend	als	deze	zich	daartoe	
voldoende	competent	acht	(MDR	alcohol,	2009).	
Er	kunnen	echter	noodgedwongen	acute	en	ongeplande	detoxificaties	plaatsvinden	in	
andere	settings	vanwege	het	spoedeisende	karakter	van	de	intoxicatie	
/onthoudingssyndroom	(algemeen	ziekenhuis),	maar	ook	vanwege	een	somatische	indicatie	
(algemeen	ziekenhuis),	een	psychiatrische	indicatie	(psychiatrisch	ziekenhuis	of	PAAZ)	of	een	
justitieel	kader.	Detoxificatie	vindt	dan	niet	per	definitie	plaats	als	onderdeel	van	een	
bredere	verslavingsbehandeling,	maar	de	opname	kan	leiden	tot	vroegtijdige	opsporing,	
secundaire	preventie	en	toeleiding	naar	vervolgbehandeling	(Blokstra,	2010).	Essentieel	bij	
de	behandeling	van	afhankelijke	patiënten	in	het	ziekenhuis	is	een	goede	samenwerking	
tussen	spoedeisende	hulp	arts,	psychiater,	intensivist,	verpleegkundigen,	verpleegkundig	
specialisten	of	andere	betrokken	behandelaren.	
	
Voor	toewijzing	van	een	patiënt	naar	ambulante	of	intramurale	detoxificatie	zijn	in	de	vorige	
richtlijn	detox	(2004)	wegingsfactoren	opgesteld.	In	deze	richtlijn	spreken	we	van	
indicatoren.	Dit	hoofdstuk	beschrijft	mogelijke	indicatoren	voor	de	toewijzing	van	een	
patiënt	naar	ambulante	of	intramurale	detoxificatie.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
In	een	recent	systematic	review	(Nadkarni	e.a.,	2016)	werd	de	effectiviteit,	veiligheid	en	
uitvoerbaarheid	van	ambulante	alcoholdetoxificatieprogramma’s	onderzocht.	Op	basis	van	
20	studies	(variërend	van	niet	geblindeerde	RCT’s	tot	caseseries)	concludeerden	de	auteurs	
dat	ambulante	detoxificatie	betere	drinkuitkomsten	heeft,	goedkoper	is	en	goed	
geaccepteerd	wordt	door	stakeholders.	In	veel	ambulante	studies	worden	patiënten	met	
ernstige	problemen	geëxcludeerd,	waardoor	de	resultaten	voor	ambulante	detoxificatie	
gunstig(er)	uitvallen.	Ook	zorgt	dit	ervoor	dat	mogelijke	predictoren	bij	patiënten	die	het	
goed	doen	niet	gegeneraliseerd	kunnen	worden	naar	de	gehele	populatie	met	stoornissen	in	
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4 Indicatiestelling	setting	detoxificatie	
Boukje	Dijkstra	•	Maureen	van	Oort		
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het	gebruik	van	middelen.	Een	ander	probleem	voor	het	vergelijken	van	ambulante	versus	
intramurale	detoxificatie	is	gelegen	in	de	definitie	die	de	American	Society	of	Addiction	
Medicine	(ASAM)	hanteert.	De	ASAM	maakt	onderscheid	tussen	drie	niveaus	van	
ambulante	zorg	en	twee	niveaus	van	intramurale	zorg.	Eén	van	de	intramurale	
zorgniveaus	bevat	medisch	intensieve	zorg.	Medisch	niet-intensieve	ambulante	zorg	
wordt	niet	gedefinieerd.	Vergelijking	tussen	ambulante	en	intramurale	detoxificatie	is	
daarom	op	basis	van	het	onderscheid	dat	de	ASAM	maakt	niet	mogelijk.	
	
Intensieve	ambulante	behandelprogramma’s		
Internationaal	is	er	veel	onderzoek	gedaan	naar	intensieve	ambulante	
behandelprogramma’s	(intensive	outpatient	programs,	IOPs).	Dit	zijn	programma’s	die	
minimaal	negen	contacturen	per	week	bevatten.	IOPs	zijn	geïndiceerd	als	één	á	twee	
wekelijkse	contacten	niet	voldoende	is	en	intramurale	zorg	niet	geïndiceerd	is.	Het	voordeel	
is	dat	patiënten	in	hun	eigen	omgeving	de	behandeling	ondergaan	en	de	geleerde	
vaardigheden	direct	kunnen	toepassen.	Dit	kan	weer	leiden	tot	positievere	resultaten.	In	de	
USA	zijn	IOPs	na	de	reguliere	ambulante	behandelingen	de	meest	aangeboden	vorm.	De	
naam	IOPs	insinueert	een	specifiek	programma,	maar	de	variatie	op	screening,	
behandelingsaanbod	(inhoud,	intensiteit,	duur)	en	nazorg	is	net	zo	groot	als	de	variatie	in	de	
Nederlandse	ambulante	zorg	(op	het	aantal	minimale	contacten	na).	Zelfs	gedeeltelijke	
ziekenhuisopnames	en	dagbehandelingen	vinden	als	onderdeel	van	IOPSs	soms	plaats.	Een	
zeer	uitgebreide	review	van	McCarty	e.a.	(2014)	laat	zien	dat	RCT’s	en	naturalistische	
analyses	waarin	IOPs	vergeleken	worden	met	intramurale	behandelingen	dezelfde	
uitkomsten	laten	zien.	Zij	concluderen	dan	ook	dat	IOPs	even	effectief	zijn	als	intramurale	
behandelingen	voor	de	meeste	patiënten	en	dat	IOPs	noodzakelijk	zijn	voor	patiënten	die	
een	meer	intensief	niveau	van	behandeling	nodig	hebben	dan	de	reguliere	wekelijkse	
ambulante	zorg.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	de	ernst	van	de	problematiek	de	effectiviteit	kan	
beïnvloeden,	maar	als	er	effect	gevonden	werd	dan	is	het	over	het	algemeen	klein.	Dit	
beperkt	zich	wellicht	voornamelijk	tot	de	patiënten	met	zeer	ernstige	problematiek.	
Omdat	patiënten	in	aanmerking	komen	voor	IOPs	als	ze	geen	24-uur	supervisie	nodig	
hebben	of	medische	detoxificatie,	vallen	deze	programma’s	buiten	de	focus	van	deze	
richtlijn.		
	
Indicatoren	
Er	zijn	geen	gecontroleerde	of	vergelijkende	studies	over	de	indicatie	van	ambulante	versus	
intramurale	middelendetoxificatie.	Wel	zijn	er	studies	die	beschrijven	wanneer	een	
intramurale	detoxificatie	noodzakelijk	is.	Meestal	zijn	dit	de	exlusiecriteria	voor	studies	die	
de	effecten	van	ambulante	detoxificatie	onderzoeken	of	de	inclusiecriteria	voor	studies	die	
de	effecten	van	intramurale	detoxificatie	onderzoeken.	De	criteria	zijn	niet	op	
wetenschappelijke	basis	geformuleerd	en	worden	daarom	niet	verder	uitgewerkt.	In	één	
studie	wordt	door	Silins	e.a.	(2008)	uit	Australië	op	basis	van	een	procesevaluatie	
beschreven	dat	ernstig	afhankelijke,	gemarginaliseerde	patiënten	(waaronder	dakloosheid)	
met	verschillende	mentale	en	fysieke	beperkingen	in	aanmerking	komen	voor	intramurale	
detoxificatie.	Polydruggebruik	en	verschillende	behandelcontacten	kunnen	ook	aanleiding	
zijn	tot	intramurale	detoxificatie.	Tijdens	hun	programma	werd	geen	farmacologische	
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ondersteuning	geboden.	Patiënten	met	opioïde-afhankelijkheid	vielen	substantieel	vaker	uit.	
Patiënten	werden	opgenomen	hoofdzakelijk	voor	detoxificatie	van	alcohol	en	van	opioïden.	
Middelspecifiek	zijn	er	een	aantal	richtlijnen	en	studies	beschikbaar	(NICE,	2008;	TIP	45,	
2006;	NSW,	2008;	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	2012;	BAP,	2012;	Parr	e.a.,	
2008;	Oude	Voshaar,	2006;	Kamal	e.a.,	2013;	Bell	&	Collins,	2010;	McDonough	e.a.,	2004;	
Jenner	&	Saunders,	2004;	NSW,	2008;	Hodgkin	e.a.,	2013;	Hays	e.a.,	2011;	Tromp-Beelen,	
2005;	Green	e.a.,	2003;	Hays	e.a.,	2001).	De	indicatoren	worden	in	de	betreffende	
hoofdstukken	verder	uitwerkt.	In	tabel	4.1	volgt	een	samenvatting	van	de	indicatoren.	
	
Tabel	4.1	 	 Indicatoren	voor	intramurale	behandeling	gerelateerd	aan	psychoactieve	stof	

Indicatoren Middelen 
niet succesvol afronden van eerdere ambulante 
detoxificaties 

opioïden, benzodiazepinen*, stimulantia, cannabis, tabak 

ernstige somatische problematiek opioïden, benzodiazepinen, GHB, stimulantia 
ernstige psychiatrische problematiek opioïden, benzodiazepinen, GHB, stimulantia, cannabis 
complexe meervoudige detoxificatie  opioïden, stimulantia 
aanzienlijke sociale problemen  opioïden, GHB, stimulantia, cannabis 
niet succesvolle stabilisatie van het gebruik  opioïden, benzodiazepinen 
eerdere hevige onthoudingsverschijnselen opioïden, GHB, stimulantia 
zwangerschap  opioïden, GHB 
ouderen opioïden 
hoeveelheid en frequentie gebruik GHB, stimulantia 
delier in de voorgeschiedenis GHB 
polydruggebruik GHB, cannabis 
agressie in de voorgeschiedenis GHB, cannabis 
* Indicatoren voor intramurale stabilisatie ten behoeve van detoxificatie zijn ook meegenomen in deze tabel. 
	
Conclusie	

Niveau 4  

Generieke argumenten voor intramuraal detoxificeren zijn: patiënten die niet profiteerden van 
eerdere ambulante detoxificaties, substantiële fysieke en/of psychische gezondheidsproblemen, 
ernstige afhankelijkheid, polydruggebruik, sociale problemen waaronder functioneren in de marge 
van de samenleving. 
 
D Silins e.a., 2008 

	
Overige	overwegingen	
De	evidentie	van	bovengenoemde	indicatoren	is	zwak.	Nadkarni	e.a.	(2016)	onderzochten	de	
effectiviteit,	veiligheid	en	uitvoerbaarheid	van	ambulante	alcoholdetoxificatieprogramma’s,	
maar	de	geïncludeerde	studies	vergeleken	vaak	geen	ambulante	en	intramurale	detoxificatie	
met	elkaar.	De	indicatoren	die	ze	voor	ambulante	alcoholdetoxificatie	beschrijven	zijn	
gebaseerd	op	de	beschrijvingen	van	de	studies	en	niet	op	vergelijkend	onderzoek	specifiek	
naar	indicatoren.	Omdat	er	zo	weinig	gecontroleerde	studies	uitgevoerd	zijn	naar	de	
effectiviteit	en	indicatoren	voor	ambulante	en	intramurale	detoxificatie	is	er	in	het	kader	van	
deze	richtlijn	een	inventarisatie	gedaan	bij	49	patiënten	in	hoeverre	bestaande	indicatoren	
(De	Jong	e.a.,	2004)	en	de	indicatoren	uit	de	literatuur	aanwezig	zijn	en	doorslaggevend	zijn	
in	de	beslissing	voor	ambulante	of	intramurale	detoxificatie.	Met	experts	is	vervolgens	in	een	
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meeting	(n=20)	en	een	vragenlijst	(n=10)	gekeken	naar	de	relatieve	waarde	van	deze	
indicatoren.	Het	doel	is	te	komen	tot	practice	based	indicatoren	(zie	Tabel	4.2),	omdat	de	
evidentie	ontbreekt.		
	
Tabel	4.2	 	 Indicatoren	opgesteld	aan	de	hand	van	de	pilotstudie,	vragenlijst	en	expertmeeting	

 
BPSO* 

 
Indicator 

absoluut 
intramuraal 

relatief 
intramuraal 

relatief 
ambulant 

absoluut 
ambulant 

B Insult of delier in de recente voorgeschiedenis X X   
B Actuele ernstige onthoudingsverschijnselen X X   
P Ernstige comorbide psychiatrische problematiek X X   
B Ernstige somatische aandoeningen X X   
S Ernstige verwaarlozing X X   
B Polydruggebruik  X   
B Zwangerschap  X   
S Sociale desintegratie: gebrek aan adequate sociale steun  X   
S Geen vaste woon- of verblijfplaats  X   

S 
Noodzaak tot bescherming van anderen bijvoorbeeld 
kinderen 

 X   

O Falen van stabiliseren tijdens pré-detoxificatie  X   

B 
Dosering primair middel is relatief hoog en interval relatief 
laag 

 X X  

O Voorgeschiedenis van agressie en geweld (patiënt)  X X  

O 
Meerdere mislukte pogingen te stoppen met 
middelengebruik 

 X X  

O Wens van de patiënt/omgeving  X X  
B Aanwezigheid van chronische pijn  X X  
O Leeftijd  X X  
Er is geen uniformiteit in score: wat de ene arts een criterium vindt voor absoluut intramuraal vindt de andere arts een 
criterium voor relatief ambulant. De hoogste score is aangegeven met een X (meerdere scores zijn weergeven als het 
verschil met de hoogste score minder dan 3 was). Scores variëren tussen 0 en 7.  
* B = biologisch, P = Psychologisch, S = Sociaal, O = Overig. 
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intramurale	indicatie	kunnen	leiden	relatiever/minder	leidend.		
Randvoorwaarden	die	aanvullend	op	de	indicatoren	geformuleerd	zijn	voor	de	uitvoer	van	
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intramurale	detoxificatie,	een	medische	dienst	is	24-uur	bereikbaar,	de	behandelaar	kan	de	
patiënt	volgens	detoxificatieplan	zien	en	monitoren,	de	patiënt	is	in	staat	om	de	instructies	
te	begrijpen	en	op	te	volgen	of	dit	kan	door	de	omgeving	opgevangen	worden,	en	er	is	een	
naaste	beschikbaar	die	in	staat	is	de	patiënt	te	ondersteunen	tijdens	de	detoxificatie.	
	
De	patiënten	die	tijdens	de	pilot	ondervraagd	zijn	over	hun	ervaringen	met	detoxificatie	
gaven	aan	dat	zij	tevreden	zijn	over	de	setting	waarin	zij	de	detoxificatie	ondergingen.	Dit	
geldt	zowel	voor	patiënten	die	een	ambulante	als	intramurale	detoxificatie	ondergingen.	
Cruciaal	hierbij	is	de	voorbereiding	op	de	behandeling	en	de	mate	waarin	patiënten	contact	
hadden	met	een	verpleegkundige	of	andere	behandelaar.		
Er	bestaat	veel	verschil	tussen	instellingen	in	de	wijzen	waarop	de	mogelijkheden	voor	
ambulante	detoxificatie	geregeld	zijn.	Sommige	instellingen	integreren	dit	in	bestaande	
intensievere	vormen	van	ambulante	behandeling	(zoals	dagbehandeling),	anderen	hebben	
een	apart	ambulant	detoxificatieprogramma/team,	maar	er	zijn	ook	locaties	waar	alleen	
wekelijkse	consulten	mogelijk	zijn.	Afhankelijk	van	de	ervaring	van	de	arts	en	de	faciliteiten	
van	de	instelling	bestaan	er	verschillen	in	indicatiecriteria	die	doorslaggevend	zijn.		
	
Aanbevelingen	

• Vanwege het ontbreken van evidentie en variatie in inzichten door experts wordt geadviseerd de beschreven 
indicatoren voorzichtig te interpreteren. 

• De genoemde indicatoren zijn handvatten om mee te nemen in het klinisch oordeel ambulant en of intramurale 
detoxificatie. 
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5 Psychosociale	interventies	bij	detoxificatie	van	psychoactieve		
middelen	

Boukje	Dijkstra	•	Peter	Kraaijenbrink	•	Maureen	van	Oort	
	
Samenvatting		

• Psychosociale interventies bij verslavingsgerelateerde problemen betreffen gestructureerde psychologische of 
sociale interventies. Ze kunnen afzonderlijk of gecombineerd ingezet worden in verschillende stadia van behandeling. 

• Literatuur over de inzet van psychosociale interventies tijdens sec detoxificatieprogramma’s van psychoactieve 
middelen is beperkt. Over het algemeen worden in studies psychosociale interventies aangeboden voor een langere 
periode tijdens de verslavingsbehandeling en kunnen er geen goede uitspraken gedaan worden over het 
behandeleffect tijdens de detoxificatie als behandelonderdeel. De geformuleerde aanbevelingen zijn veelal 
gebaseerd op de focusgroepgesprekken met patiënten. 

• Richtlijnen specifiek gericht op het behandelonderdeel detoxificatie adviseren een gecombineerde farmacologische 
en psychosociale behandeling om het beste resultaat te behalen. Medische interventies zijn gericht op het 
minimaliseren van onthoudingsverschijnselen en complicaties en psychosociale interventies hebben tijdens 
detoxificatie als doel de motivatie voor abstinentie te behouden en te vergroten (therapietrouw en motivatie voor 
vervolgbehandeling) en de overgang naar (ambulante) vervolgbehandeling te realiseren (planning). 

• Bij psychosociale ondersteuning hoort het voorlichten van patiënten over de verwachte onthoudingssymptomen, het 
aanleren van strategieën om te gaan met deze klachten en actuele onthoudingssymptomen te herkennen. 
Psychosociale ondersteuning tijdens detoxificatie zorgt voor een betere transitie naar vervolgbehandeling en sociale 
integratie. 

• Voor het behouden en vergroten van de motivatie voor abstinentie en de overgang naar vervolgbehandeling te 
realiseren kan psycho-educatie en cognitieve gedragstherapieën toegepast worden. Patiënten vinden voorlichting, 
een concrete daginvulling en het betrekken van de familie erg belangrijk. 

• Het is van belang om te controleren of de patiënt de gegeven informatie onthoudt en begrijpt, informatie te doseren 
en te herhalen. 

	
Inleiding	
Psychosociale	interventies	bij	verslavingsgerelateerde	problemen	betreffen	gestructureerde	
psychologische	of	sociale	interventies.	Ze	kunnen	afzonderlijk	of	gecombineerd	ingezet	
worden	in	verschillende	stadia	van	behandeling	om	het	probleem	te	identificeren	en	
commitment	te	verkrijgen	om	gedrag	te	veranderen	en	te	behandelen.	Psychosociale	
interventies	zijn	essentieel	bij	het	bewerkstelligen	van	gedragsverandering	bij	
middelenafhankelijkheid,	stelt	de	Landelijke	Stuurgroep	Multidisciplinaire	
Richtlijnontwikkeling	GGZ	(2009).	Twee	focusgroepen	met	in	totaal	17	patiënten	van	
verslavingszorginstelling	Novadic-Kentron	gaven	bijvoorbeeld	in	2009	aan	dat	ze	het	
belangrijk	vinden	dat	er	tijdens	ambulant	detoxificeren	aandacht	besteed	wordt	aan	
dagstructuur	met	zinvolle	en	prettige	activiteiten,	contacten	met	lotgenoten,	lichamelijke	
screening,	praktische	ondersteuning	en	contact	met	familie	(Dijkstra	e.a.,	2010).	
Het	Europees	Waarnemingscentrum	voor	drugs	en	drugsverslaving	(EMCDDA,	2015)	
concludeert	dat	de	evidentie	van	psychosociale	interventies	toeneemt.	Verschillende	
reviews	tonen	het	effect	van	psychosociale	interventies	bij	verslaving	aan	(Jhanjee,	2014).	
De	ASAM	(2011)	beschrijft	de	volgende	essentiële	onderdelen	voor	een	behandeling:	
screening,	(medische)	ondersteuning	tijdens	detoxificatie	en	daarna,	counseling	(waaronder	
psycho-educatie),	psychologische	begeleiding	(gericht	op	motivatie	om	abstinent	te	worden	
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en	te	blijven,	gezondere	copingsstrategieën	te	ontwikkelen,	gezondere	interacties	met	de	
omgeving),	psychiatrische	behandeling	van	comorbiditeiten	en	aanvullende	sociale	hulp.	De	
flexibiliteit	van	de	interventies	zorgt	ervoor	dat	verschillende	combinaties	van	aanpakken	
aangeboden	kunnen	worden,	afgestemd	op	de	behoeften	van	de	patiënt,	het	theoretische	
perspectief,	en	de	fase	van	behandeling	(EMCDDA,	2015).	
Richtlijnen	specifiek	gericht	op	het	behandelonderdeel	detoxificatie	adviseren	een	
gecombineerde	farmacologische	en	psychosociale	behandeling	om	het	beste	resultaat	te	
behalen,	zie	bijvoorbeeld	National	Institute	of	Clinical	Excellence	(NICE,	2007).	De	medische	
(farmacologische)	en	verpleegkundige	interventies	tijdens	de	detoxificatieperiode	hebben	
voornamelijk	als	doel	de	onthoudingsverschijnselen	te	minimaliseren	en	mogelijke	
complicaties	bij	het	detoxificeren	en	de	behandeling	te	voorkomen.		
Psychosociale	hulp	kan	patiënten	ondersteunen	hun	doelen	te	verduidelijken	en	de	
uitkomsten	van	een	detoxificatie	positief	te	beïnvloeden.	Bij	psychosociale	ondersteuning	
hoort	ook	het	voorlichten	van	patiënten	over	de	verwachte	onthoudingssymptomen,	het	
aanleren	van	strategieën	om	om	te	gaan	met	deze	klachten	en	actuele	
onthoudingssymptomen	te	herkennen	(WHO,	2009).	Verder	is	het	van	belang	om	tijdens	
deze	periode	patiënten	(verder)	voor	te	bereiden	op,	en	te	motiveren	voor,	het	vervolg	van	
de	behandeling	(Schippers	e.a.,	2014).	Psychosociale	ondersteuning	tijdens	detoxificatie	
zorgt	voor	een	betere	transitie	naar	vervolgbehandeling	en	sociale	integratie	(WHO,	2009).	
Belangrijke	niet-farmacologische	interventies	zijn	verder	gericht	op	geruststelling,	
acceptatie,	het	geven	van	hoop,	realiteitsoriëntatie	en	steun	(De	Jong,	1987).	Niet	alleen	
medewerkers,	maar	ook	medepatiënten	of	naasten	kunnen	hier	een	belangrijke	rol	in	
spelen.		
	
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de medische interventies gericht zijn op het minimaliseren van 
onthoudingsverschijnselen en complicaties en dat psychosociale interventies tijdens detoxificatie als doel hebben: 
• de motivatie voor abstinentie te behouden en te vergroten;  
• therapietrouw; 
• motivatie voor vervolgbehandeling; 
• de overgang naar (ambulante) vervolgbehandeling te realiseren (planning). 

	
Literatuur	over	de	inzet	van	psychosociale	interventies	tijdens	detoxificatieprogramma’s	van	
psychoactieve	middelen	is	beperkt.	Over	het	algemeen	beperken	uitkomsten	van	studies	
zich	vaak	tot	studies	waarin	psychosociale	interventies	voor	een	langere	periode	worden	
aangeboden	en	er	geen	uitspraak	kan	worden	gedaan	over	het	behandeleffect	tijdens	
detoxificatie.	Als	psychoscociale	interventies	meegenomen	worden	tijdens	een	studie	zijn	ze	
vaak	niet	het	hoofddoel	van	de	studie,	maar	een	nevendoel,	waardoor	de	mate	van	
evidentie	beperkt	wordt.	
De	weinige	studies	die	gevonden	zijn	lijken	positieve	effecten	te	vinden	bij	de	inzet	van	
psychosociale	interventies	aanvullend	op	medische	detoxificatieprogramma’s.	Dit	sluit	aan	
bij	een	review	van	Amato	e.a.	(2011)	en	meta-analyse	van	de	WHO	(2009)	bij	
opiaatdetoxificatie.	Een	selectiebias	van	niet	gepubliceerde	artikelen	bij	negatieve	resultaten	
valt	niet	uit	te	sluiten.	Ook	stelt	de	‘Guidelines	for	the	psychosocially	assisted	
pharmacological	treatment	of	opioid	dependence’	(WHO,	2009)	dat	er	een	theoretisch	risico	
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bestaat	dat	psychosociale	interventies	gericht	op	het	detoxificatieproces	onopzettelijk	
abstinentie	blijven	stimuleren	in	plaats	van	de	mogelijkheid	te	overwegen	over	te	stappen	
naar	een	‘meer	efficiënte	lange	termijn	interventie’,	zoals	opiaatonderhoudsbehandeling.		
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	kort	de	effectiviteit	van	de	interventie	in	het	algemeen	beschreven	
als	hier	reviews	van	beschikbaar	zijn.	Vervolgens	wordt	de	beperkte	literatuur	ten	aanzien	
van	de	effecten	van	specifieke	psychosociale	interventies	tijdens	het	detoxificatieproces	
besproken,	aangevuld	met	input	van	de	expertgroep	en	de	pilotstudie.	De	geformuleerde	
overwegingen	zijn	veelal	gebaseerd	op	de	focusgroepgesprekken	met	patiënten	van	de	
cliëntenraad	(n=5),	interviews	met	patiënten	tijdens	de	pilot	van	deze	richtlijn	(n=12)	en	
twee	focusgroepgesprekken	met	in	totaal	17	patiënten	van	Novadic-Kentron,	over	ambulant	
detoxificeren	uit	een	pilotstudie	uit	2009.	Op	basis	van	de	algehele	evidentie	voor	het	
toepassen	van	de	psychosociale	interventies	bij	de	behandeling	van	verslavingsproblemen	
en	de	bestaande	studies	over	detoxificatieprogramma’s	zijn	vervolgens	aanbevelingen	
geformuleerd.	De	keuze	voor	psychosociale	interventies	zal	afhangen	van	de	vraag	van	de	
patiënt	en	het	stadium	van	de	behandeling	waarin	de	patiënt	zich	bevindt.		
Er	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	psychosociale	interventies	en	de	onthouding	van	
specifieke	middelen.	Tenslotte	moet	benadrukt	worden	dat	de	psychosociale	interventies	
die	aanbevolen	worden	in	dit	hoofdstuk	ingezet	kunnen	worden	tijdens	detoxificatie,	maar	
de	meesten	ervan	vooral	voor	en	na	detoxificatie	ingezet	worden.		
	
De	volgende	psychosociale	interventies	worden	besproken:	

1. Psycho-educatie	(voorlichtingsavonden,	informatievoorziening).	
2. Motiverende	gespreksvoering	(MGV).	
3. Cognitieve	en/of	gedragstherapieën,	waaronder	cognitieve	gedragstherapie,	
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4. Zelfhulpgroepen	en	twaalfstappenprogramma’s.	
5. Andere	psychosociale	interventies,	waaronder	shared	decision	making,	belangrijke	

anderen	en	vaktherapie.	
6. Gecombineerde	interventies.	

5.1 Psycho-educatie	bij	detoxificatie	
	
Interventie	
Psycho-educatie	in	het	kader	van	verslaving	heeft	als	doel	door	middel	van	individuele	en/of	
groepsgesprekken,	video’s,	literatuur	en	dergelijke,	inzicht/(h)erkenning	te	genereren.	Dit	
inzicht	is	onder	meer	van	belang	bij	het	motiveren	tot	verandering	van	verslavingsgedrag.	
Tijdens	de	detoxificatieperiode	kan	psycho-educatie	helpen	bij	het	volhouden	van	de	
detoxificatie	en	is	het	van	belang	bij	de	voorbereiding	op	de	vervolgbehandeling.	Zo	sluit	het	
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Er	zijn	geen	studies	naar	de	effecten	van	psycho-educatie	voor	of	tijdens	algemene	
detoxificatieprogramma’s	gevonden.	Enkele	gevonden	studies	gaan	over	psycho-educatie	
die	niet	direct	gelinkt	zijn	aan	detoxificatie	of	verslaving,	zoals	HIV	(Campbell	e.	a.,	2009)	en	
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Overige	overwegingen	
In	het	algemeen	is	het	zo	dat	tijdens	de	detoxificatie	veel	informatie	die	tijdens	psycho-
educatie	wordt	verstrekt	onvoldoende	wordt	opgenomen	(Schippers	e.a.,	2014).	Dit	komt	
ook	tijdens	focusgroepgesprekken	en	interviews	met	patiënten	veelvuldig	naar	voren.	
Gaandeweg	de	verslavingsbehandeling	zal	deze	informatie	waarschijnlijk	beter	beklijven;	het	
kan	dus	nodig	zijn	om	informatie	tijdens	en	na	detoxificatie	te	herhalen.		
Bij	het	geven	van	psycho-educatie	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	het	
intelligentieniveau	van	de	patiënt	(bijvoorbeeld	licht	verstandelijke	beperking)	en	eventuele	
bestaande	cognitieve	problemen	ten	gevolge	van	gebruik	en/of	een	niet	aangeboren	
hersenaandoening.		
Er	zijn	een	aantal	onderwerpen	waarover	patiënten	voor	en	na	detoxificatie	graag	informatie	
ontvangen	en	die	de	therapietrouw	kunnen	vergroten:		
- Het	effect	van	het	middel,	de	biologische	achtergrond	van	verslaving,	de	werking	van	

craving	en	de	gevolgen	voor	het	lichaam	en	de	hersenen	op	de	korte	en	lange	termijn.	
Dit	geeft	inzicht	in	de	gevoelens	die	patiënten	ervaren	en	waarom	het	leven	na	de	
detoxificatie	aanvankelijk	zo	‘saai’	lijkt	zonder	middelen.	

- Wat	er	in	het	lichaam	gebeurt	tijdens	en	na	detoxificatie,	zodat	patiënten	beter	
begrijpen	hoe	(de	ervaren)	onthoudingsverschijnselen	ontstaan	en	waarom	wel	of	juist	
geen	medicatie	wordt	gegeven.		

- De	medicatie	die	wordt	voorgeschreven	en	aandacht	voor	bijwerkingen.	
- De	juiste	voeding.		
- De	relatie	tussen	middelengebruik	en	angst	en	depressie	en	de	(mogelijk	positieve	en	

negatieve)	effecten	van	het	stoppen	met	middelengebruik	op	deze	klachten.		
- De	problemen	met	slapen	die	kunnen	optreden	tijdens	detoxificatie,	of	reeds	aanwezige	

slaapproblemen	die	kunnen	verergeren.	De	meeste	slaapproblemen	tijdens	de	
detoxificatie	verdwijnen	nadat	het	neurobiologisch	evenwicht	in	het	lichaam	
grotendeels	is	hersteld.	Het	is	van	belang	om	met	de	patiënt	slaaphygiënetips	te	
bespreken.	Medicatie	is	zeker	niet	de	eerste	optie	om	slaapproblemen	te	lijf	te	gaan,	
maar	kan	tot	de	mogelijkheden	behoren	als	andere	interventies	onvoldoende	helpen	en	
de	slaapproblemen	het	behandelresultaat	negatief	beïnvloeden.	De	medicamenteuze	
behandeling	van	onthoudingsgerelateerde	slaapproblemen	duurt	bij	voorkeur	zo	kort	
mogelijk.	Een	addendum	over	detoxificatie	en	slaapproblemen	is	in	ontwikkeling.	

- Het	belang	van	behandeling	en	de	plek	van	detoxificatie	in	dit	geheel.	Volgens	
ervaringsdeskundigen	kan	kennis	over	het	hoge	terugvalpercentage	tijdens	en	vlak	na	
detoxificatie	ertoe	leiden	dat	patiënten	extra	motivatie	ontwikkelen	voor	het	volhouden	
van	de	behandeling.		

- Hoe	patiënten	denken	dat	de	familie	omgaat	met	hun	verslaving	en	waarom.	Dit	geeft	
inzicht	in	het	eigen	gedrag	en	de	reactie	van	de	familie	op	hun	gedrag.	Ook	educatie	
over	de	mogelijke	gedragsverandering	van	de	patiënt	door	het	stoppen	met	
middelengebruik	en	de	effecten	daarvan	op	de	omgeving.	

- De	korte	termijnveranderingen	in	dagstructuur	en	-invulling	nadat	de	patiënt	gestopt	is	
met	middelengebruik.	
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Het	is	voor	patiënten	belangrijk	dat	behandelaren	en	begeleiders	laagdrempelig	te	
benaderen	zijn	voor	het	stellen	van	vragen.	Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	niet	alleen	
afgewacht	wordt	tot	patiënten	een	vraag	stellen,	maar	ook	is	het	van	belang	dat	
medewerkers	actief	psycho-educatie	geven	zonder	de	patiënt	te	belasten	met	te	veel	
informatie.		
	
Aanbevelingen	

• Het verdient aanbeveling om de patiënt vooraf aan de detoxificatie (pre-treatment) informatie te verschaffen over de 
eventuele onthoudingsverschijnselen die kunnen optreden, de rol van medicatie in de behandeling (indien van 
toepassing), eventueel aanwezige of te verwachten slaapproblemen en de te verwachten resultaten van de 
behandeling tijdens de detoxificatie.  

• Het is van belang om de informatieoverdracht aan de patiënt te doseren, waarbij gedurende de eerste dagen van de 
detoxificatie de hoeveelheid informatie wordt beperkt. Daarna kan, afgestemd op de mogelijkheden en wensen van 
de patiënt (en diens familie), de informatieverschaffing worden uitgebreid.  

• Informatie over vervolgbehandeling dient voorafgaande aan en (ruim) voor afronding van het detoxificatietraject 
besproken te worden met de patiënt (en diens familie).  

• Het is van belang om te controleren of de patiënt de gegeven informatie onthoudt en begrijpt. Herhaal informatie want 
het concentratievermogen van patiënten tijdens detoxificatie is wisselend. Onduidelijkheden over het 
detoxificatieproces en de vervolgbehandeling kunnen leiden tot stress en craving en kunnen terugval in gebruik tot 
gevolg hebben.  

• Leg de patiënt uit dat de medicamenteuze behandeling van onthoudingsgerelateerde slaapproblemen bij voorkeur zo 
kort mogelijk duurt.	

	

5.2 Motiverende	gespreksvoering		
	
Interventie	
Motiverende	gesprekstechnieken	(MGV)	berusten	op	een	patiëntgerichte,	empathische	en	
directieve	gespreksmethode	die	is	gericht	op	het	versterken	van	de	motivatie	tot	
gedragsverandering	door	het	exploreren	van	ambivalentie	(Miller	&	Rollnick,	2013).	Deze	
methode	is	in	géén	geval	veroordelend	of	moraliserend,	maar	gaat	uit	van	de	eigen	
verantwoordelijkheid	en	keuze	van	de	patiënt	(Miller	&	Rollnick,	2013).	Deze	
gesprekstechnieken	kunnen	ingezet	worden	om	de	motivatie	voor	en	bereidheid	tot	
gedragsverandering,	waaronder	gecontroleerd	gebruik	of	abstinentie,	te	versterken	en	de	
therapietrouw	toe	te	laten	nemen.	Als	een	patiënt	afspraken	beter	nakomt	en	actief	
meedoet	tijdens	de	sessies,	nemen	ook	de	effecten	van	de	behandeling	toe.	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Op	basis	van	acht	meta-analyses	en	11	systematische	reviews	concludeert	het	Nederlands	
Jeugd	Instituut	(NJI)	dat	MGV	effectief	is	bij	de	behandeling	van	allerlei	verslavingen	en	bij	
uiteenlopende	doelgroepen	(Bartelink,	2013).	Zij	hebben	zich	niet	beperkt	tot	jongeren	in	
deze	literatuurstudie	en	de	resultaten	zijn	breder	dan	detoxificatieprogramma’s.	Dezelfde	
conclusie	wordt	door	het	EMCDDA	(2015)	en	de	multidisciplinaire	richtlijn	Stoornissen	in	het	
gebruik	van	alcohol	(MDR	alcohol,	2009)	getrokken.	Het	lijkt	erop	dat	zelfs	met	een	kleine	
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toevoeging	van	MGV	aan	een	gebruikelijke,	effectieve	psychosociale	behandeling,	betere	
resultaten	geboekt	worden	(Bartelink,	2013).	MGV	wordt	dan	vaak	gecombineerd	met	
andere	psychosociale	behandelingen	(Loeber	e.	a.,	2009;	Meuller	e.	a.,	2012).	De	positieve	
effecten	van	deze	gecombineerde	behandeling	worden	beschreven	onder	paragraaf	6.6	
Gecombineerde	behandelingen.	
Studies	over	MGV	bij	detoxificatieprogramma’s	zijn	schaars.	Van	de	studies	die	uitgevoerd	
zijn	is	het	twijfelachtig	of	echt	gesproken	kan	worden	van	MGV.	Vederhus	e.a.	(2014)	
vonden	dat	de	toevoeging	van	MGV	tijdens	een	intramurale	detoxificatie	in	een	
gerandomiseerde	gecontroleerde	studie	met	140	deelnemers	een	positief	effect	had	op	de	
doorstroming	richting	een	ambulante	verslavingsbehandeling,	in	dit	geval	de	12-
stappenbehandeling.	MGV	bestond	uit	een	tweewekelijkse	educatieve	training	van	dertig	
minuten	over	biopsychosociale	componenten	van	de	verslaving	en	de	training	had	tevens	als	
doelstelling	patiënten	te	informeren	over	en	te	motiveren	voor	deelname	aan	de	12-
stappenbehandeling	(zie	paragraaf	6.4).		
Blondell	e.a.	(2011)	heeft	in	een	gerandomiseerd	onderzoek	(N=150)	het	effect	van	twee	
psychosociale	interventies	onderzocht,	waaronder	Motivation	Enhancement	Therapy	(MET),	
op	doorstroom	naar	en	deelname	aan	vervolgbehandeling.	MET	bestond	uit	intramurale	
detoxificatie	(TAU)	aangevuld	met	individuele	geprotocolleerde	MGV	met	als	doel	het	
stimuleren	van	gedragsverandering	en	actieve	deelname	aan	een	intramuraal	
behandelprogramma.	Metingen	vonden	plaats	30	dagen	en	90	dagen	na	het	inzetten	van	de	
interventie.	Het	onderzoek	toont	aan	dat	90	dagen	na	het	inzetten	van	de	interventie	er	bij	
de	MET-	groep	significant	meer	patiënten	in	intramurale	behandeling	zijn	ten	opzichte	van	
de	TAUgroep	(61%	versus	55%).	Drinkgerelateerde	effecten	werden	niet	gevonden.		
Een	eenmalige	sessie	met	MGV	(n=35)	leek	positieve	effecten	te	hebben	op	de	ervaren	
zelfeffectiviteit	en	stadia	van	verandering	ten	opzichte	van	alleen	intramurale	detoxificatie	
(n=52,	semi-gerandomiseerd),	aldus	Berman	e.a.	(2010).	Een	niet	gecontroleerde	studie	van	
Soyka	en	Horak	uit	2004	(n=331)	laat	zien	dat	ambulante	alcoholdetoxificatie	met	MGV	
zorgde	voor	een	voltooiingspercentage	van	94%.		
	
Overige	overwegingen	
Geconcludeerd	kan	worden	dat	MGV	in	het	algemeen	effectief	is	om	alcohol-	en	
drugsgebruik	te	verminderen	bij	uiteenlopende	doelgroepen.	Studies	over	MGV	tijdens	
detoxificatieprogramma’s	zijn	schaars.	Van	de	studies	die	uitgevoerd	zijn	is	het	twijfelachtig	
of	echt	gesproken	kan	worden	van	motiverende	gespreksvoering	en	of	de	effecten	ervan	
gerelateerd	kunnen	worden	aan	de	duur	van	het	detoxifitieprogramma.	Ondanks	dat	er	
weinig	studies	zijn	gedaan	naar	MGV	tijdens	detoxificatieprogramma’s	kan	verondersteld	
worden	dat	op	basis	van	studies	naar	MGV	in	het	algemeen	MGV	een	positief	effect	zou	
kunnen	hebben	op	het	volbrengen	van	de	behandeling	en	de	motivatie	voor	
vervolgbehandeling.		
	
Aanbevelingen	

• Motiverende gespreksvoering (MGV) kan ingezet worden om de motivatie te vergroten voor een behandeling, om een 
behandeling te volbrengen en om te motiveren voor vervolgbehandeling. Over de toepassing van MGV tijdens 
detoxificatie is te weinig bekend. 
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5.3 Cognitieve	gedragstherapieën	
	
Cognitieve	gedragstherapie	
	
Interventie	
Cognitieve	gedragstherapie	(CGT)	is	een	combinatie	van	gedragstherapie	en	
gesprekstherapie,	waarbij	gedrag	en	cognities	centraal	staan.	CGT	helpt	patiënten	met	
verslavingsproblemen	om	situaties	te	herkennen	waarin	zij	geneigd	zijn	om	te	gaan	
gebruiken,	om	deze	situaties	te	vermijden,	of	om	in	deze	situaties	hun	gebruik	te	weerstaan.	
Interventies	binnen	de	CGT	zijn	bijvoorbeeld	de	functieanalyse,	zelfregistratie,	
zelfcontroletraining,	signaleringsplannen,	psycho-educatie,	huiswerkopdrachten	en	het	
trainen	van	copingsvaardigheden	en	sociale	vaardigheden.		
In	2014	is	het	handboek	cognitieve	gedragstherapie	(CGT)	bij	middelengebruik	en	gokken	
uitgebracht	door	Resultaten	Scoren	(Schippers	e.a.,	2014).	Dit	handboek	met	protocollen	
bevat	interventies	die	ingezet	kunnen	worden	om	abstinentie	te	bevorderen,	te	bereiken	en	
te	behouden.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Smeerdijk	(Schippers	e.a.,	2014)	concludeert	dat	CGT	effectief	ingezet	kan	worden	om	
abstinentie	te	bewerkstelligen	en	om	te	voorkomen	dat	mensen	terugvallen	in	gebruik	nadat	
ze	abstinentie	hebben	bereikt.	Dit	is	voor	verschillende	middelen	aangetoond,	waaronder	
alcohol,	cocaïne,	methamfetamine	en	cannabis.	Voor	speed,	opioïden	en	
polymiddelengebruik	zijn	te	weinig	studies	voorhanden	om	een	uitspraak	te	doen.	
Benzodiazepinen	en	tabak	worden	in	de	studie	van	Smeerdijk	niet	genoemd,	maar	uit	het	
artikel	van	Paling	e.a.	(2015)	wordt	ook	evidentie	gevonden	voor	CGT	bij	
benzodiazepineafhankelijkheid.		
Literatuur	over	de	inzet	van	cognitieve	gedragstherapie	tijdens	sec	detoxificatieprogramma’s	
is	zeer	beperkt.	Uitkomsten	op	dit	gebied	beperken	zich	tot	studies	waarin	deze	
therapievorm	voor	een	langere	periode	wordt	aangeboden	en	er	geen	uitspraken	kunnen	
worden	gedaan	over	het	effect	tijdens	detoxificatie.	Een	retrospectief	explorerend	
onderzoek	is	gedaan	bij	een	Intensieve	Detoxificatie	Unit	van	vier	dagen,	waarbij	
detoxificatie	en	cognitief	gedragsmatige	interventies	werden	aangeboden,	zoals	heldere	
behandeldoelen,	probleemherkenning,	inzicht	in	consequenties	van	drugsgebruik,	sociale	
aspecten	van	herstelplan	en	terugvalmanagement	(Carroll	e.a.,	2009).	Zij	vonden	hoge	
voltooiingspercentages	(93.3%)	en	doorstroompercentages	(82.9%),	maar	door	het	gebrek	
aan	een	controlegroep	zijn	de	resultaten	niet	expliciet	te	wijten	aan	het	intensieve	
psychosociale	behandelprogramma.	Succesvolle	doorstroom	naar	vervolgbehandeling	werd	
geassocieerd	met	de	keuze	voor	vervolgbehandeling	(intramuraal	97.9%	versus	ambulant	
54.5%)	en	een	concreet	plan	voor	vervolgbehandeling.	Braune	e.	a.	(2008)	benadrukken	op	
basis	van	door	hen	gevonden	drop-out	gegevens	(alcohol:	43.3%	en	drugs	62.4%)	ook	het	
belang	van	een	geplande	vervolgbehandeling	na	detoxificatie.		
	
Community	Reïnforcement	Approach		
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5.3 Cognitieve	gedragstherapieën	
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Interventie	
Community	Reïnforcement	Approach	(CRA)	is	een	behandeling	die	focust	op	
gedragsverandering	bij	mensen	die	afhankelijk	zijn	van	middelen.	Het	is	een	gedragsmatige	
behandeling	die	zich,	nog	meer	dan	CGT,	focust	op	het	bekrachtigen	van	een	alternatieve	
leefstijl	die	meer	belonend	is	dan	middelenmisbruik.	Uitgangspunt	is	het	laten	toenemen	
van	alternatief	plezierig	gedrag	op	belangrijke	leefgebieden	en	de	behandeling	richt	zicht	
dan	ook	op	het	creëren	en	toegankelijk	maken	van	bekrachtigers	in	de	leefomgeving.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Overzichtsstudies	tonen	de	effectiviteit	en	werkzaamheid	aan	bij	verschillende	middelen,	
doelgroepen	en	settings	(DeFuentes-Merillas	&	Roozen,	2014).	Integratie	van	CRA	in	een	
ambulant	detoxificatieprogramma	laat	positieve	resultaten	zien	zoals	vermindering	van	
somatische	klachten,	depressieve	stemming	en	angst.	Ook	rapporteerden	patiënten	een	
significante	toename	van	de	kwaliteit	van	leven,	van	tevredenheid	met	het	leven	en	een	
toename	in	plezier	in	andere	activiteiten.	Een	controlegroep	ontbreekt	echter	(Dijkstra	e.a.,	
2011;	Dijkstra	&	Roozen,	2012).		
	
Contingency	Management		
	
Interventie	
Contingency	Management	(CM)	is	een	klassieke	gedragstherapeutische	methode	gebaseerd	
op	de	principes	van	operante	conditionering	gericht	op	systematische	bekrachtiging	
(belonen)	van	vooraf	vastgelegd	doelgedrag	(bijvoorbeeld	abstinentie)	(Schippers	e.a.,	
2014).	Het	laten	volgen	van	een	positieve	bekrachtiging	(beloning)	op	gewenst	gedrag	zorgt	
voor	een	toename	van	dat	betreffende	gedrag	en	het	bevorderen	van	gedragsverandering.	
In	de	klinische	praktijk	binnen	de	verslavingszorg	van	CM	wordt	een	beloningssysteem	
toegepast	waarbij	goed	gedrag	(bijvoorbeeld	bij	middelenvrije	urine)	wordt	beloond	met	een	
bonus/vouchers/punten,	die	ingewisseld	kunnen	worden	voor	goederen	en/of	privileges	
(DeFuentes-Merillas	&	Roozen,	2014;	DeFuentes-Merillas,	2014).		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	zijn	tal	van	meta-analyses	en	gecontroleerde	gerandomiseerde	studies	(RCT’s)	die	
aantonen	dat	CM	effectief	is	bij	de	behandeling	van	middelengebonden	stoornissen	(Lussier,	
2006;	Higgins	e.a.,	2007;	Prendergast	e.a.,	2006;	Schumacher	e.a.,	2007;	Dutra	e.a.,	2008).	
De	effecten	zijn	verkregen	in	verschillende	behandelsettingen,	zoals	patiënten	in	residentiële	
verblijven	en	poliklinische	voorzieningen.	Ook	is	aangetoond	dat	CM	werkt	bij	mensen	met	
verschillende	inkomensniveaus	(Priebe	e.a.,	2010).		
Er	is	één	studie,	uitgevoerd	door	Katz	e.a.	(2004),	die	CM	toevoegt	aan	een	kortdurend	
ambulant	opiaatdetoxificatieprogramma.	Zij	vonden	onder	211	opiaatafhankelijke	patiënten	
meer	negatieve	urinetesten	bij	patiënten	die	voor	abstinentie	100	dollar	ontvingen	op	het	
eind	van	de	opiaatdetoxificatie	(31%	abstinent)	dan	bij	patiënten	die	dat	niet	ontvingen	(18%	
abstinent).	Andere	studies	beperken	zich	vaak	niet	tot	de	duur	van	het	
detoxificatieprogramma	of	bevatten	maandenlang	durende	opiaatafbouwprogramma’s.		
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Overige	overwegingen	
Cognitief	en/of	gedragstherapeutische	interventies	zijn	effectief	om	abstinentie	te	
bewerkstelligen	en	om	te	voorkomen	dat	mensen	terugvallen	in	gebruik	nadat	ze	abstinentie	
hebben	bereikt.	Studies	naar	cognitief	gedragstherapeutische	interventies	bij	medische	
detoxificatieprogramma’s	zijn	schaars	en	beperken	zich	vaak	niet	tot	de	duur	van	het	
detoxificatieprogramma.	Ondanks	de	afwezigheid	van	wetenschappelijke	evidentie	wordt	
verondersteld	dat	cognitief	en/of	gedragstherapeutische	interventies	ook	tijdens	medische	
detoxificatieprogramma’s	de	therapietrouw	kan	vergroten	en	de	doorstroom	naar	
vervolgbehandeling	kan	verhogen.	In	de	praktijk	worden	dan	ook	cognitief	
gedragstherapeutische	interventies	ingezet,	zoals	signaleringsplannen,	functie-analyses	en	
behandeldoelen.	Hier	blijkt	ook	een	grote	behoefte	aan	te	zijn.	Het	cliëntenwerkboek	Tijdens	
detoxificatie,	dat	voor	patiënten	is	ontwikkeld,	met	interventies/opdrachten	op	het	gebied	
van	activiteitenplan	maken,	omgaan	met	risico’s,	omgaan	met	zucht,	slapen,	evaluatie	van	
de	detoxificatie	en	dergelijke,	wordt	door	grote	tevredenheid	van	patiënten	en	
behandelaren	gebruikt.		
	
Aanbeveling	

• Ondanks de afwezigheid van evidentie wordt aanbevolen interventies gericht op therapietrouw en doorstroom naar 
vervolgbehandeling in te zetten tijdens medische detoxificatieprogramma’s. 

5.4 Zelfhulpgroepen	en	12	stappenprogramma’s		
	
Interventie	
Zelfhulpgroepen	zijn	ongeleide	samenkomsten	van	mensen	(in	deze	verslaafd	of	ex-
verslaafd)	die	zichzelf	en	elkaar	willen	helpen	met	hun	verslavingsprobleem	(Landelijke	
Stuurgroep	Multidisciplinaire	Richtlijnontwikkeling	GGZ,	2009).	Binnen	de	verslavingszorg	is	
de	bekendste	vorm	de	Anonieme	Alcoholisten	(AA).	Deze	zelfhulpgroep	betreft	een	
gemeenschap	van	mannen	en	vrouwen	die	hun	ervaring,	kracht,	en	hoop	met	elkaar	delen	
om	hun	gemeenschappelijk	probleem	op	te	lossen	en	anderen	te	helpen	bij	het	herstel	van	
hun	alcoholisme.	De	AA	baseert	zich	op	de	veronderstelling	dat	alcoholafhankelijkheid	een	
ziekte	en	een	spirituele	zaak	is.	Hun	hoofddoel	is	nuchter	te	blijven	en	andere	alcoholisten	te	
helpen	nuchterheid	te	bereiken.	Dit	doen	ze	op	basis	van	het	12	stappenprogramma,	ook	
wel	bekend	als	het	Minnesota	model.	Het	stappenplan	bestaat	uit	onderdelen	als:	toegeven	
van	het	probleem,	bereidheid	hulp	te	aanvaarden,	eerlijke	zelfevaluatie,	vertrouwelijke	
opening	van	zaken,	bereidheid	zelf	te	veranderen,	werken	met	anderen	die	willen	herstellen.	
Er	zijn	verslavingszorginstellingen	die	werken	op	basis	van	het	12	stappenprogramma	
waarbij	professionele	behandelaren	en	goed	getrainde	ervaringsdeskundigen	worden	
ingezet.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing		
Een	observationele	studie	van	Frydrych	e.a.	(2009)	vond	dat	zelfhulpgerelateerde	
componenten	voorspellend	waren	voor	een	toename	van	doorstroom	naar	
zelfhulpprogramma’s	en	gedragstherapie	in	de	week	na	detoxificatie.	Het	drie	tot	vijfdaagse	
programma	tijdens	detoxificatie	bestond	uit	gesprekken	met	een	arts	en	counseler,	
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tweedaagse	groepssessies	en	de	mogelijkheid	om	vijf	keer	per	week	aan	te	sluiten	bij	
zelfhulpgroepen.	Componenten	niet	gerelateerd	aan	zelfhulp	waren	niet	onderzocht.		
Blondell	e.a.	(2011)	hebben	in	hun	RCT	(zie	MGV)	ook	Peer-delivered	Twelve	Step	Facilitation	
(P-TSF)	onderzocht.	Dit	bestond	uit	intramurale	detoxificatie	(TAU)	aangevuld	met	een	
bezoek	van	deelnemers	van	de	AA	die	patiënten	uitleg	en	advies	gaven	over	de	AA.	Het	
onderzoek	toont	aan	dat	90	dagen	na	het	inzetten	van	de	interventie	er	bij	de	P-TSF-groep	
maar	31%	van	de	patiënten	in	behandeling	was	ten	opzichte	van	55%	van	de	TAU-groep.	
	
Overige	overwegingen	
Effectiviteit	voor	zelfhulpgroepen	tijdens	detoxificatie	is	niet	gevonden,	één	studie	vond	een	
zelfs	een	negatief	effect.	Voor	een	bepaalde	groep	patiënten	kunnen	zelfhulpgroepen	
belangrijk	zijn	bij	het	abstinent	blijven	van	middelengebruik.	Door	kennis	te	maken	met	
zelfhulpgroepen	kan	een	patiënt	zelf	beoordelen	of	dit	bij	hem/haar	past.		
	
Aanbeveling	

• Voor een bepaalde groep patiënten kunnen zelfhulpgroepen belangrijk zijn bij het abstinent blijven van 
middelengebruik. Door kennis te maken met zelfhulpgroepen kan een patiënt zelf beoordelen of dit bij hem/haar past. 

5.5 Andere	psychosociale	interventies		
	
Shared	decision	making		
	
Interventie	
Shared	decision-making	(SDM)	is	een	methode	voor	de	communicatie	tussen	patiënt	en	
behandelaar	bij	het	maken	van	een	keuze	tussen	meerdere	behandelingen.	SDM	is	ideaal	als	
het	gaat	om	langdurende	en	chronische	problemen	waarbij	voortgang,	
behandelmogelijkheden	en	-beslissingen	verschillende	keren	moeten	worden	herzien.	In	
Nederland	is	voor	de	verslavingszorg	Samen	Beslissen	ontwikkeld.	Deze	methode	maakt	
gebruik	van	een	vragenlijst	en	kaartjes	met	behandel-	en	rehabilitatiedoelen,	bijvoorbeeld	
over	omgaan	met	sociale	contacten,	psychische	klachten,	dagactiviteiten,	financiën	en	
voeding.	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	is	aangetoond	dat	de	effectiviteit	van	de	behandeling	toeneemt	als	behandeldoelen	
systematisch	besproken	en	geëvalueerd	worden.	Shared	decision	making	is	een	methodiek	
die	hiervoor	ingezet	kan	worden,	al	is	er	naast	de	RCT	van	Joosten	e.a.	(2009)	nauwelijks	
onderzoek	in	de	verslavingszorg	naar	gedaan.	De	ontwikkelde	module	‘Samen	Beslissen’	
bleek	tijdens	de	RCT	een	effectieve	manier	om	een	behandelingsovereenkomst	te	sluiten	in	
de	verslavingszorg	en	leidde	tot	vermindering	van	psychische	klachten	en	afname	van	de	
ernst	van	het	druggebruik.	Deze	studie	toonde	ook	aan	dat	Samen	Beslissen	leidde	tot	meer	
eensgezindheid	tussen	patiënt	en	behandelaar	over	behandelingsdoelen,	zorgde	ervoor	dat	
de	patiënt	assertiever	werd	en	behandelaren	ervaarden	daarnaast	een	betere	
therapeutische	relatie	met	hun	patiënten	(Joosten	e.a.,	2008;	Joosten	e.a.,	2008a;	Joosten	
e.a.,	2011).		
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Internationaal	is	er	één	gerandomiseerde	studie	(Campbell	e.a.,	2009)	die	vond	dat	één	
sessie	(n=209	deelnemers)	met	elementen	van	behandelalliantie	(gericht	op	
overeenstemming	over	behandeltaken	en	rollen,	behandeldoelen	en	
behandelverwachtingen,	positieve	behandelrelatie)	resulteerde	in	significant	meer	
doorstroom	naar	ambulante	behandeling	ten	opzichte	van	een	regulier	intramuraal	
detoxificatieprogramma	alleen	(n=211).	Voor	verbetering	van	retentie	in	behandeling	is	
echter	meer	dan	één	sessie	nodig	(Campbell	e.a.,	2009).	Dit	komt	overeen	met	Joosten	e.a.	
(2008)	die	in	hun	review	concluderen	dat	shared	decision	making	structureel	en	meerdere	
malen	gedurende	de	behandeling	dient	plaatst	te	vinden.	
	
Overige	overwegingen	
Uit	de	focusgroepgesprekken	met	ex-patiënten	kwam	naar	voren	dat	het	belangrijk	is	om	
tijdens	de	detoxificatie	een	doel	te	hebben:	zorg	voor	activiteiten	en	voorkom	verveling.	
Verveling	zorgt	voor	drop-out.	Lege	momenten	zijn	belangrijk,	maar	behoren	therapeutisch	
ingevuld	te	worden	(leren	omgaan	met	lege	momenten).	Ondersteun	patiënten	bij	het	
maken	van	hele	concrete	doelen	en	voorkom	formuleringen	als	‘ik	ga	proberen’.	Dit	zorgt	
ervoor	dat	patiënten	toekomstgericht	en	doelgericht	aan	de	behandeling	deelnemen.	Bij	het	
formuleren	van	doelen	dient	aandacht	besteed	te	worden	aan	vervolgbehandeling,	
dagbesteding,	praktische	ondersteuning,	medicatie,	vrienden	met	een	verkeerde	levensstijl	
en	betrekken	van	familie	bij	de	behandeling.		
	
Aanbevelingen	

• Doelen dienen concreet geformuleerd en afgestemd te worden tussen patiënt en behandelaar. 
• Bij het formuleren van doelen dient aandacht besteed te worden aan vervolgbehandeling, dagbesteding, praktische 

ondersteuning, medicatie, slapen, vrienden met een verkeerde levensstijl en betrekken van familie bij de 
behandeling. 

• Lege momenten zijn belangrijk, maar behoren therapeutisch ingevuld te worden. Dit kan door hier duidelijke doelen 
over te formuleren. 

	
Belangrijke	anderen	
	
Interventie	
Een	belangrijke	andere	(meestal	een	partner,	familielid	of	vriend)	kan	betrokken	worden	bij	
de	behandeling.	De	belangrijke	ander	heeft	in	deze	een	steunende	en	coachende	rol	en	
wordt	ook	wel	‘coach’	genoemd	ter	ondersteuning	van	de	medicatie-inname,	maar	ook	voor	
het	ondersteunen	in	het	herkennen	en	bespreken	van	risicosituaties	om	terugval	te	
voorkomen	en	bijvoorbeeld	het	volgen	van	behandeling	te	stimuleren.	Ook	politieagenten,	
reclasseringsambtenaars	en	behandelaren	kunnen	als	‘coach’	fungeren.	Elke	betrokken	
persoon	die	bereid	is	en	in	staat	is	positieve	energie	en	tijd	te	steken	in	het	ondersteunen	
van	de	patiënt	kan	fungeren	als	‘coach’.	De	coach	heeft	geen	enkele	officiële	
verantwoordelijkheid.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
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Davison	e.a.	(2006)	hebben	een	RCT	uitgevoerd	naar	een	korte	familie-interventie	van	één	
afspraak	over	de	mogelijke	vervolgbehandelingen	voor	de	patiënt	en	een	telefonisch	gesprek	
twee	weken	na	intramurale	detoxificatie	over	de	voortgang	van	de	vervolgbehandeling	
(n=24).	Deze	korte	interventie	zorgde	voor	een	significant	betere	doorstroom	naar	een	
vervolgbehandeling	na	detoxificatie	ten	opzichte	van	de	groep	die	deze	interventie	niet	
kreeg	(n=21).	Drie	maanden	na	detoxificatie	was	er	een	trend	voor	minder	alcohol-	en	
drugsgebruik	zichtbaar	bij	patiënten	bij	wie	de	interventie	correct	was	uitgevoerd	(n=9).	Een	
selectiebias	hierin	was	niet	uit	te	sluiten.	Eenzelfde	korte	familie-interventie	van	één	
afspraak,	aanvullend	op	intramurale	detoxificatie,	gericht	op	doorstroming	naar	
vervolgbehandeling	(RCT,	2	x	n=14)	bevestigen	deze	resultaten	(O’Farrell	e.a.,	2007).	
	
Overige	overwegingen	
Uit	de	pilot	komt	naar	voren	dat	patiënten	het	over	het	algemeen	prettig	vinden	dat	hun	
familie	of	belangrijke	anderen	(voor	de	leesbaarheid	wordt	er	in	deze	paragraaf	gesproken	
over	familie)	bij	de	behandeling	betrokken	worden.	Sommige	patiënten	lieten	zelfs	weten	
dat	dit	succesbepalend	is	voor	de	detoxificatie	en	vervolgbehandeling.	De	mate	waarin	
familie	betrokken	wordt	kan	in	samenspraak	met	de	patiënt	en	diens	familie	worden	
afgestemd.	Psycho-educatie	in	de	vorm	van	een	voorlichtingsbijeenkomst	over	detoxificatie	
is	één	van	de	mogelijkheden	om	familieleden	te	betrekken	bij	de	behandeling.	Deze	
bijeenkomst	voor	familieleden	wordt	over	het	algemeen	goed	gewaardeerd	door	patiënten	
en	hun	familie.	Daarnaast	is	het	voor	familie	belangrijk	dat	er	een	mogelijkheid	is	om	vragen	
te	stellen	aan	de	behandelend	arts.	In	sommige	gevallen	is	de	drempel	voor	familieleden	te	
hoog	om	naar	een	plenaire	informatiebijeenkomst	voor	familie	te	komen.	Een	alternatief	
kan	zijn	het	aanbieden	van	een	gesprek	met	de	patiënt	en	diens	familie	over	de	beoogde	
behandeling.	Indien	familie	goed	geïnformeerd	is	over	het	onderwerp	verslaving	en	de	
neurobiologische	componenten	ervan,	maar	ook	over	verslavingsgerelateerde	problemen	en	
detoxificatie	komt	er	vaak	meer	begrip	vanuit	de	familie	richting	de	patiënt.	De	behandelaar	
kan	hierbij	een	verbindende	schakel	zijn	tussen	patiënt	en	diens	familie.	Bij	ambulante	
detoxificatie	of	thuisdetoxificatie	is	het	een	optie	dat	familie	van	de	patiënt	bij	de	
gesprekken	met	de	verpleegkundige	aanwezig	is.	Het	betrekken	van	familie	betekent	ook	
vaak	een	ommezwaai	in	de	omgang	met	elkaar,	een	meer	bewuste	omgang	met	elkaar.	De	
vraag	“Hoe	denkt	de	patiënt	dat	zijn	familie	omgaat	met	zijn	verslaving?”	kan	een	thema	zijn	
voor	patiënten	tijdens	de	detoxificatie	(zie	psycho-educatie).		
Patiënten	vinden	het	over	het	algemeen	belangrijk	dat	zij	tijdens	een	intramurale	
detoxificatie	hun	familie	apart	van	de	andere	patiënten	kunnen	spreken.	De	slaapkamer	
binnen	de	instelling	is	niet	voor	alle	patiënten	de	gewenste	omgeving,	omdat	zij	dat	als	‘te	
opgesloten’	ervaren.	Verschillende	zithoeken	in	de	kliniek	waarin	patiënten	in	alle	rust	en	
privacy	met	familie	kunnen	praten	zijn	wenselijk.		
Patiënten	die	wegens	verstoorde	familieomstandigheden	of	anderszins	absoluut	niet	willen	
dat	hun	familie	betrokken	wordt	bij	de	behandeling	dienen	er	ook	vrij	in	zijn	om	te	zeggen	
dat	niemand	van	diens	familie	betrokken	hoeft	te	worden	bij	de	detoxificatie.	Het	is	aan	de	
behandelaar	om	samen	met	de	patiënt	naar	alternatieven	te	zoeken,	zoals	een	vriend	of	
goede	buur.	In	de	meeste	gevallen	verdient	betrokkenheid	bij	de	behandeling	van	een	
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belangrijke	ander	nog	altijd	de	voorkeur	boven	geen	betrokkenheid	van	naasten	bij	de	
behandeling.	
	
Aanbevelingen	

• Voorlichtingsbijeenkomsten kunnen georganiseerd worden om de familie beter bij de behandeling te betrekken. 
• Het verdient de voorkeur dat familie of belangrijke anderen betrokken worden bij de behandeling. Bespreek daartoe 

met de patiënt of betrokkenheid van diens familie of belangrijke anderen gewenst is.  
• Bij een ambulante detoxificatie is het mede van belang een coach te betrekken bij de detoxificatie ter controle van de 

medicatie-inname. 
• Indien de patiënt het moeilijk vindt om familie te betrekken bij de behandeling is het raadzaam om samen met de 

patiënt te zoeken naar oplossingen om toch betrokkenheid van familie of belangrijke anderen te bewerkstellingen.  

	
Vaktherapie		
	
Interventie	
Vaktherapie	is	een	overkoepelende	naam	voor	beeldende	therapie,	danstherapie,	
dramatherapie,	muziektherapie	en	psychomotorische	therapie.	Vaktherapie	is	een	
veelgebruikte	methode	voor	observatie,	diagnostiek	en	behandeling	bij	allerlei	problemen	
en	stoornissen.	Door	de	systematische	inzet	van	bovengenoemde	werkvormen	komen	de	
problemen	‘al	doende’	naar	voren.	Een	patiënt	kan	tijdens	vaktherapie	zijn	problemen	
uitdrukken,	bewerken	en	beïnvloeden.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	is	relatief	weinig	onderzoek	gedaan	naar	vaktherapie	en	het	beschikbare	onderzoek	is	
vaak	van	matige	kwaliteit.	Silverman	heeft	drie	RCT’s	uitgevoerd	naar	vaktherapie	bestaande	
uit	één	sessie	tijdens	detoxificatie.	Hij	vond	in	één	RCT	(Silverman,	2012)	significant	positieve	
effecten	voor	de	interventie	‘songwriting’	in	groepen	tijdens	intramurale	detoxificatie.	
Patiënten	die	deze	interventie	kregen	aangeboden	waren	meer	gemotiveerd	voor	
behandeling.	Ook	muziektherapie,	waaronder	lyriek	analyse	(Silverman,	2011;	2015),	lijkt	
een	positief	effect	te	hebben	op	behandelmotivatie	en	veranderbereidheid.	Geen	verschil	
werd	gevonden	tussen	muziektherapie,	verbale	therapie	en	wachtlijstconditie	(geen	
behandeling)	in	het	vertrouwen	drugs	te	kunnen	vermijden	(drug	avoidance	self-efficacy)	
(Silverman,	2014).		
	
Overige	overwegingen		
Er	zijn	aanwijzingen	dat	muziektherapie	een	positief	effect	kan	hebben	op	de	motivatie	voor	
behandeling.	Evenals	bij	andere	psychoactieve	interventies	is	het	onderzoek	tijdens	
detoxificatie	beperkt.	

5.6 Gecombineerde	interventies	
	
Interventie	
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Er	zijn	aanwijzingen	dat	muziektherapie	een	positief	effect	kan	hebben	op	de	motivatie	voor	
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Veel	studies	bevatten	meerdere	elementen	tegelijkertijd	van	de	hier	bovenbeschreven	
interventies.	Motiverende	gespreksvoering	wordt	vaak	gecombineerd	met	andere	
interventies.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Katz	e.a.	(2011)	vonden	significant	positievere	resultaten	voor	de	toepassing	van	‘Intensive	
Role	Induction	(IRI)’	tijdens	een	vierweekse	ambulante	buprenorfine	detoxificatie.	De	focus	
van	IRI	lag	op	psycho-educatie	over	detoxificatie	gericht	op	verkeerde	denkbeelden	over	
detoxificatie,	gericht	op	barrières	om	in	behandeling	te	blijven	en	gericht	op	de	waarde	van	
vervolgbehandeling.	IRI	richt	zich	op	de	therapeutische	relatie	en	focust	op	praktische	
strategieën	om	barrières	weg	te	nemen	en	niet	op	motivatie	voor	verandering.		
Loeber	e.a.	(2009)	vonden	in	een	kwantitatief	onderzoek	dat	een	combinatie	van	
motiverende	gespreksvoering,	vaardigheidstraining	(CGT)	en	psycho-educatie	(n=61)	tijdens	
intramurale	detoxificatie	significant	positievere	effecten	laat	zien	op	abstinentie	en	
doorstroom	naar	zelfhulpgroepen	en	psychotherapeutische	behandeling	ten	opzichte	van	
patiënten	die	alleen	een	traditionele	intramurale	detoxificatie	behandeling	(n=56)	volgden.		
Mueller	e	a.	(2012)	hebben	in	een	kwantitatief	onderzoek	(N=103)	onderzocht	of	
aanvullende	motivationele	gespreksvoering	en	cognitieve	gedragstherapie	het	rookgedrag	
van	patiënten	met	alcoholafhankelijkheidsproblematiek	beïnvloedt.	Men	voerde	metingen	
uit	bij	aanvang	en	zes	maanden	na	het	inzetten	van	de	interventie.	Uit	het	onderzoek	blijkt	
dat	het	inzetten	van	de	interventie	effect	had	tijdens	de	detoxificatie.	Echter	na	zes	
maanden	was	het	effect	verdwenen.	De	onderzoekers	wijten	dit	aan	het	feit	dat	na	
detoxificatie	de	interventie	niet	langer	wordt	aangeboden.		
Verslavingszorginstelling	IrisZorg	heeft	in	2004	een	ambulante	detoxificatie	richtlijn	opgezet	
die	naast	de	landelijke	richtlijn	Detox	(2004)	bestaat	uit	dagelijks	contact	op	werkdagen,	
tweemaal	per	week	een	groepsbijeenkomst,	fysieke	revalidatie	(herstellen	of	vervangen	van	
lichamelijke	aandoeningen	of	klachten),	actief	outreachend	beleid	en	een	actieve	
betrokkenheid	van	een	partner	of	belangrijke	andere	(Oosteren	e.a.,	2009).	Zij	laten	in	een	
niet	gerandomiseerde	studie	(n=10)	zien	dat	de	toepassing	van	psychosociale	interventies	
tijdens	een	ambulant	detoxificatieprogramma	ervoor	heeft	gezorgd	dat	veertien	van	de	
vijftien	patiënten,	vier	weken	na	het	afronden	van	de	ambulante	behandeling	abstinent	zijn	
gebleven.	
	
Overige	overwegingen	
Gecombineerde	behandelingen	lijken	een	positief	effect	te	kunnen	hebben	op	het	afronden	
van	de	behandeling	en	doorstroom	naar	vervolgbehandeling.	Combinatiebehandelingen	zijn	
echter	duur,	de	onderzochte	combinaties	divers	en	onbekend	is	welke	componenten	zorgen	
voor	het	effect.	Anderzijds	zien	we	bij	de	boven	uitgewerkte	interventies	ook	veel	overlap	
tussen	de	interventies;	de	gebruikte	methodieken,	uitgangspunten	en/of	doelen	overlappen.	
Voorbeelden	zijn	de	ondersteunende	empathische	houding,	commitment	tussen	patiënt	en	
behandelaar,	behandeldoelen	formuleren,	de	omgeving	betrekken,	psycho-educatie	en	
dergelijke.	Het	gaat	er	wellicht	niet	zozeer	om	welke	interventies	ingezet	worden,	maar	wel	
dát	ze	ingezet	worden	en	hoe	ze	ingezet	worden.	Afhankelijk	van	de	ernst	van	de	doelgroep	
kunnen	combinatiebehandeling	overwogen	worden	(stepped	care).	
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6 Alcohol	
Mary	Janssen	van	Raay	•	Tamara	Schoof-Beelen	

	
Samenvatting		

• Neurobiologie 
Alcohol heeft een effect op vele neurostransmittersystemen. Het vermindert glutaminerge prikkeloverdracht en versterkt 
GABA-erge inhibitie. Daarnaast heeft het onder andere, via opioïd antagonistische werking, invloed op dopamine-
overdracht. 
• Intoxicatie 
Een lichte intoxicatie geeft ontremming, licht gestoorde motoriek en euforie. Een matige intoxicatie geeft ataxie, analgesie, 
stemmingswisselingen, misselijkheid, braken en paranoia. Een ernstige intoxicatie geeft sufheid tot coma, gevaar voor 
aspiratie van stikken in maaginhoud, black-out en /of geheugenverlies. Dit is een levensbedreigende toestand. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
Onthoudingsverschijnselen bij alcoholafhankelijkheid doen zich voor vanaf enkele uren na het gebruik van de laatste 
alcoholische consumptie en vertonen een piek 24 tot 36 uur na het stoppen. Ook plotse substantiële reductie in chronisch 
alcoholgebruik kan leiden tot onthoudingsverschijnselen. Bij alcoholafhankelijkheid overheersen bij onthouding angst, 
opwinding, slapeloosheid, transpireren, trillen, misselijkheid, braken, tachycardie en verhoogde bloeddruk. Dit kan uitlopen 
tot een ernstig ziektebeeld, het delirium tremens, dat door de autonome dysregulatie dodelijk kan zijn. 
• Anamnese en diagnostiek 
In de anamnese zijn de volgende punten van belang: actueel alcoholgebruik en voorgeschiedenis, 
afhankelijkheidssymptomen, alcohol-gerelateerde problemen, gebruik/misbruik van andere drugs/medicatie, somatische 
klachten, psychologische en sociale problemen, cognitief functioneren, voedingstoestand en motivatie en bereidheid om te 
veranderen. Daarnaast is somatisch en psychiatrisch onderzoek van belang. 
• Bepaling van de setting 
Milde tot matige onthoudingssymptomen kunnen ambulant behandeld worden. Intramurale detoxificatie is aangewezen bij 
patiënten met een ernstige vorm van afhankelijkheid, ernstige psychiatrische en/of somatische comorbiditeit, co-gebruik 
van benzodiazepinen, leerstoornis of cognitieve beperking, insult of delier in de voorgeschiedenis. Bij mensen zonder 
steunsysteem wordt eerder overgegaan tot intramurale detoxificatie.  
• Monitoring 
Om alcoholonthouding te monitoren wordt het gebruik van de Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-
Ar) aanbevolen. 
• Farmacotherapie  
Bij de behandeling van een (gecompliceerd) alcoholonthoudingssyndroom, en ook ter voorkoming van complicaties, zijn 
langwerkende benzodiazepinen de eerste keus voor farmacotherapie. Daarnaast is thiamine essentieel ter voorkoming 
van het syndroom van Korsakov/Wernicke. 
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Inleiding	
Alcohol	is	een	al	duizenden	jaren	bekend	psychoactief	middel.	Alcohol	geeft	zowel	
lichamelijke	als	psychische	effecten,	die	toenemen	naarmate	er	meer	alcohol	gedronken	
wordt.	Wanneer	het	gebruikt	wordt	in	sociale	situaties	zorgt	het	voor	angstvermindering,	
ontremming	en	een	plezierig	gevoel.	Ook	zorgt	het	voor	een	licht	gestoorde	motoriek.	
Hogere	doseringen	alcohol	zorgen	voor	stemmingswisselingen,	misselijkheid,	braken	en	
paranoia	tot	comateuze	toestand	en	gevaar	van	stikken.		
Als	alcohol	regelmatig	in	grotere	hoeveelheden	wordt	ingenomen	gaat	het	lichaam	zich	aan	
het	middel	aanpassen	en	treedt	tolerantie	op.	Bij	de	toename	van	gebruik	naar	overmatig	
gebruik	en	van	overmatig	gebruik	naar	afhankelijkheid	zijn	vele	neurotransmittersystemen	
betrokken.	Een	aantal	daarvan	zijn	bekend,	zoals	het	dopamine-	en	opioïdsysteem,	en	het	
gamma-aminoboterzuur	(GABA)	en	glutamaat-systeem.	Alcoholgebruik	heeft	effect	op	
onder	andere	het	GABA,	N-methyl-d-aspartaat	(NMDA)	of	glutamaat,	serotonine,	het	
noradrenerge	en	opioïd	receptorsysteem	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2016).		
Dopamine,	opioïden,	GABA	en	glutamaat	hebben	invloed	op	de	nucleus	accumbens,	een	
belangrijk	onderdeel	van	het	mesocorticolimbisch	beloningssysteem	(Koob	e.a.,	2015).	De	
glutamaat-GABA-balans	raakt	tijdelijk	uit	evenwicht	door	hevig	drinken	en	past	zich	aan	bij	
alcoholafhankelijkheid.	Bij	het	staken	van	alcoholconsumptie	wanneer	zich	dat	in	grote	
hoeveelheden	elke	dag	voordoet,	kan	een	alcoholonthoudingssyndroom	optreden.	Zonder	
behandeling	met	benzodiazepinen	geeft	dit	een	dysregulatie	van	het	autonome	zenuwstelsel	
en	door	verhoging	van	noradrenaline	een	verhoogde	hartslag,	onrust	en	convulsies.	
Medische	ondersteuning	kan	noodzakelijk	zijn	om	schadelijke	effecten	als	een	delier	of	
onthoudingsinsult	te	voorkomen.	Van	de	hypothalamus-pijnappelklier-bijnier	as	(HPA-as)	is	
pas	sinds	kort	bekend	dat	deze	bijdraagt	aan	de	angstgevoelens	bij	onthouding	en	dat	een	
verhoogd	gehalte	aan	corticotropine	releasing	factor	(CRF)	kan	leiden	tot	terugval	(Gilpin	&	
Koob,	2008).		

6.1 Screening	en	diagnostiek		
	
6.1.1	 Welke	informatie	is	van	belang	om	alcoholintoxicatie	vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Alcoholintoxicatie	is	één	van	de	meest	voorkomende	intoxicaties.	Het	innemen	van	alcohol	
geeft	zowel	lichamelijke	als	psychische	effecten,	die	verergeren	naarmate	de	intoxicatie	
toeneemt.	Een	lichte	intoxicatie	geeft	ontremming,	licht	gestoorde	motoriek	en	euforie.	
Toxische	effecten	zijn	te	verwachten	vanaf	inname	van	600	mg/kg	respectievelijk	een	
bloedspiegel	van	1000	mg/L.	Als	levensbedreigende	concentraties	worden	genoemd:	>	5000	
mg/L	(kort	na	inname)	respectievelijk	>	4000	mg/L	(vijf	uur	na	inname)	respectievelijk	als	
levensbedreigende	doseringen	5-8	g/kg	voor	volwassenen;	3	g/kg	voor	kinderen.	Dit	zijn	
echter	slechts	richtwaarden;	er	bestaan	grote	interindividuele	verschillen,	als	gevolg	van	
verschil	in	farmacodynamiek	en	eventueel	bestaan	van	tolerantie.	Nota	bene	1	
promille=1000	mg/L	(Grouls,	2008).		
Een	matige	intoxicatie	geeft	ataxie,	analgesie,	stemmingswisselingen,	misselijkheid,	braken	
en	paranoia.	Een	ernstige	intoxicatie	geeft	sufheid	tot	coma,	gevaar	voor	aspiratie	van	en	
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Inleiding	
Alcohol	is	een	al	duizenden	jaren	bekend	psychoactief	middel.	Alcohol	geeft	zowel	
lichamelijke	als	psychische	effecten,	die	toenemen	naarmate	er	meer	alcohol	gedronken	
wordt.	Wanneer	het	gebruikt	wordt	in	sociale	situaties	zorgt	het	voor	angstvermindering,	
ontremming	en	een	plezierig	gevoel.	Ook	zorgt	het	voor	een	licht	gestoorde	motoriek.	
Hogere	doseringen	alcohol	zorgen	voor	stemmingswisselingen,	misselijkheid,	braken	en	
paranoia	tot	comateuze	toestand	en	gevaar	van	stikken.		
Als	alcohol	regelmatig	in	grotere	hoeveelheden	wordt	ingenomen	gaat	het	lichaam	zich	aan	
het	middel	aanpassen	en	treedt	tolerantie	op.	Bij	de	toename	van	gebruik	naar	overmatig	
gebruik	en	van	overmatig	gebruik	naar	afhankelijkheid	zijn	vele	neurotransmittersystemen	
betrokken.	Een	aantal	daarvan	zijn	bekend,	zoals	het	dopamine-	en	opioïdsysteem,	en	het	
gamma-aminoboterzuur	(GABA)	en	glutamaat-systeem.	Alcoholgebruik	heeft	effect	op	
onder	andere	het	GABA,	N-methyl-d-aspartaat	(NMDA)	of	glutamaat,	serotonine,	het	
noradrenerge	en	opioïd	receptorsysteem	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2016).		
Dopamine,	opioïden,	GABA	en	glutamaat	hebben	invloed	op	de	nucleus	accumbens,	een	
belangrijk	onderdeel	van	het	mesocorticolimbisch	beloningssysteem	(Koob	e.a.,	2015).	De	
glutamaat-GABA-balans	raakt	tijdelijk	uit	evenwicht	door	hevig	drinken	en	past	zich	aan	bij	
alcoholafhankelijkheid.	Bij	het	staken	van	alcoholconsumptie	wanneer	zich	dat	in	grote	
hoeveelheden	elke	dag	voordoet,	kan	een	alcoholonthoudingssyndroom	optreden.	Zonder	
behandeling	met	benzodiazepinen	geeft	dit	een	dysregulatie	van	het	autonome	zenuwstelsel	
en	door	verhoging	van	noradrenaline	een	verhoogde	hartslag,	onrust	en	convulsies.	
Medische	ondersteuning	kan	noodzakelijk	zijn	om	schadelijke	effecten	als	een	delier	of	
onthoudingsinsult	te	voorkomen.	Van	de	hypothalamus-pijnappelklier-bijnier	as	(HPA-as)	is	
pas	sinds	kort	bekend	dat	deze	bijdraagt	aan	de	angstgevoelens	bij	onthouding	en	dat	een	
verhoogd	gehalte	aan	corticotropine	releasing	factor	(CRF)	kan	leiden	tot	terugval	(Gilpin	&	
Koob,	2008).		

6.1 Screening	en	diagnostiek		
	
6.1.1	 Welke	informatie	is	van	belang	om	alcoholintoxicatie	vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Alcoholintoxicatie	is	één	van	de	meest	voorkomende	intoxicaties.	Het	innemen	van	alcohol	
geeft	zowel	lichamelijke	als	psychische	effecten,	die	verergeren	naarmate	de	intoxicatie	
toeneemt.	Een	lichte	intoxicatie	geeft	ontremming,	licht	gestoorde	motoriek	en	euforie.	
Toxische	effecten	zijn	te	verwachten	vanaf	inname	van	600	mg/kg	respectievelijk	een	
bloedspiegel	van	1000	mg/L.	Als	levensbedreigende	concentraties	worden	genoemd:	>	5000	
mg/L	(kort	na	inname)	respectievelijk	>	4000	mg/L	(vijf	uur	na	inname)	respectievelijk	als	
levensbedreigende	doseringen	5-8	g/kg	voor	volwassenen;	3	g/kg	voor	kinderen.	Dit	zijn	
echter	slechts	richtwaarden;	er	bestaan	grote	interindividuele	verschillen,	als	gevolg	van	
verschil	in	farmacodynamiek	en	eventueel	bestaan	van	tolerantie.	Nota	bene	1	
promille=1000	mg/L	(Grouls,	2008).		
Een	matige	intoxicatie	geeft	ataxie,	analgesie,	stemmingswisselingen,	misselijkheid,	braken	
en	paranoia.	Een	ernstige	intoxicatie	geeft	sufheid	tot	coma,	gevaar	voor	aspiratie	van	en	
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stikken	in	maaginhoud,	black-out	en/of	geheugenproblemen	(American	Psychiatric	
Association,	2013;	De	Vries	e.a.,	2009).	Dit	is	een	levensbedreigende	toestand.	Dit	beeld	kan	
verergerd	worden	door	hypoglykemie	en	hypothermie.		
Om	een	goede	inschatting	te	maken	van	de	mate	van	intoxicatie	is	een	ademanalyse	een	
uitstekend	instrument,	hiermee	kan	de	bloed	alcohol	concentratie	(BAC)	bij	benadering	
worden	gemeten.	Onder	BAC	verstaan	we	de	totale	hoeveelheid	alcohol	(in	gram)	in	het	
lichaam	gedeeld	door	de	totale	hoeveelheid	bloed	en	weefselvocht	(in	liter).	De	totale	
hoeveelheid	bloed	en	weefselvocht	kan	uitgerekend	worden	met	de	Widmark	formule:	
B=A/rW	x	100	–Vt.	De	parameter	r	wordt	de	Widmark	factor	genoemd,	en	schat	het	aandeel	
van	het	lichaamsgewicht	in	dat	water	is.	De	exacte	waarde	van	r	varieert	tussen	individuen,	
maar	redelijke	schattingen	zijn	r	=	0.7	voor	mannen	en	r	=	0,6	voor	vrouwen	(Jennings	&	
Adams,	2013).		
	

Conclusies	

Niveau 3 

Een lichte alcoholintoxicatie geeft ontremming, licht gestoorde motoriek en euforie. Toxische effecten 
zijn te verwachten vanaf inname van 600 mg/kg respectievelijk een bloedspiegel van 1000 mg/L.  
Een ernstige intoxicatie geeft sufheid tot coma, gevaar voor aspiratie van en stikken in maaginhoud, 
black-out en/of geheugenproblemen. 
Als levensbedreigende concentraties worden genoemd: > 5000 mg/L (kort na inname) respectievelijk 
> 4000 mg/L (5 uur na inname) respectievelijk als levensbedreigende doseringen 5-8 g/kg voor 
volwassenen; 3 g/kg voor kinderen. 
 
C Grouls, 2008; De Vries e.a., 2009;  Jennings & Adams, 2013 
D American Psychiatric Association, 2013  

	
Aanbevelingen	

• Verricht een ademanalyse om de bloed-alcohol-concentratie bij benadering te meten. 
• Houd er rekening mee dat de genoemde concentraties alcohol in het bloed en de verwachte toxische effecten 

daarbij, slechts richtwaarden zijn. Er bestaan grote interindividuele verschillen, als gevolg van verschil in 
farmacodynamiek, gender en eventueel bestaan van tolerantie (zie Widmark formule). 

• Baseer een indicatie voor behandeling van een intoxicatie in een algemeen ziekenhuis op het algemeen klinisch 
beeld, waarbij het alcoholpromillage in het bloed enkel ter ondersteuning wordt gebruikt. 

	
	
6.1.2	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	alcoholonthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Onthoudingsverschijnselen	doen	zich	voor	binnen	enkele	uren	na	het	gebruik	van	de	laatste	
alcoholische	consumptie	en	vertonen	een	piek	24	tot	36	uur	na	het	stoppen.	Ook	plotse	
substantiële	reductie	in	chronisch	alcoholgebruik	kan	leiden	tot	onthoudingsverschijnselen.	
Vroege	klachten	en	symptomen	omvatten	angst,	opwinding,	slapeloosheid,	transpireren,	
misselijkheid,	braken,	trillen,	tachycardie	en	verhoogde	bloeddruk.	De	aanpassing	aan	de	
overmaat	alcohol	zorgt	voor	het	uit	balans	raken	van	het	GABA/glutamaat-systeem	met	
downregulatie	van	GABA-receptoren	en	upregulatie	van	N-methyl-D-aspartate	receptor	
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(NMDA)	receptoren	(Ferreira	e.a.,	2015).	Dat	vergroot	de	kans	op	convulsies	en	delirium	
tremens.	Het	noradrenerge	systeem	dat	overprikkeld	wordt	bij	alcoholonthouding	is	de	
oorzaak	van	symptomen	als	angst,	agitatie,	verhoogde	bloeddruk,	tachycardie	en	tremor	
(Muzyk	e.a.,	2011).		
In	onderstaand	kader	worden	de	criteria	van	een	alcoholonthoudingssyndroom	beschreven.	
De	diagnose	volgens	de	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	volgende	vier	voorwaarden	
voldaan	wordt.	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	

American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Gecompliceerd	alcoholonthoudingssyndroom	
Een	gecompliceerd	onthoudingssyndroom	kan	zich	op	elk	moment	van	de	detoxificatie	
voordoen,	maar	treedt	meestal	op	tijdens	de	eerste	dagen	van	detoxificatie	(Mirijello	e.a.,	
2015).	
Alcoholonthoudingsinsulten	treden	meestal	binnen	48	uren	na	het	staken	van	het	gebruik	
op.	De	symptomen	hiervan	zijn	bewustzijnsverlies	en	algemene	verkramping	van	het	lichaam	
met	heftige	spierschokken	(DSM-5,	780.39).	De	insulten	zijn	meestal	gegeneraliseerd	van	
aard,	eenmalig	of	in	de	vorm	van	een	kort	cluster.	Het	kan	echter	ook	voorkomen	dat	de	
insulten	overgaan	in	een	status	epilepticus	(SE)	(Brust	in	Sullivan	&	Pfefferbaum,	2014).	
Status	epilepticus	bij	volwassenen	is	een	toestand	van	voortdurende	epileptische	aanvallen	
gedurende	meer	dan	vijf	minuten,	of	snel	terugkerende	aanvallen	zonder	het	verkrijgen	van	
het	bewustzijn	tussen	de	aanvallen	door	(Feen	e.a.,	2008).		
Het	alcoholonthoudingsdelirium	of	delirium	tremens	(DSM-5,	291.0)	is	een	ernstige	vorm	van	
het	onthoudingssyndroom.	Het	begint	48	tot	72	uur	na	het	staken	van	het	gebruik	en	wordt	

Alcoholonthoudingssyndroom/alcoholonthoudingssyndroom	291.81		
Classificatiecriteria	zijn	
A.	Staken	(of	minderen)	van	alcoholgebruik	dat	fors	en	langdurig	is	geweest.		
	
B.	Twee	(of	meer)	van	de	volgende	kenmerken,	ontstaan	binnen	enkele	uren	tot	een	paar	dagen	na	het	

staken	(of	minderen)	van	het	alcoholgebruik	zoals	beschreven	in	criterium	A:	
1. Autonome	hyperactiviteit	(bijvoorbeeld	transpireren	of	een	polsfrequentie	hoger	dan	100	per	minuut).	
2. Toegenomen	tremor	van	de	handen.	
3. Insomnia.	
4. Misselijkheid	of	braken.	
5. Passagère	visuele,	tactiele	of	auditieve	hallucinaties	of	illusoire	vervalsingen.	
6. Psychomotorische	agitatie.	
7. Angst.	
8. Gegeneraliseerde	tonisch-clonische	insulten.	
	
C.	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	

het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.	
	
D.	De	klachten	of	verschijnselen	kunnen	niet	worden	toegeschreven	aan	een	somatische	aandoening	en	

kunnen	niet	beter	worden	verklaard	door	een	andere	psychische	stoornis,	waaronder	de	intoxicatie-	of	
onttrekkingssymptomen	van	een	ander	middel.		
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(NMDA)	receptoren	(Ferreira	e.a.,	2015).	Dat	vergroot	de	kans	op	convulsies	en	delirium	
tremens.	Het	noradrenerge	systeem	dat	overprikkeld	wordt	bij	alcoholonthouding	is	de	
oorzaak	van	symptomen	als	angst,	agitatie,	verhoogde	bloeddruk,	tachycardie	en	tremor	
(Muzyk	e.a.,	2011).		
In	onderstaand	kader	worden	de	criteria	van	een	alcoholonthoudingssyndroom	beschreven.	
De	diagnose	volgens	de	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	volgende	vier	voorwaarden	
voldaan	wordt.	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	

American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Gecompliceerd	alcoholonthoudingssyndroom	
Een	gecompliceerd	onthoudingssyndroom	kan	zich	op	elk	moment	van	de	detoxificatie	
voordoen,	maar	treedt	meestal	op	tijdens	de	eerste	dagen	van	detoxificatie	(Mirijello	e.a.,	
2015).	
Alcoholonthoudingsinsulten	treden	meestal	binnen	48	uren	na	het	staken	van	het	gebruik	
op.	De	symptomen	hiervan	zijn	bewustzijnsverlies	en	algemene	verkramping	van	het	lichaam	
met	heftige	spierschokken	(DSM-5,	780.39).	De	insulten	zijn	meestal	gegeneraliseerd	van	
aard,	eenmalig	of	in	de	vorm	van	een	kort	cluster.	Het	kan	echter	ook	voorkomen	dat	de	
insulten	overgaan	in	een	status	epilepticus	(SE)	(Brust	in	Sullivan	&	Pfefferbaum,	2014).	
Status	epilepticus	bij	volwassenen	is	een	toestand	van	voortdurende	epileptische	aanvallen	
gedurende	meer	dan	vijf	minuten,	of	snel	terugkerende	aanvallen	zonder	het	verkrijgen	van	
het	bewustzijn	tussen	de	aanvallen	door	(Feen	e.a.,	2008).		
Het	alcoholonthoudingsdelirium	of	delirium	tremens	(DSM-5,	291.0)	is	een	ernstige	vorm	van	
het	onthoudingssyndroom.	Het	begint	48	tot	72	uur	na	het	staken	van	het	gebruik	en	wordt	

Alcoholonthoudingssyndroom/alcoholonthoudingssyndroom	291.81		
Classificatiecriteria	zijn	
A.	Staken	(of	minderen)	van	alcoholgebruik	dat	fors	en	langdurig	is	geweest.		
	
B.	Twee	(of	meer)	van	de	volgende	kenmerken,	ontstaan	binnen	enkele	uren	tot	een	paar	dagen	na	het	

staken	(of	minderen)	van	het	alcoholgebruik	zoals	beschreven	in	criterium	A:	
1. Autonome	hyperactiviteit	(bijvoorbeeld	transpireren	of	een	polsfrequentie	hoger	dan	100	per	minuut).	
2. Toegenomen	tremor	van	de	handen.	
3. Insomnia.	
4. Misselijkheid	of	braken.	
5. Passagère	visuele,	tactiele	of	auditieve	hallucinaties	of	illusoire	vervalsingen.	
6. Psychomotorische	agitatie.	
7. Angst.	
8. Gegeneraliseerde	tonisch-clonische	insulten.	
	
C.	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	

het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.	
	
D.	De	klachten	of	verschijnselen	kunnen	niet	worden	toegeschreven	aan	een	somatische	aandoening	en	

kunnen	niet	beter	worden	verklaard	door	een	andere	psychische	stoornis,	waaronder	de	intoxicatie-	of	
onttrekkingssymptomen	van	een	ander	middel.		
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voorafgegaan	door	onthoudingsverschijnselen.	Het	kan	echter	worden	gemaskeerd	of	
vertraagd	door	andere	ziekten	of	medicatie.	Er	zijn	symptomen	van	ernstige	sympathische	
hyperactiviteit	(zoals	tachycardie,	hypertensie,	koorts	en	ernstig	transpireren)	die	voorboden	
kunnen	zijn	van	een	delirium.	De	mortaliteit	wordt	geschat	op	1-5%	en	neemt	toe	als	de	
diagnose	laat	wordt	gesteld,	de	behandeling	inadequaat	is	en	er	bijkomende	somatische	
stoornissen	zijn	(Schuckit,	2014).		
Symptomen	van	alcoholgeïnduceerde	psychotische	stoornissen	(AIPD)	(DSM-5,	291.5;	Soyka,	
2012)	zijn	zeer	levendige	en	hardnekkige	hallucinaties,	overwegend	auditieve	maar	soms	ook	
visuele	hallucinaties.	De	patiënt	hoort	meestal	anderen	over	hem	of	haar	spreken,	en	voelt	
zich	bedreigd	of	achtervolgd.	AIPD	heeft	een	lifetime-prevalentie	van	0,4%	in	de	algemene	
populatie	en	van	4%	in	een	populatie	met	alcoholafhankelijkheid	en	een	puntprevalentie	van	
0,4-0,6%	bij	patiënten	opgenomen	wegens	alcoholgerelateerde	stoornissen.	De	12-
maandsprevalentie	van	AIPD	is	minder	dan	1%	(Soyka,	2012).	AIPD	komt	frequenter	voor	
dan	delirium	door	alcoholonthouding,	maar	leidt	minder	vaak	tot	behandeling	of	opname	
(Engelhard	e.a.,	2015).	
Hyponatriëmie	is	gedefinieerd	als	een	plasmanatriumconcentratie	(pNa)	<	135	mmol/l	(NIV,	
2012).	Meest	voorkomende	klachten	passend	bij	een	hyponatriëmie	zijn	hoofdpijn,	
verwardheid,	somnolentie,	bewustzijnsdaling	en	tremoren.		
Een	ander	ernstig	toestandsbeeld	is	het	osmotisch	demyelinisatiesyndroom	(ODS).	Het	
osmotische	demyelinisatie	syndroom	wordt	in	de	neurologische	literatuur	ook	centrale	
pontiene	myelinolysis	(CPM)	genoemd,	hoewel	de	afwijkingen	ook	buiten	de	pons	kunnen	
voorkomen	(Richtlijn	Elektrolyten	Stoornissen,	NIV,	2012).	Het	centraal	pontiene	myelinolyse	
(CPM)	(DSM-5,	341.8)	betreft	een,	progressief	neurologisch	toestandsbeeld	dat	gelieerd	is	
aan	alcoholisme,	levercirrose	en	ondervoeding,	vaak	in	combinatie	met	een	snelle	stijging	
van	plasmanatrium.	Singh	e.a.	(2014)	voerden	een	systematische	review	uit	naar	Centrale	
pontiene	en	extrapontine	myelinolys	-	vormen	van	osmotisch	demyelinsatiesyndroom	(ODS)	
-	en	definieerde	het	spectrum	van	oorzaken,	risicofactoren,	klinische	en	radiologische	
presentaties	en	functionele	uitkomsten	van	deze	aandoening.	Van	de	2602	artikelen	die	
geïdentificeerd	zijn,	werden	38	caseseries	opgenomen	met	in	totaal	541	patiënten	die	
voldeden	aan	de	inclusiecriteria.	Singh	e.a.	beschreven	de	resultaten	van	een	systematic	
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prognose	is	lang	niet	altijd	fataal	en	daarom	is	behandeling	aan	de	patiënt	geboden	(Singh	
e.a.,	2014).		
Het	syndroom	van	Wernicke	of	de	encefalopathie	van	Wernicke	is	een	acute	
neuropsychiatrische	aandoening.	Deze	stoornis	van	het	centraal	zenuwstelsel	komt	voort	uit	
een	gebrek	aan	thiamine	(vitamine	B1).	Dit	wordt	veroorzaakt	door	gebrekkige	opname	
(bariatrische	chirurgie,	darmproblemen),	gebrekkige	voeding	(ondervoeding,	anorexia,	
zwangerschapsbraken),	gebrekkige	utilisatie	(gebrek	aan	magnesium	als	cofactor)	(Isenberg-
Grzeda	e.a.,	2012)	of	toegenomen	uitscheiding,	zoals	bij	diarree	en	bij	alcoholmisbruik.	Het	
syndroom	wordt	gekenmerkt	door	de	volgende	symptomen:	verlamming	van	de	oogspieren,	
ataxie,	mentale	staat	van	verwarring,	delier,	coma	en	kan	de	dood	tot	gevolg	hebben.	De	
presentatie	is	divers	en	kan	aspecifiek	zijn,	hetgeen	ertoe	kan	leiden	dat	deze	aandoening	
niet	herkend	wordt	(MDR	alcohol,	2009).	De	verschijnselen	kunnen	verminderen	als	de	
patiënt	direct	thiamine	toegediend	krijgt	en	stopt	met	alcoholgebruik.		
Het	refeedingsyndroom	is	een	combinatie	van	verlaagde	elektrolytenplasmaconcentraties,	
met	name	hypofosfatemie,	en	vochtretentie	die	volgt	op	herintroductie	van	koolhydraten	bij	
een	vastende	of	ondervoede	patiënt	(Lambers	&	Kraaijenbrink,	2014).	Symptomen	zijn	
paresthesiën	en	insulten	bij	verminderde	contractiliteit	van	de	hartspier	waardoor	perifeer	
oedeem	ontstaat.		
	

Conclusies	

Niveau 4 

Er wordt gesproken over een onthoudingssyndroom indien twee (of meer) van de volgende 
kenmerken, ontstaan binnen enkele uren tot een paar dagen na het staken (of minderen) van het 
alcoholgebruik: autonome hyperactiviteit (bijvoorbeeld transpireren of een polsfrequentie hoger dan 
100 per minuut), toegenomen tremor van de handen, insomnia, misselijkheid of braken, passagère 
visuele, tactiele of auditieve hallucinaties of illusoire vervalsingen, psychomotorische agitatie, angst, 
gegeneraliseerde tonisch-clonische insulten. 
De hiervoor genoemde klachten of verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of 
beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere 
belangrijke terreinen en kunnen niet worden toegeschreven aan een somatische aandoening en 
kunnen niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis, waaronder de intoxicatie- 
of onttrekkingssymptomen van een ander middel. 
 
D American Psychiatric Association, 2013 

Niveau 4  

Indien alcoholonthoudingsinsulten zich voor doen treden deze meestal binnen 48 uren na het staken 
van het gebruik op. De symptomen hiervan zijn bewustzijnsverlies en algemene verkramping van het 
lichaam met heftige spierschokken. 
	
D American Psychiatric Association, 2013 

Niveau 3 
Insulten kunnen overgaan in een status epilepticus (SE) 
 
C Brust in Sullivan & Pfefferbaum, 2014 

Niveau 4 

Het alcoholonthoudingsdelirium of delirium tremens (DSM-5, 291.0) is een ernstige vorm van het 
onthoudingssyndroom. Het begint 48 tot 72 uur na het staken van het gebruik en wordt 
voorafgegaan door onthoudingsverschijnselen. 
 
D American Psychiatric Associaton, 2013 

Niveau 4 Symptomen van alcoholgeïnduceerde psychotische stoornissen (AIPD) zijn zeer levendige en 
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hardnekkige hallucinaties, overwegend auditieve maar soms ook visuele hallucinaties. 
 
D American Psychiatric Associaton, 2013; Soyka, 2012 

Niveau 4 

Hyponatriëmie is gedefinieerd als een plasmanatriumconcentratie (pNa) < 135 mmol/l. Meest 
voorkomende klachten passend bij een hyponatriëmie zijn hoofdpijn, verwardheid, somnolentie, 
bewustzijnsdaling en tremoren. 
 
D Richtlijn Elektrolysten Stoornissen, NIV, 2012 

Niveau 4 

Het centraal pontiene myelinolyse (CPM) betreft een, progressief neurologisch toestandsbeeld dat 
gelieerd is aan alcoholisme, levercirrose en ondervoeding, vaak in combinatie met een snelle stijging 
van plasmanatrium. 
 
D American Psychiatric Associaton, 2013 

Niveau 3 

Het syndroom van Wernicke of de encefalopathie van Wernicke is een acute neuropsychiatrische 
aandoening. Deze stoornis van het centraal zenuwstelsel komt voort uit een gebrek aan thiamine 
(vitamine B1). Dit wordt veroorzaakt door gebrekkige opname (bariatrische chirurgie, 
darmproblemen), gebrekkige voeding (ondervoeding, anorexia, zwangerschapsbraken), gebrekkige 
utilisatie (gebrek aan magnesium als cofactor). 
 
C Isenberg-Grzeda e.a., 2012; MDR alcohol, 2009 

Niveau 4 

Bij patiënten met een slechte voedingstoestand kan een refeedingsyndroom ontstaan na herstart 
van koolhydraten.  
 
D Lambers en Kraaijenbrink, 2014 

Niveau 4 

Het refeedingsyndroom is een combinatie van verlaagde elektrolytenplasmaconcentraties, met name 
hypofosfatemie, en vochtretentie dat volgt op herintroductie van koolhydraten bij een vastende of 
ondervoede patiënt. Symptomen zijn paresthesiën en insulten bij verminderde contractiliteit van de 
hartspier waardoor perifeer oedeem ontstaat. 
 
D Lambers en Kraaijenbrink, 2014 

	
Overige	overwegingen	
Een	onthoudingssyndroom	kan	verder	verergeren	als	patiënten	niet	goed	ingesteld	zijn	op	
benzodiazepinen	zoals	te	herkennen	is	aan	een	hoge	bloeddruk	of	snelle	hartslag,	of	als	de	
benzodiazepinen	niet	goed	opgenomen	worden	doordat	de	patiënt	misselijk	is	en	moet	
braken.	Een	onthoudingsbeeld	moet	niet	verward	worden	met	een	kater	die	de	ochtend	na	
het	overmatig	alcoholgebruik	wordt	ervaren,	waarbij	ook	misselijkheid,	braken	en	hoofdpijn	
kunnen	optreden	die	het	gevolg	zijn	van	de	effecten	van	acetaldehyde	en	dehydratie.		
	
Aanbevelingen	

• Vroege herkenning van onthoudingsinsulten, -delirium en psychotische stoornissen, hyponatriëmie, ODS, syndroom 
van Wernicke is van belang om de patiënt tijdig te kunnen behandelen en, indien nodig, tijdig te kunnen verwijzen 
naar een algemeen ziekenhuis.  

• De aandoening osmotisch demyelinisatiesyndroom (ODS) kan steeds beter herkend worden, en de prognose is lang 
niet altijd fataal en daarom verdient de patiënt behandeling. Het is van belang alert te zijn bij de patiënt op deze 
aandoening zeker wanneer deze braakt of diarree heeft gehad.  
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• Bij de aanwezigheid van symptomen als slikproblemen, dysartrie en gedragsveranderingen is een magnetic 
resonance imaging (MRI) scan noodzakelijk om al dan niet de diagnose ODS te kunnen stellen.  

• Thiamine is essentieel vooraf aan de herstart van opname van koolhydraten na een periode van ondervoeding. Het is 
van belang er rekening mee te houden dat na herstart van de opname van koolhydraten een refeeding syndroom kan 
optreden, waarop de patiënt gemonitord moet worden.  

	
6.1.3	 Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	alcoholonthoudingssyndroom?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	differentiaaldiagnoses	van	het	alcoholonthoudingssyndroom	betreffen	het	
benzodiazepine-onthoudingssyndroom	en	GHB-onthoudingssyndroom.	Deze	syndromen	
lijken	op	elkaar	vanwege	symptomen	als	onrust,	angst	en	autonome	dysregulatie	die	bij	alle	
drie	de	onthoudingssyndromen	kunnen	optreden.	Daarnaast	kunnen	hypoglykemie	en	
hyponatriëmie	symptomen	tonen	die	lijken	op	symptomen	behorend	bij	het	
alcoholonthoudingssyndroom,	waaronder	verwardheid,	somnolentie,	bewustzijnsdaling	en	
tremoren.	
Een	alcoholdelier	is	niet	te	onderscheiden	van	een	delier	door	andere	oorzaken	bij	somatisch	
zieke	patiënten	(MDR	alcohol,	2009).	De	presentatie	ervan	is	divers	en	kan	aspecifiek	zijn,	
hetgeen	ertoe	kan	leiden	dat	deze,	mogelijk	dodelijke	aandoening	niet	herkend	wordt	
(Harrington	&	Vardi,	2014).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Het benzodiazepine-onthoudingssyndroom en het GHB-onthoudingssyndroom tonen symptomen als 
onrust, angst en autonome dysregulatie die ook bij het alcoholonthoudingssyndroom kunnen 
optreden. 
 
D  Expertopinie 

Niveau 4 

De presentatie van een alcoholdelier is divers en kan aspecifiek zijn en is niet te onderscheiden van 
een delier door andere oorzaken bij somatisch zieke patiënten. 
 
D MDR alcohol, 2009; Harrington & Vardi, 2014  

Niveau 4 

Hypoglykemie en hyponatriëmie kunnen symptomen tonen die lijken op het 
alcoholonthoudingssyndroom. 
 
D American Psychiatric Association, 2013 

	
6.1.4	 Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Alcoholgebruik	heeft	direct	en	indirect	effect	op	organen	en	het	zenuwstelsel	en	hangt	
samen	met	ongeveer	zestig	verschillende	aandoeningen	(Anderson	&	Baumberg,	2006;	
Cargiulo,	2007;	Room	e.a.,	2005).	Hieronder	vallen	zowel	chronische	aandoeningen	als	acute	
aandoeningen	en	verwondingen.		
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Somatische	en	psychische	klachten	zijn	van	belang	bij	de	indicatiestelling	en	uitvoering	van	
detoxificatie.	De	National	Guideline	Clearinghouse	(2011)	beschrijft	de	volgende	
anamnestische	onderdelen:		
- somatische	klachten;	inclusief	historie	op	insulten	en	recente	(hoofd)traumata,	
- psychiatrische	anamnese	naar	acute	en	chronische	psychiatrische	comorbiditeit,	
- psychologische	en	sociale	problemen,	
- cognitief	functioneren	bijvoorbeeld	op	indicatie	door	afname	van	de	Mini-Mental	State	

Examination	(MMSE)	of	Montreal	Cognitive	Assessment	(MoCA),	
- motivatie	en	bereidheid	om	te	veranderen,	
- de	werkgroep	stelt	hierbij	ook	het	belang	van	het	uitvragen	van	actueel	gebruik	en	de	

voorgeschiedenis	van	alcoholgebruik	en	afhankelijkheidssymptomen.	
	
Lichamelijk	onderzoek	
De	belangrijkste	somatische	gevolgen	van	overmatig	alcoholgebruik	zijn	geassocieerd	met	
levercirrose	en	tumoren	in	de	mondholte,	slokdarm	en	de	lever	(Boomsma	e.a.,	2014).		
Het	is	van	belang	bij	opname	een	lichamelijk	onderzoek	te	doen.	Bij	aanvang	en	gedurende	
een	detoxificatie	is	het	van	belang,	naast	hartauscultatie,	de	bloeddruk	en	pols	te	meten,	
deze	kunnen	verhoogd	zijn	als	gevolg	van	onthouding	en/of	vanwege	premorbide	
cardiovasculaire	aandoeningen.	Er	dient	onderzoek	plaatst	te	vinden	naar	acute	
neurologische	verschijnselen	zoals	vermindering	van	bewustzijn	en	verwardheid.	Er	dient	
onderzocht	te	worden	of	er	sprake	is	van	Wernicke’s	encefalopathie	(Caine	criteria:	
oogbewegingsproblemen,	verwardheid	/geheugenproblemen,	of	ataxie	bij	slechte	
voedingstoestand)	(The	National	Guideline	Clearinghouse,	2011).		
Ook	een	delier	kan	optreden,	hierbij	is	het	doen	van	nauwkeurig	lichamelijk	onderzoek	en	
bloedonderzoek	om	somatische	oorzaken	uit	te	sluiten	noodzakelijk.		
Daarnaast	is	het	van	belang	te	letten	op	tekenen	van	ondervoeding	en	uitdroging	(zie	de	
Landelijke	Eerstelijns	Samenwerkings	Afspraak	(LESA)	Ondervoeding,	2010),	zoals	
gewichtsbepaling,	huidturgorbepaling,	en	eventueel	centraal	veneuze	druk.	Hierbij	dient	ook	
nagegaan	te	worden	of	de	patiënt	hyponatriëmie	heeft	(een	plasmanatriumconcentratie	
(pNa)	<	135	mmol/l).	Meest	voorkomende	klachten	passend	bij	een	hyponatriëmie	zijn	
misselijkheid,	braken,	hoofdpijn,	dubbelzien,	vallen,	epilepsie	(Hoorn	e.a.,	2013).		
Indien	zich	acute	symptomen	van	ODS	voor	doen	bij	de	patiënt,	waaronder	verlamming	van	
de	ledematen,	dysfagie	en	dysarthrie	(moeite	met	slikken	en	praten),	dubbelzien	en	
bewustzijnsverlies	is	de	huidige	standaardmethode	voor	het	stellen	van	de	diagnose	ODS	een	
MRI	van	de	hersenen	(Singh	e.a.,	2014).	
Longausculatie	kan	uitgevoerd	worden	ter	uitsluiting	van	bijvoorbeeld	een	
aspiratiepneumonie.	De	buik	dient	onderzocht	te	worden	op	aanwijzingen	voor	lever-	en	
pancreasaandoeningen.	Ook	moet	aandacht	worden	besteed	aan	de	eventuele	
aanwezigheid	van	een	urineweginfectie.	In	het	onderzoek	dient	meegenomen	te	worden	of	
de	patiënt	pijnklachten	heeft.	De	huid	kan	geïnspecteerd	worden	op	spider	neavi	als	
indicatie	van	trombocytopenie.	Reflexen	en	vibratiesensibiliteit	kunnen	aanwijzingen	geven	
voor	polyneuropathie.	Met	name	het	hoofd	dient	onderzocht	te	worden	op	verwondingen	
om	een	inschatting	te	maken	op	intracranieel	letsel.		
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Bloedonderzoek	
Bloedonderzoek	is	zinvol	om	de	mate	van	somatische	comorbiditeit	in	kaart	te	brengen	en	
indien	noodzakelijk	tijdens	de	detoxificatie	op	basis	van	de	uitslagen	het	(medicatie)beleid	
aan	te	passen	(expertopinie).	Op	basis	van	aandoeningen	die	zich	voor	kunnen	doen	na	
(langdurig)	alcoholgebruik	–	zoals	in	voorgaande	paragrafen	beschreven	-	stelt	de	werkgroep	dat	
een	bloedonderzoek	in	ieder	geval	dient	te	bevatten:	een	algeheel	bloedbeeld,	leverfuncties	
(inclusief	bilirubine),	nierfuncties,	leverlijden,	elektrolyten	(Na,	K,	Mg,	fosfaat)	en	glucose.	Op	
geleide	van	de	anamnese	en/of	het	lichamelijk	onderzoek	kan	het	wenselijk	zijn	om	
aanvullend	te	kijken	naar	de	schildklier,	stollingsparameters,	albumine,	ijzer/ferritine,	
vitaminestatus,	lipase/amylase.	Bij	een	anamnestische	aanwijzing	voor	methanolingestie	
dient	een	methanolspiegel	bepaald	te	worden.		
	
Psychiatrisch	onderzoek	
Psychiatrisch	onderzoek	wordt	tijdens	de	intake	vaak	bemoeilijkt	vanwege	een	
intoxicatiebeeld	of	juist	een	onthoudingsbeeld.	Aandacht	moet	er	in	ieder	geval	zijn	voor	het	
risico	op	suïcide.	Na	het	afronden	van	de	detoxificatie	kan	er	beter	onderzoek	verricht	
worden	naar	veel	voorkomende	comorbiditeit	zoals	angst-	en	stemmingsstoornissen.	Tijdens	
de	detoxificatieprocedure	kan	men	de	patiënt	wel	observeren	om	eventuele	
stemmingsproblemen	op	te	merken	en	ingrijpen	bij	acuut	suïcidaal	gedrag.	
	
Conclusies	

Niveau 4 

De werkgroep adviseert een uitgebreid algemeen en neurologisch onderzoek bij deze 
patiëntengroep. Extra aandacht dient uit te gaan naar ondervoeding, dehydratie, leverlijden en 
neurologische pathologie (polyneuropathie, Wernicke). 
 
D  expertopinie 

Niveau 4 

Bepaling van kalium, fosfaat en magnesium is van belang vanwege het osmotisch 
demyelinisatiesyndroom (ODS)- en om vervolgens complicaties snel te behandelen. 
 
D expertopinie 

	
Overige	overwegingen	
Chronisch	overmatig	alcoholgebruik	brengt	een	groot	risico	op	somatische	comorbiditeit	
met	zich	mee.	Ernstig	verslaafde	patiënten	kunnen	vanuit	zorgmijdend	gedrag	lang	
rondlopen	met	fysieke	ongemakken.		
	

Aanbevelingen	
• Het is van belang bij opname een lichamelijk onderzoek te doen bestaande uit: hartauscultatie, bloeddruk en pols, 

neurologische verschijnselen (zoals vermindering van bewustzijn en verwardheid/geheugenproblemen en ataxie), de 
huid en eventuele verwondingen. 

• Het is van belang aandacht te hebben voor psychologische en psychiatrische problemen. 
• Daarnaast is het advieste letten op tekenen van ondervoeding en uitdroging (zie de Landelijke Eerstelijns 

SamenwerkingsAfspraak). 
• Wanneer men bij opname kalium, fosfaat en magnesium bepaalt -en natrium vanwege het ODS- is het mogelijk om 
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complicaties snel te behandelen. Indien een patiënt bij de start van een opname een slechte voedingstoestand heeft 
is het van belang de bepaling van de elektrolyten inclusief fosfaat, magnesium en kalium bij klachten te herhalen 
tijdens de detoxificatie.  

• Een bloedonderzoek dient in ieder geval een algeheel bloedbeeld, leverfuncties (inclusief bilirubine), nierfuncties, 
elektrolyten (Na, K, Mg, fosfaat) en glucose te bevatten. Op geleide van de anamnese en/of het lichamelijk 
onderzoek kan het wenselijk zijn om aanvullend te kijken naar de schildklier, stollingsparameters, albumine, 
ijzer/ferritine, vitaminestatus, lipase/amylase. Bij anamnestische aanwijzing voor  methanolingestie dient een 
methanolspiegel bepaald te worden.  

• Omdat patiënten met alcoholafhankelijkheid een hoge kans hebben op neurologische problemen dient er bij opname 
een neurologische screening plaats te vinden. 

• Voor het kunnen stellen van de diagnose ODS is het doen van een MRI-scan van de hersenen noodzakelijk. 

	
	
6.1.5	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	dan	

wel	intramuraal	moet	plaatsvinden?		
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Medicamenteuze	interventies	gericht	op	onthoudingsverschijnselen,	vitaminetekorten	en	
voorkómen	van	terugval	kunnen	door	de	huisarts	worden	uitgevoerd	als	deze	zich	daartoe	
voldoende	competent	acht	(MDR	alcohol,	2009).	De	NHG-richtlijn	‘Problematisch	
alcoholgebruik’	(Boomsma	e.a.,	2014)	beschrijft	dat	de	huisarts	de	behandeling	van	
onthoudingsverschijnselen	zelf	kan	uitvoeren	tenzij	er	een	indicatie	is	voor	intramurale	
detoxificatie.	Verwijzing	door	de	huisarts	naar	een	verslavingszorginstelling	of	consultatie	
van	een	verslavingsarts	gebeurt	in	samenspraak	met	de	patiënt,	hetzij	op	zijn	verzoek	(of	zijn	
naasten),	hetzij	op	initiatief	van	de	huisarts	als	er	meer	ondersteuning	nodig	is	bij	de	
behandeling	dan	de	huisarts	kan	bieden	(Boomsma	e.a.,	2014).	Indien	een	indicatie	bestaat	
voor	verwijzing	naar	een	verslavingszorginstelling,	maar	de	patiënt	dit	(nog)	niet	accepteert,	
kan	de	huisarts	zelf	de	begeleiding	starten	en	(afhankelijk	van	het	beloop)	de	patiënt	
proberen	te	motiveren	voor	intensievere	behandeling.	De	huisarts	of	ambulant	behandelaar	
van	een	GGZ-instelling	verwijst	een	patiënt	naar	de	verslavingszorg	bij	(de	kans	op)	
ernstigere	onthoudingsverschijnselen.	Een	mild	tot	matig	alcoholonthoudingssyndroom	kan	
succesvol	ambulant	onder	begeleiding	van	de	verslavingszorg	(in	samenwerking	met	de	
huisarts)	behandeld	worden.	Een	intramurale	behandeling	is	in	het	algemeen	niet	effectiever	
dan	een	ambulante	behandeling.	Onderzoek	van	Merkx	e.a.	(2014)	toont	positieve	
resultaten	–	in	het	aantal	patiënten	dat	abstinentie	bereikt	-bij	het	inzetten	van	
ondersteunende	farmacotherapie	tijdens	ambulante	detoxificatie.	De	uitvoerbaarheid	van	
intensieve	zeer	gestructureerde	ambulante	alcoholdetoxificatie	in	maximaal	tien	dagen	is	
onderzocht	in	Duitsland	(Soyka	&	Horak,	2004).	Zij	vonden	dat	60%	van	de	patiënten	in	
aanmerking	kwam	voor	een	ambulante	detoxificatie.	Bijna	alle	ambulante	detoxificaties	
(94%)	werden	succesvol	afgerond,	58.9%	ontving	medicatie	voor	hun	
onthoudingssymptomen.	Zij	concluderen	dan	ook	dat	ambulante	detoxificatie	veilig	en	
effectief	is	voor	een	subgroep	van	de	patiënten.	De	overige	40%	werden	om	medische	
redenen	intramuraal	gedetoxificeerd:	polydruggebruik,	geschiedenis	van	ernstige	
alcoholgerelateerde	stoornissen	(insulten,	alcoholpsychoses),	ernstige	psychiatrische	
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stoornissen	(bijvoorbeeld	schizofrenie,	suïcidaliteit),	ernstige	cognitieve	stoornissen,	ernstige	
medische	aandoeningen	(longontsteking,	tuberculose	of	andere	besmettelijke	ziekten),	
hoofdletsel,	een	ernstige	levercirrose,	erosieve	gastritis,	pancreatitis,	verminderde	fysieke	
toestand	en	cardiovasculaire	aandoeningen.	Een	recente	review	(Nadkarni	e.a.,	2016)	
onderzocht	de	effectiviteit,	veiligheid	en	uitvoerbaarheid	van	ambulante	
detoxificatieprogramma’s.	Op	basis	van	20	studies	concluderen	de	onderzoekers	dat	
ambulante	detoxificatie	betere	drinkuitkomsten	heeft,	goedkoper	is	en	goed	geaccepteerd	
wordt	door	stakeholders.	De	studies	(Nadkarni	e.a.,	2016)	beschrijven	een	verscheidenheid	
aan	ambulante	versus	intramurale	detoxificatiecriteria.		
	
Criteria	voor	ambulante	detoxificatie	zijn:	
- een	andere	persoon	die	beschikbaar	is	voor	het	bieden	van	zorg	en	ondersteuningen	

aan	de	patiënt	en	voor	monitoring	van	de	patiënt;	
- een	veilige	thuisomgeving;	
- geen	ander	middelengebruik;		
- toestemming	van	de	huisarts.	
Anderen	niet	zo	algemeen	beschreven	criteria	voor	ambulante	detoxificatie	betreffen:	
- mogelijkheid	van	de	patiënt	om	de	kliniek	te	kunnen	bereiken;	
- mogelijkheid	om	medicamenteuze	instructies	op	te	volgen;	
- kunnen	stoppen	met	werken	voor	één	week;	
- onvermogen	om	zelf	te	detoxificeren;	
- de	patiënt	is	relatief	gezond.	
	
Criteria	voor	intramurale	detoxificatie	zijn	onder	meer:		
- medische	aandoeningen,	waaronder	een	geschiedenis	van	epilepsie,	onverklaarbare	

bewusteloosheid,	geelzucht,	haematemesis	(braken	van	bloed),	melaena	(zwarte,	
kleverige	ontlasting),	ascites,	ernstige	perifere	neuritis,	cerebrovasculair	accident	(CVA)	
of	coronaire	hart-	en	vaatziekten,	diabetes	type	2	en	hypertensie	en	ernstige	
lichamelijke	ziekte	(onbepaald);	

- geschiedenis	van	complicaties	tijdens	detoxificatie,	zoals	ernstige	
onthoudingsverschijnselen	en	delirium	tremens	(huidige	of	vroegere);	

- drop-out	tijdens	detoxificatie	in	het	verleden;	
- herhaald	verzuim	om	te	starten	met	detoxificeren.		
	
Andere	redenen	om	geen	ambulante	detoxificatie	uit	te	voeren	zijn:	
- geestelijke	gezondheidsproblemen,	zoals	psychosen,	suïcidaliteit,	ernstige	

geheugenproblemen,	actieve	hallucinaties	of	geschiedenis	van	hallucinaties,	depressie,	
ander	middelenmisbruik	naast	alcoholmisbruik	en	andere	ernstige	psychische	
stoornissen	(onbepaald);	

- patiënten	zonder	een	stabiele	verblijfplaats	of	zonder	steunsysteem.	
	
Deze	criteria	komen	overeen	met	de	aanbevelingen	voor	intramurale	detoxificatie	zoals	
vermeld	in	verschillende	richtlijnen	(MDR	alcohol,	2009;	National	Clearinghouse	Guidelines,	
2011;	Frei	e.a.,	2012;	Muncie,	2013):	
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- patiënten	met	een	ernstige	vorm	van	afhankelijkheid	30	eenheden	per	dag	>	30	score	
op	de	Severity	of	Alcohol	Dependence	Questionnaire	(SADQ);		

- ernstige	psychiatrische	of	somatische	comorbiditeit;		
- sociale	desintegratie;		
- co-gebruik	van	benzodiazepinen;	
- een	leerstoornis	of	cognitieve	beperking;	
- een	insult	of	delier	in	de	voorgeschiedenis;	
- chronische	pijn;	
- ernstige	onthoudingsklachten.	
De	meest	recente	richtlijn	van	de	Franse	Alcohol	Society	(Rolland	e.a.,	2016)	adviseert	op	
basis	van	evidentieniveau	2	intramurale	detoxificatie	voor	patiënten	met	een	geschiedenis	
van	insulten,	delirium	tremens,	instabiele	psychiatrische	comorbiditeit	en	andere	
geassocieerde	stoornissen	in	middelengebruik.	
	
Intramurale	behandeling	in	een	algemeen	ziekenhuis	
Bij	ernstige	onthoudingssymptomen,	zoals	bij	een	ernstig	delirium,	kan	een	
delierbehandeling	op	een	afdeling	met	meer	intensieve	zorg	noodzakelijk	zijn.	Hiervoor	is	
multimodale	multispecialistische	behandeling	nodig	(Mattoo	e.a.,	2012)	met	op-titratie	van	
de	benzodiazepinen,	eventueel	met	intraveneuze	toediening	van	benzodiazepinen,	naar	
gelang	de	ernst	van	het	onthoudingsbeeld	zoals	vastgesteld	met	de	CIWA-Ar	(Mattoo	e.a.,	
2012).	Dat	moet	op	een	detoxificatie-afdeling	plaatsvinden	waar	intensieve	controles	
mogelijk	zijn.	Indien	dat	in	een	verslavingszorgkliniek	niet	mogelijk	is,	is	behandeling	in	een	
algemeen	ziekenhuis	noodzakelijk.		
Bij	ernstige	neurologische	aandoeningen	(waaronder	acute	symptomen	als	verlamming	van	
de	ledematen,	dysfagie	en	dysarthrie	of	het	syndroom	van	Wernicke	en	het	osmotische	
demyelnisatiesyndroom)	dient	de	patiënt	terstond	verwezen	te	worden	naar	een	ziekenhuis	
voor	nadere	diagnostiek	en	behandeling	(expertopinie).	
Ook	in	geval	van	ernstige	intoxicatie	is	doorverwijzing	naar	een	algemeen	ziekenhuis	
geïndiceerd.	Onafhankelijk	van	het	promillage,	is	dat	wanneer	de	patiënt	zijn	ademweg	niet	
meer	kan	beschermen	(mogelijk	ook	met	slikproblemen),	wanneer	er	bloeddruk-	of	
hartritmeproblemen	zijn,	en/of	wanneer	de	patiënt	zodanig	in	coma	is	dat	hij	niet	meer	
reageert	op	pijnprikkels	(Grouls,	2008).	Ook	aangetoonde	intoxicatie	(toxische	spiegels)	van	
methanol	of	ethyleenglycol	(Grouls,	2012)	vergt	opname	in	het	ziekenhuis	(zie	paragraaf	
6.4.4).	Eveneens	indien	behandeling	van	een	delier	niet	effectief	is	om	de	patiënt	te	
stabiliseren,	is	het	zaak	de	patiënt	snel	te	verwijzen	naar	een	ziekenhuis.		
	
Conclusies	

Niveau 4 

De huisarts kan de behandeling van onthoudingsverschijnselen zelf uitvoeren tenzij er een indicatie 
is voor intramurale detoxificatie. Verwijzing door de huisarts naar een verslavingszorginstelling of 
consultatie van een verslavingsarts gebeurt in samenspraak met de patiënt, hetzij op zijn verzoek (of 
zijn naasten), hetzij op initiatief van de huisarts als er meer ondersteuning nodig is bij de 
behandeling dan de huisarts kan bieden. 
 
D Boomsma e.a., 2014, paragraaf behandeling onthoudingsverschijnselen. 1.1.1 
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Niveau 3 

Een delierhandeling op een afdeling met meer intensieve zorg kan noodzakelijk zijn bij een ernstig 
delirium.  
 
C Mattoo e.a., 2012  

Niveau 3 

De patiënt dient te worden ingestuurd naar een algemeen ziekenhuis indien deze ernstig 
geïntoxiceerd is. De intoxicatie wordt hierbij niet geassocieerd met het promillage, maar met de 
volgende fysieke kenmerken: wanneer de patiënt zijn ademweg niet meer kan beschermen, er 
bloeddruk- of hartritmeproblemen zijn of wanneer de patiënt zodanig in coma is dat hij niet meer 
reageert op prikkels. 
 
C Grouls e.a., 2008  

	

Overige	overwegingen	
Bij	een	pNa	<	122	mmol	per	liter	is	het	van	belang	de	patiënt	te	verwijzen	naar	een	algemeen	

ziekenhuis	in	verband	met	het	risico	op	centraal	ponteïne	myelinolyse.	

	

Aanbevelingen	
• Bij de bepaling van de setting dient het uitgangspunt te zijn ambulant als het kan, intramuraal als het moet vanwege 

somatische, psychiatrische of sociale comorbiditeit.  
• De huisarts kan een alcoholdetoxificatiebehandeling zelf opstarten indien de problematiek mild tot matig is en de 

huisarts zich daartoe voldoende competent voelt. Bij twijfel dient de verslavingszorg te worden ingeschakeld. 
• Bij mensen zonder steunsysteem wordt eerder een intramurale detoxificatie geïndiceerd.  
• Bij ernstige encephalopatische aandoeningen (waaronder het syndroom van Wernicke en het osmotische 

demyelnisatiesyndroom) dient de patiënt terstond verwezen te worden naar een ziekenhuis voor nadere diagnostiek 
en behandeling. 

• Het is van belang de patiënt te verwijzen naar een algemeen ziekenhuis bij een pNa < 122 mmol per liter in verband 
met het risico op centraal pontïne myelinolyse. 

6.2 Monitoring	
	
6.2.1	 Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	

alcoholonthoudingsverschijnselen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Regelmatige	klinische	monitoring	wordt	geadviseerd	bij	detoxificatie	onder	medische	
begeleiding	(Rolland	e.a.,	2016).	Om	alcoholonthouding	te	monitoren	wordt	in	alle	relevante	
richtlijnen	de	Clinical	Institute	Withdrawal	Assessment	for	Alcohol	revised	(CIWA-Ar)	
aanbevolen	(MDR	alcohol,	2009;	TIP	2006;	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	practical	
guidelines,	Frei	e.a.,	2012;	NHS,	2011;	Rolland	e.a.,	2016).	De	CIWA-Ar	(Casselman,	1993)	
lijkt	de	gouden	standaard	om	alcoholonthouding	op	tien	relevante	symptoomgroepen	te	
monitoren.	De	CIWA-Ar	geeft	een	maat	voor	de	ernst	van	de	alcoholonthouding	en	kan	
ingezet	worden	bij	het	(symptoomtriggered)	toedienen	van	medicatie.	De	CIWA-Ar	schaal	is	
het	meest	sensitieve	instrument	voor	assessment	van	patiëntervaringen	in	relatie	tot	
alcoholonthouding	en	is	bedoeld	om	tijdens	de	detoxificatieperiode	verschillende	keren	af	te	
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Niveau 3 

Een delierhandeling op een afdeling met meer intensieve zorg kan noodzakelijk zijn bij een ernstig 
delirium.  
 
C Mattoo e.a., 2012  

Niveau 3 

De patiënt dient te worden ingestuurd naar een algemeen ziekenhuis indien deze ernstig 
geïntoxiceerd is. De intoxicatie wordt hierbij niet geassocieerd met het promillage, maar met de 
volgende fysieke kenmerken: wanneer de patiënt zijn ademweg niet meer kan beschermen, er 
bloeddruk- of hartritmeproblemen zijn of wanneer de patiënt zodanig in coma is dat hij niet meer 
reageert op prikkels. 
 
C Grouls e.a., 2008  
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Bij	een	pNa	<	122	mmol	per	liter	is	het	van	belang	de	patiënt	te	verwijzen	naar	een	algemeen	

ziekenhuis	in	verband	met	het	risico	op	centraal	ponteïne	myelinolyse.	
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• Bij de bepaling van de setting dient het uitgangspunt te zijn ambulant als het kan, intramuraal als het moet vanwege 

somatische, psychiatrische of sociale comorbiditeit.  
• De huisarts kan een alcoholdetoxificatiebehandeling zelf opstarten indien de problematiek mild tot matig is en de 

huisarts zich daartoe voldoende competent voelt. Bij twijfel dient de verslavingszorg te worden ingeschakeld. 
• Bij mensen zonder steunsysteem wordt eerder een intramurale detoxificatie geïndiceerd.  
• Bij ernstige encephalopatische aandoeningen (waaronder het syndroom van Wernicke en het osmotische 

demyelnisatiesyndroom) dient de patiënt terstond verwezen te worden naar een ziekenhuis voor nadere diagnostiek 
en behandeling. 

• Het is van belang de patiënt te verwijzen naar een algemeen ziekenhuis bij een pNa < 122 mmol per liter in verband 
met het risico op centraal pontïne myelinolyse. 

6.2 Monitoring	
	
6.2.1	 Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	

alcoholonthoudingsverschijnselen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Regelmatige	klinische	monitoring	wordt	geadviseerd	bij	detoxificatie	onder	medische	
begeleiding	(Rolland	e.a.,	2016).	Om	alcoholonthouding	te	monitoren	wordt	in	alle	relevante	
richtlijnen	de	Clinical	Institute	Withdrawal	Assessment	for	Alcohol	revised	(CIWA-Ar)	
aanbevolen	(MDR	alcohol,	2009;	TIP	2006;	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	practical	
guidelines,	Frei	e.a.,	2012;	NHS,	2011;	Rolland	e.a.,	2016).	De	CIWA-Ar	(Casselman,	1993)	
lijkt	de	gouden	standaard	om	alcoholonthouding	op	tien	relevante	symptoomgroepen	te	
monitoren.	De	CIWA-Ar	geeft	een	maat	voor	de	ernst	van	de	alcoholonthouding	en	kan	
ingezet	worden	bij	het	(symptoomtriggered)	toedienen	van	medicatie.	De	CIWA-Ar	schaal	is	
het	meest	sensitieve	instrument	voor	assessment	van	patiëntervaringen	in	relatie	tot	
alcoholonthouding	en	is	bedoeld	om	tijdens	de	detoxificatieperiode	verschillende	keren	af	te	
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nemen	(afnametijd	is	enkele	minuten).	Patiënten	met	een	score	lager	dan	acht	hebben	
meestal	geen	farmacologische	ondersteuning	bij	de	detoxificatie	(meer)	nodig	(zie	
uitgebreidere	uitleg	onderaan	deze	paragraaf)	aldus	(Daeppen	e.a.,	2002;	e.a.,	2012;	
Sachdeva	e.a.,	2014).	Echter	worden	er	ook	scores	van	10	genoemd	in	de	literatuur	waarbij	
de	farmacotherapeutische	behandeling	kan	worden	stopgezet,	waaronder	(Dom	e.a.,	2004;	
Sullivan	e.a.,	1989).		
De	CIWA-Ar	kan	gebruikt	worden	in	een	algemeen	ziekenhuis,	maar	afname	ervan	wordt	
vaak	te	tijdsintensief	gevonden	in	deze	setting	en	het	gebruik	is	afhankelijk	van	
verpleegkundigen.	Recent	is	er	in	Schotland	een	verkorte	screeningslijst	ontwikkeld	voor	
gebruik	in	een	algemeen	ziekenhuis,	de	Glasgow	Modified	Alcohol	Withdrawal	Scale	
(GMAWS).	Uit	onderzoek	naar	deze	GMAWS	(Benson	e.a.,	2012)	bleek	dat	de	lijst	door	
verpleegkundigen	als	prettig	wordt	ervaren	en	er	door	tijdige	anticipatie	op	onthouding	
betere	zorg	kan	worden	geleverd	en	er	minder	agressie	was.	Er	is	echter	nog	geen	
Nederlandse	vertaling	en	het	onderzoek	is	beperkt	uitgevoerd.	We	geven	in	deze	richtlijn	
daarom	geen	advies	over	het	gebruiken	van	de	GMAWS.	Daarnaast	kan	de	‘Prediction	of	
Alcohol	Withdrawal	Severity	Scale’	(PAWSS)	gebruikt	worden	in	een	algemeen	ziekenhuis	of	
spoedeisende-hulpafdeling	als	instrument	om	het	risico	op	het	ontwikkelen	van	het	
alcoholonthoudingssyndroom	in	te	schatten	(Maldonado	e.a.,	2014).	Deze	lijst	vergt	relatief	
weinig	tijd	en	expertise	(Maldonado	e.a.,	2012).	De	test	lijkt	het	risico	op	het	ontwikkelen	
van	een	alcoholonthoudingssyndroom	goed	te	screenen	(Maldonado	e.a.,	2014).	Ook	van	
deze	lijst	is	nog	geen	Nederlandse	vertaling	beschikbaar	en	onderzocht.		
De	Obsessive	Compulsive	Drinking	Scale	(OCDS)	(16	items,	zelfinvullijst,	afnameduur	vijf	
minuten)	brengt	verschillende	aspecten	van	craving	(drang)	naar	alcohol	in	kaart.	De	
Nederlandse	versie	is	gevalideerd	(Schippers	e.a.,	1997).	De	OCDS	wordt	–	meestal	wekelijks	
–	afgenomen	om	de	vooruitgang	wat	betreft	craving	tijdens	de	behandeling	te	evalueren	
(Dom	e.a.,	2004).	
	
Conclusies	

Niveau 4 

Voor monitoring van alcoholonthouding binnen de verslavingshulpverlening wordt geadviseerd de 
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-Ar) (Casselman, 1993) te gebruiken. 
Deze lijst is het beste onderzocht en lijkt goed toepasbaar om farmacotherapie mee in te stellen.  
Afname van de CIWA-Ar kost ongeveer vier minuten. 
 
D  MDR alcohol, 2009; TIP 45, 2006; Alcohol and other drug withdrawal practical guidelines, 
 Victoria Australia, 2012; Rolland e.a.,2016; NHS, 2011  

Niveau 3 

De ‘Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale’ (PAWSS) lijkt het risico op het ontwikkelen van 
een alcoholonthoudingssyndroom goed te screenen.  
 
C Maldonado e.a., 2014  

	
Overige	overwegingen	
Afname	van	de	CIWA-Ar	vraagt	goede	scholing/ervaring	van	de	afnemers	in	het	observeren	
van	onthoudingsverschijnselen.	Ondanks	dat	er	in	publicaties	van	onder	andere	(Dom	e.a.,	
2004;	Sullivan	e.a.,	1989)	gesproken	wordt	over	een	afkappunt	van	‘tien’	kiest	de	werkgroep	
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ervoor	een	afkappunt	van	‘acht’	te	hanteren.	De	werkgroep	houdt	dit	afkappunt	aan	
aangezien	bij	de	meeste	en	meest	recente	onderzoeken	naar	het	symptoomtriggered	
toedienen	van	benzodiazepinen	deze	cut-off	waarde	wordt	gebruikt.	Daarnaast	is	het	zo	dat	
symptoomtriggered	detoxificeren	als	mogelijk	snellere	detoxificatie	met	minder	medicatie	
load	genoemd	wordt	en	deze	detoxificatie	vooral	met	een	cutoff	waarde	van	de	CIWA-Ar	
van	‘acht’	onderzocht	en	veilig	bevonden	is.	
De	werkgroep	stelt	dat	de	Prediction	of	Alcohol	Withdrawal	Severity	Scale	(PAWSS)	gebruikt	
kan	worden	in	een	algemeen	ziekenhuis	of	spoedeisende-hulpafdeling	als	instrument	om	het	
risico	op	het	ontwikkelen	van	het	alcoholonthoudingssyndroom	te	screenen.	De	PAWSS	en	
GMAWS	zijn	enkel	in	het	Engels	beschikbaar.	Omdat	deze	lijsten	nog	niet	vertaald	zijn	naar	
het	Nederlands,	is	het	niet	mogelijk	deze	lijst	binnen	de	Nederlandse	verslavingszorg	of	
algemene	ziekenhuizen	standaard	te	adviseren.	
	
Aanbevelingen	

• De afnemers van de CIWA-Ar dienen goede scholing genoten te hebben voordat zij zelfstandig de CIWA-Ar afnemen 
bij de patiënt. Zij dienen op kritische wijze de onthoudingsverschijnselen te observeren en te rapporteren op deze 
monitoringlijst. 

• Bij de keuze voor het symptoomtriggered toedienen van medicatie de CIWA-Ar op dag 1, 2, 3, 5 en 7 afnemen. 
Gedurende de eerste drie dagen dient deze lijst twee keer per dag afgenomen te worden en gedurende dag vijf en 
zeven, één keer per dag. Zo nodig de afname van de CIWA-Ar na dag zeven vervolgen totdat de onthouding 
vermindert.  

• Bij een vast afbouwschema van medicatie de CIWA-Ar op dag 1, 2, 3, 5 en 7 afnemen. Neem deze lijst 2 keer per 
dag af gedurende de eerste 3 dagen. Zo nodig vervolgen totdat de onthouding vermindert.  

• Een CIWA-Ar score > 15 is kenmerkend voor een ernstig alcoholonthoudingssyndroom en indiceert regelmatige 
controles (elke 2 uur) en inzet van medicatie (bijvoorbeeld 30 mg chloordiazepoxide, 10 mg diazepam of 2 mg 
lorazepam). 

• Bij een CIWA-Ar score tussen 8 en 15 is er sprake van een matige alcoholonthouding en kunnen de controles minder 
intensief (elke 6 uur) plaatsvinden, maar is er nog altijd een indicatie voor medicatie (bijvoorbeeld 15 mg 
chloordiazepoxide, 5 mg diazepam of 1 mg lorazepam).  

• Bij een CIWA-Ar score < 8 is er nog slechts sprake van lichte alcoholonthouding en is medicatie niet meer 
noodzakelijk.  

• Indien de CIWA-Ar score 3 keer < 8 is, dan kunnen de controles gestaakt worden.  

	
6.2.2	 Welke	overige	somatische	en	psychische	aspecten	moeten	worden	gemonitord	

tijdens	detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Tijdens	de	detoxificatiefase	is	het	van	belang	dat	het	lichamelijk	en	psychisch	welbevinden	
vande	patiënt	uitgebreid	wordt	gemonitord,	vanwege	het	breed	scala	aan	symptomen	die	
kunnen	optreden.	Voor	het	monitoren	van	eventuele	psychische	klachten	kan	bijvoorbeeld	
de	Depressie	Angst	Stress	(DASS)	vragenlijst	worden	gebruikt.	Slecht	slapen	is	onderdeel	van	
een	delirium.	De	CIWA-Ar	besteedt	geen	aandacht	aan	slaap,	voeding,	vochtinname,	pijn	en	
comorbiditeit,	maar	deze	aspecten	zijn	wel	van	invloed	op	het	welslagen	van	de	
behandeling.	Daarom	is	het	van	belang	hier	tijdens	en	na	de	behandeling	aandacht	voor	te	
hebben.	Met	name	bij	patiënten	met	een	slechte	voedingstoestand	is	het	van	belang	om	
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ervoor	een	afkappunt	van	‘acht’	te	hanteren.	De	werkgroep	houdt	dit	afkappunt	aan	
aangezien	bij	de	meeste	en	meest	recente	onderzoeken	naar	het	symptoomtriggered	
toedienen	van	benzodiazepinen	deze	cut-off	waarde	wordt	gebruikt.	Daarnaast	is	het	zo	dat	
symptoomtriggered	detoxificeren	als	mogelijk	snellere	detoxificatie	met	minder	medicatie	
load	genoemd	wordt	en	deze	detoxificatie	vooral	met	een	cutoff	waarde	van	de	CIWA-Ar	
van	‘acht’	onderzocht	en	veilig	bevonden	is.	
De	werkgroep	stelt	dat	de	Prediction	of	Alcohol	Withdrawal	Severity	Scale	(PAWSS)	gebruikt	
kan	worden	in	een	algemeen	ziekenhuis	of	spoedeisende-hulpafdeling	als	instrument	om	het	
risico	op	het	ontwikkelen	van	het	alcoholonthoudingssyndroom	te	screenen.	De	PAWSS	en	
GMAWS	zijn	enkel	in	het	Engels	beschikbaar.	Omdat	deze	lijsten	nog	niet	vertaald	zijn	naar	
het	Nederlands,	is	het	niet	mogelijk	deze	lijst	binnen	de	Nederlandse	verslavingszorg	of	
algemene	ziekenhuizen	standaard	te	adviseren.	
	
Aanbevelingen	

• De afnemers van de CIWA-Ar dienen goede scholing genoten te hebben voordat zij zelfstandig de CIWA-Ar afnemen 
bij de patiënt. Zij dienen op kritische wijze de onthoudingsverschijnselen te observeren en te rapporteren op deze 
monitoringlijst. 

• Bij de keuze voor het symptoomtriggered toedienen van medicatie de CIWA-Ar op dag 1, 2, 3, 5 en 7 afnemen. 
Gedurende de eerste drie dagen dient deze lijst twee keer per dag afgenomen te worden en gedurende dag vijf en 
zeven, één keer per dag. Zo nodig de afname van de CIWA-Ar na dag zeven vervolgen totdat de onthouding 
vermindert.  

• Bij een vast afbouwschema van medicatie de CIWA-Ar op dag 1, 2, 3, 5 en 7 afnemen. Neem deze lijst 2 keer per 
dag af gedurende de eerste 3 dagen. Zo nodig vervolgen totdat de onthouding vermindert.  

• Een CIWA-Ar score > 15 is kenmerkend voor een ernstig alcoholonthoudingssyndroom en indiceert regelmatige 
controles (elke 2 uur) en inzet van medicatie (bijvoorbeeld 30 mg chloordiazepoxide, 10 mg diazepam of 2 mg 
lorazepam). 

• Bij een CIWA-Ar score tussen 8 en 15 is er sprake van een matige alcoholonthouding en kunnen de controles minder 
intensief (elke 6 uur) plaatsvinden, maar is er nog altijd een indicatie voor medicatie (bijvoorbeeld 15 mg 
chloordiazepoxide, 5 mg diazepam of 1 mg lorazepam).  

• Bij een CIWA-Ar score < 8 is er nog slechts sprake van lichte alcoholonthouding en is medicatie niet meer 
noodzakelijk.  

• Indien de CIWA-Ar score 3 keer < 8 is, dan kunnen de controles gestaakt worden.  

	
6.2.2	 Welke	overige	somatische	en	psychische	aspecten	moeten	worden	gemonitord	

tijdens	detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Tijdens	de	detoxificatiefase	is	het	van	belang	dat	het	lichamelijk	en	psychisch	welbevinden	
vande	patiënt	uitgebreid	wordt	gemonitord,	vanwege	het	breed	scala	aan	symptomen	die	
kunnen	optreden.	Voor	het	monitoren	van	eventuele	psychische	klachten	kan	bijvoorbeeld	
de	Depressie	Angst	Stress	(DASS)	vragenlijst	worden	gebruikt.	Slecht	slapen	is	onderdeel	van	
een	delirium.	De	CIWA-Ar	besteedt	geen	aandacht	aan	slaap,	voeding,	vochtinname,	pijn	en	
comorbiditeit,	maar	deze	aspecten	zijn	wel	van	invloed	op	het	welslagen	van	de	
behandeling.	Daarom	is	het	van	belang	hier	tijdens	en	na	de	behandeling	aandacht	voor	te	
hebben.	Met	name	bij	patiënten	met	een	slechte	voedingstoestand	is	het	van	belang	om	
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extra	aandacht	te	hebben	voor	een	gezond	voedingspatroon.	Bij	een	Body	Mass	Index	<	20	
of	recent	gewichtsverlies	van	meer	dan	10%	van	het	totale	gewicht,	is	de	kans	op	het	
refeeding	syndroom	vergroot.	Daarnaast	is	het	van	belang	om	bij	elke	controle,	de	
bloeddruk,	de	hartslag	en	de	temperatuur	te	meten	bij	de	patiënt.		
	
Aanbevelingen	

• De werkgroep adviseert de slaap, voedingstoestand, vochtinname, pijn en comorbiditeit voor, tijdens en na de 
behandeling anamnestisch te monitoren bij de patiënt naast de afname van de CIWA-Ar.  

• Bij slaapproblemen worden vragenlijsten geadviseerd die de slaapproblemen nader uitvragen. 
• Bij depressieve klachten kan de Depressie Angst en Stress vragenlijst worden afgenomen (DASS). 

6.3 Farmacologische	behandeling		
	 	
De	farmacotherapeutische	ondersteuning	van	een	alcoholonthoudingssyndroom	voorkomt	
onrust	en	angst	bij	de	patiënt	en	is	er	vooral	op	gericht	om	complicaties	te	voorkomen	of,	
indien	toch	aanwezig,	te	behandelen.	De	meest	voorkomende	en	risicovolle	complicaties	
betreffen	het	onthoudingsinsult	en	onthoudingsdelier,	hyponatriëmie	en	een	acuut	
syndroom	van	Wernicke.	Tijdig	en	adequaat	opstarten	van	farmacotherapie,	met	aanvullend	
ook	vitamines	is	hierbij	van	essentieel	belang.		
Benzodiazepinen	zijn	nog	altijd	het	middel	van	eerste	keus,	omdat	ze	het	best	in	staat	blijken	
onthoudingsinsulten	te	voorkomen.	Dit	blijkt	uit	alle	bestaande	richtlijnen	(waaronder	
Rolland	e.a.,	2016)	en	een	Cochrane	review	(Amato	e.a.,	2011).	Daarnaast	wordt	er	veel	
onderzoek	gedaan	naar	alternatieve	medicatie	voor	benzodiazepinen	bij	de	ondersteuning	
van	het	alcoholonthoudingssyndroom,	waaronder	het	gebruik	van	antidepressiva,	anti-
epileptica	en	anderen.	Sommige	farmacologische	alternatieven	zijn	veelbelovend,	maar	
meer	en	beter	kwalitatief	onderzoek	is	nodig	voordat	definitieve	conclusies	getrokken	
kunnen	worden	(Cooper	&	Vernon,	2013).	
	
6.3.1	 Hoe	dient	de	ondersteuning	met	benzodiazepinen	bij	een	

alcoholonthoudingssyndroom	te	worden	vormgegeven?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Alle	richtlijnen	en	reviews	geven	aan	dat	benzodiazepinen	het	middel	van	eerste	keus	zijn	
(Frei	e.a.,	2012;	TIP	45,	2006;	MDR	alcohol,	2009;	NHS,	2011),	waarbij	er	uit	onderzoek	geen	
significante	verschillen	worden	gevonden	tussen	diverse	benzodiazepinen	onderling.	Bij	de	
behandeling	van	een	(ongecompliceerd)	alcoholonthoudingssyndroom	zijn	langwerkende	
benzodiazepinen	de	eerste	keus	voor	farmacotherapie,	omdat	ze	het	best	in	staat	blijken	de	
onthoudingsinsulten	te	voorkomen.	Daarnaast	is	door	de	lange	halfwaardetijd	de	kans	op	
reboundsymptomen	bij	de	afbouw	ook	minder.	De	Substance	misuse,	Clinical	Guideline	van	
de	NHS	(2011)	spreekt	een	voorkeur	uit	voor	chloordiazepoxide	omdat	door	de	lange	
halfwaardetijd	en	langere	T-max	het	misbruikpotentieel	lager	is.	Bij	kans	op	
onthoudingsinsulten	wordt	diazepam	aanbevolen	vanwege	de	korte	T-max.	Richtlijnen	
spreken	geen	eenduidig	advies	uit	over	de	farmacologische	behandeling.	In	de	Cochrane	
review	(Amato	e.a.,	2011)	staat	in	de	conclusie	niet	genoemd	dat	chloordiazepoxide	de	
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beste	optie	is.	In	de	NHG	richtlijn	(Boomsma	e.a.,	2014)	staat	wel	vermeld	dat	
chloordiazepoxide	het	beste	middel	is.	In	andere	richtlijnen	wordt	met	name	diazepam	en	
lorazepam	genoemd	(en	soms	oxazepam).	Bij	leverfunctiestoornissen	of	ouderen	is	er	een	
voorkeur	voor	oxazepam	(niet	symptoomtriggered	doseren)	of	lorazepam,	omdat	dit	minder	
kans	geeft	op	stapelen	van	de	metabolieten.		
Vanwege	het	hoge	verslavingspotentieel	van	benzodiazepinen	is	het	van	belang	niet	langer	
dan	voor	de	detoxificatieperiode	benzodiazepinen	voor	te	schrijven.		
Bij	het	begin	van	het	onthoudingsbeeld	volgens	de	CIWA-Ar	en/of	oplopende	pols	en/of	
bloeddruk	dient	gestart	te	worden	met	benzodiazepinen.	Het	is	belangrijk	niet	te	wachten	
op	een	bepaalde	lage	bloedalcoholwaarde	of	uitslagen	van	bloedonderzoeken	(Mainerova	
e.a.,	2013;	Steiner,	2011).	In	de	richtlijn	Substance	misuse,	Clinical	Guideline	van	de	NHS	
(2011)	wordt	een	meer	afwachtend	beleid	beschreven.	Daar	wordt	geadviseerd	met	
benzodiazepinebehandeling	te	wachten	totdat	een	Bloed	Alcohol	Concentratie	(BAC)	onder	
de	0,8	promille	bereikt	is.		
Bij	een	deliriumbehandeling	geldt	dat	na	het	doen	van	nauwkeurig	lichamelijk	onderzoek	en	
bloedonderzoek	om	somatische	oorzaken	uit	te	sluiten,	gestart	moet	worden	met	
benzodiazepinen	(Schuckit,	2014),	en	haloperidol	wanneer	de	benzodiazepinen	niet	
afdoende	blijken.	
	
Conclusies	

Niveau 4 

Bij de behandeling van een (ongecompliceerd) alcoholonthoudingssyndroom zijn langwerkende 
benzodiazepinen de 1e keus farmacotherapie. De voorkeur gaat uit naar een chloordiazepoxide (1e 
keus wegens minder misbruik potentieel) of diazepam en bij leverfunctiestoornissen of bij ouderen 
naar lorazepam. Deze kunnen volgens een vast afbouwschema of symptoomtriggered worden 
voorgeschreven. Vanwege de korte werkingsduur kan oxazepam alleen in een vast afbouwschema 
worden voorgeschreven.  
 
D  MDR alcohol, 2009; Alcohol and other drug withdrawal practical guidelines, Frei e.a., 2012. 
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Niveau 3 

Deliriumbehandeling: na het doen van nauwkeurig lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek om 
somatische oorzaken uit te sluiten starten met benzodiazepinen.  
Starten met haldoperidol wanneer de benzodiazepinen niet afdoende blijken. 
 
C Schuckit, 2014 
D Expertopinie 

	

Overige	overwegingen	
Ondanks	dat	in	een	enkele	richtlijn	geadviseerd	wordt	met	benzodiazepinebehandeling	te	
wachten	totdat	een	Bloed	Alcohol	Concentratie	(BAC)	onder	de	0,8	promille	bereikt	is	(NHS,	
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2011),	raadt	de	werkgroep	dit	ten	zeerste	af.	Bij	een	patiëntengroep	die	hoog	tolerant	is	kan	
de	onthouding	namelijk	al	bij	een	BAC	van	2	promille	heftig	inzetten	en	bij	
leverfunctiestoornissen	kan	het	promillage	zeer	traag	dalen.	Het	wachten	tot	een	BAC	van	
0,8	promille	kan	een	verhoogd	risico	op	complicaties	geven,	zoals	delier	of	convulsies.	De	
expertgroep	adviseert	derhalve	te	starten	met	behandeling	op	geleide	van	het	
alcoholonthoudingsbeeld.	Bij	personen	bij	wie	te	sterke	sedatie	serieuze	medische	
consequenties	kan	hebben,	bijvoorbeeld	bij	personen	met	ernstige	Chronic	Obstructive	
Pulmonary	Disease	(COPD),	kan	oxazepam	of	lorazepam	worden	gegeven.		
	
Aanbevelingen	

• Bij de behandeling van een (ongecompliceerd) alcoholonthoudingssyndroom zijn langwerkende benzodiazepinen de 
eerste keus voor farmacotherapie. 

• De werkgroep kan geen voorkeur uitspreken voor een benzodiazepine, maar benoemt de voor- en nadelen van de 
verschillende benzodiazepinen: chloordiazepoxide, diazepam en lorazepam (en soms oxazepam):  
- Chloordiazepoxide geeft een lager misbruikpotentieel door de lange halfwaardetijd en langere T-max. 
- Bij kans op onthoudingsinsulten wordt diazepam aanbevolen vanwege de korte T-max. 
- Bij leverfunctiestoornissen of ouderen is er een voorkeur voor oxazepam (niet symptoomtriggered doseren) of 

lorazepam, omdat dit minder kans geeft op stapelen van de metabolieten.  
- Chloordiazepoxide is minder verslavingsgevoelig dan diazepam of oxazepam. 

• Het is van belang niet te wachten met de benzodiazepinebehandeling tot een Bloed Alcohol Concentratie (BAC) 
onder de 0,8 promille bereikt is. Bij een patiëntengroep die hoog tolerant is kan de onthouding namelijk al bij een 
BAC van 2 promille heftig inzetten en bij leverfunctiestoornissen kan het promillage zeer traag dalen. 

• Deliriumbehandeling: na het doen van nauwkeurig lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek om somatische 
oorzaken uit te sluiten: starten met benzodiazepinen. Bij voorkeur met langwerkende benzodiazepinen direct starten 
als klinisch beeld dat vereist. 

• Vanwege het hoge verslavingspotentieel van benzodiazepinen is het van belang niet langer dan voor de 
detoxificatieperiode benzodiazepinen voor te schrijven.  

	
Flexibel	of	vast	afbouwschema	
Er	zijn	diverse	onderzoeken	die	aantonen	dat	het	symptoomtriggered	verstrekken	van	
benzodiazepinen	bij	alcoholonthouding	de	totale	dosering	benzodiazepinen	vermindert	en	
de	duur	van	de	(intramurale)	detoxificatie	verkort	(MDR	alcohol,	2009;	Sachdeva	e.a.,	2014).	
Er	lijken	geen	verschillen	in	de	zwaarte	van	de	onthouding	en	het	lijkt	veilig	te	zijn	bij	
intramurale	detoxificatie.	Het	vraagt	wel	om	intensieve	begeleiding	en	24-uurs	monitoring,	
bij	voorkeur	door	ervaren	verpleegkundigen	die	bekend	zijn	met	de	CIWA-Ar	(Mayo-Smith,	
1997	in	Sachdeva	e.a.,	2014;	MDR	alcohol,	2009).	Daardoor	is	de	keus	voor	
symptoomtriggered	en	een	vast	afbouwschema	afhankelijk	van	de	setting	en	faciliteiten	van	
de	plaats	waar	de	behandeling	plaatsvindt.	In	de	richtlijn	van	de	NHS	(2011)	wordt	standaard	
een	vast	afbouwschema	aanbevolen	en	symptoomtriggered	enkel	bij	voldoende	monitoring.	
Dit	komt	overeen	met	de	Guideline	Detoxification	TIP	45	(2006)	die	aangeeft	dat	
symptoomtriggered	niet	ambulant	moet	plaatsvinden.	Bij	een	vast	afbouwschema	moet	
echter	rekening	gehouden	worden	met	het	risico	op	oversedatie.	Loading	dose,	het	
opbouwen	van	de	medicatie	gedurende	de	behandeling,	wordt	onder	geen	omstandigheden	
aangeraden	in	de	NHS-richtlijn	(2011).		
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Conclusies	

Niveau 3 

Gezien de mogelijkheid om korter en met minder medicatie te detoxificeren geniet binnen een 
intramurale detoxificatieafdeling een symptoomgetriggerede detoxificatie de voorkeur bij matige tot 
ernstige alcoholonthoudingssyndromen.  
 
B Sachdeva e.a., 2014;  

Niveau 1  

Het symptoomtriggered detoxificeren vraagt om intensieve begeleiding en 24-uurs monitoring door 
bij voorkeur ervaren verpleegkundigen die bekend zijn met de CIWA-Ar.  
 
A1 Mayo-Smith 1997 in Sachdeva, 2014;  
D MDR alcohol, 2009. 

	
Overige	overwegingen	
Een	symptoomgetriggerede	benadering	bij	matige	tot	ernstige	onthoudingsbeelden	vraagt	
qua	behandeling	beduidend	meer	zorg	en	aandacht	dan	een	vast	afbouwschema.	Om	zowel	
over-	als	onderdosering	te	vermijden	heeft	eerstgenoemde	echter	wel	de	voorkeur	bij	een	
intramurale	detoxificatie.	Ambulante	symptoomgetriggerde	detoxificatie	lijkt	momenteel	
nog	onvoldoende	onderzocht	en	daarom	lijkt	het	veiliger	een	vast	afbouwschema	te	
adviseren.	Ook	bij	ernstige	onthouding	of	eerdere	complicaties	in	de	voorgeschiedenis	
(insult/	delier)	geniet	een	vast	afbouwschema	de	voorkeur,	wanneer	symptoomtriggered	
afbouwen	met	herhaaldelijke	monitoring	middels	de	CIWA-Ar	niet	mogelijk	is.	In	de	praktijk	
is	er	zeer	vaak	sprake	van	de	combinatie	lage/vaste	dosering	met	het	gesuperponeerd	
symptoomtriggered	verstrekken	van	medicatie.	Het	is	echter	van	belang	om	‘de	zo	nodige	
medicatie’	aanvullend	op	het	vaste	afbouwschema	te	baseren	op	de	uitkomst	van	de	CIWA-
Ar.	
	
Aanbevelingen	

• Het is van belang om aan de hand van de ernst van het onthoudingsbeeld en de mogelijkheden voor monitoring van 
onthoudingsklachten de farmacotherapie in te stellen.  

	
Doseringen		
Evidence	based	is	er	geen	eenduidig	schema	te	maken.	De	duur	van	het	schema	hangt	af	van	
de	duur	van	herregulatie	van	de	glutamaat/GABA-balans,	en	in	mindere	mate	van	de	
hoeveelheid	en	frequentie	van	drinken	voorafgaand	aan	de	detoxificatie,	maar	lijkt	
gemiddeld	4	tot	7	dagen	te	duren.	Een	review	op	basis	van	20	studies	laat	een	range	zien	van	
3	tot	12	dagen	(Nadkarni	e.a.,	2016).	Algemene	startdoseringen,	zonder	rekening	te	houden	
met	actuele	onthoudingssymptomen,	zijn	vier	keer	daags	50	mg	chloordiazepoxide,	vier	keer	
daags	50	mg	oxazepam,	of	vier	keer	daags	20	mg	diazepam.	Vervolgens	wordt	afgebouwd	
met	25%	per	dag,	zie	schema	(6.1).	Ambulant	ligt	de	startdosering	lager:	drie	tot	vier	keer	
daags	25	mg	chloordiazepoxide	of	drie	à	vier	keer	daags	10-25	mg	oxazepam.		
Symptoomgetriggered	wordt	de	dosering	aan	de	hand	van	de	CIWA-Ar	vastgesteld:	bij	een	
score	van	de	CIWA-Ar	boven	de	acht:	10	mg	diazepam,	met	als	alternatief	chloordiazepoxide	
(of	chloordiazepoxide	10	mg	op	indicatie).		
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(of	chloordiazepoxide	10	mg	op	indicatie).		
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Bij	een	score	van	de	CIWA-Ar	boven	de	15	wordt	20	milligram	diazepam	of	librium	gegeven.	
Practiced	based	is	het	volgende	afbouwschema	benzodiazepinen	(tabel	6.1)	opgesteld.	
	
Tabel	6.1		Afbouwschema	benzodiazepinen	

Dosering in milligrammen  
 
Chloordiazepoxide en oxazepam:  
Dag 1: 50-50-50-50 
Dag 2: 50-25-25-50 
Dag 3: 25-25-25-25 
Dag 4: 25-10-10-25 
Dag 5: 10-10-10-10 
Dag 6: 10-0-0-10 
 
Diazepam:  
Dag 1: 20-20-20-20 
Dag 2: 20-15-15-20 
Dag 3: 15-15-15-15 
Dag 4: 15-10-10-15 
Dag 5: 10-10-10-10 
Dag 6: 10-5-5-10 
Dag 7: 5-5-5-5 
Dag 8: 5-0-0-5 
 
Chloordiazepoxide en oxazepam zijn eerder afgebouwd dan diazepam. 

	
6.3.2	 Welke	overige	medicamenteuze	interventies	zijn	effectief	bij	de	behandeling	van	

een	alcoholonthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Anticonvulsiva:	carbamazepine,	valproïnezuur	en	topiramaat	(glutamaatantagonisten)	
Ondanks	dat	carbamazepine	effectief	is	in	het	voorkomen	van	de	novo	insulten,	heeft	het	
geen	meerwaarde	deze	te	combineren	met	benzodiazepinen	(MDR	alcohol,	2009).	Er	is	
onvoldoende	bewijs	dat	carbamazepine	en	oxcarbazepine	effectiever	zijn	in	het	voorkomen	
van	onthoudingsverschijnselen	in	vergelijking	met	benzodiazepinen	(Barrons	&	Roberts,	
2010).	Carbamazepine	is	veilig,	wordt	getolereerd	en	is	effectief	bij	de	behandeling	van	
gemiddelde	tot	ernstige	onthoudingssymptomen,	maar	er	is	te	weinig	evidentie	voor	de	
preventie	van	alcoholonthoudingsinsulten	en	delirium	tremens.	Drie	Cochrane	reviews	
(Amato	e.a.,	2011;	Pani	e.a.,	2014;	Minozzi	e.a.,	2010)	komen	tot	dezelfde	conclusie	
vanwege	onvoldoende	bewijs,	al	laten	de	anticonvulsiva	weinig	bijwerkingen	zien.		
Carbamazepine	kan	overwogen	worden	bij	patiënten	die	geen	benzodiazepinen	kunnen	
gebruiken	(bijvoorbeeld	wegens	allergie,	ernstige	ademhalingsdepressie	of	soms	ook	bij	
ernstige	benzodiazepineafhankelijkheid)	(MDR	alcohol,	2009;	NICE	UK,	2012;	TIP	45,	2006;	
Management	of	Substance	Use	disorders,	2009),	maar	ook	als	adjuvans	bij	anamnestisch	
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convulsies,	meningitis	of	encefalitis	in	de	voorgeschiedenis,	recent	hoofdtrauma,	of	
familieanamnese	van	convulsies	(Eyer	e.a.,	2011).	
Wanneer	stemmingsstabilisatoren	vergeleken	worden	met	benzodiazepinen	geeft	
uitsluitend	carbamazepine	een	significante	afname	van	alcoholonthoudingssymptomen	in	
vergelijking	met	Lorazepam	en	oxazepam.	Dit	geeft	onvoldoende	evidentie	om	voor	
stemmingsstabilisatoren	te	kiezen	in	plaats	van	voor	benzodiazepinen	(Hamond	e.a.,	2015).	
Er	is	wetenschappelijk	bewijs	voor	dat	stemmingsstabilisatoren	helpen	tegen	
onthoudingsverschijnselen,	maar	er	is	te	weinig	evidentie	om	aan	te	tonen	dat	deze	ook	
beschermen	tegen	delier	en	convulsies	en	kunnen	daarom	niet	worden	aanbevolen	voor	
deze	laatste	klachten.		
Bij	milde	onthoudingsverschijnselen	–	is	er	wel	evidentie	in	de	literatuur	gevonden	voor	
carbamazepine	en	valproïnezuur,	en	kunnen	deze	middelen	mogelijk	even	effectief	gebruikt	
worden	als	aanvulling	op	of	als	alternatief	voor	benzodiazepinen	(Management	of	Substance	
Use	disorders,	2009,	TIP	45,	2006).	Voor	topiramaat	en	lamotrigine	is	onderzocht	dat	dit	als	
alternatief	voor	benzodiazepinen	kan	worden	voorgeschreven	(Choi	e.a.,	2005;	Krupitsky	
e.a.,	2007).	Daarbij	heeft	topiramaat	het	voordeel	dat	dit	ook	gebruikt	kan	worden	om	
terugval	te	voorkomen.	Meer	onderzoek	is	echter	nodig	naar	doseringen,	duur	en	tolerantie	
van	topiramaat	(Olmsted	&	Kockler,	2008).		
	
Antipsychotica	
Antipsychotica	zijn	effectief	in	het	verminderen	van	milde	onthoudingsverschijnselen.	Er	
wordt	gesteld	dat	zij	de	drempel	voor	convulsies	kunnen	verlagen,	echter	voor	fluphenazine,	
haloperidol,	pimozide	en	risperidon	is	dat	risico	niet	vergroot	(Pisani	e.a.,	2002).	Patiënten	
met	ernstige	agitatie,	gedachtestoornissen	en	hallucinaties	kunnen	een	antipsychoticum	
(bijvoorbeeld	haloperidol)	nodig	hebben,	maar	dan	wel	als	aanvulling	op	de	
benzodiazepinebehandeling	(Schuckit,	2014;	Boonstra,	2003).	
	
Centraal	aangrijpende	antihypertensiva:	clonidine	en	dexmedetomidine	
Clonidine	kan	geïndiceerd	worden	als	adjuvans	bij	de	behandeling	van	
onthoudingsverschijnselen.	Clonidine	is	door	zijn	effect	op	de	alfa-2	receptor	effectief	in	het	
verminderen	van	alcohol-gerelateerde	onthoudingsverschijnselen	en	resulteert	in	minder	
gebruik	van	benzodiazepinen.	Alfa-adrenerge-agonisten	als	clonidine	beschermen	niet	tegen	
insulten	en	delirium	en	zouden	enkel	een	effect	kunnen	hebben	op	de	noradrenerge	
onthoudingssymptomen	als	tachycardie	en	hypertensie,	die	niet	onder	controle	gehouden	
kunnen	worden	door	benzodiazepinen	alleen	(National	guidelines	clearinghouse,	TIP	45,	
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(Management	of	Substance	use	Disorders,	2009).	Dexmedetomidine,	ook	een	alfa-2	agonist,	
is	een	middel	dat	vooral	in	Duitsland	en	op	intensive	care	settings	wordt	gebruikt.	Het	kan	
evenals	clonidine	wél	een	aanvulling	op	benzodiazepinen	zijn,	de	standaardbehandeling	voor	
alcoholonthouding,	omdat	ze	een	ander	actiemechanisme	hanteren	(Muzyk	e.a.,	2011).	
Beide	middelen	zijn	veilig	en	effectief	en	reduceren	de	onthoudingssymptomen.	Daarnaast	
reduceren	ze	ook	de	behoeften	aan	benzodiazepinen	en	aanvullende	medicatie,	zoals	anti-
epileptica	en	antipsychotica.	Dexmedetomidine	kan	de	voorkeur	hebben	ten	opzichte	van	
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sederende	medicatie	als	benzodiazepinen	of	propofol	op	de	intensive	care,	omdat	het	
minder	ademdepressie	veroorzaakt	met	minder	noodzakelijke	intubaties	(Muzyk	e.a.,	2011).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Het combineren van carbamazepine met benzodiazepinen heeft geen meerwaarde bovenop 
benzodiazepinen alleen. Het gebruik van carbamazepine in plaats van benzodiazepinen kan 
overwogen worden bij patiënten die geen benzodiazepinen kunnen gebruiken (o.a. wegens allergie, 
ernstige ademhalingsdepressie, depressie of soms ook ernstige afhankelijkheid). 
  
D Management of Substance Use disorders, 2009  

Niveau 4 

Consensus panel suggereert dat anticonvulsiva overwogen kunnen worden bij eerdere convulsies, 
meningitis of encefalitis in de voorgeschiedenis, recent hoofdtrauma, of familieanamnese van 
convulsies. 
 
D National Guideline Clearinghouse, 2012; Eyer e.a., 2011  

Niveau 3 

Clonidine is effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen en resulteert in minder 
gebruik van benzodiazepinen. Clonidine wordt evenals dexmedetomidine vooral als aanvulling op 
benzodiazepinen gezien. Hierdoor zou de behoefte aan benzodiazepinen worden gereduceerd.  
 
B Muzyk e.a., 2011 

	
Overige	overweging	
Het	geven	van	sympatolytica	(zoals	clonidine	of	bètablokkers)	bij	een	ernstig	
onthoudingssyndroom	wordt	daartoe	niet	geadviseerd	zonder	goede	
benzodiazepinedosering,	omdat	deze	medicatie	juist	die	symptomen	verminderen	waaraan	
te	herkennen	is	dat	het	onthoudingsbeeld	naar	een	delirium	tremens	gaat.	Toevoeging	van	
clonidine	wordt	niet	geadviseerd	gezien	benzodiazepineschema’s	adequaat	en	veilig	zijn.	
	
Aanbeveling	

• Indien benzodiazepinen niet afdoende blijken te zijn kan haloperidol worden verstrekt aan de patiënt 

	
Overig:	baclofen,	magnesium,	pregabaline,	alcohol	en	GHB	
De	middelen	baclofen,	magnesium,	pregabaline	en	alcohol	zijn	onvoldoende	bewezen	
effectief	in	de	behandeling	van	alcoholonthouding	(Hammond	e.a.,	2015;	Liu	&	Wang,	2015;	
Gorsane	e.a.,	2012).	Voor	GHB	zijn	tegenstrijdige	resultaten,	variërend	van	onvoldoende	
goede	studies	(Brambilla	e.a.,	2012)	tot	effectief	in	de	behandeling	van	
onthoudingssymptomen,	al	is	er	onvoldoende	bewijs	dat	dit	effect	groter	is	dan	bij	
benzodiazepines	en	chloormethiazole	(Leone	e.a.,	2010).	Bezorgdheid	bestaat	over	het	risico	
een	GHB-afhankelijkheid	te	ontwikkelen,	in	het	bijzonder	voor	polydruggebruikers.	
Bovengenoemde	middelen	worden	voor	detoxificatiedoeleinden	afgeraden.	Meer	onderzoek	
naar	de	effectiviteit	van	baclofen	en	GHB	wordt	aangeraden.	Eén	onderzoek	(Staner	e.a.,	
2006)	laat	een	verbetering	van	slaap	zien	bij	het	toevoegen	van	acamprosaat	gedurende	de	
onthoudingsfase.	
	
6.3.3	 Welke	supplementen	zijn	noodzakelijk	op	de	eerste	dag	van	de	

alcoholdetoxificatie?	
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Supplementen	zijn	belangrijk	ter	preventie	en	behandeling	van	respectievelijk	het	syndroom	
van	Wernicke	en	ODS.		
	
Thiamine/	vitamine	B	1	en	vitamine	C	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	is	van	belang	om	direct	bij	de	start	van	de	behandeling	en	voor	de	eerste	glucose-
inname	(voeding	of	thee	met	suiker)	te	starten	met	thiamine	(vitamine	B1)	ter	preventie	en	
behandeling	van	het	syndroom	van	Korsakov/Wernicke	(TIP	45,	2006).	Thiamine	is	een	
cofactor	in	het	glucosemetabolisme:	het	zet	pyruvaat	om	voor	verdere	aerobe	omzetting	
(acetyl	CoA)	in	de	citroenzuurcyclus.	Daarmee	is	het	noodzakelijk	voor	de	
energiehuishouding	en	het	functioneren	van	de	cel.	Een	tekort	aan	thiamine	kan	dan	ook	
leiden	tot	celdood,	met	name	in	de	cellen	die	een	hoog	metabolisme	hebben	zoals	de	cellen	
in	de	hippocampus.	Subklinische	tekorten	kunnen	zo	bij	herhaling	leiden	tot	het	syndroom	
van	Korsakov.	Acuut	en	ernstig	tekort	kan	leiden	tot	fulminante	celschade	wat	zich	in	het	
klinisch	syndroom	van	Wernicke	presenteert.	Indien	een	patiënt	eerst	glucose	tot	zich	neemt	
(wat	leidt	tot	toename	van	thiaminegebruik)	kan	zich	daarmee	juist	een	tekort	van	thiamine	
openbaren.	Van	de	patiënten	die	een	Wernicke-encefalopathie	doormaken,	houdt	80%	het	
syndroom	van	Korsakov	als	restverschijnsel	over,	bijna	altijd	in	combinatie	met	een	
cerebellaire	of	sensore	ataxie	(Djelantik	e.a.,	2015).	De	hoge	kans	op	het	syndroom	van	
Korsakov	bij	het	niet	voorkomen	of	(preventief)	behandelen	ervan,	onderstreept	het	belang	
van	thiaminesupplementen.	Daarnaast	is	thiamine	niet	of	nauwelijks	schadelijk	indien	dit	
wordt	toegediend	bij	een	patiënt	die	geen	tekort	heeft	aan	deze	stof	(Djelantik	e.a.,	2015).	
Er	zijn	onvoldoende	studies	om	te	bepalen	wat	precies	de	dosering	van	thiamine	en	vitamine	
B-complex	moet	zijn.	Doseringsschema’s	zijn	practice	based	opgesteld.	Onder	gezonde	
ongecompliceerde	zware	drinkers	of	alcoholafhankelijke	patiënten	moet	oraal	thiamine	
vanaf	300	mg	per	dag	gegeven	worden	tijdens	detoxificatie	(BAP,	2012).		
Bij	een	verhoogd	risico	op	een	Wernicke-encefalopathie	dient	een	behandeling	met	eenmaal	
daags	250	mg	thiamine	intramusculair	of	intraveneus	in	combinatie	met	(eenmaal	daags	
oraal)	vitamine	B-complex	forte	te	worden	ingezet	gedurende	drie	tot	vijf	dagen	of	tot	geen	
verdere	vooruitgang	meer	gezien	wordt.		
Bij	verdenking	op	een	Wernicke-encefalopathie,	te	weten	drie	van	de	vier	
geoperationaliseerde	Caine	criteria	(Caine	e.a.,	1997),	wordt	de	thiaminedosering	gedurende	
drie	dagen	verhoogd	naar	driemaal	daags	500	mg	thiamine	intraveneus	(langzaam,	in	100	ml	
fysiologisch	zout)	in	combinatie	met	(driemaal	daags	oraal)	vitamine-B-complex	forte.		
Bij	gebrek	aan	resultaat	kan	de	behandeling	na	drie	dagen	worden	gestaakt	en	moet	de	
diagnose	worden	heroverwogen.	Bij	klinische	verbetering	dient	de	behandeling	na	drie	
dagen	te	worden	voortgezet	zoals	bij	verhoogd	risico	is	aangegeven	totdat	geen	vooruitgang	
meer	wordt	gezien.	Parenterale	behandeling	met	thiamine	zou	minimaal	vijf	dagen	moeten	
duren,	tenzij	de	aanwezigheid	van	Wernicke's	encefalopathie	is	uitgesloten.	Orale	thiamine	
behandeling	moet	volgen	op	parenterale	therapie	(NICE	guidelines	nr.	100),	in	een	dosering	
van	twee	keer	50	mg	per	dag.	Duur	van	continueren	van	de	thiamine	is	zes	weken	tot	drie	
maanden.	Hiervoor	is	echter	geen	evidentie.	De	werkgroep	stelt	dat	het	verstrekken	van	
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vitamine-B-complex	forte	van	belang	is	vanwege	de	diverse	tekortkomingen	die	optreden	bij	
alcoholafhankelijkheid,	waaronder	vitamine	B6,	foliumzuur	en	vitamine	B12.	Het	is	van	
belang	de	vitaminen	B-complex	niet	langer	te	verstrekken	dan	één	maand,	omdat	de	
pyridoxine	bij	langer	gebruik	gaat	stapelen	en	dan	toxisch	wordt.		
Voor	het	voorschrijven	van	vitamine	C	ter	preventie	en	behandeling	van	het	syndroom	van	
Wernicke	is	geen	bewijs	te	vinden	in	de	literatuur,	maar	dit	wordt	wel	aanbevolen	door	de	
MDR	alcohol	(2009).	Het	is	echter	vanwege	het	gebrekkige	voedingspatroon	dat	veel	
mensen	met	ernstige	alcoholafhankelijkheid	hebben	verdedigbaar	vitamine	C	te	suppleren	
naast	de	aandacht	voor	een	gezond	voedingspatroon	(voedingscentrum.nl).		
Het	advies	is	dan	ook	om	bij	verhoogd	risico	op	een	Wernicke-encefalopathie,	of	verdenking	
ervan,	500	mg	vitamine	C	toe	te	voegen	(Adikwu	e.a.,	2013)	aan	het	bovenbeschreven	
beleid.	In	alle	gevallen	moet	ook	diagnostiek	worden	verricht	naar	tekorten	aan	de	
mineralen	natrium,	magnesium	en	fosfaat	en	moeten	deze	worden	gecorrigeerd.	
	

Conclusies	

Niveau 4 

Bij verdenking op acuut syndroom van Wernicke, waarbij drie van de vier geoperationaliseerde 
Caine criteria, oogbewegingsproblemen, verwardheid, geheugenproblemen en ataxie bij slechte 
voedingstoestand aanwezig zijn, dient, geconcludeerd op praktijkervaring, de volgende 
supplementen te worden toegediend bij de patiënt: thiamine, vitamine-B-complex-forte en vitamine 
C.  
 
D MDR alcohol, 2009; Adikwu e.a., 2013 

Niveau 3 

Bij een verhoogd risico op het syndroom van Wernicke dient gedurende drie tot vijf dagen, of tot 
geen verdere vooruitgang meer gezien wordt, een behandeling met eenmaal daags 250 mg thiamine 
intramusculair (of intraveneus), in combinatie met (eenmaal daags oraal) vitamine B-complex forte 
(twee keer per dag en 500 mg vitamine C te worden ingezet tot gezond voedingspatroon is hervat. 
Gevolgd door orale thiamine suppletie gedurende 6-12 weken. 
 
C MDR alcohol, 2009; NICE guidelines; BAP updates guidelines, 2012; EFNS guidelines, 2010; 
 Adikwu e.a., 2013 

Niveau 4 

Bij verdenking of een verhoogd risico op Wernicke-encefalopathie is het van belang dat de 
vitaminesuppletie intramusculair wordt gestart alvorens er voeding (glucose) wordt toegediend. 
 
D MDR alcohol, 2009; NICE guidelines; BAP; EFNS, 2010  

Niveau 4 

Thiamine vitamine B1 dient sowieso gegeven te worden aan de patiënt, nog los van al dan niet 
aanwezige symptomen die wijzen op een gebrek aan thiamine.  
 
D Expertopinie 

	
Overige	overwegingen	
Er	is	voldoende	evidentie	dat	thiamine	geïndiceerd	is	voor	de	behandeling	van	verdachte	of	
manifeste	Wernicke’s	encefalopathie	(level	C).	Er	zijn	geen	studies	van	voldoende	kwaliteit	
om	conclusies	te	trekken	betreffende	dosering,	toedieningsweg	of	duur	van	behandeling.	
Thiamine	moet	toegediend	worden	voordat	de	patiënt	glucose	te	eten	of	drinken	krijgt,	een	
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normaal	eetpatroon	kan	gestart	worden	na	toediening	van	thiamine.	Behandeling	met	
thiamine	moet	voortgezet	worden	totdat	er	geen	verbetering	van	symptomen	meer	is	onder	
het	adagium	‘baat	het	niet	dan	schaadt	het	niet’	(EFNS	guidelines	for	diagnosis,	therapy	and	
prevention	of	Wernicke	Encephalopathy,	2010).		
	
Aanbevelingen	

• Het is belangrijk niet te wachten met het verstrekken van thiamine suppletie op een bepaalde lage bloed-
alcoholwaarde of uitslagen van bloedonderzoeken. Er dient gestart te worden met thiamine suppletie alvorens de 
patiënt glucose te eten of drinken krijgt. Een normaal eetpatroon kan gestart worden direct na toediening van 
thiamine. 

• Bied de patiënt bij verdenking of verhoogd risico op het syndroom van Wernicke gedurende drie tot vijf dagen een 
behandeling met driemaal daags 500 mg thiamine intramusculair (of intraveneus) (langzaam, in 100 ml fysiologisch 
zout) in combinatie met (driemaal daags oraal) vitamine-B-complex-forte en 500 mg vitamine C.  

• Gevolgd door eenmaal daags 250 mg intramusculair (of intraveneus) thiamine totdat geen vooruitgang meer wordt 
gezien. Gevolgd door orale thiamine suppletie gedurende 6-12 weken.  

 
Natrium,	kalium,	fosfaat	
Meestal	is	het	bij	aanvang	van	de	detoxificatie	niet	bekend	dat	een	patiënt	hyponatriëmie	
heeft.	De	meest	voorkomende	vroege	symptomen	van	hyponatriëmie	zijn:	zwakte,	moeheid,	
lethargie,	gewichtstoename,	hoofdpijn	en	anorexie.	Andere	aspecifieke	symptomen	kunnen	
zijn:	pollakisurie,	diarree,	misselijkheid,	braken	en	tremoren.	Ernstige	hyponatriëmie	wordt	
gekarakteriseerd	door	verwardheid,	convulsies,	stupor	en	coma	(Lishman,	1998;	Liu	e.a.,	
1996;	Woo	&	Smythe,	1997).	Ter	voorkoming	van	hyponatriëmie	dient	de	patiënt	voldoende	
natrium	binnen	te	krijgen.	Met	name	bij	patiënten	met	langdurige	aandoeningen	zoals	
dialyse,	levercirrose,	cachexie	en	kanker	kan	echter	een	betrekkelijk	geringe	verschuiving	in	
de	natriumhuishouding	leiden	tot	ODS,	herstel	van	hyponatriëmie	dient	niet	te	snel	te	
gebeuren.	Het	is	echter	wel	van	belang	de	patiënt	vanaf	het	moment	van	opname	gedoseerd	
water	met	zout	of	bouillonpoeder	aan	te	bieden	(expertopinie).		
Bij	het	refeedingsyndroom	(het	na	een	periode	van	vasten	starten	met	eten)	kan	door	een	
toename	van	eiwit	en	glycogeensynthese	intracellulair	kalium,	magnesium	en	fosfaatgebruik	
snel	stijgen	en	een	hypokaliëmie,	hypofosfatemie	en	hypomagnesiëmie	optreden.	Met	name	
een	hyposfosfatemie	of	een	daling	van	fosfaat	met	meer	dan	30%	in	de	eerste	dagen	na	het	
starten	van	voeding	is	kenmerkend	voor	het	optreden	van	een	refeedingsyndroom	
(http://nederlandsvoedingsteamoverleg.nl/content/media/NVOnderwerp%20Refeedingsynd
room%20-%20Eindversie%20jan%202013.pdf).	Elektrolytenstoornissen	kunnen	onder	
andere	leiden	tot	ernstige	aritmiën.		
	
Aanbevelingen	

• De werkgroep adviseert vanaf het moment van opname de patiënt (preventief) niet alleen water te geven, maar dit af 
te wisselen met zout water of bouillon. Het is aan te raden om de elektrolytenbalans te monitoren en 
onvolmaaktheden te corrigeren op basis van de uitslagen van bloedwaarden, hierbij in het bijzonder natrium. 

• Verder adviseert de werkgroep bij klachten bloedmonsters af te nemen en met voorrang/cito te bepalen, zodat 
klinisch een elektrolytenverschuiving gecorrigeerd kan worden.  
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6.3.4	 Welke	overige	interventies	zijn	effectief	bij	de	behandeling	van	een	
alcoholonthoudingssyndroom?		

	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Acupunctuur	
Op	basis	van	de	literatuur	is	er	onvoldoende	aanwijzing	dat	acupunctuur	effectief	is	in	het	
verminderen	van	symptomen	veroorzaakt	door	alcoholonthouding	(MDR	alcohol,	2009;	
White,	2013;	Kunz	e.a.,	2007).	De	aanwezige	studies	zijn	van	slechte	kwaliteit	(Cho	&	Whang,	
2009).	

6.4 Specifieke	doelgroepen	
	
6.4.1	 Hoe	kan	de	afbouw	van	alcohol	bij	specifieke	doelgroepen	het	beste	worden	

vormgegeven?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Zwangerschap	
Er	is	evidentie	dat	alcoholconsumptie	tijdens	de	zwangerschap	foetale	schade	kan	
veroorzaken	en	er	is	onvoldoende	bewijs	dat	lage	doseringen	zonder	problemen	gebruikt	
kunnen	worden	(Carson	e.a.,	2010).	Alcoholgebruik	tijdens	de	zwangerschap	is	geassocieerd	
met	foetale	malformaties	en	op	lange	termijn	psychologische	problemen	en	cognitieve	
schade	bij	de	nakomelingen,	het	foetaal	alcoholsyndroom	(FAS)	(zie	verder	Warren	e.a.,	
2011).	Alcohol	kan	bij	zwangeren	vroeggeboorte	in	de	hand	werken	door	verhoging	van	
corticotropine	releasing	factor	(DeVido	e.a.,	2015).	Overmatig	alcoholgebruik	tijdens	de	
zwangerschap	moet	zo	spoedig	mogelijk	gestaakt	worden,	bij	voorkeur	middels	
medicamenteuze	ondersteuning	in	een	intramurale	setting,	omdat	zo	middels	de	CIWA-Ar	
beter	toegezien	kan	worden	op	het	adequaat	bestrijden	van	onthoudingsverschijnselen.	
Benzodiazepinen	zijn	ook	voor	deze	doelgroep	het	middel	van	eerste	keus	(Cochrane,	2009:	
Pharmacological	interventions	for	pregnant	women).	Benzodiazepinen	zijn	niet	teratogeen,	
dus	relatief	veilig.	Bij	gebruik	in	de	laatste	weken	van	de	zwangerschap	bestaat	het	risico	op	
onthoudingsklachten	of	floppy	infant	syndrome	bij	de	neonaat,	dit	moet	daarom	zoveel	
mogelijk	vermeden	worden	(Heberlein	e.a.,	2012).	Clomethiazol	dient	niet	voorgeschreven	
te	worden	vanwege	teratogeniciteit.	Voldoende	inname	van	vitamine	C	gedurende	de	
zwangerschap	is	van	belang.	Dit	bevordert	de	opname	van	foliumzuur	(=	B9)	in	het	lichaam	
en	dit	is	zeker	in	geval	van	alcoholmisbruik	van	belang,	omdat	onregelmatig/slecht/weinig	
eten	onderdeel	uit	kunnen	maken	van	het	voedingspatroon	(voedingscentrum.nl).		
Conclusies		

Niveau 3 

Staken van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is van belang vanwege de risico’s op 
aangeboren afwijkingen bij de foetus. 
 
C Heberlein, 2012 
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Niveau 3 

Een alcoholdetoxificatie dient tijdens zwangerschap bij voorkeur intramuraal plaats te vinden, zodat 
beleid sneller kan worden gewijzigd bij hevige onthoudingsverschijnselen. 
 
C Heberlein, 2012 

Niveau 3 

Benzodiazepinen zijn farmacotherapie van 1e keus. Clomethiazol dient niet voorgeschreven te 
worden vanwege teratogeniciteit. Benzodiazepinen zijn relatief veilig. Bij gebruik door de zwangere 
van benzodiazepinen in de laatste weken van de zwangerschap bestaat het risico op 
onthoudingsklachten of floppy infant syndrome bij de neonaat. 
 
C Heberlein, 2012 
D MDR alcohol, 2009  

	
Geslacht	
Mannen	drinken	in	het	algemeen	meer	hoeveelheden	alcohol	dan	vrouwen	en	hebben	twee	
keer	zo	veel	alcoholgerelateerde	stoornissen	als	vrouwen.	Vrouwen	lijken	een	grotere	kans	
te	hebben	op	hersenschade	als	gevolg	van	alcoholmisbruik,	ondanks	minder	jaren	
alcoholgebruik.	Verder	worden	bij	vrouwen,	door	een	verhoogde	expressie	van	CYP3A4,	
benzodiazepinen	anders	gemetaboliseerd	dan	bij	mannen	(Agabio	e.a.,	2016).	
	
Patiënten	met	comorbide	schizofrenie	
Er	zijn	geen	relevante	resultaten	gevonden	over	een	specifieke	aanpak	voor	het	
alcoholonthoudingssyndroom	bij	patiënten	met	pre-existente	psychose.	Op	basis	van	(niet)	
gevonden	literatuur	lijkt	er	geen	specifieke	aanbeveling	nodig	voor	de	behandeling	van	
alcoholonthouding	bij	patiënten	met	schizofrenie.	
	
Leeftijd	
Een	stoornis	in	het	gebruik	van	alcohol	begint	bij	tweederde	van	de	patiënten	voor	het	25e	
levensjaar.	Bij	deze	leeftijdsgroep	is	het	beloop	vaker	recidiverend	of	chronisch.	Ook	is	er	
vaker	sprake	van	psychiatrische	comorbiditeit	en	is	de	prognose	slechter	dan	bij	oudere	
leeftijdscategorieën	(Boomsma	e.a.,	2014).		
Onderzoek	van	het	Trimbos-instituut	(2015)	laat	zien	dat	een	minderheid	(5%)	van	de	
scholieren,	die	in	de	maand	voorafgaand	aan	de	afname	van	de	vragenlijst,	alcohol	hadden	
gedronken	meer	dan	10	glazen	nam	op	een	dag	in	het	weekend.	Deze	hoeveelheid	kan	als	
zeer	risicovol	worden	gezien,	zeker	op	deze	jonge	leeftijd.	Meisjes	verschilden	hierin	niet	van	
jongens	(Trimbos-instituut,	Nationale	Drugmonitor,	2015).	Binge-drinken	is	geassocieerd	
met	tal	van	medische	aandoeningen	en	vergroot	het	risico	op	ongevallen,	onafhankelijk	van	
de	totale	dagelijkse	alcoholconsumptie	(Roerecke	&	Rehm,	2010;	Petit	e.a.,	2014).		
In	de	MDR	alcohol	(2009)	worden	er	geen	specifieke	aanbevelingen	gedaan	voor	
detoxificatie	van	alcohol	bij	ouderen	of	adolescenten.	De	richtlijn	van	de	NHS	(2011)	
adviseert	onder	de	16	jaar	een	indicatie	voor	intramurale	detoxificatie.	De	reden	hiervoor	
wordt	niet	vermeld.	In	de	TIP32;	treatment	of	adolescent	with	substance	use	disorders,	
wordt	detoxificatie	met	benzodiazepinen	zoals	gebruikelijk	geadviseerd	met	daarbij	het	
advies	om	de	hoogstnodige	zorg	te	indiceren.	Bij	ouderen	verdient	het	de	voorkeur	met	
kortwerkende	benzodiazepinen	(oxazepam	en	lorazepam)	af	te	bouwen.	Vanwege	de	grote	
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kans	op	reboundverschijnselen	bij	kortwerkende	benzodiazepinen	wordt	bij	ouderen	een	
langzame	stapsgewijze	afbouw	aanbevolen.	Bovendien	dient	er	bij	ouderen	aandacht	te	zijn	
voor	vaak	aanwezige	comorbiditeit	en	polyfarmacie.	
	
Co-middelengebruik:	ethyleen	glycol,	methanol	en	alcohol	
De	alcoholverslaafde	patiënt	houdt	zich	niet	altijd	aan	alcoholhoudende	dranken,	maar	
nuttigt	in	sommige	gevallen	ook	methanolhoudende	substanties,	zoals	(verdunde	of	
verhitte)	spiritus	of	antivries,	al	dan	niet	in	combinatie	met	alcoholhoudende	dranken	
Ethyleen	glycol	is	een	component	van	antivries.	In	het	lichaam	kan	het	uiteindelijk	leiden	tot	
de	formatie	van	oxalaat	kristallen	welke	in	organen	neerslaan.	Nierinsufficiëntie	en	cardiale,	
pulmonale	en	neurologische	stoornissen	kunnen	zich	voordoen.	Methanol	is	een	kleurloze,	
vluchtige	vloeistof.	Dit	is	een	bijproduct	bij	het	destilleren	van	alcohol	en	is	in	kleine	
hoeveelheid	door	spiritus	gemengd	om	het	ondrinkbaar	te	maken.		
De	grootste	kans	op	een	methanolintoxicatie	is	door	het	drinken	van	(illegale)	zelf	gestookte	
alcohol.	Niet	zozeer	door	het	drinken	van	brandspiritus,	want	de	samenstelling	van	
brandspiritus	is	doorgaans	85%	alcohol	(ethanol),	10%	water,	3%	methanol,	1%	aceton	en	
1%	pyridine	(een	geurstof)	plus	een	blauwe	kleurstof.	Gedurende	de	eerste	uren	na	inname	
van	methanol	is	het	intoxicatiebeeld	overeenkomstig	met	dat	van	alcohol.	De	toxiciteit	
wordt	met	name	veroorzaakt	door,	en	correleert	met,	de	concentratie	van	de	cumulerende	
metaboliet	mierenzuur	(onder	andere	in	nieren,	nervus	opticus,	lever,	hersenen).	De	
mortaliteit	van	ernstige	methanolvergiftigingen	bedraagt,	indien	niet	adequaat	behandeld,	
circa	20%	(Grouls,	2012).	Ernstige	symptomen	kunnen	zich	presenteren	na	een	latentietijd	
van	12-24	uur,	echter	bij	tevens	ethanolinname	kan	dit	ook	pas	na	48	uur	zijn.	
Aceetaldehydedehydrogenase	(ADH)	speelt	zowel	bij	methanol	als	bij	ethyleen	glycol	een	
belangrijke	rol:	in	beide	gevallen	is	dit	enzym	(wat	ook	alcohol	afbreekt)	verantwoordelijk	
voor	de	vorming	van	de	toxische	stoffen	(oxalaatkristallen	en	mierenzuur).	Alarmsymptomen	
zijn	visusklachten	(fotofobie,	onscherp	zien,	“sneeuwstorm”,	mydriasis,	nystagmus),	
neurologische	uitvalsverschijnselen,	depressie	van	het	centrale	zenuwstelsel	(verwardheid,	
bewustzijnsdaling),	tachypneu/	respiratoire	insufficiëntie	en	hematurie/	acute	
nierinsufficiëntie.	Een	methanolspiegel	van	>	200	mg/l	wordt	als	toxisch	beschouwd.	Bij	een	
spiegel	>	500	mg/l	is	sprake	van	ernstige	toxiciteit	en	een	dosis	van	>	800	mg/l	wordt	
beschouwd	als	letale	dosis	(Grouls,	2012).		
Als	de	patiënt	zowel	methanol	als	ethanol	heeft	genuttigd,	dan	zal	het	klinisch	beeld	vooral	
dat	van	een	ethanolintoxicatie	laten	zien,	aangezien	ethanol	een	competitief	ADH	-substraat	
is.	Eventueel	gelijktijdig	genuttigde	ethanol	werkt	op	dat	moment	daarom	beschermend	
tegen	de	schadelijke	toxische	effecten	van	methanol	en	ethyleen	glycol.	Het	grote	risico	
ontstaat	wanneer	deze	patiënt	gaat	ontwennen	van	ethanol,	omdat	deze	sneller	wordt	
uitgescheiden	dan	methanol.	Als	behandeling	wordt	daarom	eerst	alcohol	geadviseerd,	
daarna	Fomipezol	als	ADH-remmer	die	in	een	vroeg	stadium	ingezet	worden	in	de	
behandeling	(Beatty,	2013).	Daarnaast	is	hemodialyse	van	belang	(Rietjens	e.a.,	2014)	bij	
extreem	hoge	methadonspiegels,	dit	in	overleg	met	de	internist.	
	
Conclusies	

Niveau 1 Mannen hebben twee keer zo veel alcoholgerelateerde stoornissen als vrouwen. 
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Vrouwen lijken een grotere kans te hebben op hersenschade als gevolg van alcoholmisbruik, 
ondanks minder jaren alcoholgebruik.  
Benzodiazepinen worden bij vrouwen, door een verhoogde expressie van CYP3A4, anders 
gemetaboliseerd dan bij mannen  
 
A1 Agabio e.a., 2016 

Niveau 4 

Ingestie van methanol of ethyleenglycol komt voor bij alcoholafhankelijke patiënten. Als deze 
alcoholen in de lever door alcoholdehydrogenase (ADH) worden gemetaboliseerd ontstaan toxische 
metabolieten die kunnen leiden tot een metabole acidose, retinaschade, zenuwschade en 
nierschade. Hiertoe is het van groot belang om allereerst uit te sluiten dat de patiënt geen alcohol 
gelijktijdig met methanol nuttigt. Indien dit wél het geval is en er wordt gekozen voor een 
alcoholdetoxificatie kan dit tot forse (onherstelbare) schade leiden met potentieel lethale gevolgen.  
 
D Expertopinie 

Niveau 3 

Behandeling van een intoxicatie met methanol/ethyleenglycol kan bestaan uit het toedienen van 
ethanol of fomepizol.  
 
B Beatty, 2013  

	
Overige	overweging	
Bij	een	aangetoonde	intoxicatie	(toxische	spiegels)	van	methanol	of	ethyleenglycol	lijkt	
verwijzing	naar	een	algemeen	ziekenhuis	geïndiceerd,	waar	de	patiënt	met	ethanol	of	
fomepizol	behandeld	kan	worden	tot	de	spiegels	gedaald	zijn	onder	de	schadelijke	grens.	
Daarna	kan	de	detoxificatie	van	de	alcoholafhankelijkheid	verder	gevolgd	worden	in	de	
reguliere	verslavingszorg.		
	
Aanbeveling	

• Vrouwen lijken kwetsbaarder te zijn voor alcohol dan mannen. Pas de behandeling waar nodig hierop aan.  
• Bij de anamnese moet men alert zijn op mogelijke methanol of ethyleengycol ingestie en tijdens de detoxificatie bij het 

ontwikkelen van alarmsymptomen. Bij anamnestische aanwijzing voor verdenking op een methanolingestie dient cito 
een methanolspiegel bepaald te worden in het ziekenhuis. Overleg met een toxicologisch instituut is 
aanbevelingswaardig. 

6.5 Medicatie	na	detoxificatie	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing		
Na	de	detoxificatie	zijn	er	enkele	geregistreerde	farmacotherapeutische	mogelijkheden	om	
terugval	te	voorkomen,	waaronder	acamprosaat,	naltrexon,	nalmefeen,	disulfiram.	De	
resultaten	voor	disulfiram	zijn	niet	eenduidig	(Miller	e.a.,	2011).	Skinner	e.a.	(2014)	
concludeert	dat	RCT’s	niet	mogelijk	zijn	bij	disulfiramonderzoek	en	concludeert	op	basis	van	
open-label	studies	dat	disulfiram	veilig	en	effectief	is.	Een	andere	review	(Jorgensen	e.a.,	
2011)	concludeert	op	basis	van	11	RCT’s	dat	disulfiram	onder	supervisie	wat	effect	heeft	op	
korte	termijn	abstinentie,	dagen	tot	terugval	en	aantal	dagen	drinken.	In	vroege	studies,	
waar	disulfiram	niet	onder	toezicht	werd	ingenomen,	bleek	disulfiram	niet	effectiever	dan	
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resultaten	voor	disulfiram	zijn	niet	eenduidig	(Miller	e.a.,	2011).	Skinner	e.a.	(2014)	
concludeert	dat	RCT’s	niet	mogelijk	zijn	bij	disulfiramonderzoek	en	concludeert	op	basis	van	
open-label	studies	dat	disulfiram	veilig	en	effectief	is.	Een	andere	review	(Jorgensen	e.a.,	
2011)	concludeert	op	basis	van	11	RCT’s	dat	disulfiram	onder	supervisie	wat	effect	heeft	op	
korte	termijn	abstinentie,	dagen	tot	terugval	en	aantal	dagen	drinken.	In	vroege	studies,	
waar	disulfiram	niet	onder	toezicht	werd	ingenomen,	bleek	disulfiram	niet	effectiever	dan	
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placebo.	Echter,	wanneer	disulfiram	onder	toezicht	wordt	ingenomen	(vergroot	de	
therapietrouw),	dan	blijkt	het	effectiever	dan	naltrexon,	acamprosaat	of	topiramaat	
(150mg/dag)	in	het	vergroten	van	de	tijd	tot	de	1e	alcoholconsumptie	volgens	twee	studies	
(Laaksonen	e.a.,	2008;	De	Sousa	e.a.,	2008).	Disulfiram	zou	hiermee	een	zeer	effectief	
geneesmiddel	bij	preventie	van	terugval	in	alcoholconsumptie	zijn.	Indien	disulfiram	alleen	
‘zo	nodig’	wordt	ingenomen	bij	craving	naar	alcohol,	dan	is	er	geen	verschil	tussen	de	
verschillende	middelen.	Acamprosaat	(Rösner	e.a.,	2010)	en	naltrexon	hebben	goed	
resultaat	om	alcoholconsumptie	te	verminderen.	Superioriteit	tussen	één	van	beide	
middelen	kan	niet	worden	aangetoond.	Er	zijn	aan	wijzingen	dat	de	combinatie	van	
acamprosaat	en	naltrexon	effectiever	is	dan	deze	middelen	apart	(Kiefer	&	Wiedemann,	
2004).	Andere	factoren	als	noodzakelijke	dosering,	potentiele	complicaties,	al	bestaande	
symptomen	en	beschikbaarheid	spelen	een	rol	in	de	toewijzing	(Jonas	e.a.,	2014).	Onderzoek	
bij	acamprosaat	laat	geen	geslachtsverschillen	zien	(Mason	&	Lehert,	2012).	Een	review	
(Palpacuer	e.a.,	2015)	op	basis	van	vijf	RCT’s	laat	geen	overtuigend	bewijs	voor	nalmefeen	
zien.	Op	zijn	hoogst	reduceert	nalmefeen	enigszins	de	alcoholconsumptie.	In	de	Alcohol	and	
other	drug	withdrawal	practice	guidelines,	Victoria,	Australia	(2012)	staat	dat	het	starten	
met	anticravingmedicatie	als	acamprosaat	en	naltrexon	al	vroeg	in	de	detoxificatieperiode	
mogelijk	is,	maar	geen	vermindering	van	onthoudingssymptomen	geeft.	Het	wordt	
aanbevolen	deze	medicamenteuze	interventie	zo	vroeg	mogelijk	in	de	detoxificatieperiode	
te	bespreken	om	een	gat	tussen	detoxificatie	en	terugvalmanagement	te	voorkomen.	
Topiramaat	laat	veelbelovende	resultaten	zien	voor	drinkuitkomsten,	kwaliteit	van	leven	en	
algehele	veiligheid	(Olmsted	&	Kockler,	2008).	Antipsychotica	zijn	niet	effectief	in	het	
verbeteren	van	abstinentie	en	het	verminderen	van	drinken	en	craving	(Kishi	e.a.,	2013).	
Daarnaast	wordt	veel	onderzoek	gedaan	naar	andere	medicamenten,	waaronder	baclofen,	
verschillende	anti-epileptica	(valproïnezuur,	gabapentine,	pregabaline),	agomleatonine,	
varenicline	en	GHB,	die	off-label	ook	veelbelovend	lijken	in	het	verminderen	van	de	craving	
en	uitstellen	van	terugval	(Boomsma	e.a.,	2014;	Leone	e.a.,	2010).	
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7 Opioïden	
Michel	Wolters	•	Mente	van	der	Beek	•	Thomas	Knuijver	•	Maarten	Belgers	
	
Samenvatting	
• Neurobiologie 
De intensiteit van effecten van opioïden is afhankelijkheid van de hoeveelheid en snelheid waarmee de opioïde het brein 
bereikt en bindt aan de opioïdereceptor. Langdurig gebruik van opioïden verandert de fysieke structuur en fysiologie van 
het brein en veroorzaakt een allostase van neuronale en hormonale systemen. 
• Intoxicatie 
Het intoxicatiebeeld van opioïden is een dempingstoestand, dat zich kenmerkt door miosis, verlaagd bewustzijn, 
ademdepressie of coma. Hierbij kunnen ook lichaamstemperatuur, pols en bloeddruk verlaagd zijn. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
Alle opioïden geven vergelijkbare onthoudingssyndromen, hoewel het tijdstip van aanvang, intensiteit en duur aanzienlijk 
kunnen verschillen. Het onthoudingsbeeld begint vaak met subjectieve klachten en bestaat doorgaans uit angst- en 
spanningsklachten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn in (vooral) de rug en de benen. Vervolgens ontstaan er 
meer objectieve klachten als dysforie, misselijkheid, braken, lacrimatie, rhinorree, mydriasis, pilo-erectie, zweten, diarree, 
gapen, koorts en slaapklachten. Het onthoudingssyndroom is zelden levensbedreigend, maar moeilijk te doorstaan door 
het oncomfortabele gevoel. Bij kortwerkende opioïden ontstaat het acute onthoudingsbeeld doorgaans binnen enkele uren 
na de laatste inname en dalen de klachten sterk na dag vier. Bij langer werkende opioïden beginnen de klachten 
gemiddeld twee tot vier dagen na de laatste dosis en nemen af rond dag tien. 
• Indicatie detoxificatie 
Bij opioïde-detoxificatie is het terugvalpercentage hoog. Een agonistonderhoudsbehandeling is een alternatief voor 
abstinentie. Het is van belang een inschatting te maken van de haalbaarheid van detoxificatie. Het risico van verminderde 
tolerantie voor opioïden en daaraan gerelateerd het risico op een overdosis moet hierin worden meegewogen. 
• Screening 
Bestaat uit een uitvoerige verslavingsanamnese, psychiatrische screening, lichamelijk onderzoek en 
laboratoriumonderzoek.  
• Bepaling van de setting 
Indicaties voor een intramurale detoxificatie zijn het niet succesvol afronden van eerdere ambulante detoxificaties, 
aanzienlijke en ernstige fysieke of psychische gezondheidsproblemen, complexe meervoudige detoxificatie, aanzienlijke 
sociale problemen, niet succesvolle stabilisatie van het gebruik van opioïden door middel van farmacologische 
behandeling, eerdere hevige onthoudingsverschijnselen, zwangerschap en ouderen. 
• Monitoring 
Tijdens een detoxificatie is een regelmatige controle op complicaties zoals ademdepressie (ten gevolge van intoxicatie) en 
dehydratie noodzakelijk. Onthoudingssymptomen dienen minimaal eenmaal daags op gestructureerde wijze gemonitord te 
worden. De COWS of SOS/OOS wordt hiervoor geadviseerd. 
• Farmacotherapie bij onthoudingsverschijnselen 
Afbouw van methadon of met het combinatiepreparaat buprenorfine/naloxon wordt geadviseerd. De keus voor opioïd 
agonist is afhankelijk van de medicatie waar de patiënt reeds mee behandeld wordt.  

	
Inleiding	
Opiaten	zijn	stoffen	die	direct	uit	de	slaapbol	(Papaver	somniferum)	worden	gewonnen	of	
daar	een	synthetische	bewerking	van	zijn,	bijvoorbeeld	morfine,	codeïne,	heroïne,	oxycodon.	
Opiaten	vallen	onder	de	bredere	groep	van	opioïden.	Dit	zijn	alle	stoffen	die	door	interactie	
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met	opioïdereceptoren	morfine-achtige	effecten	veroorzaken,	waaronder	bijvoorbeeld	
endorfine,	methadon,	fentanyl	en	buprenorphine	(Galanter	e.a.,	2008).		
Opioïden	kunnen	worden	onderverdeeld	volgens	hun	specifieke	binding	aan	de	
opioïdereceptoren:	1)	als	agonist:	het	signaalmolecuul	bindt	zich	aan	een	receptor	en	
activeert	dosis-afhankelijk	een	biologisch	proces	zoals	heroïne,	methadon,	morfine,	
oxycodon,	tramadol,	noscapine	en	codeïne,	2)	als	antagonist:	het	signaalmolecuul	bindt	zich	
aan	een	receptor	zonder	een	biologische	respons	op	te	roepen	zoals	naloxon,	naltrexon	en	
nalmefeen	of	3)	als	partiële	agonist.	Het	signaalmolecuul	bindt	zich	aan	de	receptor	waarbij	
in	lage	doseringen	het	effect	erg	lijkt	op	dat	van	een	agonist.	Bij	hogere	doseringen	neemt	de	
bezetting	van	receptoren	toe,	maar	het	effect	is	minder	sterk	dan	bij	een	volledige	agonist	
en	bereikt	een	plafond	zoals	bij	buprenorfine.	Afhankelijk	van	de	sterkte	van	de	
receptorbinding	kan	een	antagonist	een	agonist	van	de	binding	verwijderen	en	diens	effect	
daardoor	geheel	of	gedeeltelijk	opheffen.	Op	dezelfde	wijze	kan	een	partiële	agonist	een	
aanwezige	agonist	verdringen	waardoor	het	uiteindelijke	effect	verzwakt	(SAMHSA	TIP	40	
(2007);	figuur7.1).	
Opioïden	zijn	krachtige	modulators	van	vele	fysiologische	en	psychologische	processen	
(Evans	&	Cahill,	2016).	Er	zijn	verschillende	typen	van	opioïdreceptoren	bekend	(zoals	de	
delta,	kappa,	en	mu	opioïdereceptor).	Deze	receptoren	bevinden	zich	niet	alleen	in	de	
hersenen,	maar	ook	in	onder	andere	het	ruggenmerg,	perifere	zenuwen	en	het	
maagdarmstelsel.	Deze	subtypes	hebben	elk	een	wat	ander	werkingsprofiel	waardoor	het	
uiteindelijk	klinische	effect	van	een	opioïd	(ant)agonist	afhangt	van	diens	affiniteit	met	deze	
verschillende	subtypes.		
Heroïne	(di-acetylmorfine)	wordt	gemaakt	door	acetylering	van	morfine,	wat	minder	
hydrofiel	en	meer	lipofiel	is	dan	morfine.	Heroïne	passeert	gemakkelijker	de	bloed-
hersenbarrière	en	wordt	sneller	in	de	hersenen	opgenomen	dan	morfine	waardoor	het	
effect	geconcentreerder	en	intenser	is	dan	bij	morfine.	De	intensiteit	is	afhankelijk	van	de	
hoeveelheid	en	de	snelheid	waarmee	de	opioïde	het	brein	bereikt	en	bindt	aan	de	
opioïdereceptoren.		
Hoewel	opioïden	meestal	worden	voorgeschreven	om	pijn	te	beheersen,	hoest	te	
verminderen	of	diarree	te	verlichten,	produceren	ze	ook	gevoelens	van	euforie,	rust	en	
sedatie.	Het	snel	opkomende	en	prettige	gevoel	dat	heroïne	veroorzaakt	wordt	een	‘rush’	of	
‘flash’	genoemd.	Naast	de	euforie	ervaart	de	opioïdegebruiker	vaak	een	warm	gevoel	van	de	
huid,	een	droge	mond,	een	zwaar	gevoel	in	de	ledematen,	soms	met	nausea,	emesis	en	
pruritus.	Ook	kan	er	sprake	zijn	van	sedatie,	een	vertraagd	hartritme	en	ademdepressie.		
De	positieve	effecten	zorgen	ervoor	dat	opioïden	langdurig	of	blijvend	gebruikt	worden,	
ondanks	de	ontwikkeling	van	ernstige	problemen	(Schuckit,	2016).	Langdurig	gebruik	van	
opioïden	verandert	de	fysieke	structuur	en	fysiologie	van	het	brein	en	veroorzaakt	een	
allostase	van	neuronale	en	hormonale	systemen	(Evans	&	Cahill,	2016).	De	effecten	van	
opioïden	veranderen	van	positief	bekrachtigend	naar	negatief	bekrachtigend,	van	impulsief	
naar	compulsief	zoeken	naar	en	gebruiken	van	opioïden,	waarbij	steeds	meer	het	
verminderen	van	onbehaaglijk	gevoel	voorop	komt	te	staan.	Opioïdengebruik	leidt	tot	
afname	van	het	volume	van	de	witte	massa	in	de	hersenen	met	gevolgen	voor	
besluitvaardigheid,	gedragsregulatie	en	coping	in	stressvolle	situaties.	Chronisch	gebruik	van	
opioïden	leidt	tot	tolerantie,	fysieke	afhankelijkheid,	craving	en	leidt	vaak	tot	ernstige	



96	
	

met	opioïdereceptoren	morfine-achtige	effecten	veroorzaken,	waaronder	bijvoorbeeld	
endorfine,	methadon,	fentanyl	en	buprenorphine	(Galanter	e.a.,	2008).		
Opioïden	kunnen	worden	onderverdeeld	volgens	hun	specifieke	binding	aan	de	
opioïdereceptoren:	1)	als	agonist:	het	signaalmolecuul	bindt	zich	aan	een	receptor	en	
activeert	dosis-afhankelijk	een	biologisch	proces	zoals	heroïne,	methadon,	morfine,	
oxycodon,	tramadol,	noscapine	en	codeïne,	2)	als	antagonist:	het	signaalmolecuul	bindt	zich	
aan	een	receptor	zonder	een	biologische	respons	op	te	roepen	zoals	naloxon,	naltrexon	en	
nalmefeen	of	3)	als	partiële	agonist.	Het	signaalmolecuul	bindt	zich	aan	de	receptor	waarbij	
in	lage	doseringen	het	effect	erg	lijkt	op	dat	van	een	agonist.	Bij	hogere	doseringen	neemt	de	
bezetting	van	receptoren	toe,	maar	het	effect	is	minder	sterk	dan	bij	een	volledige	agonist	
en	bereikt	een	plafond	zoals	bij	buprenorfine.	Afhankelijk	van	de	sterkte	van	de	
receptorbinding	kan	een	antagonist	een	agonist	van	de	binding	verwijderen	en	diens	effect	
daardoor	geheel	of	gedeeltelijk	opheffen.	Op	dezelfde	wijze	kan	een	partiële	agonist	een	
aanwezige	agonist	verdringen	waardoor	het	uiteindelijke	effect	verzwakt	(SAMHSA	TIP	40	
(2007);	figuur7.1).	
Opioïden	zijn	krachtige	modulators	van	vele	fysiologische	en	psychologische	processen	
(Evans	&	Cahill,	2016).	Er	zijn	verschillende	typen	van	opioïdreceptoren	bekend	(zoals	de	
delta,	kappa,	en	mu	opioïdereceptor).	Deze	receptoren	bevinden	zich	niet	alleen	in	de	
hersenen,	maar	ook	in	onder	andere	het	ruggenmerg,	perifere	zenuwen	en	het	
maagdarmstelsel.	Deze	subtypes	hebben	elk	een	wat	ander	werkingsprofiel	waardoor	het	
uiteindelijk	klinische	effect	van	een	opioïd	(ant)agonist	afhangt	van	diens	affiniteit	met	deze	
verschillende	subtypes.		
Heroïne	(di-acetylmorfine)	wordt	gemaakt	door	acetylering	van	morfine,	wat	minder	
hydrofiel	en	meer	lipofiel	is	dan	morfine.	Heroïne	passeert	gemakkelijker	de	bloed-
hersenbarrière	en	wordt	sneller	in	de	hersenen	opgenomen	dan	morfine	waardoor	het	
effect	geconcentreerder	en	intenser	is	dan	bij	morfine.	De	intensiteit	is	afhankelijk	van	de	
hoeveelheid	en	de	snelheid	waarmee	de	opioïde	het	brein	bereikt	en	bindt	aan	de	
opioïdereceptoren.		
Hoewel	opioïden	meestal	worden	voorgeschreven	om	pijn	te	beheersen,	hoest	te	
verminderen	of	diarree	te	verlichten,	produceren	ze	ook	gevoelens	van	euforie,	rust	en	
sedatie.	Het	snel	opkomende	en	prettige	gevoel	dat	heroïne	veroorzaakt	wordt	een	‘rush’	of	
‘flash’	genoemd.	Naast	de	euforie	ervaart	de	opioïdegebruiker	vaak	een	warm	gevoel	van	de	
huid,	een	droge	mond,	een	zwaar	gevoel	in	de	ledematen,	soms	met	nausea,	emesis	en	
pruritus.	Ook	kan	er	sprake	zijn	van	sedatie,	een	vertraagd	hartritme	en	ademdepressie.		
De	positieve	effecten	zorgen	ervoor	dat	opioïden	langdurig	of	blijvend	gebruikt	worden,	
ondanks	de	ontwikkeling	van	ernstige	problemen	(Schuckit,	2016).	Langdurig	gebruik	van	
opioïden	verandert	de	fysieke	structuur	en	fysiologie	van	het	brein	en	veroorzaakt	een	
allostase	van	neuronale	en	hormonale	systemen	(Evans	&	Cahill,	2016).	De	effecten	van	
opioïden	veranderen	van	positief	bekrachtigend	naar	negatief	bekrachtigend,	van	impulsief	
naar	compulsief	zoeken	naar	en	gebruiken	van	opioïden,	waarbij	steeds	meer	het	
verminderen	van	onbehaaglijk	gevoel	voorop	komt	te	staan.	Opioïdengebruik	leidt	tot	
afname	van	het	volume	van	de	witte	massa	in	de	hersenen	met	gevolgen	voor	
besluitvaardigheid,	gedragsregulatie	en	coping	in	stressvolle	situaties.	Chronisch	gebruik	van	
opioïden	leidt	tot	tolerantie,	fysieke	afhankelijkheid,	craving	en	leidt	vaak	tot	ernstige	

97	
	

verslavingsproblematiek.	De	hoge	hoeveelheden	kunnen	leiden	tot	ademdepressie	en	
overlijden	(Schuckit,	2016).	
	

	
Figuur	7.1	Conceptuele	representatie	van	opioïde	effecten	gerelateerd	aan	de	dosering	(bron:	SAMHSA	TIP	40,	
2007)	

7.1 Screening	en	diagnostiek	
	
7.1.1	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	opioïde-intoxicatie	vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	intoxicatiebeeld	van	opioïden	is	een	dempingstoestand,	dat	zich	kenmerkt	door	miosis	
(‘pinpoint’	pupilvernauwing),	verlaagd	bewustzijn	of	coma.	Hierbij	kunnen	ook	de	
lichaamstemperatuur,	pols	en	bloeddruk	verlaagd	zijn.	Opioïden	kunnen	een	sterke	
respiratoire	depressie	veroorzaken.	Een	overdosis	vergroot	het	risico	op	apneu	en	fatale	
hypoxie	en	is	de	belangrijkste	doodsoorzaak	voor	gebruikers	van	opioïden	(WHO	2014).	
De	toxische	effecten	en	bijbehorende	risico’s	kunnen	versterkt	worden	door	interactie	met	
comedicatie	(bijvoorbeeld	sedativa)	en/of	polygebruik	(bijvoorbeeld	alcohol)	(NIH,	2014).	
Ademdepressie	komt	significant	vaker	voor	bij	gebruik	van	injecteerbare	opioïden	en	bij	
mensen	met	een	hoge	tolerantie	(Jolley	e.a.,	2015).	Het	risico	op	overdosering	komt	vaker	
voor	in	de	periode	nadat	een	bestaande	opioïdetolerantie	is	afgenomen,	zoals	na	een	
detoxificatie	(NICE,	2008;	Schuckit,	2016).		
	
Conclusies	
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Niveau 3 

Het intoxicatiebeeld van opioïden kan ernstige (dodelijke) gevolgen laten zien. Ademdepressie komt 
significant veel voor bij gebruik van injecteerbare opioïden en bij mensen met een hoge opioïde 
tolerantie. 
 
C Jolley e.a., 2015 
D NIH, 2014 

Niveau 4 

De toxische effecten en bijbehorende risico’s van opioïden kunnen versterkt zijn als gevolg van 
interactie met comedicatie (sedativa) en/of polygebruik. 
 
D NIH, 2014 

	
Aanbeveling	

• Wees alert op een intoxicatiebeeld. 

	
7.1.2	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	opioïde-onthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	opioïde-onthoudingssyndroom	ontstaat	na	het	stoppen	of	gedurende	het	afbouwen	van	
opioïden,	meestal	na	langdurig	heroïne-	of	methadongebruik.	Er	treden	tegengestelde	
fysiologische	en	psychologische	effecten	op	van	acute	intoxicatie	(Evans	&	Cahill,	2016;	
Schuckit,	2016).	Alle	opioïden	geven	vergelijkbare	onthoudingssyndromen,	hoewel	het	
tijdstip	van	aanvang,	intensiteit	en	duur	aanzienlijk	kunnen	verschillen	(VAD,	2010).	De	ernst	
hangt	af	van	de	gebruikte	drug,	de	totale	dagelijkse	dosering,	het	interval	tussen	de	doses,	
de	duur	van	het	gebruik	en	de	individuele	gevoeligheid.	
Het	onthoudingssyndroom	kan	ook	ontstaan	na	het	toedienen	van	een	opioïde-antagonist	
na	een	periode	van	opioïdengebruik.	Het	kan	verder	uitgelokt	worden	door	de	toediening	
van	een	opioïde	partiële	agonist/antagonist	bij	iemand	die	een	volle	agonist	gebruikt.		
Het	onthoudingsbeeld	begint	vaak	met	subjectieve	klachten	zoals	angst-	en	
spanningsklachten,	rusteloosheid,	prikkelbaarheid	en	spierpijn	in	(vooral)	de	rug	en	de	
benen.	Vervolgens	ontstaan	er	meer	objectieve	klachten	als	dysforie,	misselijkheid,	braken,	
lacrimatie,	rhinorree,	mydriasis,	pilo-erectie,	zweten,	diarree,	gapen,	koorts	en	
slaapklachten.	Mannen	kunnen	spontane	ejaculaties	krijgen.	Koorts	en	pilo-erectie	worden	
meestal	in	de	kliniek	niet	waargenomen,	omdat	het	beeld	zich	doorgaans	niet	zo	ver	
ontwikkelt	vanwege	de	medische	behandeling	die	wordt	ingezet.		
Onthouding	kan	enkele	uren	na	de	laatste	inname	ontstaan	(NIH,	2014).	Bij	kortwerkende	
opioïden	zoals	heroïne	ontstaat	het	acute	onthoudingsbeeld	doorgaans	binnen	enkele	uren	
na	de	laatste	inname	en	dalen	sterk	na	dag	vier.		
Bij	langer	werkende	opioïden,	zoals	methadon	of	buprenorfine,	beginnen	de	klachten	
gemiddeld	twee	tot	vier	dagen	na	de	laatste	dosis	en	nemen	af	rond	dag	tien.	Na	inname	van	
een	opioïde-antagonist	ontstaan	er	vrijwel	onmiddellijk	onthoudingssymptomen	(Schuckit,	
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Niveau 3 

Het intoxicatiebeeld van opioïden kan ernstige (dodelijke) gevolgen laten zien. Ademdepressie komt 
significant veel voor bij gebruik van injecteerbare opioïden en bij mensen met een hoge opioïde 
tolerantie. 
 
C Jolley e.a., 2015 
D NIH, 2014 

Niveau 4 

De toxische effecten en bijbehorende risico’s van opioïden kunnen versterkt zijn als gevolg van 
interactie met comedicatie (sedativa) en/of polygebruik. 
 
D NIH, 2014 

	
Aanbeveling	

• Wees alert op een intoxicatiebeeld. 

	
7.1.2	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	opioïde-onthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
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Schuckit,	2016).	Alle	opioïden	geven	vergelijkbare	onthoudingssyndromen,	hoewel	het	
tijdstip	van	aanvang,	intensiteit	en	duur	aanzienlijk	kunnen	verschillen	(VAD,	2010).	De	ernst	
hangt	af	van	de	gebruikte	drug,	de	totale	dagelijkse	dosering,	het	interval	tussen	de	doses,	
de	duur	van	het	gebruik	en	de	individuele	gevoeligheid.	
Het	onthoudingssyndroom	kan	ook	ontstaan	na	het	toedienen	van	een	opioïde-antagonist	
na	een	periode	van	opioïdengebruik.	Het	kan	verder	uitgelokt	worden	door	de	toediening	
van	een	opioïde	partiële	agonist/antagonist	bij	iemand	die	een	volle	agonist	gebruikt.		
Het	onthoudingsbeeld	begint	vaak	met	subjectieve	klachten	zoals	angst-	en	
spanningsklachten,	rusteloosheid,	prikkelbaarheid	en	spierpijn	in	(vooral)	de	rug	en	de	
benen.	Vervolgens	ontstaan	er	meer	objectieve	klachten	als	dysforie,	misselijkheid,	braken,	
lacrimatie,	rhinorree,	mydriasis,	pilo-erectie,	zweten,	diarree,	gapen,	koorts	en	
slaapklachten.	Mannen	kunnen	spontane	ejaculaties	krijgen.	Koorts	en	pilo-erectie	worden	
meestal	in	de	kliniek	niet	waargenomen,	omdat	het	beeld	zich	doorgaans	niet	zo	ver	
ontwikkelt	vanwege	de	medische	behandeling	die	wordt	ingezet.		
Onthouding	kan	enkele	uren	na	de	laatste	inname	ontstaan	(NIH,	2014).	Bij	kortwerkende	
opioïden	zoals	heroïne	ontstaat	het	acute	onthoudingsbeeld	doorgaans	binnen	enkele	uren	
na	de	laatste	inname	en	dalen	sterk	na	dag	vier.		
Bij	langer	werkende	opioïden,	zoals	methadon	of	buprenorfine,	beginnen	de	klachten	
gemiddeld	twee	tot	vier	dagen	na	de	laatste	dosis	en	nemen	af	rond	dag	tien.	Na	inname	van	
een	opioïde-antagonist	ontstaan	er	vrijwel	onmiddellijk	onthoudingssymptomen	(Schuckit,	
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2016).	Vanwege	de	grote	interindividuele	variatie	in	halfwaardetijd	varieert	het	echter	sterk	
per	persoon.		
Sommige	onthoudingsverschijnselen,	zoals	fysieke	symptomen	(zweten,	trillen	en	diarree)	
verdwijnen	binnen	enkele	dagen,	terwijl	andere	symptomen,	zoals	dysforie,	slapeloosheid	
en	angst	voor	maanden	aanwezig	kunnen	zijn.	Sommige	adaptaties,	zoals	aangeleerde	
associaties,	kunnen	het	hele	leven	aanwezig	blijven	(Evans	&	Cahill,	2016).		
Er	is	een	verband	gevonden	tussen	de	OPRM1	polymorfisme	en	ernst	van	
onthoudingsklachten	(Jones	e.a.,	2016).	Ook	variaties	in	CYP3A4	zijn	gerelateerd	aan	de	
ernst	van	onthoudingsklachten	(Chen	e.a.,	2011).	
De	diagnose	opioïde	onthoudingssyndroom	volgens	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	
volgende	vier	voorwaarden	voldaan	wordt.	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5);	opioïde	
onthoudingssyndroom	
A.		Aanwezigheid	van	één	van	de	volgende	kenmerken:	
- Staken	(of	mindering)	van	opïodegebruik	dat	fors	en	langdurig	is	geweest	(enkele	weken	of	langer).	
- Toediening	van	een	opioïde-antagonist	na	een	periode	van	opioïdegebruik.	
B.		 Drie	(of	meer)	van	de	volgende	kenmerken	ontstaan	binnen	enkele	minuten	tot	enkele	dagen	na	criterium	
A:	

- Dysfore	stemming	
- Misselijkheid	of	braken	
- Spierpijnen	
- Lacrimatie	of	rinorroe	
- Pupilverwijding,	pilo-erectie	of	transpireren	
- Diarree	
- Gapen	
- Koorts	
- Insomnia	

C.	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	
het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.	
D.	De	klachten	of	verschijnselen	kunnen	niet	beter	worden	toegeschreven	aan	een	somatische	aandoening	en	
kunnen	niet	beter	worden	verklaard	door	een	andere	psychische	stoornis,	waaronder	de	intoxicatie-	of	
onttrekkingssymptomen	van	een	ander	middel.		

American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	of	
mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	
	
Het	onthoudingssyndroom	van	opioïden	is	vaak	moeilijk	te	doorstaan	door	het	
oncomfortabele	gevoel	dat	het	met	zich	meebrengt.	Complicaties	bij	opioïdedetoxificatie	
komen	echter	minder	vaak	voor	dan	bij	een	alcoholdetoxificatie	en	zijn	zelden	
levensbedreigend	(NICE	guideline	52,	pagina	78,	2008).	Dit	risico	wordt	groter	bij	een	
ernstige	somatische	comorbiditeit.		
Opioïdenonthouding	leidt	meestal	niet	tot	epileptische	insulten	(Galanter,	2008).	Indien	
deze	zich	toch	voordoen	moet	onder	andere	gedacht	worden	aan	onthouding	van	een	
sedativum	en/of	alcohol	of	intoxicatie	van	een	stimulant	middel	bij	
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polymiddelenafhankelijkheid.	Hevige	misselijkheid	en	braken	kunnen	zich,	onafhankelijk	van	
de	ernst	van	de	overige	onthoudingsklachten,	voordoen.	In	combinatie	met	vochtverlies	
door	hevig	transpireren	en/of	diarree	kan	dit	leiden	tot	dehydratie	en	kan	een	verschuiving	
van	de	elektrolyten	optreden	(NSW,	2008).		
Een	zeer	zeldzaam	voorkomende	complicatie	tijdens	een	opioïde-onthoudingssyndroom	is	
het	ontstaan	van	een	Tako-Tsubo	cardiomyopathie.	De	laatste	jaren	zijn	er	zes	cases	
beschreven	van	deze	stress-geïnduceerde	cardiomyopathie	(Biswas	e.a.,	2005;	Lemesle	e.a.,	
2010;	Maruyama	e.a.,	2006;	Revelo	e.a.,	2013;	Rivera	e.a.,	2006;	Saiful	e.a.,	2011).	Het	laat	
een	acuut	klinisch	beeld	zien	wat	lijkt	op	myocard	ischemie	(angineuze	pijnklachten,	ST-
elevatie	op	Electro	Cardio	Gram	(ECG),	linker	ventrikelhypofunctie).	Verhoging	van	serum	
catecholamines	tijdens	de	onthouding	zou	mogelijk	de	oorzaak	zijn	van	directe	myocardiale	
toxiciteit,	wat	leidt	tot	een	reversibele	lokale	ontsteking.	Meestal	herstelt	de	patiënt	
spontaan	binnen	enkele	weken.	In	20%	leidt	het	tot	potentieel	fatale	complicaties	(onder	
andere	ventrikelfalen,	pulmonaal	oedeem,	cardiogene	shock)	die	behandeling	in	het	
ziekenhuis	behoeven	(Revelo	e.a.,	2013).		
	 	 	
Conclusies	

Niveau 3 

Er treden tegengestelde fysiologische en psychologische effecten op van acute intoxicatie Alle 
opioïden geven vergelijkbare onthoudingssyndromen, hoewel het tijdstip van aanvang, intensiteit en 
duur aanzienlijk kunnen verschillen. De ernst hangt af van de gebruikte drug, de totale dagelijkse 
dosering, het interval tussen de doses, de duur van het gebruik en de individuele gevoeligheid. 
 
C Evans & Cahill, 2016; Schuckit, 2016 
D VAD, 2010 

Niveau 4 

Het onthoudingsbeeld begint vaak met subjectieve klachten en bestaat doorgaans uit angst- en 
spanningsklachten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn in vooral de rug en de benen. 
Vervolgens ontstaan er meer objectieve klachten als dysforie, misselijkheid, braken, lacrimatie, 
rhinorree, mydriasis, pilo-erectie, zweten, diarree, gapen, koorts en slaapklachten. 
 
D VAD, 2010 

Niveau 4 

Het onthoudingssyndroom van opioïden is slechts zelden levensbedreigend, maar is moeilijk te 
doorstaan door het oncomfortabele gevoel dat het onttrekkingssyndroom met zich meebrengt.  
 
D NICE, 2008 

Niveau 3 

Het abrupt stoppen van hoge doses opioïden kan leiden tot een zeldzaam ernstige complicatie van 
de onthouding, de Takotsubo cardiomyopathie, die klinisch veel lijkt op cardiale ischemie. 
 
C Biswas e.a., 2005; Lemesle e.a., 2010; Maruyama e.a., 2006; Revelo e.a., 2013; Rivera e.a., 
 2006; Saiful e.a., 2011 

	
Overige	overwegingen	
Het	is	van	belang	om	vooraf	aan	de	detoxificatie	een	inschatting	te	maken	van	de	te	
verwachten	onthoudingsklachten.	Het	actuele	gebruik	van	opioïden	is	hierbij	van	belang,	
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polymiddelenafhankelijkheid.	Hevige	misselijkheid	en	braken	kunnen	zich,	onafhankelijk	van	
de	ernst	van	de	overige	onthoudingsklachten,	voordoen.	In	combinatie	met	vochtverlies	
door	hevig	transpireren	en/of	diarree	kan	dit	leiden	tot	dehydratie	en	kan	een	verschuiving	
van	de	elektrolyten	optreden	(NSW,	2008).		
Een	zeer	zeldzaam	voorkomende	complicatie	tijdens	een	opioïde-onthoudingssyndroom	is	
het	ontstaan	van	een	Tako-Tsubo	cardiomyopathie.	De	laatste	jaren	zijn	er	zes	cases	
beschreven	van	deze	stress-geïnduceerde	cardiomyopathie	(Biswas	e.a.,	2005;	Lemesle	e.a.,	
2010;	Maruyama	e.a.,	2006;	Revelo	e.a.,	2013;	Rivera	e.a.,	2006;	Saiful	e.a.,	2011).	Het	laat	
een	acuut	klinisch	beeld	zien	wat	lijkt	op	myocard	ischemie	(angineuze	pijnklachten,	ST-
elevatie	op	Electro	Cardio	Gram	(ECG),	linker	ventrikelhypofunctie).	Verhoging	van	serum	
catecholamines	tijdens	de	onthouding	zou	mogelijk	de	oorzaak	zijn	van	directe	myocardiale	
toxiciteit,	wat	leidt	tot	een	reversibele	lokale	ontsteking.	Meestal	herstelt	de	patiënt	
spontaan	binnen	enkele	weken.	In	20%	leidt	het	tot	potentieel	fatale	complicaties	(onder	
andere	ventrikelfalen,	pulmonaal	oedeem,	cardiogene	shock)	die	behandeling	in	het	
ziekenhuis	behoeven	(Revelo	e.a.,	2013).		
	 	 	
Conclusies	

Niveau 3 

Er treden tegengestelde fysiologische en psychologische effecten op van acute intoxicatie Alle 
opioïden geven vergelijkbare onthoudingssyndromen, hoewel het tijdstip van aanvang, intensiteit en 
duur aanzienlijk kunnen verschillen. De ernst hangt af van de gebruikte drug, de totale dagelijkse 
dosering, het interval tussen de doses, de duur van het gebruik en de individuele gevoeligheid. 
 
C Evans & Cahill, 2016; Schuckit, 2016 
D VAD, 2010 

Niveau 4 

Het onthoudingsbeeld begint vaak met subjectieve klachten en bestaat doorgaans uit angst- en 
spanningsklachten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn in vooral de rug en de benen. 
Vervolgens ontstaan er meer objectieve klachten als dysforie, misselijkheid, braken, lacrimatie, 
rhinorree, mydriasis, pilo-erectie, zweten, diarree, gapen, koorts en slaapklachten. 
 
D VAD, 2010 

Niveau 4 

Het onthoudingssyndroom van opioïden is slechts zelden levensbedreigend, maar is moeilijk te 
doorstaan door het oncomfortabele gevoel dat het onttrekkingssyndroom met zich meebrengt.  
 
D NICE, 2008 

Niveau 3 

Het abrupt stoppen van hoge doses opioïden kan leiden tot een zeldzaam ernstige complicatie van 
de onthouding, de Takotsubo cardiomyopathie, die klinisch veel lijkt op cardiale ischemie. 
 
C Biswas e.a., 2005; Lemesle e.a., 2010; Maruyama e.a., 2006; Revelo e.a., 2013; Rivera e.a., 
 2006; Saiful e.a., 2011 

	
Overige	overwegingen	
Het	is	van	belang	om	vooraf	aan	de	detoxificatie	een	inschatting	te	maken	van	de	te	
verwachten	onthoudingsklachten.	Het	actuele	gebruik	van	opioïden	is	hierbij	van	belang,	
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waaronder	laatste	opioïde-gebruik,	de	mate,	frequentie	en	wijze	van	gebruik	(spuiten,	
roken,	snuiven,	slikken),	misbruik	en	afhankelijkheid	van	andere	middelen	en	medicatie	(al	
dan	niet	voorgeschreven).	Ook	is	de	voorgeschiedenis	van	middelengebruik	en	
afhankelijkheden,	als	eerdere	detoxificaties,	van	belang	voor	het	inschatten	van	verwachte	
onthoudingsklachten.	
	
Aanbevelingen	

• Onthoudingssymptomen zijn afhankelijk van het opioïdegebruik (laatste gebruik, voorgeschiedenis en actueel 
opioïdegebruik), de mate, frequentie en wijze van gebruik (spuiten, roken, snuiven, slikken) en de mate waarin 
aanwezige lichamelijke (pijn) en psychiatrische comorbiditeit goed behandeld zijn.  

• Bij vermoeden van acuut coronair syndroom verwijst de werkgroep naar de NHG standaard Acuut Coronair 
Syndroom.  

• Er dient aandacht te zijn voor mogelijk optreden van dehydratie en een verschuiving van de elektrolyten bij de patiënt 
als gevolg van diarree en/of braken. 

 
	
7.1.3	 Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	opioïde-onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	spanning	en	rusteloosheid	tijdens	een	opioïde	onthoudingsbeeld	kunnen	lijken	op	een	
onthoudingsbeeld	van	sedativa.	Echter,	rhinorree	(loopneus),	lacrimatie	(tranenvloed)	en	
mydriasis	(verwijde	pupil)	zijn	typische	symptomen	bij	een	opioïde-onthouding.	Mydriasis	
wordt	ook	wel	gezien	bij	intoxicatie	met	hallucinogenen	en	stimulantia.	Er	zijn	dan	echter	
geen	andere	symptomen	aanwezig	van	opioïde-onthouding	zoals	nausea,	braken,	diarree,	
buikkrampen,	rhinorree	en	lacrimatie	(American	Psychiatric	Association,	2013).	
	
Aanbevelingen	

• Het is van belang er rekening mee te houden dat kenmerken als spanning en rusteloosheid kunnen lijken op een 
onthoudingsbeeld van sedativa. Kenmerken als mydriasis worden ook gezien bij intoxicatie met hallucinogenen en 
stimulantia. 

	
7.1.4	 Indicatie	en	contra-indicatie	voor	opioïdendetoxificatie	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Gecontroleerde	detoxificatie	is	solitair	geen	behandeling	voor	afhankelijkheid,	maar	is	vaak	
een	noodzakelijke	eerste	stap	binnen	een	volledige	verslavingsbehandeling	(Amato	e.a.,	
2013).	
Bij	een	patiënt	die	zich	meldt	voor	detoxificatie	is	het	van	belang	om	in	nauw	overleg	met	de	
patiënt	en	diens	omgeving	te	onderzoeken	welke	doelen	haalbaar	zijn	en	of	de	doelen	te	
bereiken	zijn	via	detoxificatie	en	abstinentie.	Langdurige	stabiele	abstinentie	blijkt	voor	veel,	
van	opioïden	afhankelijke,	patiënten	moeilijk	haalbaar.	Het	is	aangetoond	dat	een	
methadononderhoudsbehandeling	leidt	tot	een	betere	behandelretentie,	minder	bijgebruik	
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van	opioïden,	crimineel	gedrag	en	mortaliteit	dan	een	detoxificatie	gevolgd	door	placebo	
(WHO,	2009).	Een	agonistonderhoudsbehandeling	resulteert	minder	vaak	in	letale	
intoxicatie	met	opioïden	(Pierce	e.a.,	2016).		
Geadviseerd	wordt	daarom	om	detoxificatie	af	te	wegen	tegen	de	bewezen	gunstige	
effecten	van	een	langdurige	onderhoudsbehandeling	met	een	opioïde-agonist	(methadon,	
buprenorfine).		
De	kans	op	een	succesvolle	detoxificatie	neemt	toe	indien	psychiatrische	comorbiditeit	
adequaat	behandeld	is	en	sociale,	maatschappelijke	en	economische	factoren	gunstig	zijn.	
Een	voltijdbaan	en	steunende	familie	zijn	voorbeelden	van	positief	voorspellende	factoren	
voor	het	afmaken	van	de	detoxificatie	(Ockert,	2011).	Backmund	e.a.	(2001)	vinden	in	hun	
onderzoek	(n=1070)	dat	gestabiliseerde	patiënten	met	een	gestructureerd	behandelaanbod	
betere	opioïde	detoxificatie-uitkomsten	hadden.	Ook	leeftijd,	opleiding,	justitiële	
geschiedenis	en	behandeldoelen	gericht	op	abstinentie	hebben	invloed	op	het	resultaat.	
Lage	scholing,	fors	gebruik	of	gecontroleerd	gebruik	van	heroïne	voor	detoxificatie,	
gelegenheidsgebruik	tijdens	abstinentie,	fors	cocaïnegebruik	tijdens	abstinentie,	het	hebben	
van	een	gebruikende	partner	of	het	helemaal	geen	partner	hebben,	is	geassocieerd	met	een	
groter	risico	op	terugval	(Termorshuizen	e.a.,	2005).		
	
Contra-indicaties	
Er	zijn	geen	absolute	contra-indicaties	te	benoemen	voor	een	opioïde-detoxificatie.	Indien	
abstinentie	onhaalbaar	is,	lijkt	detoxificatie	zinloos	medisch	handelen.	Naarmate	het	
middelengebruik,	de	chroniciteit,	comorbiditeit	en	psychosociale	problematiek	in	ernst	
toeneemt,	gaan	stabilisatie	en	behandelretentie	een	grotere	rol	spelen.	Bovendien	heeft	een	
patiënt	na	een	detoxificatie,	bij	hernieuwd	gebruik	van	opioïden,	meer	risico	op	een	
overdosis	door	afgenomen	tolerantie.	Een	onderhoudsbehandeling	met	een	(partiële)	
opioïde-agonist	is	dan	mogelijk	meer	wenselijk	dan	een	detoxificatie.	De	Richtlijn	
Opiaatonderhoudsbehandeling	(Loth	e.a.,	2012)	geeft	veel	informatie	en	handvatten	voor	de	
organisatie	en	uitvoering	van	een	adequate	onderhoudsbehandeling	met	een	opioïde-
agonist.	Omdat	opioïden	een	dempend	effect,	op	met	name	stemmingswisselingen	en	op	
psychotische	klachten,	kunnen	hebben	is	instabiele	psychiatrische	problematiek	een	
relatieve	contra-indicatie.		
Een	pijnsyndroom	behandeld	met	opioïden	is	soms	een	aandoening	op	het	vlak	van	
verslaving,	revalidatie	en	psychiatrie	en	vereist	een	individueel	toegesneden	behandeling.	
Zwangerschap	kan	met	name	in	het	1e	en	3e	trimester	een	relatieve	contra-indicatie	zijn	(zie	
paragraaf	7.1).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Het is aangetoond dat een methadononderhoudsbehandeling leidt tot betere behandelretentie en 
minder opioïd bijgebruik, crimineel gedrag en mortaliteit dan detoxificatie gevolgd door placebo. 
 
D WHO, 2009 
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van	opioïden,	crimineel	gedrag	en	mortaliteit	dan	een	detoxificatie	gevolgd	door	placebo	
(WHO,	2009).	Een	agonistonderhoudsbehandeling	resulteert	minder	vaak	in	letale	
intoxicatie	met	opioïden	(Pierce	e.a.,	2016).		
Geadviseerd	wordt	daarom	om	detoxificatie	af	te	wegen	tegen	de	bewezen	gunstige	
effecten	van	een	langdurige	onderhoudsbehandeling	met	een	opioïde-agonist	(methadon,	
buprenorfine).		
De	kans	op	een	succesvolle	detoxificatie	neemt	toe	indien	psychiatrische	comorbiditeit	
adequaat	behandeld	is	en	sociale,	maatschappelijke	en	economische	factoren	gunstig	zijn.	
Een	voltijdbaan	en	steunende	familie	zijn	voorbeelden	van	positief	voorspellende	factoren	
voor	het	afmaken	van	de	detoxificatie	(Ockert,	2011).	Backmund	e.a.	(2001)	vinden	in	hun	
onderzoek	(n=1070)	dat	gestabiliseerde	patiënten	met	een	gestructureerd	behandelaanbod	
betere	opioïde	detoxificatie-uitkomsten	hadden.	Ook	leeftijd,	opleiding,	justitiële	
geschiedenis	en	behandeldoelen	gericht	op	abstinentie	hebben	invloed	op	het	resultaat.	
Lage	scholing,	fors	gebruik	of	gecontroleerd	gebruik	van	heroïne	voor	detoxificatie,	
gelegenheidsgebruik	tijdens	abstinentie,	fors	cocaïnegebruik	tijdens	abstinentie,	het	hebben	
van	een	gebruikende	partner	of	het	helemaal	geen	partner	hebben,	is	geassocieerd	met	een	
groter	risico	op	terugval	(Termorshuizen	e.a.,	2005).		
	
Contra-indicaties	
Er	zijn	geen	absolute	contra-indicaties	te	benoemen	voor	een	opioïde-detoxificatie.	Indien	
abstinentie	onhaalbaar	is,	lijkt	detoxificatie	zinloos	medisch	handelen.	Naarmate	het	
middelengebruik,	de	chroniciteit,	comorbiditeit	en	psychosociale	problematiek	in	ernst	
toeneemt,	gaan	stabilisatie	en	behandelretentie	een	grotere	rol	spelen.	Bovendien	heeft	een	
patiënt	na	een	detoxificatie,	bij	hernieuwd	gebruik	van	opioïden,	meer	risico	op	een	
overdosis	door	afgenomen	tolerantie.	Een	onderhoudsbehandeling	met	een	(partiële)	
opioïde-agonist	is	dan	mogelijk	meer	wenselijk	dan	een	detoxificatie.	De	Richtlijn	
Opiaatonderhoudsbehandeling	(Loth	e.a.,	2012)	geeft	veel	informatie	en	handvatten	voor	de	
organisatie	en	uitvoering	van	een	adequate	onderhoudsbehandeling	met	een	opioïde-
agonist.	Omdat	opioïden	een	dempend	effect,	op	met	name	stemmingswisselingen	en	op	
psychotische	klachten,	kunnen	hebben	is	instabiele	psychiatrische	problematiek	een	
relatieve	contra-indicatie.		
Een	pijnsyndroom	behandeld	met	opioïden	is	soms	een	aandoening	op	het	vlak	van	
verslaving,	revalidatie	en	psychiatrie	en	vereist	een	individueel	toegesneden	behandeling.	
Zwangerschap	kan	met	name	in	het	1e	en	3e	trimester	een	relatieve	contra-indicatie	zijn	(zie	
paragraaf	7.1).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Het is aangetoond dat een methadononderhoudsbehandeling leidt tot betere behandelretentie en 
minder opioïd bijgebruik, crimineel gedrag en mortaliteit dan detoxificatie gevolgd door placebo. 
 
D WHO, 2009 
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Niveau 3 

Het is van belang in beginsel een inschatting te maken van de haalbaarheid van de detoxificatie 
aan de hand van de volgende wegingsfactoren: voltijdbaan, steunende familie, wel/geen 
gelegenheidsgebruik of fors gebruik tijdens de abstinentie, gestabiliseerd, het (niet) hebben van een 
partner of het hebben van een gebruikende partner. 
  
C Backmund e.a., 2001; Ockert, 2011; Termorshuizen e.a., 2005 

Niveau 4 

Na een periode van abstinentie is er sprake van een verminderde tolerantie voor opiaten en een 
risico op een overdosis bij hernieuwd gebruik.  
 
D Schuckit, 2016 

	
Overige	overwegingen	
De	patiënt	dient	gedetailleerd	en	volledig	geïnformeerd	te	worden	over	de	detoxificatie	en	
de	gerelateerde	risico’s	zoals	de	fysieke	en	psychologische	aspecten	van	opioïde	
detoxificatie,	inclusief	de	duur	en	intensiteit	van	symptomen	en	mogelijkheden	voor	
ondersteuning,	het	gebruik	van	niet-farmacologische	mogelijkheden,	hoe	om	te	gaan	met	
onthoudingsklachten,	het	verlies	van	opioïdetolerantie	en	het	daarop	volgende	vergrote	
risico	op	overdosering	en	dood	bij	gebruik	van	opioïden	dat	versterkt	wordt	bij	
gecombineerd	gebruik	met	alcohol	en/of	benzodiazepinen	(NICE,	2008).	Onderzoek	toont	
daarnaast	aan	dat	goed	geïnformeerd	zijn	over	de	detoxificatie	lagere	onthoudingsscores	
geeft,	zowel	op	de	laatste	dag	van	de	detoxificatie	als	na	25	dagen	(Green	&	Gossop,	1988;	
SAMHSA,	2006;	TIP	45,	2006).	
	
Aanbevelingen	

• Bij het afnemen van de anamnese bij een patiënt die zich meldt voor detoxificatie is het van belang een inschatting te 
maken van de kans op een succesvolle detoxificatie en abstinentie. Mogelijk heeft de patiënt meer baat bij stabilisatie, 
vergroten van behandelretentie en verbetering van de biopsychosociale situatie alvorens zich te richten op 
abstinentie.  

• Geadviseerd wordt om bij de vormgeving van de behandeling dit af te wegen tegenover de effecten van een 
onderhoudsbehandeling met een opioïde agonist (methadon, buprenorfine).  

• Het is van belang de patiënt goed te informeren over de duur en ernst van de te verwachten onthoudingsklachten. 
• Het is van belang om de patiënt en de directbetrokkenen kenbaar te maken aan het begin (bij de anamnese) en aan 

het eind van de behandeling dat er een verminderde tolerantie ontstaat voor opioïden na een periode van abstinentie 
en het daarmee samenhangende toegenomen risico op een overdosis bij hernieuwd gebruik van opioïden. 

 
	
7.1.5	 Welke	screening	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Verslavingsscreening	
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Specifieke	onderzoeksinstrumenten	voor	gebruik	bij	verslavingsproblematiek	zijn	de	Europ-
ASI,	MATE	en	CIDI-SAM.	Ondanks	psychometrische	en	klinische	tekortkomingen,	blijft	het	
gebruik	van	deze	semigestructureerde	interviews	te	prefereren	boven	niet-gestructureerde	
diagnostiek.	De	uitslag	van	deze	taxatie	kan	worden	vertaald	naar	adviezen	voor	de	
behandeling	en	de	bejegening	van	de	individuele	patiënt	(NICE	2007	in	VAD).	Voor	aanvang	
van	de	detoxificatie	kan	urine-onderzoek	ter	bevestiging	van	opioïdegebruik	en	ter	
bevestiging	of	uitsluiting	van	gebruik	van	andere	middelen	ingezet	worden.	
Dunn	e.a.	(2006)	vonden	dat	een	hoge	score	op	een	VAS-schaal	over	verwachte	
onthoudingssymptomen	voorspellend	was	voor	de	hoogte	van	de	piek	van	
onthoudingsklachten	tijdens	detoxificatie.		
	
Psychiatrische	screening	
Omdat	de	aanwezigheid	van	comorbide	psychiatrische	en	neurocognitieve	stoornissen	(Arias	
e.a.,	2016)	meer	regel	dan	uitzondering	is	bij	opioïde	afhankelijke	patiënten,	dient	
psychiatrisch	onderzoek	uitgevoerd	te	worden	specifiek	gericht	op	comorbiditeit	en	het	
psychiatrisch	toestandsbeeld	(MDR	opiaatverslaving,	2013).	Voor	de	uitvoer	van	
detoxificatie	is	screening	voldoende,	voor	vervolgbehandeling	is	gestructureerd	onderzoek	
de	aanbeveling.		
	
Somatische	screening	
De	somatische	gevolgen	van	opioïde-verslavingsproblematiek	zijn	bij	veel	patiënten	ernstig	
(MDR	opiaatverslaving,	2013).	Doordat	opioïde-verslavingsproblematiek	diverse	somatische	
gevolgen	met	zich	mee	kan	brengen	is	een	uitgebreid	lichamelijk	onderzoek	noodzakelijk.	
Specifiek	onderzoek	naar	de	effecten	van	het	gebruik	van	opioïden	richt	zich	op	de	
voedingstoestand,	de	pupilgrootte,	de	aanwezigheid	van	littekens,	abcessen	ten	gevolge	van	
het	injecteren,	krabletsel,	contact-dermatitis	en	pilo-erectie.	
Veel	patiënten	hebben	ernstige	gebitsproblemen	en	longproblemen	(MDR	opiaatverslaving,	
2013),	sommigen	hebben	leverontstekingen	(hepatitis	C),	en	een	enkeling	is	besmet	met	het	
human	immunodeficiency	virus	(HIV).	
Lichamelijk	onderzoek	bestaat	daarom	verder	uit:	mondinspectie,	het	meten	van	de	
bloeddruk,	pols,	ademhaling,	temperatuur	en	de	algemene	fysieke	toestand	van	de	patiënt.	
Auscultatie	naar	comorbide	longaandoeningen,	als	gevolg	van	het	roken	van	heroïne	en	
versnijdingsmiddelen,	en	cardiale	afwijkingen	is	onderdeel	van	het	lichamelijk	onderzoek.		
Comorbide	cocaïne-	en/of	nicotineafhankelijkheid	is	vanwege	de	verhoogde	kans	op	hart-	en	
vaatziekten	een	indicatie	om	een	cardiovasculair	risicoprofiel	(zie	Dekker	e.a.	2011)	en	een	
elektrocardiogram	(ECG)	te	maken	(MDR	opiaatverslaving,	2013).		
Bij	een	comorbide	pijnsyndroom	dient	een	inschatting	gemaakt	te	worden	van	de	ernst	
hiervan	en	de	rol	van	opioïden	hierin.	
Het	klinisch	chemisch	laboratoriumonderzoek	dient	ten	minste	te	bestaan	uit	een	algemeen	
bloedbeeld,	lever-	en	nierfunctie,	schildklierfunctie,	elektrolyten	en	op	indicatie	glucose.	
Voor	wat	betreft	de	aanwezigheid	van	infectieziekten	dient	bij	een	verhoogd	risico	op	virale	
transmissie	(intraveneus	drugsgebruik,	gebruik	van	een	basepijp	of	seksueel	risicogedrag)	
het	bloed	onderzocht	te	worden	op	hepatitis	B-virus	(HBV),	hepatitis	C-virus	(HCV)	en	HIV.		
Zwangerschap	kan	met	een	zwangerschapstest	bepaald	worden.	
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Specifieke	onderzoeksinstrumenten	voor	gebruik	bij	verslavingsproblematiek	zijn	de	Europ-
ASI,	MATE	en	CIDI-SAM.	Ondanks	psychometrische	en	klinische	tekortkomingen,	blijft	het	
gebruik	van	deze	semigestructureerde	interviews	te	prefereren	boven	niet-gestructureerde	
diagnostiek.	De	uitslag	van	deze	taxatie	kan	worden	vertaald	naar	adviezen	voor	de	
behandeling	en	de	bejegening	van	de	individuele	patiënt	(NICE	2007	in	VAD).	Voor	aanvang	
van	de	detoxificatie	kan	urine-onderzoek	ter	bevestiging	van	opioïdegebruik	en	ter	
bevestiging	of	uitsluiting	van	gebruik	van	andere	middelen	ingezet	worden.	
Dunn	e.a.	(2006)	vonden	dat	een	hoge	score	op	een	VAS-schaal	over	verwachte	
onthoudingssymptomen	voorspellend	was	voor	de	hoogte	van	de	piek	van	
onthoudingsklachten	tijdens	detoxificatie.		
	
Psychiatrische	screening	
Omdat	de	aanwezigheid	van	comorbide	psychiatrische	en	neurocognitieve	stoornissen	(Arias	
e.a.,	2016)	meer	regel	dan	uitzondering	is	bij	opioïde	afhankelijke	patiënten,	dient	
psychiatrisch	onderzoek	uitgevoerd	te	worden	specifiek	gericht	op	comorbiditeit	en	het	
psychiatrisch	toestandsbeeld	(MDR	opiaatverslaving,	2013).	Voor	de	uitvoer	van	
detoxificatie	is	screening	voldoende,	voor	vervolgbehandeling	is	gestructureerd	onderzoek	
de	aanbeveling.		
	
Somatische	screening	
De	somatische	gevolgen	van	opioïde-verslavingsproblematiek	zijn	bij	veel	patiënten	ernstig	
(MDR	opiaatverslaving,	2013).	Doordat	opioïde-verslavingsproblematiek	diverse	somatische	
gevolgen	met	zich	mee	kan	brengen	is	een	uitgebreid	lichamelijk	onderzoek	noodzakelijk.	
Specifiek	onderzoek	naar	de	effecten	van	het	gebruik	van	opioïden	richt	zich	op	de	
voedingstoestand,	de	pupilgrootte,	de	aanwezigheid	van	littekens,	abcessen	ten	gevolge	van	
het	injecteren,	krabletsel,	contact-dermatitis	en	pilo-erectie.	
Veel	patiënten	hebben	ernstige	gebitsproblemen	en	longproblemen	(MDR	opiaatverslaving,	
2013),	sommigen	hebben	leverontstekingen	(hepatitis	C),	en	een	enkeling	is	besmet	met	het	
human	immunodeficiency	virus	(HIV).	
Lichamelijk	onderzoek	bestaat	daarom	verder	uit:	mondinspectie,	het	meten	van	de	
bloeddruk,	pols,	ademhaling,	temperatuur	en	de	algemene	fysieke	toestand	van	de	patiënt.	
Auscultatie	naar	comorbide	longaandoeningen,	als	gevolg	van	het	roken	van	heroïne	en	
versnijdingsmiddelen,	en	cardiale	afwijkingen	is	onderdeel	van	het	lichamelijk	onderzoek.		
Comorbide	cocaïne-	en/of	nicotineafhankelijkheid	is	vanwege	de	verhoogde	kans	op	hart-	en	
vaatziekten	een	indicatie	om	een	cardiovasculair	risicoprofiel	(zie	Dekker	e.a.	2011)	en	een	
elektrocardiogram	(ECG)	te	maken	(MDR	opiaatverslaving,	2013).		
Bij	een	comorbide	pijnsyndroom	dient	een	inschatting	gemaakt	te	worden	van	de	ernst	
hiervan	en	de	rol	van	opioïden	hierin.	
Het	klinisch	chemisch	laboratoriumonderzoek	dient	ten	minste	te	bestaan	uit	een	algemeen	
bloedbeeld,	lever-	en	nierfunctie,	schildklierfunctie,	elektrolyten	en	op	indicatie	glucose.	
Voor	wat	betreft	de	aanwezigheid	van	infectieziekten	dient	bij	een	verhoogd	risico	op	virale	
transmissie	(intraveneus	drugsgebruik,	gebruik	van	een	basepijp	of	seksueel	risicogedrag)	
het	bloed	onderzocht	te	worden	op	hepatitis	B-virus	(HBV),	hepatitis	C-virus	(HCV)	en	HIV.		
Zwangerschap	kan	met	een	zwangerschapstest	bepaald	worden.	
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Conclusie	

Niveau 4 
De somatische gevolgen van opioïde verslavingsproblematiek zijn bij veel patiënten ernstig. 
 
D MDR opiaatverslaving, 2013 

	
Aanbevelingen	

• De werkgroep adviseert voor aanvang van de detoxificatie het gebruik van een gestructureerd onderzoeksinstrument 
voor as I, een screenend onderzoeksinstrument voor as II en een beoordeling van het psychiatrisch toestandsbeeld. 

• Het klinisch chemisch laboratoriumonderzoek dient ten minste te bestaan uit: een algemeen bloedbeeld waarin de 
lever- en nierfunctie, en op indicatie glucose, de schildklierfunctie en elektrolyten bepaald worden. Voor wat betreft de 
aanwezigheid van infectieziekten dient bij een verhoogd risico op virale transmissie het bloed onderzocht te worden 
op hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en HIV. 

• Ter bepaling van de gebruikte middelen kan urineonderzoek ingezet worden. 
• Is er naast opioïde-afhankelijkheid ook sprake van cocaïne- en/of nicotineafhankelijkheid, dan is dit een bijkomende 

indicatie om bij intake, vanwege de verhoogde kans op hart- en vaatziekten, een cardiovasculair risicoprofiel (zie NHG 
standaard cardiovasculair risicomanagement) en een elektrocardiogram (ECG) te maken (MDR opiaatverslaving, 
2013). 

 
	
7.1.6	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	of	

intramuraal	moet	plaatsvinden?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
In	2005	schrijven	Day	e.a.	voor	Cochrane	een	review	over	de	vergelijking	van	intramurale	en	
ambulante	detoxificatie	en	kan	door	beperkt	en	onvoldoende	vergelijkbare	onderzoeken	
geen	conclusie	getrokken	worden.	In	de	NICE	richtlijn	52	(2008)	geeft	men	aan	dat	
bewijsvoering	voor	een	onderscheid	tussen	ambulante	en	intramurale	detoxificatie	beperkt	
is.	Detoxificatie	wordt	over	het	algemeen	sneller	uitgevoerd	in	een	intramurale	setting,	maar	
dit	hangt	ook	af	van	de	ernst	van	de	afhankelijkheid	en	de	stabiliteit	van	de	patiënt.	Drie	
bruikbare	RCT’s	laten	enige	evidentie	zien	dat	intramurale	detoxificatie	effectiever	is,	maar	
de	methodologische	limitaties	zijn	aanzienlijk	bij	twee	van	de	drie	studies.	Een	RCT	uit	2011	
van	Day	en	Strang	toont	geen	significante	verschillen	in	afgeronde	detoxificaties	en	duur	van	
abstinentie	bij	de	vergelijking	van	intramurale	en	ambulante	thuisdetoxificatie,	maar	
aspecten	van	de	onderzoeksopzet,	zoals	duur	van	de	behandeling,	organisatieproblemen	en	
exclusiecriteria,	kunnen	de	resultaten	in	de	ambulante	setting	positief	hebben	beïnvloed.	
Exclusiecriteria	waren	ernstige	psychische	problemen,	afhankelijkheid	van	andere	middelen	
of	geen	sociale	ondersteuning	thuis.	Toekomstige	studies	moeten	zich	richten	op	kenmerken	
van	de	patiënt	die	betere	resultaten	voorspellen	in	elke	setting.		
Intramurale	detoxificatie	moet	in	het	algemeen	alleen	overwogen	worden	als	ambulante	
detoxificatie	gecontra-indiceerd	is	volgens	de	richtlijn	van	NICE	(NICE,	2008;	Pilling	e.a.,	
2007).	Contra-indicaties	voor	een	ambulante	detoxificatie	zijn:	niet	succesvol	afronden	van	
eerdere	ambulante	detoxificaties,	behoefte	aan	medische	en/of	verpleegkundige	zorg	als	
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gevolg	van	aanzienlijke	en	ernstige	fysieke	of	psychische	gezondheidsproblemen,	ondergaan	
van	complexe	meervoudige	detoxificatie	(bijvoorbeeld	gelijktijdige	detoxificatie	van	alcohol	
en	benzodiazepinen)	en	aanzienlijke	sociale	problemen	ervaren	die	de	uitvoer	van	
ambulante	detoxificatie	bemoeilijken.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	de	duur	van	stabilisatie	voor	
detoxificatie	de	uitkomst	positief	beïnvloedt	(Dunn	e.a.,	2011).	Meer	onderzoek	is	echter	
nodig.	
Voor	de	NICE	richtlijn	(2008)	is	ook	een	literatuurstudie	uitgevoerd	naar	de	
kosteneffectiviteit.	Eén	studie	vond	identieke	kosteneffectiviteit	voor	ambulante	versus	
intramurale	detoxificatie,	één	studie	vond	superieure	kosteneffectiviteit	voor	ambulante	
afbouw	met	buprenorfine.	
Gezien	de	beperkte	of	tegenstrijdige	verschillen	tussen	ambulante	en	intramurale	
detoxificatie	wat	betreft	effectiviteit,	kosten	en	abstinentie	ligt	het	zwaartepunt	bij	de	keuze	
voor	de	plaats	van	detoxificatie	bij	de	te	verwachten	(somatische	en	psychiatrische)	
complicaties	en	de	veilige	en	verantwoorde	uitvoerbaarheid.		
Op	basis	van	de	NICE	richtlijn	(2008),	Richtlijn	Detox	(De	Jong	e.a.,	2004)	en	klinische	
ervaring	worden	de	volgende	indicatiecriteria	geformuleerd	voor	de	uitvoer	van	intramurale	
detoxificatie:	
- niet	succesvol	afronden	van	eerdere	ambulante	detoxificaties,	
- behoefte	aan	medische	en/of	verpleegkundige	zorg	als	gevolg	van	aanzienlijke	en	

ernstige	fysieke	of	psychische	gezondheidsproblemen,	
- ondergaan	van	complexe	meervoudige	detoxificatie	(bijvoorbeeld	gelijktijdige	

detoxificatie	van	alcohol	en	benzodiazepinen),	
- aanzienlijke	sociale	problemen	die	de	uitvoer	van	ambulante	detoxificatie	bemoeilijken.		
- niet	succesvolle	stabilisatie	van	het	gebruik	van	opioïden	door	middel	van	

farmacologische	behandeling,	
- eerdere	hevige	onthoudingsverschijnselen,	
- zwangerschap	(alleen	in	het	tweede	trimester	onder	begeleiding	van	

obstetrie/kindergeneeskunde),	
- ouderen.	
Basisprincipes	voor	ambulante	en	intramurale	zorg	dienen	aanwezig	te	zijn,	zoals	effectieve	
coördinatie	van	zorg	en	de	mogelijkheid	tot	het	bieden	van	psychosociale	interventies.	In	het	
geval	van	intramurale	detoxificatie	dient	24	uur	medische,	verpleegkundige	en	psychosociale	
ondersteuning	aanwezig	te	zijn	in	verhouding	staand	tot	de	complexiteit	van	de	patiënt	met	
comorbide	problematiek	(NICE,	2008).	
	
Conclusies	

Niveau 1 

Door het in geringe mate beschikbaar zijn van gepubliceerd onderzoek en onvoldoende vergelijkbare 
onderzoeken kan geen uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van toewijzing aan ambulante 
versus intramurale detoxificatie. 
 
A1 Day e.a., 2005 
A2 Day en Strang, 2011 
D NICE, 2008 
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Niveau 4 

Een intramurale behandeling is geïndiceerd als ambulante detoxificatie gecontra-indiceerd is. De 
indicatoren zijn in de tekst beschreven.  
 
D De Jong e.a., 2004; NICE, 2008 

	

7.2 Monitoring	
	
7.2.1	 Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	opioïde-

onthoudingsverschijnselen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	zijn	vele	lijsten	en	meetinstrumenten	die	de	onthouding	van	opiaten	in	kaart	brengen.	
Internationaal	worden	de	Clinical	Opiate	Withdrawal	Scale	(COWS;	Wesson	&	Ling,	2003),	
Clinical	Institute	Narcotic	Assessment	(CINA;	Peachey	&	Lei,	1988),	Visual	Analogue	scale	
(VAS),	de	Objective	Opiate	Withdrawal	Scale	(OOWS;	Handelsman	e.a.,	1987),	de	Subjective	
Opiate	Withdrawal	Scale	(SOWS;	Handelsman	e.a.,	1987)	en	Short	Opiate	Withdrawal	Scale	
(SOWS)	(Gossop,	1990)	beschreven.		
De	psychometrisch	goede	SOWS	en	OOWS	van	Handelsman	(1987)	zijn	vertaald	naar	het	
Nederlands.	Dijkstra	e.a.	(2007)	onderzochten	de	betrouwbaarheid	en	validiteit	van	de	
Nederlandse	versie	en	concludeerden	dat	de	13-item	tellende	Subjectie	Opiaat	
OnthoudingsSchaal	(SOOS)	een	betrouwbaar	en	valide	instrument	is	om	opioïde	
onthoudingsverschijnselen	mee	vast	te	stellen	tijdens	een	detoxificatie.	De	SOWS	van	
Gossop	(1990)	heeft	excellente	psychometrische	eigenschappen,	maar	is	alleen	gevalideerd	
voor	eenmaal	daags	gebruik	(Vernon	e.a.,	2016).		
De	COWS	bestaat	uit	10	opioïde	onthoudingsverschijnselen	die	door	de	clinicus	gescoord	
wordt	op	een	4-punt	schaal	en	1	opioïde	onthoudingsverschijnsel	wordt	gescoord	op	een	3-
puntschaal	(Wesson	&	Ling,	2003).	Barbosa-Leiker	e.a.	onderzochten	in	2015	de	COWS	op	
psychometrie	en	kunnen	desondanks	geen	specifiek	onderliggend	construct	van	onthouding	
vinden.		
De	CINA	bestaat	uit	11	items	–	4	items	zijn	gebaseerd	op	vragen	en	observatie,	7	items	zijn	
alleen	op	observatie	gebaseerd	(Tompkins	e.a.,	2009).	Tompkins	e.a.	(2009)	valideerden	de	
COWS	in	vergelijking	met	de	gevalideerde	CINA	schaal.	Zij	vergeleken	in	hun	
validatieonderzoek	de	psychometrische	kwaliteiten	van	de	COWS,	CINA	en	visual	analogue	
scale	(VAS).	Zij	concluderen	dat	alle	instrumenten	valide	instrumenten	zijn	om	acute	opioïde	
onthouding	te	monitoren.	Vernon	e.a.	(2016)	vinden	hetzelfde	resultaat	bij	SOWS-Gossop,	
OOWS-Handelsman,	COWS	en	VAS.		
Omdat	onthoudingssymptomen	en	craving	tijdens	detoxificatie	invloed	hebben	op	
abstinentie	na	detoxificatie	bevelen	Northrup	e.a.	(2015)	het	gebruik	van	
monitoringinstrumenten	aan.	De	medicamenteuze	behandeling	kan	dan	aangepast	worden	
aan	de	individuele	patiënt,	waardoor	het	resultaat	van	opioïdedetoxificatie	positief	
beïnvloed	kan	worden.	Jacobs	e.a.	(2015)	vonden	bijvoorbeeld	duidelijk	resultaat	voor	het	
gebruik	van	de	COWS	bij	de	inductie	van	buprenorfine/naloxon	ten	aanzien	van	
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behandelretentie.	Northrup	e.a.	(2015)	vonden	duidelijke	effecten	van	craving	en	
onthouding	op	abstinentie.		
	
Conclusies	

Niveau 2 

Er bestaat consensus over het systemisch gebruik van subjectieve en objectieve schalen voor het 
meten van onthoudingsverschijnselen bij patiënten tijdens een behandeling. Er heeft geen 
specifieke vragenlijst de voorkeur.  
 
B Barbosa-Leiker e.a., 2015; Tompkins e.a., 2009; Vernon e.a., 2016 

Niveau 3	

Gebruik van onthoudingsschalen tijdens detoxificatie kan de effectiviteit van de behandeling 
vergroten. 
 
B Jacobs e.a., 2015 
C Northrup e.a., 2015 

	
Overige	overwegingen	
Het	lijkt	vooral	van	belang	onthoudingsverschijnselen	op	een	gestructureerde	wijze	met	een	
instrument	te	volgen.	Internationaal	wordt	veelvuldig	gebruik	gemaakt	van	de	COWS	en	ook	
in	Nederland	wordt	deze	steeds	vaker	gebruikt.	Voor	polymiddelengebruik	wordt	in	
navolging	van	de	Richtlijn	Detox	(2004)	de	in	Nederland	ontwikkelde	Subjectieve	
OnthoudingsSchaal	(OOS)	gebruikt.	Deze	lijsten	zijn	gebaseerd	op	de	SOWS	en	OOWS	van	
Handelsman	(1987).		
	
Aanbevelingen	

• Het verloop van de klachten bij onthouding wordt dagelijks op een gestructureerde wijze met een instrument 
gevolgd. 

• De COWS of OOS en SOS kunnen meerdere keren per dag worden afgenomen als dat wenselijk is, maar 
eenmaal daags wordt geadviseerd: bij voorkeur op hetzelfde moment van de dag (rekening houdend met de 
tijden van inname van de medicatie). Daarnaast is het van belang de lijst af te nemen wanneer de patiënt 
klachten aangeeft en bij wijzigingen van doseringen of beleid. 

	
7.2.2	 Welke	overige	somatische	en	psychische	aspecten	moeten	worden	gemonitord	

tijdens	detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Voor	detoxificatie	kan	er	sprake	zijn	van	intoxicatie	van	opioïden	met	de	daarbij	horende	
complicaties.	Bij	intoxicatie	van	opioïden	is	inschatting	van	de	ernst	van	de	ademdepressie	
moeilijk.	Monitoring	door	middel	van	het	meten	van	de	ademhalingsfrequentie,	puls-
oxymetrie,	het	geregeld	aanspreken	van	de	patiënt	of	door	bepaling	van	de	end-tidal	CO2%	
is	niet	altijd	betrouwbaar	waardoor	de	ernst	van	een	hypoxie	kan	worden	onderschat	(Jolley	
e.a.,	2015).	Vooraf	aan	de	detoxificatie	kan	het	noodzakelijk	zijn	de	patiënt	eerst	te	
stabiliseren	met	behulp	van	het	toedienen	van	een	opioïde-agonist.	Hierbij	is	het	van	belang	
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zorgvuldig	te	doseren	om	overdosering	te	voorkómen	(MDR	opiaatverslaving,	2013)	en	het	
monitoren	van	mogelijke	intoxicatieverschijnselen	tijdens	deze	instelfase	is	van	belang.	
Dehydratie	en	een	verschuiving	van	de	elektrolyten	bij	de	patiënt	kunnen	optreden	als	
gevolg	van	diarree	en/of	braken.	Hier	dient	tijdens	de	detoxificatie	rekening	mee	gehouden	
te	worden.	Bij	braken	of	diarree	kan	een	vochtlijst	bijgehouden	worden	en	een	oraal	
rehydratiemiddel	overwogen	worden.		
Tijdens	de	detoxificatie	kan	urine-onderzoek	eventueel	gebruik	(van	andere	middelen)	
aantonen	die	het	onthoudingsbeeld	kunnen	compliceren.	Ook	kan	met	urine-onderzoek	het	
bereiken	van	abstinentie	gemonitord	worden.	Naast	monitoring	kan	urine-onderzoek	tevens	
toegepast	worden	ter	motivatie	en	ondersteuning	om	het	doel	van	abstinentie	tijdens	de	
detoxificatie	te	behalen.	
	
Aanbevelingen	

• Monitoren van intoxicatie en alert zijn op een mogelijke ademdepressie 
• Monitoren van dehydratie. 
• Urine-onderzoek kan ingezet worden ter monitoring, motivatie en ondersteuning van het bereiken van abstinentie.  

7.3 Farmacologische	behandeling	
	
7.3.1	 Hoe	dient	de	behandeling	van	een	acute	opioïde-overdosering	te	worden	

vormgegeven?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Bij	de	behandeling	van	acute	opioïde-overdosering	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	
patiënten	met	een	EMV	boven	en	onder	de	8.	Bij	bewuste	patiënten	(EMV	boven	de	8)	
wordt	monitoring	van	bewustzijn,	ademhaling	en	saturatie	geadviseerd.	Zowel	puls	
oxymetrie,	ventilatiefrequentie	en	end-tidal	CO2,	als	het	observeren	van	het	klinisch	beeld,	
denk	hierbij	aan	ademfrequentie	en	mate	van	sedatie,	lijken	niet	geheel	betrouwbaar	en	
geven	een	onderschatting	van	het	respiratoir	effect	van	opioïden.	Het	aanbrengen	van	een	
pulse-oxymeter	en	het	aanspreken	van	de	patiënt	kunnen	een	korte	opleving	van	de	
ademhaling	veroorzaken	waardoor	de	werkelijke	hypoxie	kan	worden	gemaskeerd.	Bij	het	
inschatten	van	het	drugeffect	is	het	van	belang	rekening	te	houden	met	deze	onderschatting	
(Jolley	e.a.,	2015).		
Bij	patiënten	met	een	EMV	onder	de	8	dient	de	behandeling	van	een	acute	overdosering	te	
geschieden	volgens	de	Ademweg,	Breathing,	Circulatie	(ABC)-methode:	ademweg	vrijmaken,	
zo	nodig	tijdelijk	beademen	bij	saturatiedalingen	en	naloxon	(n-allylnoroxymorphone).	De	
adviesdosering	voor	naloxon	varieert	sterk	op	basis	van	medische	boeken,	richtlijnen	en	
internetbronnen.	De	helft	adviseert	een	startdosering	van	≤	0,05	mg,	terwijl	36%	een	dosis	
tien	keer	hoger	adviseert	(Connors	&	Nelson,	2016).	Het	Farmacotherapeutisch	kompas	
(2015)	beschrijft	het	intraveneus	of	intramusculair	toedienen	van	0,1-0,2	mg.	Indien	de	
gewenste	graad	van	antagonisme	en	verbetering	in	ademhalingsfunctie	niet	direct	na	de	
toediening	wordt	bereikt,	kan	0,1	mg	(1/4	ml)	(i.v.	injectie)	iedere	twee	minuten	worden	
herhaald.	Na	één	a	twee	uur	kan	een	aanvullende	injectie	nodig	zijn	gezien	de	langere	
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halfwaardetijd	van	methadon	ten	opzichte	van	naloxon.	Naloxon	is	een	competitieve	opioïde	
volledige	antagonist	met	een	grote	affiniteit	voor	de	mu-opioïde	receptor	
(Farmacotherapeutisch	kompas,	2015).	Het	neemt	snel	de	plaats	in	van	opioïden	op	de	
receptoren	en	blokkeert	de	klinische	symptomen	van	een	opioïde	overdosering.	Het	kan	
zowel	intraveneus,	intramusculair,	subcutaan	als	intranasaal	toegediend	worden.	Hoge	
doseringen	kunnen	leiden	tot	onthoudingssymptomen	als	emesis,	spierkrampen	en	agitatie	
(community	management	of	opioïde	overdose	(WHO,	2014),	maar	kent	verder	nauwelijks	
bijwerkingen.	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Pulse Oxymetrie en per observatie van het klinische beeld ingeschatte niveaus van drugeffect 
kunnen een onderschatting geven van het respiratoir depressogene effect van opioïden. Het is van 
belang hier rekening mee te houden. 
 
C Jolley e.a., 2015 

Niveau 2 

De adviesdosering voor naloxon varieert sterk op basis van medische boeken, richtlijnen en 
internetbronnen. De helft adviseert een startdosering van ≤ 0,05 mg, terwijl 36% een dosis tien keer 
hoger adviseert. 
 
A2 Connors & Nelson, 2016 

	
Aanbeveling	

• Bij behandeling van een opioïde-intoxicatie dient onderscheid gemaakt te worden tussen patiënten met een EMV 
hoger of lager dan 8. Bij patiënten met een EMV boven de 8 is afwachtend beleid met monitoring van bewustzijn, 
ademhalingsfrequentie en saturatie gerechtvaardigd. Daarbij dient men alert te zijn op onderschatting van de 
mate van ademdepressie. Bij patiënten met een EMV onder de 8 dient behandeling van een opioïde-intoxicatie 
te geschieden volgens de ABC-methode en naloxon 0,1-0,2 mg intraveneus of intramusculair te worden 
toegediend.  

	
7.3.2	 Hoe	dient	het	afbouwen	of	stoppen	met	opioïden	te	worden	vormgegeven?	
	
Er	zijn	drie	detoxificatiemethodes	het	meest	onderzocht	in	de	literatuur:	detoxificatie	met	
behulp	van	het	afbouwen	met	methadon,	het	afbouwen	met	buprenorfine	en	het	gebruik	
van	alfa-2	adrenerge	agonisten.	Deze	methodes	worden	dan	ook	vaak	beschreven	in	
richtlijnen,	reviews	en	meta-analyses	(Sarkar	&	Mattoo,	2012).	In	Nederland	vindt	
detoxificatie	meestal	plaats	door	afbouw	van	methadon	of	met	het	combinatiepreparaat	
buprenorfine/naloxon	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2015).	Langwerkende	opioïden	
hebben	als	doel	de	symptomen	te	verlichten	om	vervolgens	zo	geleidelijk	mogelijk	de	dosis	
aan	te	passen	om	de	patiënt	te	laten	wennen	aan	de	afwezigheid	van	een	opioïde	(Schuckit,	
2016).	De	keus	voor	een	opioïde-agonist	is	afhankelijk	van	het	medicament	waar	de	patiënt	
reeds	mee	behandeld	wordt.	Als	de	patiënt	geen	agonistonderhoudsbehandeling	heeft,	dan	
is	er	een	lichte	voorkeur	voor	buprenorfine/naloxon	(Gowing	e.a.,	2009;	Meader,	2010;	
NICE,	2008).		
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bijwerkingen.	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Pulse Oxymetrie en per observatie van het klinische beeld ingeschatte niveaus van drugeffect 
kunnen een onderschatting geven van het respiratoir depressogene effect van opioïden. Het is van 
belang hier rekening mee te houden. 
 
C Jolley e.a., 2015 

Niveau 2 

De adviesdosering voor naloxon varieert sterk op basis van medische boeken, richtlijnen en 
internetbronnen. De helft adviseert een startdosering van ≤ 0,05 mg, terwijl 36% een dosis tien keer 
hoger adviseert. 
 
A2 Connors & Nelson, 2016 

	
Aanbeveling	

• Bij behandeling van een opioïde-intoxicatie dient onderscheid gemaakt te worden tussen patiënten met een EMV 
hoger of lager dan 8. Bij patiënten met een EMV boven de 8 is afwachtend beleid met monitoring van bewustzijn, 
ademhalingsfrequentie en saturatie gerechtvaardigd. Daarbij dient men alert te zijn op onderschatting van de 
mate van ademdepressie. Bij patiënten met een EMV onder de 8 dient behandeling van een opioïde-intoxicatie 
te geschieden volgens de ABC-methode en naloxon 0,1-0,2 mg intraveneus of intramusculair te worden 
toegediend.  

	
7.3.2	 Hoe	dient	het	afbouwen	of	stoppen	met	opioïden	te	worden	vormgegeven?	
	
Er	zijn	drie	detoxificatiemethodes	het	meest	onderzocht	in	de	literatuur:	detoxificatie	met	
behulp	van	het	afbouwen	met	methadon,	het	afbouwen	met	buprenorfine	en	het	gebruik	
van	alfa-2	adrenerge	agonisten.	Deze	methodes	worden	dan	ook	vaak	beschreven	in	
richtlijnen,	reviews	en	meta-analyses	(Sarkar	&	Mattoo,	2012).	In	Nederland	vindt	
detoxificatie	meestal	plaats	door	afbouw	van	methadon	of	met	het	combinatiepreparaat	
buprenorfine/naloxon	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2015).	Langwerkende	opioïden	
hebben	als	doel	de	symptomen	te	verlichten	om	vervolgens	zo	geleidelijk	mogelijk	de	dosis	
aan	te	passen	om	de	patiënt	te	laten	wennen	aan	de	afwezigheid	van	een	opioïde	(Schuckit,	
2016).	De	keus	voor	een	opioïde-agonist	is	afhankelijk	van	het	medicament	waar	de	patiënt	
reeds	mee	behandeld	wordt.	Als	de	patiënt	geen	agonistonderhoudsbehandeling	heeft,	dan	
is	er	een	lichte	voorkeur	voor	buprenorfine/naloxon	(Gowing	e.a.,	2009;	Meader,	2010;	
NICE,	2008).		
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Alfa-2	adrenerge	agonisten	zijn	minder	effectief,	maar	kunnen	wel	aanvullend	gebruikt	
worden.	
Snelle	of	ultrasnelle	detoxificatiemethodes	worden	vaak	niet	beschreven	in	reviews,	omdat	
intensieve	medische	monitoring	noodzakelijk	is,	de	behandeling	duurder	is,	er	meer	
complicaties	optreden	en	de	langetermijnresultaten	niet	beter	zijn	(Schuckit,	2016).	
Naltrexongeïnduceerde	detoxificaties	hebben	echter	wel	potentie,	maar	worden	door	
intensievere	monitoring	en	grotere	intensiteit	van	onthoudingssymptomen	beperkt	
geadviseerd	(Diaper	e.a.,	2014;	Gowing	e.a.,	2009).		
Detoxificatie	van	opioïden	duurt	ongeveer	tot	28	dagen	in	een	intramurale	setting	en	tot	12	
weken	in	ambulante	setting	(Diaper	e.a.,	2014).	Sommige	artsen	melden	het	verminderen	
van	doses	over	een	periode	van	maanden	tot	jaren,	maar	dit	wordt	vaak	niet	als	pure	
detoxificatie	beschouwd.	
Bij	het	wisselen	van	opioïden	onderling	en/of	het	wijzigen	van	de	toedieningsvorm	(oraal,	
subcutaan,	intraveneus	of	transdermaal),	dient	de	gebruikte	dosering	te	worden	omgezet	
naar	een	equi-tolerante	dosering.	Men	kan	hierbij	gebruik	maken	van	een	tabel	voor	equi-
analgetische	dosering,	zie	tabel	7.1	achterin	dit	hoofdstuk.	Van	belang	is	rekening	te	houden	
bij	de	keuze	van	de	dosering,	aangezien	in	de	meerderheid	van	omzettingen	het	
zwaartepunt	ligt	op	de	kruistolerantie	en	niet	op	de	pijnklachten.	Geadviseerd	wordt	dan	
ook	een	veilige	marge	te	hanteren	bij	het	wisselen	van	opioïden.		
	
Afbouw	met	methadon	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Meta-analyses	voor	de	effectiviteit	van	detoxificatie	met	methadon	zijn	lastig	vanwege	de	
verscheidenheid	in	programma’s	en	uitkomstmaten	(Amato	e.a.,	2013).	Amato	e.a.	(2013)	
vonden	dat	methadon	effectief	is	ten	opzichte	van	placebo	in	het	reduceren	van	
onthoudingssymptomen	en	voltooiingspercentages.	Ze	vonden	geen	verschil	met	andere	
detoxificatiemethodieken	ten	aanzien	van	de	effectiviteit.	Andere	reviews	vonden	wel	
verschillen	tussen	methadon	en	clonidine/lofexidine.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	buprenorfine	
een	lichte	voorkeur	verdient	ten	opzichte	van	methadon	(Gowing	e.a.,	2009;	Meander,	2010;	
NICE,	2008),	zie	ook	‘afbouw	met	buprenorfine/naltrexon’.		
De	duur	van	ambulante	detoxificatie	met	methadon	heeft	geen	invloed	op	de	aantallen	
patiënten	die	de	behandeling	afmaken	of	op	de	kans	dat	abstinentie	bereikt	wordt	(ook	na	
één	jaar).	Snelle	afbouw	leidt	tot	meer	onthoudingsverschijnselen	(Senay	e.a.,	1977).	De	
initiële	methadondosering	kan	bepaald	worden	op	basis	van	de	mate	van	gebruik	en	de	
gemeten	effecten	bij	de	patiënt.	Wat	betreft	het	afbouwschema	zijn	er	slechts	richtlijnen	en	
vuistregels	(MDR	opiaatverslaving,	2013).		
	
Omzetting	van	heroïne	naar	methadon	en	vervolgens	afbouwen	
Bij	de	omzetting	van	heroïne	naar	methadon	wordt	rekening	gehouden	met	de	gebruikte	
dosering	heroïne,	eventueel	eerder	gebruikte	methadondoseringen	en	
onthoudingsverschijnselen.	Als	vuistregel	kan	gebruikt	worden:	10	mg	per	0,1	mg	heroïne	
per	dag	met	een	maximum	van	40	mg.	Meestal	is	30-40	mg	methadon	voldoende	om	
onthoudingsverschijnselen	tegen	te	gaan	(maar	niet	voldoende	als	onderhoudsdosis).	Bij	
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aanhoudende	onthoudingsverschijnselen	kan	de	dosis	verhoogd	worden	met	5	of	10	mg	tot	
de	onthoudingsverschijnselen	zijn	verdwenen.	Het	is	van	belang	hierbij	te	letten	op	het	risico	
op	cumulatie	en	de	grote	interindividuele	variatie	van	de	halfwaardetijd	van	methadon.	Een	
aanvankelijk	goed	ingestelde	patiënt	kan	enkele	dagen	later	fors	gesedeerd	zijn	met	zelfs	
ademdepressie	als	gevolg	van	cumulatie	en/of	als	gevolg	van	interactie	met	andere	
sederende	medicatie	(benzodiazepinen,	antipsychotica).	Indien	een	patiënt	reeds	methadon	
gebruikt	kan	de	dosering	methadon	rechtstreeks	overgenomen	worden,	mits	de	dosering	en	
laatste	inname	geverifieerd	wordt	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2016).	Als	de	benodigde	
dosering	methadon	is	bereikt,	kan	methadon	één	of	twee	maal	daags	(afhankelijk	van	het	
metabolisme	van	de	patiënt)	gegeven	worden	en	per	drie	tot	vijf	dagen	met	5-10	mg	
verminderd	worden.	Onderzoek	van	Strang	en	Gossop	(1990)	toont	geen	verschil	in	
voltooiing	bij	lineaire	of	exponentiële	tapering.	Bij	exponentiële	tapering	(afbouw	
bijvoorbeeld	per	percentage	van	de	actuele	dosering)	gaf	men	echter	significant	ernstigere	
onthoudingsklachten	aan	(NICE,	2008).	
	
Conclusies	

Niveau 1 
Methadon is effectief in de behandeling van opioïde detoxificatie.  
 
A1 Amato e.a., 2013; Gowing e.a., 2009; Meader, 2010 

Niveau 4 

Als de benodigde dosering methadon is bereikt, kan methadon eenmaal daags gegeven worden en per 
drie tot vijf dagen met 5-10 mg verminderd worden. 
 
D TIP 45, 2006; SAMHSA, 2006 

	
Overige	overwegingen	
Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	het	gebruik	van	methadon	bij	de	detoxificatie	van	
opioïden.	Instelling	op	een	effectieve	dosering	gebeurt	door	het	verhogen	van	de	dosering,	
waarbij	rekening	dient	te	worden	gehouden	met	het	risico	op	cumulatie	door	de	grote	
interindividuele	variatie	van	de	halfwaardetijd	van	methadon.	Door	grote	pluriformiteit	van	
de	onderzoeken	naar	een	effectief	afbouwschema	is	er	geen	duidelijke	evidentie	voor	een	
bepaald	afbouwschema.	Monitoring	met	een	COWS	geeft	inzicht	in	de	mate	van	onthouding	
en	indicatie	voor	verhogen,	handhaven	of	afbouwen	van	de	dosering	methadon	(Jacobs	e.a.,	
2015).	
	
Aanbevelingen	

• Methadonafbouw is een effectieve methodiek bij opioïde-detoxificatie.  
• Bij aanhoudende onthoudingsverschijnselen kan de initiële dosis methadon verhoogd worden met 5 of 10 mg tot de 

onthoudingsverschijnselen zijn verdwenen. Het is van belang hierbij te letten op het risico op cumulatie en de grote 
interindividuele variatie van de halfwaardetijd van methadon. Een aanvankelijk goed ingestelde patiënt kan enkele 
dagen later fors gesedeerd zijn met zelfs ademdepressie door stapelingseffecten of door de combinatie met andere 
sederende medicatie (benzodiazepinen, antipsychotica). 
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Afbouw	met	buprenorfine/naloxon	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	zijn	verschillende	studies	uitgevoerd	naar	de	afbouw	met	buprenorfine.	Buprenorfine	is	
een	gedeeltelijk	μ-opioïde	agonist	waardoor	er	minder	euforie	optreedt	dan	bij	methadon.	
Buprenorfine	is	ook	minder	sederend	dan	methadon	en	kan	geschikter	zijn	voor	minder	
afhankelijke	gebruikers.	Het	geeft	ook	beperkte	ademhalingsdepressie	en	geen	
cardiotoxische	effecten	(Diaper	e.a.,	2014).	In	onderhouds-	en	detoxificatiebehandelingen	
wordt	regelmatig	gebruik	gemaakt	van	buprenorfine/naloxone	(Suboxone),	een	combinatie	
van	buprenorfine	met	de	opioïde	antagonist	naloxon	in	een	verhouding	van	4:1.	Het	heeft	
een	lagere	misbruikpotentieel,	draagt	minder	stigma,	en	zorgt	voor	meer	flexibiliteit	dan	
methadon	(Mauger	e.a.,	2014).		
Buprenorfine	is	effectief	in	de	behandeling	van	het	opioïde	onthoudingssyndroom.	
Vergelijkingen	met	de	effecten	bij	methadonafbouw	zijn	niet	eenduidig	vanwege	het	
ontbreken	van	evidentie	(Gowing	e.a.,	2009).	De	verwachting	is	dat	het	partieel	
agonisme/antagonisme	op	de	mu-opioïd/kappa	opioïde-receptor	van	buprenorfine	mogelijk	
voordelen	biedt	boven	methadon	voor	wat	betreft	onthoudingsklachten,	het	risico	op	
overdosering/ademdepressie	en	misschien	ook	voor	de	duur	van	de	onthoudingsperiode.	Bij	
het	gebruik	van	buprenorfine	lijken	de	onthoudingssymptomen	eerder	af	te	nemen	en	lijkt	
de	detoxificatie	in	een	intramurale	setting	iets	vaker	te	worden	afgerond	(Gowing	e.a.,	
2009),	maar	goede	evidentie	ontbreekt.	Meander	(2010)	vindt	op	basis	van	uitgebreider	
meta-analysetechnieken	geen	significant	verschil	tussen	beide	agonisten,	maar	geeft	aan	dat	
buprenorfine	de	meeste	kans	maakt	op	de	meest	effectieve	behandeling.	
Buprenorfine/naloxon	heeft	een	minder	dempende	werking	op	cognitieve	functies	dan	
methadon,	een	mogelijk	positief	effect	op	de	onthoudingsklacht	dysforie	(Rothman	e.a.,	
2000),	en	kan	worden	gebruikt	in	geval	van	overgevoeligheid	voor	methadon.	
Gowing	e.a.	(2009)	concluderen	in	hun	Cochrane	review	ook	dat	buprenorfine	effectiever	is	
dan	clonidine	en	lofexidine	in	het	verminderen	van	onthoudingssymptomen	en	de	voltooiing	
van	detoxificatie.	Er	is	geen	significant	verschil	in	complicaties.	Het	positieve	effect	van	
buprenorfine	ten	opzichte	van	clonidine	wordt	ook	in	recentere	studies	gevonden	(Hussain	
e.a.,	2015).	
	
Omzetting	naar	buprenorfine/naloxon	en	vervolgens	afbouwen	
Het	doel	van	de	instelfase	is	om	buprenorfine	te	titreren	tot	er	geen	
onthoudingsverschijnselen	meer	optreden.	Voor	de	detoxificatie	wordt	deze	dosis	daarna	
afgebouwd.	Bij	het	omzetten	van	methadon	naar	buprenorfine	is	het	advies	om	af	te	
bouwen	naar	30	mg	methadon	alvorens	met	buprenorfine	te	starten.	Dit	om	de	kans	op	
inductie	van	onthoudingsklachten	door	het	verdringen	van	de	volle	agonist	methadon	door	
de	partiële	agonist	buprenorfine	te	minimaliseren	(Gowing	e.a.,	2009;	TIP,	40).	Enkele	
studies	laten	zien	dat	omzetting	van	hogere	doses	methadon	(60	mg)	naar	buprenorfine	kan	
leiden	tot	effectieve	detoxificatie,	maar	er	worden	dan	meer	onthoudingsklachten	
gerapporteerd	(Glasper	e.a.,	2005;	Greenwald	e.a.,	2003).	Er	kan	gestart	worden	met	de	
buprenorfine	tot	er	onthoudingsklachten	optreden,	circa	24	uur	na	de	laatste	dosering	
methadon	(let	op	interindividuele	verschillen).	Bij	het	omzetten	van	heroïne	naar	
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buprenorfine	treden	meestal	na	ongeveer	12-24	uur	na	de	laatste	heroïnedoses	
onthoudingsverschijnselen	op,	waarna	gestart	kan	worden	met	buprenorfine.		
Gradueel	afbouwen	met	buprenorfine	lijkt	effectiever	te	zijn	dan	snelle	afbouw	(Dunn	e.a.,	
2011;	Gowing	e.a.,	2009).	Afbouwen	van	buprenorfine	in	vier	weken	tijd	geeft	een	
geleidelijker	onthoudingsbeeld	zonder	pieken	dan	afbouwen	in	één	of	twee	weken.	Ook	
geeft	het	langzamer	afbouwen	minder	slaaponderbrekingen,	maar	ervaren	patiënten	wel	
langer	onthoudingssymptomen	(Dunn	e.a.,	2015).		
	
Conclusies	

Niveau 1 
Buprenorfine is effectief in de behandeling van het opioïde onthoudingssyndroom. 
 
A1 Gowing e.a., 2009; Meander, 2010 

Niveau 1 

Buprenorfine is mogelijk effectiever dan methadon, maar goede evidentie ontbreekt. De keus voor 
opioïde-agonist is afhankelijk van het medicament waar de patiënt reeds mee behandeld wordt. 
 
A1 Gowing e.a., 2009; Meander, 2010 
D NICE, 2008 

Niveau 1	

Buprenorfine is effectiever dan clonidine en lofexidine in het verminderen van onthoudingssymptomen 
en de voltooiing van detoxificatie.  
 
A1 Gowing e.a., 2009; Meander, 2010 
A2 Hussain e.a., 2015 

Niveau 2 

Advies is om de methadondosering af te bouwen tot tenminste 60 mg en bij voorkeur 30 mg voordat 
methadon over wordt gezet naar buprenorphine.  
 
B Gowing e.a., 2009; Glasper e.a., 2005;  
C Greenwald e.a., 2003 

	
Aanbevelingen	

• Op dag 1 kan gestart worden met buprenorfine met een eerste dosering van 2/0,5 of 4/1 mg. Na de eerste gift kunnen 
de onthoudingsverschijnselen verergeren als er nog een zekere mate van receptorbezetting is door heroïne of 
methadon. Verhoog de buprenorfine iedere 2 uur op geleide van de onthoudingsverschijnselen tot een maximum van 
8-12/2-3 mg de eerste dag of tot er geen onthoudingsverschijnselen meer optreden.  

• Dag 2: Indien er nog onthoudingsverschijnselen zijn: neem de totale dosis van dag 1 (8-12/2-3 mg) + 4/1 mg 
buprenorfine. Verhoog dit eventueel na 2 uur met 4/1 mg tot een maximum van 16/4 mg voor de 2e dag.  

• Dag 3 en 4: herhaal de stappen van dag 2 tot een maximum dosering van 24/6 mg op dag 3 en een 
maximumdosering van 32/8 mg buprenorfine op dag 4.  

• Detoxificatie: als de dosering gevonden is waarbij geen onthoudingssymptomen meer aanwezig zijn, kan gestart 
worden met de afbouw van buprenorfine. Bouw af met stapjes van 2/0,5 of 4/1 mg per dag op geleide van de 
klachten. 

	
Afbouw	met	tramadol	
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opioïde-agonist is afhankelijk van het medicament waar de patiënt reeds mee behandeld wordt. 
 
A1 Gowing e.a., 2009; Meander, 2010 
D NICE, 2008 

Niveau 1	

Buprenorfine is effectiever dan clonidine en lofexidine in het verminderen van onthoudingssymptomen 
en de voltooiing van detoxificatie.  
 
A1 Gowing e.a., 2009; Meander, 2010 
A2 Hussain e.a., 2015 

Niveau 2 

Advies is om de methadondosering af te bouwen tot tenminste 60 mg en bij voorkeur 30 mg voordat 
methadon over wordt gezet naar buprenorphine.  
 
B Gowing e.a., 2009; Glasper e.a., 2005;  
C Greenwald e.a., 2003 

	
Aanbevelingen	

• Op dag 1 kan gestart worden met buprenorfine met een eerste dosering van 2/0,5 of 4/1 mg. Na de eerste gift kunnen 
de onthoudingsverschijnselen verergeren als er nog een zekere mate van receptorbezetting is door heroïne of 
methadon. Verhoog de buprenorfine iedere 2 uur op geleide van de onthoudingsverschijnselen tot een maximum van 
8-12/2-3 mg de eerste dag of tot er geen onthoudingsverschijnselen meer optreden.  

• Dag 2: Indien er nog onthoudingsverschijnselen zijn: neem de totale dosis van dag 1 (8-12/2-3 mg) + 4/1 mg 
buprenorfine. Verhoog dit eventueel na 2 uur met 4/1 mg tot een maximum van 16/4 mg voor de 2e dag.  

• Dag 3 en 4: herhaal de stappen van dag 2 tot een maximum dosering van 24/6 mg op dag 3 en een 
maximumdosering van 32/8 mg buprenorfine op dag 4.  

• Detoxificatie: als de dosering gevonden is waarbij geen onthoudingssymptomen meer aanwezig zijn, kan gestart 
worden met de afbouw van buprenorfine. Bouw af met stapjes van 2/0,5 of 4/1 mg per dag op geleide van de 
klachten. 

	
Afbouw	met	tramadol	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
Tramadol	is	een	synthetisch	opiaat	en	een	centraal	werkende	zwakke	m-opioïde	receptor	
agonist.	De	potentiële	voordelen	van	tramadol	omvatten	het	gemak	van	toediening,	een	
laag	misbruikpotentieel	en	weinig	onthoudingssymptomen	van	het	middel	zelf	(Chawla	e.a.,	
2013).	
Het	is	in	principe	mogelijk	om	voorafgaand	aan	een	detoxificatie	de	onderhoudsdosering	
methadon	om	te	zetten	in	tramadol	met	verlengde	afgifte.	Dit	werd	onderzocht	onder	
patiënten	met	een	afhankelijkheid	van	opioïden	op	voorschrift	en	bleek	daarin	effectief	in	
het	tegengaan	van	onthoudingsverschijnselen	(Zarghami	e.a.,	2012;	Lofwall	e.a.,	2013).	
Onderzoek	uit	2013	(Chawla	e.a.,	2013)	toont	een	beperkte	effectiviteit	van	tramadol	voor	
de	detoxificatie	van	opioïde	(heroïne)	afhankelijke	patiënten	in	vergelijking	met	
buprenorfine.	Tramadol	had	meer	onthoudingssymptomen,	meer	aversieve	symptomen	en	
hogere	niet-significante	retentie.	Threlkeld	e.a.	(2006)	vinden	dat	tramadol	in	vergelijking	
met	buprenorfine	zorgt	voor	gemiddeld	meer	onthoudingssymptomen,	maar	een	grote	
afname	over	tijd.	De	complicaties	waren	vergelijkbaar	met	buprenorfine.	Zij	concludeerden	
dat	tramadol	wel	een	mogelijk	alternatief	kan	zijn.		
	
Conclusies	

Niveau 2 

Tramadol met verlengde afgifte is mogelijk effectief in het tegengaan van onthoudingsverschijnselen.  
 
A2 Zarghami e.a., 2012;  
B Lofwall e.a., 2013 

Niveau 2 

De effectiviteit van Tramadol is niet eenduidig in vergelijking met buprenorfine. 
 
A2 Chawla e.a., 2013  
B Threlkeld e.a., 2006 

	
Overige	overwegingen	
Op	basis	van	hun	lange	halfwaardetijd,	ervaring	en	brede	toepassing	hebben	methadon	en	
buprenorfine	de	voorkeur.	Tramadol	biedt	mogelijkheden	indien	methadon	of	buprenorfine	
niet	toepasbaar	zijn.	
	
Flexibel	of	vast	afbouwschema	opioïde-agonist	
Er	bestaat	een	verscheidenheid	aan	doseringsregimes.	Flexibele	toediening	van	opioïde-
agonisten	op	basis	van	de	reactie	van	een	patiënt	is	belangrijk	(Schuckit,	2016).	
	
7.3.3	 Welke	overige	detoxificatiemethodes	zijn	effectief	bij	het	opioïde	

onthoudingssyndroom?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Clonidine	en	lofexidine	
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Clonidine	en	lofexidine	zijn	beide	alfa2-adrenerge	agonisten	en	verminderen	de	effecten	van	
opioïde-onthouding	op	het	noradrenerge	systeem	(zweten,	rillen,	spierpijn	en	loopneus).	
Clonidine	is	ontwikkeld	als	een	antihypertensivum	en	is	in	Nederland	ook	geregistreerd	als	
(adjuvante)	medicatie	ter	vermindering	van	opioïde-onthoudingsklachten.	Het	risico	op	
hypotensieve	effecten	is	echter	aanzienlijk,	wat	gevolgen	heeft	voor	de	inzetbaarheid.	In	een	
intramurale	setting	zijn	er	mogelijkheden	deze	bijwerkingen	te	monitoren	en	er	zo	nodig	op	
te	anticiperen.	In	een	ambulante	setting	zijn	deze	mogelijkheden	beperkt.		
Lofexidine	is	ontwikkeld	als	alternatief	voor	clonidine	met	verminderde	hypotensieve	
effecten.	Het	wordt	in	het	Verenigd	Koninkrijk	gebruikt	en	is	geregistreerd	als	
symptoombestrijder	tijdens	opioïdedetoxificatie	(Nice	guideline	52,	2008).	Lofexidine	is	op	
dit	moment	niet	geregistreerd	in	Nederland.		
Clonidine	en	lofexidine	zijn	effectief	in	het	verminderen	van	onthoudingssymptomen	en	
kunnen	de	detoxificatieperiode	verkorten	naar	vijf	tot	zeven	dagen.	In	vergelijking	met	
agonistenafbouw	hebben	zowel	clonidine	als	lofexidine	meer	bijwerkingen,	maar	
onthoudingsklachten	worden	redelijk	goed	bestreden	(Gowing	e.a.,	2016;	Hussain	e.a.,	
2015).	Aangezien	ze	geen	effect	hebben	op	andere	niet-noradrenerge	
onthoudingssymptomen,	zoals	slaap	en	pijn	Gish	e.a.	(2010),	worden	alfa2-adrenerge	
agonisten	altijd	alleen	in	combinatie	met	andere	medicatie	geadviseerd.	Als	opiaten	niet	
beschikbaar	zijn,	dan	is	clonidine	een	alternatief	(Fresquez-Chavez	&	Fogger,	2015).	
	
Ultrasnelle	en	snelle	detoxificatie	met	een	opioïde-antagonist	
Ultrasnelle	en	snelle	detoxificatie	zijn	methodes	om	opioïde	afhankelijke	patiënten	te	
detoxificeren	met	gebruik	van	opioïde	antagonisten	als	naloxon,	naltrexon	of	nalmefene	
onder	algehele	anaesthesie	of	zware	sedatie.	Daarbij	slapen	de	patiënten	tijdens	de	
zwaarste	periode	van	de	onthouding	en	is	de	duur	van	de	onthouding	korter.	Het	verschil	
tussen	snelle	en	ultrasnelle	detoxificatie	is	de	duur	van	de	narcose,	die	varieert	van	30	
minuten	tot	72	uur.	Onthouding	geïnduceerd	door	antagonisten	is	intenser,	maar	minder	
langdurig	dan	bij	afbouw	met	een	agonist.	Ook	zorgt	het	in	korte	tijd	voor	een	blokkade	van	
opioïde-effecten.	Het	niveau	van	sedatie	beïnvloedt	niet	de	intensiteit	en	de	duur	van	
onthoudingssymptomen,	maar	mogelijk	wel	de	ernst.	Er	is	een	aanzienlijk	groter	risico	op	
aversieve	gebeurtenissen	bij	zware	sedatie	in	vergelijking	met	lichte	sedatie	(Gowing	e.a.,	
2010).	Vanwege	de	ernstigere	onthoudingsklachten,	hoge	kosten	en	hoger	risico	op	
aversieve	gebeurtenissen,	inclusief	overlijden,	wordt	zware	sedatie	en	anesthesie	niet	
geadviseerd	(De	Jong	e.a.,	2005;	Gowing	e.a.,	2010;	CADTH,	2016).	Ook	verhoogt	algehele	
anesthesie	de	kans	op	een	succesvolle	detoxificatie	niet	ten	opzichte	van	sedatie	zonder	
narcose	(De	Jong	e.a.,	2005).	
	
Detoxificatie	met	een	opioïde-antagonist	en	minimale	sedatie	
Detoxificatie	kan	ook	uitgevoerd	worden	met	gebruik	van	een	(laag	gedoseerde)	opioïde-
antagonist	in	combinatie	met	minimale	sedatie	(adrenerge	agonisten	zoals	clonidine	en	
eventueel	andere	sederende	medicatie).	Uit	een	Cochrane	review	uitgevoerd	door	Gowing	
e.a.	(2002)	blijkt	dat	beperkt	bewijs	suggereert	dat,	ten	opzichte	van	clonidine	alleen,	de	
onthoudingsklachten	aanvankelijk	heftiger	zijn,	terwijl	de	totale	ernst	van	de	klachten	
minder	is.	Een	delirium	kan	voorkomen,	met	name	bij	hoge	doses	(>25	mg	naltrexon).	
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minder	is.	Een	delirium	kan	voorkomen,	met	name	bij	hoge	doses	(>25	mg	naltrexon).	
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Vanwege	hogere	risico’s	op	braken	en	diarree	is	na	de	eerste	naltrexon-gift	een	hoge	
intensiteit	van	observatie	noodzakelijk.	In	sommige	studies	wordt	bij	deze	methode	de	
behandeling	vaker	afgemaakt	ten	opzichte	van	clonidine	alleen.	Een	bijkomend	voordeel	is	
dat	patiënten	direct	zijn	ingesteld	op	naltrexon	(Diaper	e.a.,	2013;	Gowing	e.a.,	2002).	Er	is	
geen	vergelijkend	onderzoek	beschikbaar	tussen	afbouw	van	agonisten	en	
naltrexongeïnduceerde	detoxificatie.	De	NICE	richtlijn	(2008)	adviseert	deze	behandeling	
alleen	voor	patiënten	die	er	specifiek	om	vragen	en	de	risico’s	kennen.		
	
Overig	
Er	worden	verschillende	nieuwe	farmacologische	detoxificatiemethodes	ontwikkeld,	
waarvan	de	effectiviteit	nog	bewezen	moet	worden	(Lobmaier	e.a.,	2010).	
In	een	RCT	van	Lin	e.a.	(2008)	is	venlafaxine,	een	serotonine-norepinefrine	re-uptake	
inhibitor,	effectief	gebleken	in	het	verminderen	van	onthoudingsklachten	ten	opzichte	van	
placebo.		
In	een	studie	van	Rose	e.a.	(2003)	is	buspiron,	een	5-HT1a	agonist,	effectief	gebleken	in	het	
reduceren	van	opioïdeonthoudingsklachten	ten	opzichte	van	placebo.		
Scopolamine,	een	parasympaticolyticum,	is	in	een	RCT	(Liu	e.a.,	2013)	effectief	gebleken	in	
het	verminderen	van	onthoudingsklachten.	Ten	opzichte	van	methadon	liet	scopolamine	
meer	reductie	in	psychologische	onthoudingssymptomen	zien.	In	deze	studie	kregen	de	
patiënten	tevens	chloorpromazine	onder	lichte	anaesthesie.		
Memantine	liet	in	een	studie	door	Jain	e.a.	(2010)	meer	subjectieve	onthoudingssymptomen	
zien	dan	buprenorfine.	Ook	dextromethorfan	liet	in	combinatie	met	quinidine,	wat	de	
omzetting	naar	een	toxische	metaboliet	voorkomt,	geen	reductie	zien	van	
onthoudingsklachten	ten	opzichte	van	placebo	(Akerele	e.a.,	2008).	Als	add-on	medicatie	
heeft	het	enig	effect	op	objectieve	onthoudingssymptomen	(Lin	e.a.,	2014).		
In	een	studie	van	Epstein	en	Preston	(2015)	liet	het	gebruik	van	cannabis	geen	vermindering	
van	onthoudingsklachten	zien	bij	toepassing	van	een	methadonafbouwschema.		
Verschillende	artikelen	hebben	de	effecten	van	verschillende	Chinese	kruidentabletten	
onderzocht.	Ji-Tai	tabletten	hadden	geen	effect	op	onthoudingsklachten	(Wang	e.a.,	2015),	
Fu-Yuan	tabletten	waren	even	effectief	als	lofexidine	(Wang	e.a.,	2009).	
In	een	studie	van	Evangelou	e.a.	(2000)	bleek	hoge	doses	vitamine	C	in	combinatie	met	
vitamine	E	effectief	in	het	reduceren	van	onthoudingsklachten.	Deze	vitamines	werden	
grotendeels	aanvullend	op	conventionele	medicamenten	gegeven.		
Experimenteel	onderzoek	en	case	series	indiceren	een	significant	farmacologisch	effect	van	
ibogaïne	op	onthoudingssymptomen	(Alper	e.a.,	2008),	maar	wetenschappelijk	onderzoek	
ontbreekt.	Ibogaïne	wordt	veel	in	Afrika	gebruikt,	maar	in	veel	Europese	landen	en	de	USA	is	
het	verboden	vanwege	gerapporteerde	sterfgevallen	(Jalal	e.a.,	2013).	Twee	reviews	
rapporteren	respectievelijk	19	en	27	sterfgevallen	na	inname	van	ibogaïne,	waarbij	zwakke	
cardiovasculaire	condities	geassocieerd	worden	met	de	dood	bij	deze	individuen	(Alper	e.a.,	
2012;	Litjens	&	Brunt,	2016).	
	
Conclusies	
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Niveau 1 

Clonidine en lofexidine zijn beide alfa-2-adrenerge agonisten en zijn effectief in het verminderen van de 
effecten van opioïde-onthouding op het noradrenerge systeem (zweten, rillen, spierpijn en loopneus), 
maar niet op slaap en pijn. Het risico op hypotensieve effecten bij clonidine is aanzienlijk.  
Alfa-2-adrenerge agonisten worden in combinatie met andere medicatie geadviseerd. Als opioïden niet 
beschikbaar zijn, dan is clonidine een alternatief. 
 
A1 Gowing e.a., 2016  
A2 Hussain e.a., 2015 
C Fresquez-Chavez & Fogger, 2015 

Niveau 1 

Het is mogelijk om door middel van snelle of ultrasnelle detoxificatie met opioïde-antagonisten volledige 
afbouw te bereiken. Deze methode gaat gepaard met ernstigere onthoudingsklachten, maar is korter 
van duur dan conventionele behandeling. Detoxificatie met zware sedatie is geassocieerd met hogere 
kosten en een verhoogde kans op adverse events, inclusief overlijden, en wordt daarom niet 
geadviseerd. 
 
A1 Gowing e.a., 2010; CADTH, 2016 
A2 De Jong e.a., 2005 

Niveau 1 

Er zijn aanwijzingen dat detoxificatie met een opioïde antagonist in combinatie met minimale sedatie de 
totale ernst van de onthouding verbetert. Deze methode gaat na de eerste dosis gepaard met een 
hoger risico op delirium, braken en diarree. Het wordt geadviseerd voor patiënten die hierom vragen. 
 
A1 Gowing e.a., 2002 
D NICE, 2008 

Niveau 2	

Er worden verschillende nieuwe farmacologische detoxificatiemethodes ontwikkeld, waarvan de 
effectiviteit nog bewezen moet worden, waaronder venlafaxine, buspiron, scopolamine, memantine, 
dextromethorfan, cannabis, verschillende Chinese kruidentabletten, bleek vitamine C in combinatie met 
vitamine E. Gewaarschuwd wordt voor de risico’s bij het gebruik van ibogaïne.  
 
A2 Jain e.a., 2011; Liu e.a., 2013; Wang e.a., 2009  
B Akerele e.a., 2008; Epstein & Preston, 2015; Evangelou e.a., 2000; Lin e.a., 2008; Lin e.a., 2014; 
 Rose e.a., 2003; Wang e.a., 2015 
C Alper e.a., 2008; Jalal e.a., 2013; Alper e.a., 2012; Litjens & Brunt, 2016 

	
Overige	overwegingen	
De	expertgroep	is	van	mening	dat	als	een	detoxificatie	adequaat	wordt	uitgevoerd	de	
patiënt	hier	niet	heel	veel	last	van	hoeft	te	hebben	en	is	verkorting	van	de	duur	van	weinig	
toevoegde	waarde.		
	
Aanbevelingen	

• Clonidine wordt geadviseerd tijdens de afbouw van een agonist. 
• Snelle of ultrasnelle detoxificatie met opioïde-antagonisten wordt niet aanbevolen door de werkgroep vanwege het 

verhoogde risico op ongewenste voorvallen (inclusief overlijden) en de hogere kosten die de narcose met zich 
meebrengt.  
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Er zijn aanwijzingen dat detoxificatie met een opioïde antagonist in combinatie met minimale sedatie de 
totale ernst van de onthouding verbetert. Deze methode gaat na de eerste dosis gepaard met een 
hoger risico op delirium, braken en diarree. Het wordt geadviseerd voor patiënten die hierom vragen. 
 
A1 Gowing e.a., 2002 
D NICE, 2008 

Niveau 2	

Er worden verschillende nieuwe farmacologische detoxificatiemethodes ontwikkeld, waarvan de 
effectiviteit nog bewezen moet worden, waaronder venlafaxine, buspiron, scopolamine, memantine, 
dextromethorfan, cannabis, verschillende Chinese kruidentabletten, bleek vitamine C in combinatie met 
vitamine E. Gewaarschuwd wordt voor de risico’s bij het gebruik van ibogaïne.  
 
A2 Jain e.a., 2011; Liu e.a., 2013; Wang e.a., 2009  
B Akerele e.a., 2008; Epstein & Preston, 2015; Evangelou e.a., 2000; Lin e.a., 2008; Lin e.a., 2014; 
 Rose e.a., 2003; Wang e.a., 2015 
C Alper e.a., 2008; Jalal e.a., 2013; Alper e.a., 2012; Litjens & Brunt, 2016 

	
Overige	overwegingen	
De	expertgroep	is	van	mening	dat	als	een	detoxificatie	adequaat	wordt	uitgevoerd	de	
patiënt	hier	niet	heel	veel	last	van	hoeft	te	hebben	en	is	verkorting	van	de	duur	van	weinig	
toevoegde	waarde.		
	
Aanbevelingen	

• Clonidine wordt geadviseerd tijdens de afbouw van een agonist. 
• Snelle of ultrasnelle detoxificatie met opioïde-antagonisten wordt niet aanbevolen door de werkgroep vanwege het 

verhoogde risico op ongewenste voorvallen (inclusief overlijden) en de hogere kosten die de narcose met zich 
meebrengt.  
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• Detoxificatie met (laag gedoseerde) opioïde antagonisten in combinatie met minimale sedatie wordt niet aanbevolen 
door de werkgroep vanwege het risico op delirium, braken en diarree en het gebrek aan voldoende bewijs voor de 
effectiviteit. 

• Meer onderzoek dient te worden uitgevoerd voordat nieuwe farmacologische behandelingen in de praktijk kunnen 
worden toegepast. 

	
7.3.4	 Welke	aanvullende,	symptoomgerichte	medicatie	is	beschikbaar	ter	ondersteuning	

van	de	detoxificatie?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Loperamide		
Loperamide	vertraagt	de	darmmotiliteit	en	wordt	zodoende	als	symptomatische	
behandeling	van	acute	en	chronische	diarree	gebruikt.	Loperamide	bindt	zich	aan	de	
opioïde-receptor	in	de	darmwand	en	is	daarmee	geschikt	om	ingezet	te	worden	bij	het	
onderdrukken	van	diarree	als	opioïde	onthoudingsklacht.	In	2015	wordt	een	casus	van	
loperamidemisbruik	beschreven	waarbij	dagelijks	800	mg	werd	gebruikt.	Loperamide	heeft	
potentieel	euforische	eigenschappen	(MacDonald	e.a.,	2015).	Daarnaast	is	er	casuïstiek	
beschreven	van	loperamide	overdoseringen	die	leiden	tot	QT-verlenging	en	letale	
hartaritmieën	(Upadhyay	e.a.,	2016).	Het	is	van	belang	aandacht	te	houden	voor	de	risico's	
op	afhankelijkheid	en	overdosering	van	loperamide.		
	
Pijnstilling	
Non-steroidal	anti-inflammatory	drugs	(NSAID),	zoals	ibuprofen	of	diclofenac,	worden	
gebruikt	bij	de	opioïde	detoxificatie	ter	vermindering	van	de	onthoudingsklacht	pijn	(in	de	
spieren,	gewrichten	en	of	botten).	Onderzoek	naar	de	effectiviteit	van	postoperatief	gebruik	
van	een	NSAID	vergeleken	met	paracetamol	en	placebo	levert	geen	significante	resultaten	
op	de	vermindering	van	morfinegerelateerde	bijwerkingen	(McDaid	e.a.,	2010).	
	
Benzodiazepinen	
Benzodiazepinen	als	diazepam,	temazepam,	lorazepam	en	clonazepam	hebben	
anxiolytische,	spierontspannende	en	sederende	eigenschappen.	Zij	kunnen	als	adjuvant	
ingezet	worden	om	onthoudingsklachten	als	spierkramp,	slaapstoornissen	en	angst	te	
verminderen	(Schuckit,	2016).	Mensen	met	verslavingsproblemen	misbruiken	echter	
benzodiazepinen	vaker	dan	de	algemene	populatie.	Gecombineerd	met	opioïden	versterken	
benzodiazepinen	de	intoxicatie	en	sederende	en	ademdepressogene	eigenschappen	van	
opioïden	(TIP43).	Terughoudendheid	met	benzodiazepinen	is	daarom	aanbevelingswaardig.		
	
Aanbeveling	

• Tijdens de onthouding van opioïden kan gebruikt worden van loperamide, clonidine, non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID’s) en benzodiazepinen. Bij benzodiazepinen wordt enige terughoudendheid aanbevolen, vanwege het 
risico op misbruik en het versterkende effect op de sederende werking van opioïden. Ook bij loperamide moet 
rekening gehouden worden met misbruikpotentiaal. 
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7.3.5	 Welke	overige	interventies	zijn	effectief	bij	de	behandeling	van	een	opioïde-

onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Acupunctuur	
Wegens	gebrek	aan	onderzoeken	gericht	op	de	effectiviteit	van	acupunctuur	tijdens	
detoxificatie,	noch	als	volledige	behandeling	noch	als	ondersteuning,	wordt	geconcludeerd	
dat	er	geen	wetenschappelijke	basis	is	voor	acupunctuur	als	effectieve	methode	voor	
detoxificatie	(Jordan	e.a.,	2006;	NICE,	2008).	In	een	recentere	review	wordt	door	Wu	e.a.	
(2016)	geconcludeerd	dat	acupunctuur	angst	en	depressieve	gevoelens	reduceert,	maar	dat	
de	studies	psychometrisch	en	inhoudelijk	variëren.		
	
Conclusie	

Niveau 1 

Er is geen ondersteunend bewijs dat acupunctuur effectief is bij opioïdedetoxificatie. Angst en 
depressieve gevoelens lijken te reduceren, maar de studies variëren psychometrisch en inhoudelijk 
sterk van elkaar. 
 
A1 Wu e.a., 2016 
D NICE, 2008 

7.4 Specifieke	doelgroepen	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Zwangeren	en	neonaten	
Het	voldragen	van	een	kind	tijdens	methadon	(of	opioïde	agonist)	onderhoudsbehandeling	
lijdt	tot	afhankelijkheid	bij	de	neonaat.	Vaak	wordt	daarom	gedacht	aan	detoxificatie	tijdens	
de	zwangerschap.	RCT’s	naar	de	risico's	van	detoxificatie	zijn,	waarschijnlijk	om	ethische	
redenen,	niet	uitgevoerd.	Vanwege	het	risico	op	zwangerschapscomplicaties,	vroeggeboorte	
en	grote	kans	op	terugval	in	heroïnegebruik	wordt	detoxificatie	tijdens	zwangerschap	
afgeraden.	Over	het	algemeen	is	de	consensus	dat	detoxificatie	in	het	1e	trimester	de	kans	
op	spontane	abortus	vergroot	en	in	het	3e	trimester	de	kans	op	vroeggeboorte	(WHO	
richtlijn	opiaatafhankelijkheid,	2009).	
In	de	TIP	43	(2005)	staat	dat	een	methadononderhoudsbehandeling	en	zelfs	verhoging	aan	
het	einde	van	de	zwangerschap,	indien	nodig,	betere	zwangerschapsuitkomsten	biedt.	De	
WHO	richtlijn	opiaatafhankelijkheid	(2009)	stelt	dat	methadononderhoudsbehandeling	de	
voorkeur	heeft	boven	buprenorfine-onderhoudsbehandeling.	Buprenorfine	geeft	echter	een	
kleinere	kans	dan	methadon	op	een	neonataal	afhankelijkheidssyndroom	welke	behandeling	
met	medicatie	vergt	(81	versus	26%)	(Nanda	e.a.,	2015).	Drie	reviews	(Brogly	e.a.,	2014;	
Noormohammadi	e.a.,	2016;	Zedler	e.a.,	2016)	vinden	significante	verschillen	of	dezelfde	
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uitkomsten	in	het	voordeel	van	buprenorfine,	al	moeten	grotere	studies	de	uitkomsten	
bevestigen.		
Omzetting	van	methadon	naar	buprenorfine	tijdens	de	zwangerschap	wordt	niet	
geadviseerd,	maar	in	geval	van	inductie	bij	de	novo-afhankelijkheid	van	opioïden	zou	
buprenorfine	de	voorkeur	moeten	hebben	boven	methadon.	Tijdens	een	opioïde	
onderhoudsbehandeling	kan	borstvoeding	veilig	gegeven	worden	(Reece-Stremtan	&	
Marinelli,	2015).	
Welle-Strand	e.a.	(2015)	vonden	in	hun	Noorse	observationele	studie	met	123	zwangere	
vrouwen	dat	ruim	de	helft	van	de	vrouwen	heeft	geprobeerd	af	te	bouwen;	een	derde	
bouwde	meer	dan	50%	van	hun	methadon/buprenorfine	af	(n=21),	een	derde	11-50%	en	
een	derde	lukte	het	niet	om	meer	dan	10%	af	te	bouwen.	Er	waren	geen	verschillen	
gevonden	tussen	de	neonaten	van	de	drie	groepen	op	variabelen	als	groei,	noodzakelijke	
behandeling	en	bevalling.	Het	enige	significante	verschil	bij	de	neonaten	was	een	hoger	
geboortegewicht	bij	diegenen	die	meer	dan	50%	methadon	hadden	afgebouwd	in	
vergelijking	met	de	groep	die	methadon	tussen	de	11-50%	hadden	afgebouwd.	Belangrijke	
factoren	als	stress	tijdens	de	bevalling	vanwege	het	afbouwen,	onthoudingsverschijnselen	bij	
de	neonaat	en	dergelijke,	zijn	niet	meegenomen	in	de	studie.	Welle-Strand	e.a.	(2015)	
onderstrepen	dan	ook	de	aanbevelingen	van	de	WHO	en	andere	evidence-based	richtlijnen	
dat	het	voor	de	meeste	vrouwen	met	opioïdenafhankelijkheid	beter	is	de	
onderhoudsbehandeling	te	continueren	tijdens	de	zwangerschap.	Zij	concluderen	dat	het	
risico	van	methadon-	of	buprenorfinebehandeling	minder	zwaar	weegt	dan	de	risico’s	bij	
afbouw	door	terugval	in	middelengebruik	en	instabiliteit.	Dit	wordt	ondersteund	door	een	
recente	review	over	opioïde-afhankelijke	zwangere	vrouwen	in	de	USA	(Saia	e.a.,	2016).	
In	een	retrospectief	cohortonderzoek	van	Stewart	e.a.	(2013)	lukt	het	echter	56%	van	95	
vrouwen	succesvol	te	detoxificeren	gedurende	de	zwangerschap.	Die	neonaten	hadden	
minder	vaak	een	onthoudingssyndroom	en	een	hoger	geboortegewicht.	Ook	Lund	e.a.	
(2012)	vonden	positieve	effecten	bij	gedetoxificeerde	zwangere	vrouwen	ten	aanzien	van	
benodigde	medicatie	voor	het	neonatale	abstinentiesyndroom	(NAS)	ten	opzichte	van	een	
buprenorfineonderhoudsbehandeling.	De	resultaten	waren	ten	opzichte	van	een	
methadononderhoudsbehandeling	nog	positiever.	Deze	onderzoeksgroepen	trekken	de	
conclusie	dat	opioïde	detoxificatie	succesvol	kan	zijn	tijdens	zwangerschap.		
De	TIP	43	(2005)	noemt	dat	bij	de	volgende	situaties	voor	een	detoxificatie	gekozen	kan	
worden:	een	beperkte	toegang	tot	methadon	(ambulant),	op	impliciete	wens	van	de	
zwangere,	het	weigeren	van	methadononderhoud	bij	heroïneafhankelijkheid	en	als	de	
zwangere	een	medisch	geassisteerde	behandeling	moet	ondergaan	waar	detoxificatie	voor	
noodzakelijk	is.		
	
Ouderen		
Op	basis	van	farmacodynamische	en	farmacokinetische	gegevens	is	het	waarschijnlijk	dat	
het	opioïden	onthoudingssyndroom	bij	ouderen	meer	klachten	geeft	en	een	ernstiger	
beloop	heeft	door	een	veranderde	receptorsensitiviteit.	Verder	ontstaat	er	bij	ouderen	
sneller	tolerantie	en	lichamelijke	afhankelijkheid	dan	bij	jongeren.	Bovendien	is	de	werking	
van	orale	opioïden	bij	ouderen	vertraagd	door	een	vertraagde	gastro-intestinale	absorptie	
en	is	de	werkingsduur	van	opioïden	verlengd	bij	ouderen	vanwege	een	vertraagd	
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metabolisme	en	een	verminderde	leverfunctie	(TIP	26	Substance	Abuse	among	older	Adults,	
Revised	2012,	pag.90).		
	
Psychiatrische	comorbiditeit		 	
Opioïden	hebben	angstremmende,	stemmingsstabiliserende	en	anti-psychotische	
eigenschappen.	Psychiatrische	comorbiditeit	komt	veel	voor	onder	(opioïde)afhankelijken	en	
afhankelijkheid	van	middelen	komt	veel	voor	onder	psychiatrische	patiënten	
(Assanangkornchai	&	Edwards,	2012).	Gedurende	of	volgend	op	een	detoxificatie	kunnen	
symptomen	van	deze	comorbide	pathologie	zichtbaar	worden.	Sommige	van	deze	
symptomen	hebben	overlap	met	onthoudingssymptomen	(zoals	stemmingswisselingen,	
angstklachten,	slaapstoornissen)	waardoor	diagnostiek	bemoeilijkt	wordt.		
	
Chronische	pijnklachten	
Er	is	een	toename	van	voorgeschreven	opioïden	bij	chronische	pijnklachten.	In	voorkomende	
gevallen	kan	afbouw	daarvan	noodzakelijk	zijn:	bij	geen	pijnstillend	effect	(meer),	ernstige	
bijwerkingen,	psychische,	somatische	of	sociaal-maatschappelijke	ontregeling,	of	verslaving	
aan	het	opioïd	met	als	gevolg	oncontroleerbaar	gebruik.	Er	wordt	geschat	dat	dit	laatste	bij	
5-24%	van	de	patiënten	met	chronische	rugklachten	die	opioïden	krijgen	optreedt	(Martell	
e.a.,	2007).	Het	is	onduidelijk	of	detoxificatie	of	een	agonist-onderhoudsbehandeling	beter	
resultaat	oplevert	(Blondell	e.a.,	2010).	Er	zijn	aanwijzingen	dat	het	omzetten	van	het	
gebruikte	opioïd	naar	buprenorfine	effectief	kan	zijn	in	pijnreductie	(Gimbel	e.a.,	2016).	
Onder	patiënten	met	chronische	pijnklachten	en	opioïdgebruik	is	het	vóórkomen	van	
comorbide	As-1-stoornissen	erg	groot	(lifetime	91%,	current	75%).		
	
Geslacht	
De	kans	op	voltooiing	en	op	succes	van	een	opioïde-detoxificatie	is	voor	vrouwen	gelijk	aan	
die	voor	mannen	(Center	for	Substance	Abuse	Treatment	richtlijn,	2014).	Een	onderzoek	
waarin	de	profielen	van	mannen	en	vrouwen	met	opioïde-afhankelijkheid	met	elkaar	zijn	
vergeleken	(Back	e.a.,	2011),	laat	wel	zien	dat	vrouwen	qua	aanmeldingsaantal	voor	
verslavingsbehandeling	in	de	minderheid	zijn	(35%),	maar	wel	ernstigere	symptomen	ten	
aanzien	van	verslaving,	comorbiditeit	en	sociaalmaatschappelijk	functioneren	laten	zien	dan	
mannen.	Het	onderzoek	toont	echter	geen	significante	geslachtsverschillen	in	
onthoudingssymptomen.		
	
Conclusies	

Niveau 1 

Drie reviews vinden significante verschillen of dezelfde uitkomsten in het voordeel van buprenorfine, al 
moeten grotere studies de uitkomsten bevestigen. Richtlijnen zijn nog niet geactualiseerd en bevelen 
nog methadononderhoudsbehandeling aan. 
 
A1 Brogly e.a., 2014; Noormohammadi e.a., 2016; Zedler e.a., 2016 
D TIP 43, 2005; WHO richtlijn opiaatafhankelijkheid, 2009; MDR opiaatverslaving, 2013  
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A1 Brogly e.a., 2014; Noormohammadi e.a., 2016; Zedler e.a., 2016 
D TIP 43, 2005; WHO richtlijn opiaatafhankelijkheid, 2009; MDR opiaatverslaving, 2013  
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Niveau 2	

Voor de meeste vrouwen met opioïdafhankelijkheid is het beter de onderhoudsbehandeling te 
continueren. Het risico van methadon- of buprenorfinebehandeling weegt minder zwaar dan de risico’s 
bij afbouw door terugval in middelengebruik en instabiliteit.  
 
A2 Saia e.a., 2016 
C Welle-Strand e.a.,2015 

Niveau 3	

Opioïdedetoxificatie kan succesvol zijn tijdens zwangerschap en resulteert in positievere resultaten 
voor neonaten. Er zijn situaties dat er voor detoxificatie gekozen kan worden. 
 
C Lund e.a., 2012; Stewart e.a., 2013 
D TIP 43, 2005 

Niveau 4	

Bij ouderen met een opioïde onthoudingssyndroom moet rekening gehouden worden met een ernstiger 
beloop, een vertraagde absorptie van opioïden en een verlengde werkingsduur van opioïden.  
 
D TIP 26, 2012 

Niveau 3 

Psychiatrische comorbiditeit komt veel voor onder (opioïde)afhankelijken en afhankelijkheid van 
middelen komt veel voor onder psychiatrische patiënten 
 
B Assanangkornchai & Edwards, 2012 

	
Overige	overwegingen	
Detoxificatie	in	het	2e	en	3e	trimester	van	de	zwangerschap	blijkt	mogelijk,	maar	er	dient	na	
detoxificatie	wel	(intramurale)	begeleiding	plaats	te	vinden	om	abstinentie	tot	partus	vol	te	
houden,	omdat	terugval	in	gebruik	een	risico	is	voor	de	neonaat.		
In	de	keuze	over	te	gaan	tot	detoxificatie	staan	de	biospychosociale	factoren	van	de	moeder	
centraal.	Daarnaast	is	overleg	met	een	obstetrisch/gynaecologisch	specialist	en	mogelijk	een	
psychiater	(voor	opname	peri-partum)	nodig,	evenals	een	neonatoloog.	Het	is	hierbij	
belangrijk	om	altijd	te	streven	naar	stabilisatie	van	de	situatie.	
	
Aanbevelingen	

• De meeste zwangere vrouwen met een opioïdeafhankelijkheid zouden een opioïde agonistonderhoudsbehandeling 
gedurende de gehele zwangerschap moeten continueren met methadon of buprenorfine. Het risico van methadon of 
buprenorfinebehandeling weegt minder zwaar dan de risico’s bij afbouw door terugval in middelengebruik en 
instabiliteit.  

• Als tijdens een zwangerschap detoxificatie van opioïde overwogen wordt, dan dienen de risico’s van terugval en 
instabiliteit afgewogen te worden in de beslissing.  

• Detoxificatie tijdens de zwangerschap dient met intensieve psychosociale behandeling plaats te vinden. 
• Onderliggende comorbiditeit kan onderdrukt zijn door de werking van methadon. Goede diagnostiek en behandeling 

van comorbide problematiek is van essentieel belang. 

7.5 Medicatie	na	detoxificatie	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
Na	een	opioïde	behandeling	is	een	onderhoudsbehandeling	met	naltrexon	mogelijk	als	
effectieve	interventie	in	het	voorkomen	van	terugval	in	opioïde	afhankelijkheid.	Dit	geldt	in	
het	bijzonder	voor	de	groep	patiënten	die	reeds	gemotiveerd	is	om	abstinent	te	blijven	van	
opioïden	(WHO,	2009).	Door	de	grote	affiniteit	voor	de	mu-opioïde	receptor	blokkeert	
naltrexon	het	effect	van	opioïde	agonisten,	waardoor	de	euforie	en	sedatie	niet	optreedt.	
Daarnaast	vermindert	naltrexon	craving.	Naltrexon	kan	onthoudingsklachten	geven	bij	
patiënten	die	korter	dan	7	dagen	abstinent	zijn	van	kortwerkende	opioïden	of	korter	dan	10	
dagen	bij	langwerkende	opioïden.	Naltrexon	heeft	van	zichzelf	geen	narcotisch	effect	en	er	
treedt	geen	tolerantie	voor	het	antagonistische	effect	op.	Minozzi	e.a.	heeft	in	2011	een	
Cochrane	review	gepubliceerd	waarin	naltrexon	onder	andere	werd	vergeleken	met	een	
behandeling	zonder	medicatie,	placebo,	benzodiazepine	en	buprenorfine.	Hierbij	werd	geen	
significant	verschil	gevonden,	met	name	door	de	grote	uitval	binnen	de	studies.	De	conclusie	
van	het	Cochrane	review	is	dat	de	studies	niet	voldeden	voor	een	adequate	evaluatie	van	
orale	naltrexon	bij	de	behandeling	van	opioïde	afhankelijkheid.	Een	behandeling	met	
naltrexon	kan	op	indicatie	gestart	worden	bij	een	gemotiveerde	patiënt	ter	ondersteuning	in	
het	voorkomen	van	een	terugval	en	het	verminderen	van	craving	na	een	detoxificatie.	
Alvorens	tot	detoxificatie	over	te	gaan	en	een	onderhoudsbehandeling	met	orale	naltrexon	
te	overwegen,	dient	deze	altijd	te	worden	afgewogen	tegen	de	bewezen	gunstige	effecten	
van	een	langdurige	onderhoudsbehandeling	met	een	opioïde	agonist	(MDR	
Opiatenverslaving,	2013).	Patiënten	die	aan	een	onderhoudsbehandeling	met	orale	
naltrexon	beginnen,	moeten	uitvoerig	worden	ingelicht	over	de	risico’s	van	een	opioïde	
overdosering	als	naltrexon	wordt	gestaakt	en	de	gebruikelijke	hoeveelheid	heroïne	wordt	
genomen.	Naltrexon	met	vertraagde	afgifte	is	een	veelbelovende	nieuwe	interventie	die	
echter	nog	onvoldoende	op	effectiviteit	en	veiligheid	is	onderzocht.	Het	inzetten	van	deze	
nieuwe	interventie	dient	beperkt	te	blijven	tot	gespecialiseerde	instellingen	en	dient	altijd	
gekoppeld	te	worden	aan	een	gestructureerde	evaluatie.	
	
Conclusie	

Niveau 2 

Naltrexon onderhoudsbehandeling is mogelijk een effectieve interventie in het voorkomen van terugval 
bij opioïde afhankelijke patiënten. Door de grote uitval in studies kan geen effectiviteit aangetoond 
worden. Een verklaring hiervoor is de lage compliance voor deze behandeling. Informeer daarom de 
patiënt over de risico’s en vergroot de compliance (bijvoorbeeld verstrekking onder toezicht).  
 
A1 Minozzi e.a., 2011  
D MDR opiaatverslaving, 2013 

	
Overige	overwegingen		
Bij	het	starten	van	de	naltrexonbehandeling	(50	mg	1xdd1	tablet,	bij	voorkeur	onder	
toezicht)	is	het	van	groot	belang	dat	de	patiënt	geen	opioïden	meer	in	zijn	lichaam	heeft.	Dit	
kan	anamnestisch	bepaald	worden	en	eventueel	ondersteund	worden	door	een	naloxon	
provocatietest.	Zo	gewenst	en	bij	uitblijven	van	klachten	kan	naloxon	ook	nog	intraveneus	
worden	toegediend.	
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7.6 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
Er	worden	nieuwe	farmacologische	detoxificatiemethodes	ontwikkeld,	maar	de	uitdaging	ligt	
vooral	in	het	optimaliseren	van	bestaande	detoxificatiemethodes	(Lobmaier	e.a.,	2010).	
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Tabel	7.1	 		Equivalente	doseringen	van	een	aantal	opioïden	
Opioïd Equi-analgetische dosis 

parenteraal 
Ratio i.v.-oraal Equi-analgetische 

dosis oraal 
Opmerkingen 

Buprenorfine 0,3–0,6 mg 
1:1,3 
(i.v.: sublinguaal) 0,4 mg sublinguaal  

Codeïne  1:1,5 120 mg  

Dextromoramide   5–10 mg obsoleet op grond van bijwerkingen 

Fentanyl 0,1 mg 

empirisch 
i.v.: transdermaal 
= 7:10  

90 mg/dag (volgens sommige bronnen 
60 mg/dag) oraal morfine komt 
ongeveer overeen met pleister 25 
µg/uur 

Hydromorfon  1:3 4–8 mg  

Methadon 5 mg* 1:2 5 mg* 
* bij hoge dagdosis (> 30 mg i.v.) 
morfine 1,5–3 mg 

Morfine 10 mg i.m./i.v. 1:2 of 1:3 20 mg, retard 30 mg orale dosis = rectale dosis 

 2 mg epiduraal    

 0,2 mg intrathecaal     

Oxycodon  3:4 13,4–30 mg  

Pethidine 75–100 mg 1:3 225–300 mg  

Pentazocine 45–60 mg 1:4 180–240 mg  

Tramadol 100 mg 1:1 of 1:1,5 100–150 mg  

Diamorfine (heroïne) 10 mg 1:3 30 mg sc  

Diamorfine 
(heroïne) 10 mg 10:1 1 mg sc  
*	Equi-analgetische	dosis	van	een	aantal	opioïden	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2014)	
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8 Benzodiazepinen	
Erik	Paling	
	
Samenvatting	

• Neurobiologie 
Benzodiazepinen kunnen verslavend zijn door de aanwezigheid van gamma-aminoboterzuur (GABA) interneuronen die de 
werking van dopaminerge neuronen in de ventrale tegmentale area remmen. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
De duur en het beloop van onthoudingsverschijnselen is niet goed voorspelbaar. Veelal wordt uitgegaan van een periode 
van vier weken met een piek rond de tiende dag na de laatste inname bij benzodiazepinen met lange halfwaardetijden. Bij 
gebruik van benzodiazepinen met een korte halfwaardetijd pieken de klachten rond de vierde dag. 
• Anamnese 
Het is belangrijk bij de patiënt nauwkeurig uit te vragen welke actuele medicatie hij gebruikt heeft. Verificatie bij derden, 
zoals familie, apotheker of voorschrijvend artsen is aan te bevelen, omdat onder- en overrapportage regelmatig 
voorkomen. 
• Bepaling van de setting 
Indicaties voor een intramurale detoxificatie bij therapeutische dosisafhankelijkheid is alleen geïndiceerd na herhaald falen 
van een ambulante detoxificatie. Een intramurale behandeling bij hoge dosisafhankelijkheid is geïndiceerd om stabiliteit te 
creëren bij ernstige somatische of psychiatrische comorbiditeit of sterk wisselend gebruik per dag.  
• Monitoring 
Tijdens een detoxificatie is een regelmatige controle op complicaties, zoals een delier en insulten, en het contact met de 
patiënt van meer belang dan het gebruik van een monitoringlijst. De Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire 
(BWSQ) is een geschikt instrument om aanvullend het beloop van de detoxificatie te monitoren. Het advies is deze lijst 
ambulant elke twee weken en intramuraal wekelijks af te nemen. 
• Farmacotherapie bij onthoudingsverschijnselen 
Afbouw van medicatie geniet de voorkeur boven abrupt stoppen. Bij therapeutische dosisafhankelijkheid is het advies 
eerst af te bouwen met de eigen medicatie, tenzij het gebruikte benzodiazepine niet geschikt is voor een rustige afbouw. 
Bij hoge dosisafhankelijkheid is het advies te switchen naar een langwerkend benzodiazepine. Eerste keus 
benzodiazepine om mee af te bouwen is diazepam. 

	
Inleiding	
Benzodiazepinen	hebben	een	hypnosedatieve	(slaapbevorderend),	anxiolytische	
(angstverminderend),	anticonvulsieve	(tegen	insulten)	en	spierrelaxerende	werking.	
Benzodiazepinen	bezitten	kwalitatief	dezelfde	werkzaamheid	en	mogelijke	verschillen	in	
anxiolytische,	spierrelaxerende,	anticonvulsieve	en	hypnotische	eigenschappen	zijn	niet	
overtuigend	aangetoond.	Deze	kwalitatieve	verschillen	variëren	meer	per	patiënt	en	dosis,	
dan	per	gekozen	middel	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2015).		
Benzodiazepinen	versterken	de	werking	van	de	gamma-aminoboterzuur	(GABA)	A-
receptoren.	Het	GABA-erge	systeem	is	het	grootste	inhiberende	systeem	binnen	het	centrale	
zenuwstelsel.	Het	bestaat	zowel	uit	lange	zenuwbanen	als	uit	interneuronen	die	meer	over	
de	korte	afstand	actief	zijn.	Deze	laatste	zijn	vooral	van	belang	om	een	zojuist	doorgegeven	
actiepotentiaal	te	doven,	zodat	het	brein	weer	klaar	is	voor	verwerking	van	het	volgende	
signaal.		
De	GABA-A-receptor	is	een	snel	en	kortwerkend	ionotroop	complex	van	vijf	subunits	die,	
geplaatst	in	de	celmembraan,	een	transportbuis	voor	chloorionen	vormen.	GABA	heeft	een	
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(angstverminderend),	anticonvulsieve	(tegen	insulten)	en	spierrelaxerende	werking.	
Benzodiazepinen	bezitten	kwalitatief	dezelfde	werkzaamheid	en	mogelijke	verschillen	in	
anxiolytische,	spierrelaxerende,	anticonvulsieve	en	hypnotische	eigenschappen	zijn	niet	
overtuigend	aangetoond.	Deze	kwalitatieve	verschillen	variëren	meer	per	patiënt	en	dosis,	
dan	per	gekozen	middel	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2015).		
Benzodiazepinen	versterken	de	werking	van	de	gamma-aminoboterzuur	(GABA)	A-
receptoren.	Het	GABA-erge	systeem	is	het	grootste	inhiberende	systeem	binnen	het	centrale	
zenuwstelsel.	Het	bestaat	zowel	uit	lange	zenuwbanen	als	uit	interneuronen	die	meer	over	
de	korte	afstand	actief	zijn.	Deze	laatste	zijn	vooral	van	belang	om	een	zojuist	doorgegeven	
actiepotentiaal	te	doven,	zodat	het	brein	weer	klaar	is	voor	verwerking	van	het	volgende	
signaal.		
De	GABA-A-receptor	is	een	snel	en	kortwerkend	ionotroop	complex	van	vijf	subunits	die,	
geplaatst	in	de	celmembraan,	een	transportbuis	voor	chloorionen	vormen.	GABA	heeft	een	
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eigen	bindingsplaats	op	één	van	deze	subunits.	Bij	activering	van	de	receptor	door	GABA	
ontstaat	er	een	influx	van	chloorionen	waardoor	het	celmembraan	hyperpolariseert	(Loonen	
&	Hovens,	2012).	Activering	van	het	postsynaptisch	neuron	wordt	daarmee	geremd.	Nadat	
een	benzodiazepine	zich	bindt	aan	het	receptorcomplex	oefent	het	zelf	geen	directe	werking	
hierop	uit.	Wel	versterkt	het	de	werking	van	GABA.	Door	de	wijde	verspreiding	van	de	GABA-
A-receptoren	wordt	het	gehele	brein	in	activiteit	gedempt.	Dit	uit	zich	in	de	hiervoor	
vermelde	vier	eigenschappen	van	benzodiazepinen:	slaapbevorderend,	angstverminderend,	
anticonvulsief	en	spierrelaxatie.	
Benzodiazepinen	kunnen	verslavend	zijn	door	de	aanwezigheid	van	GABA	interneuronen	die	
de	werking	van	dopaminerge	neuronen	in	de	ventrale	tegmentale	area	remmen.	Normaliter	
zorgen	deze	interneuronen	ervoor	dat	na	een	stimulus	de	afgifte	van	dopamine	in	het	
beloningscentrum,	nucleus	accumbens,	afgeremd	wordt.	Na	inname	van	benzodiazepinen	
worden	de	GABA-A-receptoren	op	deze	interneuronen	geactiveerd	met	als	gevolg	
hyperpolarisatie	van	het	interneuron.	Daardoor	wordt	de	inhibitie	van	het	dopaminerge	
neuron	verminderd	en	vindt	er	meer	uitstoot	van	dopamine	plaats	in	de	nucleus	accumbens	
(Tan	e.a.,	2011).		
Ieder	levend	organisme	streeft	naar	een	intern	evenwicht,	oftewel	homeostase	(Martini,	
2011).	Ieder	middel	dat	chronisch	wordt	gebruikt	heeft	invloed	op	het	intern	evenwicht.	
Voor	wat	betreft	de	benzodiazepinen	is	het	exacte	mechanisme	niet	geheel	duidelijk.	
Vermoedelijk	ontstaan	bij	chronisch	gebruik	veranderingen	in	het	GABA	systeem	(Allison	&	
Pratt,	2003).	De	meest	simpele	verklaring	is	dat	het	aantal	receptoren	en	waarschijnlijk	ook	
de	kwaliteit	van	de	receptor	afneemt	met	als	resultaat	een	verminderde	gevoeligheid	voor	
GABA.	Dit	uit	zich	in	gewenning	aan	benzodiazepinen.	Andere	mogelijke	mechanismes	zijn	
wijzigingen	van	de	sub-unit	samenstelling	van	de	GABA-receptoren	en	de	productie	van	
endogene	liganden	voor	de	GABA-receptor.	Een	verhoogde	gevoeligheid	voor	het	
stimulerende	glutamaat	systeem	speelt	vermoedelijk	eveneens	een	rol.	Enkelen	van	de	
genoemde	processen	maar	niet	per	se	dezelfde,	vormen	waarschijnlijk	eveneens	de	basis	
van	de	onthoudingsklachten.		

8.1 Screening	en	diagnostiek	
	
8.1.1	 Wanneer	vormt	het	gebruik	van	benzodiazepinen	een	risico	op	intoxicatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	gebruik	van	enkel	benzodiazepinen	is	bij	een	normale	gezondheid	vrijwel	niet	
levensbedreigend.	In	combinatie	met	alcohol	of	andere	psychotrope	middelen	kan	dit	wel	
het	geval	zijn	(Farmacotherapeutisch	Kompas,	2015).	De	toxische	effecten	van	
benzodiazepinen	zijn	in	het	algemeen	gering,	zelfs	bij	grote	overdosering,	met	uitzondering	
van	flunitrazepam	(Rohypnol,	Hypnocalm).	Met	name	bij	flunitrazepam	in	combinatie	met	
alcohol	en	andere	psychotrope	middelen	zijn	ernstige	intoxicaties	beschreven,	onder	andere	
ontremmingsbeelden.	De	combinatie	flunitrazepam	en	alcohol	kan	tevens	leiden	tot	een	
vrijwel	totale	amnesie	(geheugenverlies)	voor	hetgeen	men	onder	invloed	van	deze	
combinatie	verricht.	Deze	amnesie,	black-out,	kan	ook	met	andere	benzodiazepinen	in	een	
hoge	dosering	worden	bereikt.	Door	de	hoge	affiniteit	van	flunitrazepam	voor	de	
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benzodiazepinereceptor	(men	schat	de	potentie	tienmaal	die	van	diazepam)	wordt	bij	
flunitrazepam	het	verband	met	de	inname	echter	sneller	gelegd	(Farmacotherapeutisch	
Kompas,	2015).	Om	de	diagnose	intoxicatie	met	een	sedativum	volgens	de	DSM-5	te	stellen	
dient	er	sprake	te	zijn	van:		
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5);		
Intoxicatie	van	een	sedativum,	hypnoticum	of	anxiolyticum	
A	Recent	gebruik	van	een	benzodiazepine.	
	
B	Een	duidelijke	gedragsverandering,	zoals	ongepast	seksueel	of	agressief	gedrag,	OF	psychologische				
symptomatologie,	zoals	stemmingslabiliteit	en	verminderd	beoordelingsvermogen.		
	
C	Tenminste	één	van	de	volgende	symptomen	ontstaan	na	inname	van	het	sedativum,	hypnoticum	of	
	 anxiolyticum:	
-	dronkenmansgang	of	een	andere	vorm	van	een	coördinatieprobleem;	
-	dysartrie	(ongearticuleerd	praten	met	dubbele	tong);	
-	nystagmus	(onwillekeurige	ritmische	bewegingen	van	de	oogbollen);	
-	cognitieve	problemen	waaronder	verminderde	aandacht	of	geheugen;		
-	stupor	of	coma.	

	
D	De	symptomen	kunnen	niet	verklaard	worden	door	een	medische	aandoening	dan	wel	beter	verklaard	
worden	door	een	psychiatrische	aandoening	waaronder	een	intoxicatie	met	een	ander	middel.	
American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Aanvullend	op	criterium	D:	de	intoxicatie	door	een	sedativum	kan	lijken	op	intoxicatie	met	
één	of	meer	van	de	hierna	te	noemen	Drugs	of	Abuse	(DOA);	ethanol,	barbituraten,	
tricyclische	antidepressiva	(TCA),	antihistaminica,	valproïnezuur,	carbamazepine,	
antipsychotica,	et	cetera.	Ook	kan	het	beeld	lijken	op	hypoxie	(CO),	hyper-/hyponatriëmie,	
hypoglykemie,	meningitis,	intracraniële	aandoening	(Monografie	Benzodiazepinen	NVIC,	
2014).	
	
8.1.2	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	benzodiazepine-

onthoudingssyndroom	vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Mensen	met	een	benzodiazepineafhankelijkheid	kunnen	ingedeeld	worden	in	twee	groepen.	
Namelijk	patiënten	met	een	therapeutische	dosisafhankelijkheid	en	een	groep	met	een	hoge	
dosisafhankelijkheid.	Hoewel	er	geen	internationale	definitie	bestaat	voor	hoge	dosering	
benzodiazepineafhankelijkheid	wordt	in	deze	richtlijn	uitgegaan	van	minimaal	30	mg	
diazepam,	of	een	equivalente	dosering	van	een	ander	middel,	per	24	uur.	Dat	is	driemaal	de	
Defined	Daily	Dose	(DDD)	zoals	vastgesteld	door	de	World	Health	Organization	(WHO).	
Meest	voorkomend,	circa	97%	van	de	populatie,	is	echter	afhankelijkheid	van	een	
therapeutische	dosis	(<30	mg	diazepam	equivalent)	(Lugoboni	e.a.,	2014).	Dit	zijn	mensen	
die	op	enig	moment	begonnen	zijn	met	een	benzodiazepine	in	verband	met	slaap-	of	
angstgerelateerde	klachten	en	er	nooit	mee	gestopt	zijn	vanwege	rebound-	of	
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onthoudingsklachten.	Rebound	wordt	gedefinieerd	als	het	terugkeren	in	versterkte	vorm	
van	de	klachten	van	angst	en/of	slapeloosheid	aanwezig	voordat	de	benzodiazepinen	
werden	opgestart.	Vrouwen	en	ouderen	zijn	oververtegenwoordigd	in	deze	groep.	Niet	
iedere	chronisch	gebruiker	van	een	benzodiazepine	ervaart	klachten	bij	het	staken	ervan.	De	
diagnose	benzodiazepineonthoudingssyndroom	volgens	de	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	
de	volgende	vier	voorwaarden	voldaan	wordt:	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5);	
benzodiazepineonthoudingssyndroom	
A	De	inname	van	benzodiazepinen	na	langdurig	gebruik	geheel	of	gedeeltelijk	gestaakt	wordt.		
	
B	Twee	of	meer	van	onderstaande	symptomen	ontstaan	binnen	enkele	uren	tot	dagen	na	het	geheel	of	
gedeeltelijk	staken	van	de	inname:	
- autonome	hyperactiviteit	(bijvoorbeeld	toename	van	de	hartslag,	ademhaling,	bloeddruk,	
lichaamstemperatuur	of	transpiratie)	

- een	tremor	van	de	handen	
- slaapproblemen		
- misselijkheid	of	braken	
- angst	
- psychomotorische	agitatie	
- een	insult		
- visuele,	tactiele	en/of	auditieve	hallucinaties	of	illusies	

	
C	De	voornoemde	symptomen	in	belangrijke	mate	lijden	of	beperkingen	in	het	functioneren	veroorzaken.	
	
D	De	symptomen	niet	beter	verklaard	kunnen	worden	door	een	andere	aandoening,	bijvoorbeeld	een	
intoxicatie	en/of	onthouding	van	een	ander	middel	of	een	angststoornis.		

American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Na	vier	tot	zes	weken	gebruik	van	een	therapeutische	dosis	benzodiazepinen	ontstaan	na	
het	stoppen	bij	ongeveer	25%	van	de	mensen	onthoudingsklachten	(Lader,	2011).	Bij	
benzodiazepinen	met	een	korte	halfwaardetijd	is	de	kans	op	de	ontwikkeling	van	een	
onthoudingssyndroom	groter	dan	bij	middelen	met	een	langere	halfwaardetijd	(VAD,	2003).	
Ook	de	duur	en	hoogte	van	de	dosering	correleert	positief	met	het	ontstaan	van	een	
onthoudingssyndroom	(Lader,	2011).	Na	langdurig	gebruik	komt	het	echter	ook	regelmatig	
voor	dat	men	zonder	klachten	kan	stoppen	(Ashton,	1991;	Lader,	2011).		
Onthoudingsverschijnselen	die	optreden	na	het	stoppen	met	het	gebruik	van	
benzodiazepinen	kunnen	enige	weken	tot	maanden	aanwezig	zijn.	Veelal	wordt	uitgegaan	
van	een	periode	van	vier	weken	met	een	piek	rond	de	tiende	dag	na	de	laatste	inname	bij	
benzodiazepinen	met	lange	halfwaardetijden.	Bij	gebruik	van	benzodiazepinen	met	een	
korte	halfwaardetijd	pieken	de	klachten	rond	de	vierde	dag	(Ashton,	1991;	Lader,	2011;	
Vikander	e.a.,	2010;	American	Psychiatric	Association,	2013).	Symptomen	kunnen	sterk	
wisselen	in	de	loop	van	de	tijd	(Ashton	1991,	Lader	2011).	Variaties	zijn	beschreven	waarbij	
klachten	van	angst	en	stemming	na	de	detoxificatie	toenemen	(Ashton,	1991;	Vikander	e.a.,	
2010).	Psychologische	en	somatische	equivalenten	van	angst	en	depressie	in	combinatie	met	
perceptuele	klachten	(visuele,	tactiele	en/of	auditieve)	zonder	de	aanwezigheid	van	een	
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psychiatrische	diagnose	komen	regelmatig	voor	lang	na	het	bereiken	van	abstinentie	
(Ashton,	1991;	Vikander	e.a.,	2010;	American	Psychiatric	Association,	2013).	Deze	ebben	
weg	in	de	loop	van	maanden	tot	een	jaar.		
De	tijd	tussen	het	staken	van	benzodiazepinegebruik	en	het	optreden	van	symptomen	is	
afhankelijk	van	de	halfwaardetijd	(farmacokinetiek)	en	het	wel	of	niet	actief	zijn	van	de	
metabolieten	(farmacodynamiek)	van	het	gebruikte	middel	(Schweizer	&	Rickels,	1998;	
Lader,	2011;	American	Psychiatric	Association,	2013).	Voor	halfwaardetijden	en	de	afbraak	in	
actieve	metabolieten	zie	tabel	8.1.	Onthoudingsklachten	bij	kortwerkende	benzodiazepinen,	
zoals	alprazolam,	ontstaan	veelal	enkele	uren	na	het	staken	van	de	inname.	Bij	
langwerkende	benzodiazepinen,	zoals	diazepam,	een	geneesmiddel	met	een	lange	
halfwaardetijd	en	actieve	metabolieten,	ontstaan	de	onthoudingsklachten	vaak	pas	vanaf	de	
derde	dag	of	later	en	soms	eerder	(American	Psychiatric	Association,	2013).		
Hoe	langer	de	benzodiazepine	is	genomen	en	hoe	hoger	de	gebruikte	doseringen,	des	te	
waarschijnlijker	is	het	dat	er	ernstige	onthoudingsverschijnselen,	zoals	insulten	en	delier,	
ontstaan	bij	het	staken	(American	Psychiatric	Association,	2013).	Patiënten	met	een	
predispositie	voor	deze	complicaties	zijn	vanzelfsprekend	de	groep	met	het	hoogste	risico,	
vooral	als	er	abrupt	gestopt	wordt	bij	een	dosis	hoger	dan	40	mg	diazepam	of	een	equivalent	
daarvan	(Schweizer	&	Rickels,	1998;	American	Psychiatric	Association,	2013).	Ernstige	
onthoudingsverschijnselen	in	de	vorm	van	visuele,	tactiele	of	auditieve	hallucinaties	komen	
meestal	voor	in	de	context	van	een	delier	(American	Psychiatric	Association,	2013).	Deze	
onthoudingsverschijnselen	kunnen	altijd	voorkomen,	ook	onder	goede	medische	begeleiding	
(TIP	45,	2006).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Onthoudingsklachten bij kortwerkende benzodiazepinen, zoals alprazolam, ontstaan veelal enkele 
uren na het staken van de inname. Bij langwerkende benzodiazepinen, zoals diazepam, een 
geneesmiddel met een lange halfwaardetijd en actieve metabolieten, ontstaan de 
onthoudingsklachten vaak pas vanaf de derde dag of later. 
 
C Ashton, 1991 

Niveau 3 

Onthouding van benzodiazepinen duurt enige weken tot maanden (in extremen maanden tot één 
jaar na de laatste dosis), waarbij de klachten onvoorspelbaar wisselen in tijd. Veelal wordt uitgegaan 
van een periode van vier weken met een piek van twee weken na de laatste inname.  
 
C  Ashton, 1991 Lader, 2011; Vikander, 2010 

Niveau 3 

Symptomen kunnen sterk wisselen in de loop van de tijd. Variaties waarbij sommige klachten niet 
alleen tijdens, maar ook na de detoxificatie toenemen kunnen voorkomen.  
 
C Vikander e.a., 2010; Ashton,1991 

Niveau 3 

De ernst van het onthoudingsbeeld kan mild tot zeer ernstig zijn. Ernstige complicaties van 
detoxificatie van benzodiazepinen zijn: insulten en delier. 
 
C  Lader, 2011 

	
Overige	overwegingen	
De	groep	met	hoge	dosisafhankelijkheid	bestaat	vooral	uit	polidruggebruikers.	Behandeling	
met	een	therapeutische	dosis	kan	bij	sommige	patiënten	ontaarden	in	een	ernstige	en	snelle	
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vooral	als	er	abrupt	gestopt	wordt	bij	een	dosis	hoger	dan	40	mg	diazepam	of	een	equivalent	
daarvan	(Schweizer	&	Rickels,	1998;	American	Psychiatric	Association,	2013).	Ernstige	
onthoudingsverschijnselen	in	de	vorm	van	visuele,	tactiele	of	auditieve	hallucinaties	komen	
meestal	voor	in	de	context	van	een	delier	(American	Psychiatric	Association,	2013).	Deze	
onthoudingsverschijnselen	kunnen	altijd	voorkomen,	ook	onder	goede	medische	begeleiding	
(TIP	45,	2006).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Onthoudingsklachten bij kortwerkende benzodiazepinen, zoals alprazolam, ontstaan veelal enkele 
uren na het staken van de inname. Bij langwerkende benzodiazepinen, zoals diazepam, een 
geneesmiddel met een lange halfwaardetijd en actieve metabolieten, ontstaan de 
onthoudingsklachten vaak pas vanaf de derde dag of later. 
 
C Ashton, 1991 

Niveau 3 

Onthouding van benzodiazepinen duurt enige weken tot maanden (in extremen maanden tot één 
jaar na de laatste dosis), waarbij de klachten onvoorspelbaar wisselen in tijd. Veelal wordt uitgegaan 
van een periode van vier weken met een piek van twee weken na de laatste inname.  
 
C  Ashton, 1991 Lader, 2011; Vikander, 2010 

Niveau 3 

Symptomen kunnen sterk wisselen in de loop van de tijd. Variaties waarbij sommige klachten niet 
alleen tijdens, maar ook na de detoxificatie toenemen kunnen voorkomen.  
 
C Vikander e.a., 2010; Ashton,1991 

Niveau 3 

De ernst van het onthoudingsbeeld kan mild tot zeer ernstig zijn. Ernstige complicaties van 
detoxificatie van benzodiazepinen zijn: insulten en delier. 
 
C  Lader, 2011 

	
Overige	overwegingen	
De	groep	met	hoge	dosisafhankelijkheid	bestaat	vooral	uit	polidruggebruikers.	Behandeling	
met	een	therapeutische	dosis	kan	bij	sommige	patiënten	ontaarden	in	een	ernstige	en	snelle	

139	
	

dosisescalatie	met	hoge	dosisafhankelijkheid	tot	gevolg.	Onthoudingsklachten	van	
benzodiazepinen	kunnen	voorkomen	zonder	dat	ooit	de	diagnose	afhankelijkheid	van	
benzodiazepinen	gesteld	is.	Hierbij	moet	men	niet	alleen	denken	aan	verslaving	buiten	
medeweten	van	de	arts	om.	Ook	bij	gebruik	van	een	normale	therapeutische	dosis	
gedurende	weken	tot	maanden	kunnen	sluipenderwijs	en	zonder	dat	de	patiënt	gestopt	is	
met	het	middel	en	zonder	een	andere	duidelijke	aanleiding	onthoudingsklachten	ontstaan	
(Lader,	2011).	Formeel	wordt	hiermee	niet	voldaan	aan	criterium	A	van	de	DSM-5	
classificatie	benzodiazepine-onthoudingssyndroom.	
	
Aanbevelingen	

• Het onthoudingsbeeld bij benzodiazepinen varieert per middel en per persoon. Wees erop bedacht dat patiënten 
lang na detoxificatie last kunnen hebben van onthoudingssymptomen.  

• Wees erop bedacht dat zich ernstige complicaties bij detoxificatie van benzodiazepinen kunnen voordoen, zijnde: 
insulten en delier. Deze kunnen levensbedreigend zijn en dienen dan ook adequaat behandeld te worden. 

	
8.1.3	 Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Het	klinisch	beeld	is	niet	altijd	eenduidig;	ongearticuleerde	spraak,	nystagmus	en	een	
verminderde	psychomotoriek	vindt	men	niet	alleen	bij	intoxicaties,	maar	ook	bij	chronisch	
gebruik	met	tolerantie	en	bij	bepaalde	neurologische	aandoeningen.		
Soms	kan	er	geen	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	oorspronkelijke	klachten	die	in	
heftiger	mate	terugkeren	(het	reboundeffect)	en	echte	onthoudingsklachten.	In	haar	review	
geeft	Ashton	(1991)	aan	dat	er	meerdere	mogelijkheden	zijn	om	het	onderscheid	te	maken	
tussen	rebound	en	echte	onthouding.	Van	onthouding	zou	sprake	zijn	als	er	tenminste	twee	
nieuwe	klachten	zijn	die	de	patiënt	niet	had	als	klacht	voordat	hij	startte	met	gebruik	van	de	
benzodiazepine.	Een	andere	werkwijze	kan	zijn	dat	onthouding	gediagnosticeerd	wordt	als	
de	Comprehensive	Psychiatric	Rating	Scale	(CPRS)	met	minimaal	50%	is	toegenomen	na	het	
staken.	Hoe	vaak	rebound	optreedt	is	niet	exact	bekend,	maar	de	incidentie	zou	tussen	15	
en	30%	liggen	(VAD,	2015).		
Naast	de	arbitraire	grenzen	die	er	zijn	rondom	het	fenomeen	rebound	is	er	ook	discussie	
over	de	duur	van	het	onthoudingssyndroom	en	het	bestaan	van	een	“protracted	withdrawal	
syndrome”.	Zo	zijn	symptomen	van	een	onderliggende	angststoornis	en	onthouding	van	
benzodiazepinen	niet	goed	van	elkaar	te	onderscheiden	(Tip	45,	2006;	American	Psychiatric	
Association,	2013).	Hierdoor	kan	het	lastig	zijn	om	op	te	merken	of	het	daadwerkelijk	om	
comorbiditeit	gaat.	De	aanwezigheid	van	angstsymptomen	voordat	de	patiënt	gestart	is	met	
benzodiazepinen	of	lang	na	de	onthouding	kan	hierbij	behulpzaam	zijn	(American	Psychiatric	
Association,	2013).	Visuele,	tactiele	en/of	auditieve	hallucinaties	of	illusies	bij	intact	
bewustzijn	passen	meer	bij	onthouding	(NSW,	2008).		
	
Aanbeveling	

• Om te kunnen differentiëren tussen rebound, onthoudingsklachten en een angststoornis is het goed uitvragen van 
klachten voorafgaand aan de start van het benzodiazepine-gebruik noodzakelijk 
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8.1.4	 Welke	screening	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Klachten	van	onthouding	verschillen	per	patiënt.	Voor	het	vaststellen	van	de	noodzakelijke	
begeleiding	tijdens	een	detoxificatie	is	het	van	belang	bij	de	patiënt	na	te	vragen	welke	
klachten	hem	het	meest	beangstigen.		
Om	goed	zicht	te	krijgen	op	het	actuele	gebruik	van	benzodiazepinen	is	het	belangrijk	om	dit	
nauwkeurig	uit	te	vragen.	Over-	en	onderrapportage	komen	niet	alleen	voor	bij	patiënten	
met	hoge	dosisafhankelijkheid.	Het	verdient	daarom	aanbeveling	de	soort,	duur	van	gebruik	
en	dosis	te	verifiëren	bij	derden,	zoals	familie,	apotheker	of	voorschrijvend	arts	(TIP	45,	
2006;	BAP,	2012).		
	
Overige	overwegingen	
Met	behulp	van	een	enzym	immuno	assay	(EIA)	kunnen	benzodiazepinen	aangetoond	
worden	in	urine.	De	afkapwaarde	verschilt	per	EIA,	maar	is	meestal	200	ng/ml.	Voor	bijna	elk	
benzodiazepine	is	een	EIA	op	de	markt	en	deze	test	specifiek	voor	dat	ene	generieke	middel.	
Uit	efficiëntie-overwegingen	is	het	zinvol	te	kiezen	voor	een	assay	dat	test	voor	oxazepam.	
Vrijwel	alle	benzodiazepinen	hebben	namelijk	oxazepam	als	metaboliet.	Alprazolam,	
lormetazepam,	nitrazepam	en	temazepam	hebben	weliswaar	geen	oxazepam	als	metaboliet,	
maar	geven	wel	een	kruisreactie.	Lorazepam	en	de	Z-drugs	zopiclon,	zolpidem	en	zaleplon	
zijn	daarmee	de	enige	benzodiazepinen	welke	niet	reageren	op	de	EIA	van	oxazepam.	Bij	een	
negatieve	uitslag	van	urineonderzoek	op	oxazepam	en	aanhoudende	twijfel	over	misbruik	of	
onthouding	van	een	benzodiazepine	wordt	geadviseerd	contact	op	te	nemen	met	een	
klinisch	chemicus	of	apotheker	voor	eventueel	aanvullend	onderzoek.	Bij	gebruik	van	
lorazepam	of	een	z-drug	wordt	geadviseerd	niet	alleen	te	testen	voor	dit	ene	middel	maar	
ook	te	screenen	op	oxazepam.	
Omdat	hoge	dosis	afhankelijkheid	vaak	gepaard	gaat	met	co-gebruik	van	andere	middelen	
wordt	urineonderzoek	hierop	standaard	geadviseerd	(BAP,	2012).	Bij	een	positieve	uitslag	
die	niet	aansluit	op	de	anamnese	deze	opnieuw	bevragen	en	zo	nodig	het	detoxificatiebeleid	
hierop	aanpassen.		
Omdat	langdurig	gebruik	van	benzodiazepinen	niet	gepaard	gaat	met	directe	lichamelijke	
schade,	zijn	er	geen	aanbevelingen	voor	verder	laboratoriumonderzoek.	Lever-	en	
nierfunctie	kunnen	routinematig	bepaald	worden.	Bij	twijfel	over	alcoholmisbruik,	naar	
aanleiding	van	klachten	en	lichamelijk	onderzoek,	kan	een	carbohydrate-deficient	transferrin	
(CDT)	test	zinvol	zijn.		
Het	is	van	belang	om	de	patiënt	te	onderzoeken	op	bewustzijn,	oriëntatie	en/of	coma,	
evenwichtsstoornissen,	spraak,	nystagmus	en	psychomotoriek.	De	normalisering	van	de	
mimiek	laat	nogal	eens	een	groot	verschil	zien	na	een	detoxificatie	in	vergelijking	met	de	
periode	daaraan	voorafgaand.		
	
Aanbevelingen	
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hierop	aanpassen.		
Omdat	langdurig	gebruik	van	benzodiazepinen	niet	gepaard	gaat	met	directe	lichamelijke	
schade,	zijn	er	geen	aanbevelingen	voor	verder	laboratoriumonderzoek.	Lever-	en	
nierfunctie	kunnen	routinematig	bepaald	worden.	Bij	twijfel	over	alcoholmisbruik,	naar	
aanleiding	van	klachten	en	lichamelijk	onderzoek,	kan	een	carbohydrate-deficient	transferrin	
(CDT)	test	zinvol	zijn.		
Het	is	van	belang	om	de	patiënt	te	onderzoeken	op	bewustzijn,	oriëntatie	en/of	coma,	
evenwichtsstoornissen,	spraak,	nystagmus	en	psychomotoriek.	De	normalisering	van	de	
mimiek	laat	nogal	eens	een	groot	verschil	zien	na	een	detoxificatie	in	vergelijking	met	de	
periode	daaraan	voorafgaand.		
	
Aanbevelingen	
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• Verificatie bij voorschrijvend artsen en/of apothekers, of familie, is van belang om een goed beeld te verkrijgen van 
de gebruikte medicatie door de patiënt. 

• Uit efficiëntie-overwegingen is het zinvol te kiezen voor een immuno-assay dat test voor oxazepam in de urine tenzij 
bekend is dat de patiënt een lorazepam of een z-drug gebruikt.  

• Onderzoek naar andere middelen is van groot belang bij hoge dosisafhankelijkheid, omdat gecombineerd gebruik 
met andere psychoactieve middelen vaak voorkomt.  

	
8.1.5	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	detoxificatie	ambulant	of	

intramuraal	moet	plaatsvinden?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Detoxificatie	door	middel	van	langzame	afbouw	in	een	ambulante	setting	bij	therapeutische	
dosisafhankelijkheid	is	effectief.	Er	is	geen	bewijs	dat	voor	deze	groep	detoxificatie	in	een	
intramurale	setting	effectiever	is	ten	opzichte	van	ambulant	(Parr	e.a.,	2008;	Oude	Voshaar	
e.a.,	2006).	In	het	algemeen	kan	gesteld	worden	dat	twee	derde	van	de	patiënten	met	een	
therapeutische	dosisafhankelijkheid	een	eenmaal	gestarte	detoxificatie	afmaakt.	De	helft	
hiervan	valt	binnen	een	jaar	terug.		
Bij	patiënten	met	hoge	dosisafhankelijkheid	zijn	de	drop-out	en	abstinentie	percentages	
slechter	(BAP,	2012).	Reductie	naar	een	meer	therapeutische	dosis	als	eerste	stap	in	de	
behandeling	wordt	hierom	gezien	als	alternatieve	doelstelling	(BAP,	2012).		
Voor	de	keuze	tussen	een	ambulante	behandeling	en	een	behandeling	in	een	intramurale	
setting	zijn	op	basis	van	klinische	ervaring	en	gegevens	uit	de	literatuur	indicatoren	
geformuleerd	voor	het	gefundeerd	vaststellen	van	de	setting	(TIP	45,	2006;	NSW,	2008;	
Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	2012;	BAP,	2012).	We	maken	daarnaast	
onderscheid	tussen	stabilisatie	en	volledige	abstinentie.	Bij	stabilisatie	is	het	doel	te	
stabiliseren	op	één	preparaat	in	een	redelijke	dosis,	waarna	ambulant	(verder)	afgebouwd	
kan	worden.	
	
Indicaties	voor	een	opname	bij	hoge	dosisafhankelijkheid	voor	stabilisatie	op	één	preparaat	
in	een	therapeutische	dosis:	
1. Ernstige	psychiatrische	comorbiditeit	waaronder	alcoholafhankelijkheid	en	instabiele	

psychiatrische	problematiek,	zoals	psychoses	en/of	suïcidaliteit		
2. Ernstige	instabiele	somatische	problematiek	met	name	bij	ouderen;	
3. Hoge	dosisafhankelijkheid	zonder	stabiliteit	in	gebruik	van	dosis	en/of	één	preparaat	per	

dag.		
Indicaties	voor	een	opname	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	gericht	op	detoxificatie	
en	niet	op	stabilisatie	zijn:	
4. Herhaalde	pogingen	voor	ambulante	detoxificatie	zonder	succes.	
	 	
Conclusies	

Niveau 1 Er is geen bewijs dat detoxificatie in een intramurale setting effectiever is ten opzichte van ambulant . 
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A1 Parr e.a., 2008; Oude Voshaar, 2006	

Niveau 4 

Een intramurale behandeling bij therapeutische dosisafhankelijkheid is alleen geïndiceerd na herhaald 
falen van een ambulante detoxificatie. 
Een intramurale behandeling bij hoge dosisafhankelijkheid is geïndiceerd om stabiliteit te creëren bij 
ernstige somatische of psychiatrische comorbiditeit of sterk wisselend gebruik per dag.  
 
D TIP 45, 2006; NSW, 2008; Alcohol and other drug withdrawal guideline, 2012; BAP, 2012; 
 expertopinie werkgroep 

	
	
Overige	overwegingen	
De	werkgroep	stelt	dat	de	aanwezigheid	van	een	adequaat	steunsysteem	van	belang	is	bij	
ambulante	detoxificatie.	Deze	heeft	naast	een	steunfunctie	ook	een	signaalfunctie	opdat	
opschaling	naar	intramurale	zorg	bij	complicaties,	zoals	delier,	insulten	en	suïcidaliteit,	snel	
kan	plaatsvinden.	Flexibiliteit	in	het	omschakelen	van	ambulante	naar	intramurale	zorg	en	
omgekeerd	wordt	aanbevolen.		

8.2 	 Monitoring	
	
8.2.1	 Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	

benzodiazepineonthoudingsverschijnselen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing		
Hoewel	onthoudingsschalen	voor	sedativa	gebruikt	worden	in	onderzoekstudies,	worden	ze	
weinig	gebruikt	in	de	klinische	praktijk	(TIP	45,	2006).	In	de	richtlijnen	worden	
monitoringinstrumenten	ook	nauwelijks	genoemd	en	in	één	richtlijn	wordt	het	gebruik	ervan	
zelfs	ontraden	(WHO,	2009).	Dit	houdt	vermoedelijk	verband	met	de	sterke	wisseling	en	
onvoorspelbaarheid	van	klachten	tijdens	detoxificatie.	Complicaties	zoals	een	delier	en	
insulten	kunnen	altijd	ontstaan	tijdens	detoxificatie.	Het	is	van	groot	belang	om	hier	
regelmatig	op	te	controleren.	In	de	kliniek	door	er	dagelijks	op	te	bevragen	en	te	observeren.	
Ambulant	door	het	steunsysteem	te	instrueren	en	regelmatig	contact	te	onderhouden	met	
hen	en	de	patiënt.	De	Benzodiazepine	Withdrawal	Symptom	Questionnaire	(BWSQ)	is	een	
geschikt	instrument	om	aanvullend	het	beloop	van	de	detoxificatie	te	monitoren.	De	BWSQ	
is	een	zelfrapportagelijst	gericht	op	20	symptomen	zoals	deze	ervaren	zijn	in	de	twee	weken	
voorafgaand	aan	de	afname	van	deze	lijst.	Het	duurt	circa	drie	minuten	om	deze	lijst	in	te	
vullen.	De	interne	consistentie	was	hoog	met	Cronbach’s	α	tussen	0,84	en	0,87.	Een	BWSQ	
score	van	minder	dan	acht	aan	het	einde	van	detoxificatie	is	voorspellend	voor	een	
langdurige	abstinentie	(Couvee	&	Zitman,	2002).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Tijdens een detoxificatie is regelmatige controle op complicaties, zoals een delier en insult, en het 
contact met de patiënt van meer belang dan het gebruik van een meetinstrument. 
 
D WHO, 2009 

Niveau 3 De Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ) is een geschikt instrument om 
aanvullend het beloop van de detoxificatie te monitoren. De uitkomst kan gebruikt worden ter 
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A1 Parr e.a., 2008; Oude Voshaar, 2006	
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benzodiazepineonthoudingsverschijnselen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing		
Hoewel	onthoudingsschalen	voor	sedativa	gebruikt	worden	in	onderzoekstudies,	worden	ze	
weinig	gebruikt	in	de	klinische	praktijk	(TIP	45,	2006).	In	de	richtlijnen	worden	
monitoringinstrumenten	ook	nauwelijks	genoemd	en	in	één	richtlijn	wordt	het	gebruik	ervan	
zelfs	ontraden	(WHO,	2009).	Dit	houdt	vermoedelijk	verband	met	de	sterke	wisseling	en	
onvoorspelbaarheid	van	klachten	tijdens	detoxificatie.	Complicaties	zoals	een	delier	en	
insulten	kunnen	altijd	ontstaan	tijdens	detoxificatie.	Het	is	van	groot	belang	om	hier	
regelmatig	op	te	controleren.	In	de	kliniek	door	er	dagelijks	op	te	bevragen	en	te	observeren.	
Ambulant	door	het	steunsysteem	te	instrueren	en	regelmatig	contact	te	onderhouden	met	
hen	en	de	patiënt.	De	Benzodiazepine	Withdrawal	Symptom	Questionnaire	(BWSQ)	is	een	
geschikt	instrument	om	aanvullend	het	beloop	van	de	detoxificatie	te	monitoren.	De	BWSQ	
is	een	zelfrapportagelijst	gericht	op	20	symptomen	zoals	deze	ervaren	zijn	in	de	twee	weken	
voorafgaand	aan	de	afname	van	deze	lijst.	Het	duurt	circa	drie	minuten	om	deze	lijst	in	te	
vullen.	De	interne	consistentie	was	hoog	met	Cronbach’s	α	tussen	0,84	en	0,87.	Een	BWSQ	
score	van	minder	dan	acht	aan	het	einde	van	detoxificatie	is	voorspellend	voor	een	
langdurige	abstinentie	(Couvee	&	Zitman,	2002).		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Tijdens een detoxificatie is regelmatige controle op complicaties, zoals een delier en insult, en het 
contact met de patiënt van meer belang dan het gebruik van een meetinstrument. 
 
D WHO, 2009 

Niveau 3 De Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ) is een geschikt instrument om 
aanvullend het beloop van de detoxificatie te monitoren. De uitkomst kan gebruikt worden ter 
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vergelijking met de bevindingen van de patiënt.  
 
B Couvee en Zitman, 2002 

Niveau 3 

Een BWSQ score minder dan acht aan het einde en na afloop van detoxificatie is voorspellend voor 
langdurige abstinentie. 
 
B Couvee en Zitman, 2002 

	
Overige	overwegingen	
Bij	het	gebruik	van	meetinstrumenten	is	het	van	belang	om	de	uitkomsten	van	het	
instrument	nooit	op	zichzelf	staand	te	interpreteren,	maar	altijd	ter	ondersteuning	van	het	
klinisch	beeld.	Vanwege	de	grote	schommelingen	van	de	onthoudingssymptomen	per	dag	is	
het	alleen	zinvol	de	Benzodiazepine	Withdrawal	Symptom	Questionnaire	(BWSQ)	te	
gebruiken	indien	deze	laagfrequent	wordt	afgenomen,	niet	vaker	dan	wekelijks.	Bijkomend	
nadeel	van	veelvuldig	afnemen	van	vragenlijsten	in	deze	patiëntenpopulatie	is	dat	patiënten	
meer	gefocust	worden	of	blijven	op	onthoudingsklachten	welke	vaak	interne	cues	zijn	voor	
craving	en	terugval	in	gebruik.	Door	laagfrequente	afnamen	van	de	vragenlijst	kan	er	op	
basis	van	de	uitkomsten	een	lijn	worden	uitgezet	die	de	aanwezigheid	van	
onthoudingsklachten	door	de	tijd	weergeeft	en	niet	enkel	fluctuaties	van	
onthoudingsklachten.	Het	is	van	belang	om	in	gesprek	met	de	patiënt	de	betekenis	van	de	
uitkomsten	voor	de	patiënt	te	bespreken.		
Naast	het	monitoren	van	de	onthoudingsklachten	is	het	belangrijk	alert	te	blijven	op	
terugkeer	van	de	oorspronkelijk	klachten	van	de	patiënt,	waaronder	slapeloosheid,	angst	
en/of	depressieve	symptomen.	Indien	deze	het	onthoudingssyndroom	overstijgen,	dienen	ze	
zo	nodig	volgens	actuele	richtlijnen	behandeld	te	worden.		
	
Aanbevelingen 

• Als er een wens is om de onthoudingsklachten te monitoren dan adviseert de werkgroep de Benzodiazepine 
Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ) te gebruiken. Na een baseline meting kan deze in een ambulante 
setting elke twee weken en in een intramurale setting elke week afgenomen worden.  

• Als klachten van angst, slaap en/of depressie het onthoudingssyndroom overstijgen dan dienen deze volgens actuele 
richtlijnen behandeld te worden. 

8.3 Farmacologische	behandeling		
	
8.3.1	 Hoe	dient	het	afbouwen	of	stoppen	met	benzodiazepinen	te	worden	vormgegeven?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Om	onthoudingsklachten	te	voorkomen	kan	men	het	beste	de	medicatie	afbouwen	in	plaats	
van	er	in	één	keer	mee	stoppen	(Denis	e.a.,	2006).	Bij	het	opstellen	van	het	afbouwschema	is	
het	van	belang	er	rekening	mee	te	houden	dat	de	duur	van	de	werking	niet	alleen	wordt	
bepaald	door	de	farmacokinetische	eigenschappen	van	het	specifieke	benzodiazepine,	maar	
ook	door	de	hoogte	van	de	dosering.	Hierbij	moet	worden	opgemerkt	dat	de	relatie	tussen	
de	eliminatiehalfwaardetijd	en	de	werkingsduur	complex	is	(VAD,	2003).	Alles	hangt	af	van	
de	benodigde	duur	tot	dat	de	plasmaconcentratie	daalt	tot	onder	de	effectieve	minimale	
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concentratie.	Tenslotte	bestaan	er	sterke	individuele	verschillen	met	betrekking	tot	
gevoeligheid	voor	de	effecten	van	benzodiazepinen	(VAD,	2003;	Farmacotherapeutisch	
Kompas,	2015).	In	de	richtlijnen	wordt	niet	gesteld	dat	per	definitie	medicatie	het	beste	
omgezet	kan	worden	in	langwerkende	benzodiazepinen	(NHS,	2012;	BAP,	2012;	TIP	45,	
2006).	De	adviezen	in	deze	richtlijnen	en	het	feit	dat	er	geen	bewijs	is	dat	omzetten	naar	een	
langwerkend	middel	effectiever	is,	rechtvaardigen	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	in	
de	eerste	lijn	eerst	met	de	eigen	medicatie	af	te	bouwen.	Gedragsproblemen	zoals	
dosisescalatie	(meer	innemen	dan	voorgeschreven	is),	agressie	en	suïcidaliteit	door	gebruik	
van	benzodiazepinen	kunnen	vóórkomen	ten	gevolge	van	bijzondere	farmacodynamische	
eigenschappen	van	het	individu.	Indien	deze	situaties	zich	voordoen	worden	deze	vaak	
opgemerkt	in	het	contact	tussen	arts	en	patiënt.	In	dergelijke	gevallen	wordt	geadviseerd	
direct	over	te	schakelen	op	een	ander	(langwerkend)	benzodiazepine	alvorens	af	te	bouwen	
(TIP	45,	2006).	Ditzelfde	geldt	eveneens	voor	hoge	dosisafhankelijkheid	met	kortwerkende	
middelen,	ook	dan	moet	er	eerst	geswitcht	worden	naar	een	langwerkend	middel	alvorens	
af	te	bouwen	(NHS,	2012;	BAP,	2012;	TIP	45,	2006;	WHO,	2009;	NSW,	2008;	alcohol	and	
other	withdrawal	guideline,	2012).		
Wanneer	patiënten	verschillende	benzodiazepinen	gebruiken	dient	men	bij	
benzodiazepinegebruik	in	het	kader	van	slaapstoornissen	eerst	het	middel	met	de	kortste	
halfwaardetijd	af	te	bouwen.	In	het	geval	van	slaapstoornissen	is	er	geen	bewezen	
meerwaarde	voor	het	omzetten	naar	een	langwerkend	preparaat	(Bélanger	e.a.,	2009).	
	
Conclusies	

Niveau 1 
Afbouw van benzodiazepinen geniet de voorkeur boven abrupt stoppen.  
 
A1 Denis e.a., 2006 

Niveau 4 

Bij therapeutische dosisafhankelijkheid wordt geadviseerd eerst af te bouwen met de eigen 
medicatie. Mocht dit falen dan kan worden overgestapt naar een langwerkend middel. 
 
D NHS, 2012; BAP, 2012; TIP 45, 2006 

Niveau 4 

Bij gedragsproblemen zoals agressie, suïcidaliteit en of dosisescalatie wordt geadviseerd direct te 
switchen naar een langwerkend middel alvorens af te bouwen. 
 
D TIP 45, 2006 

Niveau 4 

Bij hoge dosisafhankelijkheid wordt geadviseerd te switchen naar een langwerkend benzodiazepine. 
 
D NHS 2012; BAP, 2012; TIP 45, 2006; WHO, 2009; NSW, 2008; alcohol and other withdrawal 
 Guideline, 2012 

	
	
8.3.2	 Welke	langwerkende	benzodiazepinen	verdienen	de	voorkeur?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Zoals	gesteld	in	voorgaande	paragraaf	wordt	in	specifieke	situaties	aanbevolen	
kortwerkende	benzodiazepinen	te	vervangen	door	langwerkende.	In	vier	van	de	zes	
richtlijnen	wordt	diazepam	genoemd	als	geschikt	langwerkend	benzodiazepine	(NHS	2012;	
WHO,	2009;	NSW,	2008;	alcohol	and	other	withdrawal,	2012).	Diazepam,	dat	in	lage	dosis	
beschikbaar	is,	laat	een	geleidelijke	reductie	toe.		
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Tweede	keus	is	chloordiazepoxide	(Lader,	2010;	Tip	45,	2006)	of	clonazepam	
(druppelvloeistof)	(TIP	45,	2006).	Beide	preparaten	hebben	actieve	metabolieten	met	een	
lange	halfwaardetijd	en	kunnen	gegeven	worden	in	een	lage	dosis.	
Men	dient	erop	toe	te	zien	dat	de	patiënt	het	gebruik	van	het	kortwerkend	benzodiazepine	
ook	daadwerkelijk	staakt,	zodat	dubbelgebruik	wordt	voorkómen	(VAD,	2003).	
	
Conclusies		

Niveau 4 
Eerste keus langwerkend benzodiazepine om mee af te bouwen is diazepam. 
 
D NHS, 2012; WHO, 2009; NSW, 2008; alcohol and other withdrawal, 2012. 

Niveau 3 

Tweede keus langwerkend benzodiazepine is chloordiazepoxide of clonazepam. 
 
C Lader, 2011 
D TIP 45, 2006  

Niveau 4 

Het is van belang om nauwlettend in de gaten te houden dat de patiënt daadwerkelijk is gestopt met 
het gebruik van het kortwerkend benzodiazepine en alleen de langwerkende benzodiazepine 
gebruikt. 
 
D VAD, 2003 

	
Doseringen		
Ten	behoeve	van	de	overschakeling	naar	een	langwerkend	benzodiazepine	wordt	vaak	
gebruik	gemaakt	van	equivalentietabellen.	De	evidentie	van	deze	tabellen	is	matig.	Ze	zijn	
vooral	gebaseerd	op	dierproeven	en	expertopinies	bij	therapeutische	doseringen	van	één	
benzodiazepine.	Tabel	8.1	is	voornamelijk	gebaseerd	op	de	website	van	Ashton,	een	
internationaal	expert.	Ook	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	de	rekenmodule	van	de	
Koninklijke	Nederlandse	Maatschappij	ter	bevordering	der	Pharmacie	(KNMP)	of	de	
Northamptonshire	(NHS),	respectievelijk	http://benzoschema.knmp.nl/benzos_enduser_pt	
en	http://www.prescriber.org.uk/benzo-conversion.php.		
Bij	patiënten	met	een	therapeutische	dosisafhankelijkheid	wordt	in	de	richtlijnen	
geadviseerd	te	starten	met	een	dosering	tussen	de	75	en	100%	equivalentie	(NSW,	2012;	
WHO,	2012;	BAP,	2012).	Bij	patiënten	die	afhankelijk	zijn	van	een	hoge	dosis,	in	deze	richtlijn	
minimaal	30	mg	diazepam	equivalent,	is	het	eerste	doel	te	streven	naar	een	therapeutische	
dosisafhankelijkheid.	Bij	deze	patiëntengroep	wordt	geadviseerd	te	starten	met	een	dagelijks	
dosisequivalent	van	60%	van	de	gemiddeld	dagelijks	gebruikte	benzodiazepinen	met	een	
maximum	van	50	mg	diazepam.	Een	afbouw	van	vervolgens	5-10	mg	per	week	wordt	als	
adequaat	beschouwd	(NSW,	2012;	WHO,	2012,	BAP,	2012).		
	
Tabel	8.1	 	 Equivalente	dosis	en	vermenigvuldigingsfactor	voor	10	mg	diazepam	

 Equivalente dosis 
10 mg diazepam 

Vermenig-
vuldigings-
factor 

Tmax 
in uren 

T1/2 
(actieve metabolieten) 

in uren 

Actieve 
metabolieten 

Alprazolam  0,5 20 1,5 6-12 - 
Bromazepam 5,5 1,82 1,5 10-20 + 
Brotizolam 0,25 40 1,5  +/- 
Chloordiazepoxide 25 0,4 - 5-30 (36-200) + 
Clobazam 20 0,5 1-4 12-60 + 

Clonazepam 0,5 20 1-4 
3 (i.m.) 18-50 +/- 

Clorazepaat 15 0,67 0,75 2-3 (42-96) + 
Diazepam 10 1 0,5-1,5 20-100 (36-200) + 
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(0,25-1 i.m./i.v.) 
Estazolam 1,5 6,67 - 10-24 +/- 
Flunitrazepam 1 10 0,4-1,9 18-26 (36-200) + 
Flurazepam 22,5 0,44 - (40-250) + 
Halazepam 20 0,5 - (30-100) + 
Ketazolam 22,5 0,44 - 30-100 (36-200) + 
Loprazolam 1,5 6,67 1 6-12 + 

Lorazepam 1 10 2 
1-1,5 i.m. 10-20 - 

Lormetazepam 1,5 6,67 2 10-12 - 
Medazepam 10 1 - 36-200 - 
Midazolam 7,5 1,33 0,5-1,5 2,1-3,5 +/- 
Nitrazepam 10 1 2 15-38 - 
Nordazepam 10 1 - 36-200 + 
0xazepam 20 0,5 2-3 4-15 - 
Prazepam 15 0,67 6 (36-200) + 
Quazepam 15 0,67 1,75 25-100 + 
Temazepam 20 0,5 0,75 8-22 - 
Triazolam 0,5 20 - 2 + 
Zaleplon 20 0,5 - 2 ? 
Zolpidem 20 0,5 0,5-3 2 - 
Zopiclon 15 0,67 0,75-2 5-6 - 
Eszopiclon 3 3,33 - 6 (9 bij ouderen) - 
Bron:http://www.benzo.org.uk/manual/bzcha01.htm.  
	
Aanbevelingen	

Niveau 4 

Bij een switch naar een langwerkend benzodiazepine bij therapeutische dosisafhankelijkheid wordt 
een startdosering tussen de 75 en 100% equivalentie geadviseerd.  
 
D NSW, 2008; WHO, 2009, BAP, 2012 

Niveau 4 

Bij hoge dosisafhankelijkheid (> 30 mg diazepam) is een equivalente dagdosis van 60% met een 
maximum van 50 mg diazepam adequaat. 
 
D NSW, 2008; WHO, 2009; BAP, 2012 

	
Flexibel	of	vast	afbouwschema	
De	diversiteit	in	wijze	en	tempo	van	afbouw	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	blijkt	uit	
een	meta-analyse	van	29	studies.	De	afbouw	varieerde	van	25%	per	week	tot	12,5%	per	
twee	weken	tot	het	symptoomtriggered	afbouwen,	waarbij	de	benodigde	tijd	varieerde	
tussen	vier	weken	en	een	jaar	(Oude	Voshaar	e.a.,	2006).	In	een	review	van	Lader	e.a.	(2011)	
wordt	aangegeven	dat	het	tempo	van	afbouw	het	meest	controversiële	en	tegelijkertijd	het	
minst	onderzochte	vraagstuk	is.	Men	is	het	weleens	om	de	afbouw	flexibel	vorm	te	geven.	
Tevens	om	de	duur	te	beperken	tot	enkele	maanden	met	een	maximum	van	zes	(NHS,	2012;	
TIP	45,	2006;	WHO,	2009;	NSW,	2008;	Lader,	2011).	Het	tempo	waarin	afgebouwd	wordt	
varieert	tussen	de	0,5	en	5	mg	diazepam	per	stap	(NHS,	2012;	TIP	45,	2006;	WHO,	2009;	
NSW,	2008;	Lader,	2011).	Uit	observatie	blijkt	dat	de	afbouw	van	15	naar	5	mg	voor	veel	
patiënten	makkelijker	gaat	dan	de	laatste	milligrammen	van	vijf	naar	nul	milligram	(Lader,	
2011).	Hierom	wordt	geadviseerd	in	het	begin	stevig	af	te	bouwen	en	de	laatste	
milligrammen	indien	nodig	rustiger	af	te	bouwen.	Langdurige	afbouwschema’s	of	een	pauze	
in	de	afbouw	wordt	afgeraden	omdat	patiënten	soms	klachten	blijven	ondervinden	zolang	ze	
niet	volledig	abstinent	zijn	(Higgit	e.a.,	1985).	
Alvorens	de	laatste	stap	naar	abstinentie	te	nemen	kan	men	bij	mensen	met	slaapproblemen	
de	benzodiazepine	intermitterend	voorschrijven	(Bélanger	e.a.,	2009).	De	patiënt	neemt	dan	
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Niveau 4 

Bij hoge dosisafhankelijkheid (> 30 mg diazepam) is een equivalente dagdosis van 60% met een 
maximum van 50 mg diazepam adequaat. 
 
D NSW, 2008; WHO, 2009; BAP, 2012 

	
Flexibel	of	vast	afbouwschema	
De	diversiteit	in	wijze	en	tempo	van	afbouw	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	blijkt	uit	
een	meta-analyse	van	29	studies.	De	afbouw	varieerde	van	25%	per	week	tot	12,5%	per	
twee	weken	tot	het	symptoomtriggered	afbouwen,	waarbij	de	benodigde	tijd	varieerde	
tussen	vier	weken	en	een	jaar	(Oude	Voshaar	e.a.,	2006).	In	een	review	van	Lader	e.a.	(2011)	
wordt	aangegeven	dat	het	tempo	van	afbouw	het	meest	controversiële	en	tegelijkertijd	het	
minst	onderzochte	vraagstuk	is.	Men	is	het	weleens	om	de	afbouw	flexibel	vorm	te	geven.	
Tevens	om	de	duur	te	beperken	tot	enkele	maanden	met	een	maximum	van	zes	(NHS,	2012;	
TIP	45,	2006;	WHO,	2009;	NSW,	2008;	Lader,	2011).	Het	tempo	waarin	afgebouwd	wordt	
varieert	tussen	de	0,5	en	5	mg	diazepam	per	stap	(NHS,	2012;	TIP	45,	2006;	WHO,	2009;	
NSW,	2008;	Lader,	2011).	Uit	observatie	blijkt	dat	de	afbouw	van	15	naar	5	mg	voor	veel	
patiënten	makkelijker	gaat	dan	de	laatste	milligrammen	van	vijf	naar	nul	milligram	(Lader,	
2011).	Hierom	wordt	geadviseerd	in	het	begin	stevig	af	te	bouwen	en	de	laatste	
milligrammen	indien	nodig	rustiger	af	te	bouwen.	Langdurige	afbouwschema’s	of	een	pauze	
in	de	afbouw	wordt	afgeraden	omdat	patiënten	soms	klachten	blijven	ondervinden	zolang	ze	
niet	volledig	abstinent	zijn	(Higgit	e.a.,	1985).	
Alvorens	de	laatste	stap	naar	abstinentie	te	nemen	kan	men	bij	mensen	met	slaapproblemen	
de	benzodiazepine	intermitterend	voorschrijven	(Bélanger	e.a.,	2009).	De	patiënt	neemt	dan	
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een	periode	voor	de	nacht	geen	medicatie	als	hij	denkt	zonder	ook	te	kunnen	slapen.	
Vervolgens	wordt	afgesproken	dat	hij	medicatie	inneemt	op	vaste	dagen	van	de	week	
ongeacht	of	hij	denkt	ze	nodig	te	hebben.	Op	deze	wijze	wordt	de	associatie	tussen	
slaapklachten	enerzijds	en	geen	inname	van	hypnotica	anderzijds	verzwakt.		
De	enige	bij	ons	bekende	RCT,	waarin	een	vast-	en	een	symptoomtriggered	afbouwschema,	
werden	vergeleken,	is	verricht	bij	44	patiënten	met	een	hoge	dosisafhankelijkheid.	Allen	
werden	intramuraal	ontgift	met	een	mediane	opnameduur	van	vijf	dagen	(2-15).	Tien	
patiënten	(23%)	bereikten	abstinentie,	19	patiënten	(43%)	braken	de	detoxificatie	af	of	
kregen	een	gedwongen	ontslag	wegens	overtreding	van	huisregels.	De	gemiddelde	
dosisreductie	was	86%.	Er	was	een	geringe	daling	van	de	onthoudingsklachten	gemeten	met	
de	CIWA-B.	Er	waren	geen	significante	verschillen	tussen	beide	groepen	op	alle	voornoemde	
parameters	(McGregor,	Machin,	&	White,	2003).	Het	tempo	van	afbouw	bij	hoge	
dosisafhankelijkheid	na	de	eerste	stabilisatie	is	niet	anders	dan	bij	een	therapeutische	
dosisafhankelijkheid.	Door	het	hoge	dosisgebruik	kunnen	de	eerste	stappen	van	
dosisvermindering	10-15	mg	bedragen.		
	
Conclusies	

Niveau 3 

Bij therapeutische dosisafhankelijkheid wordt geadviseerd af te bouwen met flexibiliteit en een tempo 
variërend tussen de 0,5 en 5 mg diazepam per stap. 
 
C Lader, 2011 
D  NHS, 2012; TIP 45, 2006; WHO, 2009; NSW, 2008;  

Niveau 3 

Bij afbouw wordt geadviseerd te beginnen met een hogere dosisreductie en met een lagere 
dosisreductie te eindigen.  
 
C  Lader, 2011 
D NHS, 2012; TIP 45, 2006; WHO, 2009; NSW, 2008 

 
Overige	overwegingen	
Vooral	patiënten	met	hoge	dosisafhankelijkheid	kunnen	zich	regelmatig	moeilijk	voegen	in	
de	behandeling,	waarbij	men	benzodiazepinen	blijft	zoeken	en	gebruiken.	Daarmee	wordt	
het	voorschrijven	in	een	kader	van	afbouw	meer	een	nieuwe	bron	van	benzodiazepinen	
(NSW,	2008).	Als	verwacht	wordt	dat	dit	gebrek	aan	therapietrouw	niet	is	te	corrigeren,	dan	
is	staken	van	het	voorschrijven	de	enige	oplossing.	Bij	een	chronische	polidrugverslaving	kan	
het	door	een	langdurige	werkrelatie	lastig	zijn	om	objectief	te	oordelen.	Regelmatig	
collegiaal	overleg	is	een	goede	remedie	om	het	eigen	beleid	te	toetsen	(NSW,	2008).	
Bij	opiaatafhankelijkheid	en	hoge	dosis	benzodiazepineafhankelijkheid	wordt	geadviseerd	
eerst	de	methadondosis	te	optimaliseren.	Bij	het	voorschrijven	van	benzodiazepinen	aan	
polidruggebruikers	dient	men	te	bedenken	dat	de	combinatie	van	alcohol	of	opioïden	en	
benzodiazepinen	potentieel	gevaarlijk	is.	Niet	de	symptomatologie	maar	veiligheid	is	het	
kompas	bij	deze	groep	patiënten	(NSW,	2008).		
In	geval	benzodiazepinen	gebruikt	worden	in	het	kader	van	insomnia	adviseert	de	werkgroep	
vaste	afbouwschema’s	en	intermitterend	gebruik	in	het	laatste	deel	van	de	afbouw.		
Sommige	artsen	schrijven	pillen	voor	met	een	lage	dosis	door	bijvoorbeeld	iemand	met	20	
mg	diazepam	10	tabletten	van	2	milligram	te	verstrekken	in	plaats	van	vier	van	vijf	milligram	
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of	twee	van	tien	milligram.	De	duidelijke	afname	van	het	aantal	in	te	nemen	pillen	per	stap	
zou	een	positieve	stimulans	zijn	voor	patiënten	om	door	te	gaan	met	afbouwen.	
	
Aanbeveling	

• De voorschrijvend arts dient zich bij aanvang, en tijdens de behandeling, ervan bewust te zijn dat de voorgeschreven 
benzodiazepinen in het kader van afbouw voor patiënten met hoge dosisafhankelijkheid een nieuwe bron van 
benzodiazepinen kunnen vormen. De arts kan zo nodig eenzijdig het voorschrijven van benzodiazepinen staken.  

	
	
8.3.3	 Welke	overige	medicamenteuze	interventies	zijn	effectief	bij	de	behandeling	van	

een	benzodiazepineonthoudingssyndroom?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing1	

Drie	meta-analyses	onderzochten	de	effectiviteit	van	ondersteunende	medicatie	bij	
detoxificatie	van	therapeutische	doses	benzodiazepinen	(Wright	e.	a,	2015;	Parr	e.a.,	2008;	
Oude	Voshaar	e.a.,	2006).		
	
Medicatie	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	
Het	gepoolde	resultaat	van	twee	studies	waarin	paroxetine	werd	onderzocht	gaf	een	
significant	resultaat	voor	abstinentie	(OR=1.73;	BI	1.01–2.96)	(Parr	e.a.,	2008).	Paroxetine	
(10-20	mg)	was	effectief	in	een	kleine	niet	geblindeerde	RCT	bij	een	groep	benzodiazepine-
afhankelijke	patiënten	(n=43)	zonder	depressieve	stoornis,	zowel	direct	na	afbouw,	als	na	
een	follow-up	van	twee	maanden	(46%	versus	17%;	p	=	0,023)	(Nakao	e.a.,	2006).	Een	
eerdere	dubbelblinde	RCT	waarbij	een	grotere	groep	benzodiazepine	afhankelijke	patiënten	
(n=230)	met	depressie	behandeld	werd	met	20	mg	paroxetine	liet	geen	significant	effect	zien	
op	abstinentie	(Zitman	&	Couvee,	2001).	Een	positief	effect	op	depressie	was	bijna	
significant	(p=	0,067).		
Twee	studies	die	het	effect	van	imipramine	(circa	180	mg/dag)	bij	de	afbouw	van	
benzodiazepinen	bij	patiënten	met	een	comorbide	angststoornis	onderzochten,	werden	
geïncludeerd	in	een	meta-analyse	(Oude	Voshaar	e.a.,	2006).	Het	effect	op	abstinentie	was	
positief	(gepoolde	odds	ratio	3,1	CI	1,1-9,4;	p	=	0,03)	maar	follow-up	wordt	niet	vermeld.		
	
Er	is	ook	medicatie	niet	effectief	gebleken	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid.	Een	
recente	meta-analyse	onderzocht	het	effect	van	melatonine	tijdens	de	afbouw	van	
benzodiazepinen	(Wright	e.a.,	2015).	Zes	studies	werden	geïncludeerd.	Melatonine	had	geen	
effect	op	abstinentie	(OR	=	0,72	CI	0.21–2.41;	p	=	0,59)	Er	was	sprake	van	statistische	
heterogeniteit	en	het	effect	op	slaap	was	eveneens	inconsistent.	
Trazodon	en	natriumvalproaat	hadden	een	significant	positief	effect	op	het	percentage	
abstinentie	na	afbouw,	maar	dit	effect	was	verdwenen	na	een	follow-up	van	drie	maanden	
(Rickels	e.a.,	1999).	In	de	meta-analyse	van	Oude	Voshaar	(2006)	was	het	gepoolde	resultaat	
voor	trazodon	niet	meer	significant	(p	=	0.12).		
Acht	verschillende	farmaca	waren	volgens	de	meta-analyse	van	Parr	en	collega’s	(2008)	niet	
effectief	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	in	diverse	RCT’s	met	als	uitkomstmaat	
abstinentie.	Dit	waren:	alpidem,	aspartaat,	buspiron,	carbamazepine,	cyamemazine,	
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(n=230)	met	depressie	behandeld	werd	met	20	mg	paroxetine	liet	geen	significant	effect	zien	
op	abstinentie	(Zitman	&	Couvee,	2001).	Een	positief	effect	op	depressie	was	bijna	
significant	(p=	0,067).		
Twee	studies	die	het	effect	van	imipramine	(circa	180	mg/dag)	bij	de	afbouw	van	
benzodiazepinen	bij	patiënten	met	een	comorbide	angststoornis	onderzochten,	werden	
geïncludeerd	in	een	meta-analyse	(Oude	Voshaar	e.a.,	2006).	Het	effect	op	abstinentie	was	
positief	(gepoolde	odds	ratio	3,1	CI	1,1-9,4;	p	=	0,03)	maar	follow-up	wordt	niet	vermeld.		
	
Er	is	ook	medicatie	niet	effectief	gebleken	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid.	Een	
recente	meta-analyse	onderzocht	het	effect	van	melatonine	tijdens	de	afbouw	van	
benzodiazepinen	(Wright	e.a.,	2015).	Zes	studies	werden	geïncludeerd.	Melatonine	had	geen	
effect	op	abstinentie	(OR	=	0,72	CI	0.21–2.41;	p	=	0,59)	Er	was	sprake	van	statistische	
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Trazodon	en	natriumvalproaat	hadden	een	significant	positief	effect	op	het	percentage	
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(Rickels	e.a.,	1999).	In	de	meta-analyse	van	Oude	Voshaar	(2006)	was	het	gepoolde	resultaat	
voor	trazodon	niet	meer	significant	(p	=	0.12).		
Acht	verschillende	farmaca	waren	volgens	de	meta-analyse	van	Parr	en	collega’s	(2008)	niet	
effectief	bij	therapeutische	dosisafhankelijkheid	in	diverse	RCT’s	met	als	uitkomstmaat	
abstinentie.	Dit	waren:	alpidem,	aspartaat,	buspiron,	carbamazepine,	cyamemazine,	
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dothiepin,	propranolol	en	captodiamine.	Twee	homeopathische	preparaten,	Sedatif	en	
Homeogene,	waren	eveneens	niet	effectief	ten	op	zichtte	van	placebo.	
	
Medicatie	aanbevolen	door	experts	
De	Clinical	Guideline	van	de	NHS	(2012)	adviseert	propranolol	of	clonidine	bij	ernstige	
somatische	klachten	en	bij	angst	indien	andere	interventies	niet	slagen.	Propranolol	wordt	
eveneens	geadviseerd	door	Ashton	(1991)	bij	motorische	klachten	als	myoclonus,	tics	of	
andere	spierspanningen/-schokken	welke	veroorzaakt	zouden	worden	door	verhoogde	
sympathische	activiteit.		
	
Medicatie	die	mogelijk	effectief	is	bij	hoge	dosisafhankelijkheid	
Uit	een	prospectieve	observationele	studie	van	Bobes	e.a.	(2012)	naar	het	voorschrijven	van	
pregabaline	werd	een	abstinentiepercentage	van	52%	bereikt,	waarbij	vermeld	moet	
worden	dat	70%	van	de	282	proefpersonen	eerder	poogde	te	detoxificeren.	De	duur	van	de	
afhankelijkheid	was	gemiddeld	2,1	jaar.	De	gemiddelde	hoeveelheid	diazepam	equivalenten	
per	patiënt	wordt	niet	gerapporteerd.		
In	2008	verrichtte	Oulis	e.a.	(2008)	een	open	label	studie	met	pregabaline.	Alleen	hoge	
dosisafhankelijke	patiënten	(n=15)	zijn	geïncludeerd	in	een	ambulante	setting.	De	resultaten	
laten	zien	dat	alle	patiënten	hun	benzodiazepinegebruik	succesvol	wisten	te	doorbreken	in	
3-14	weken.	Follow-up	is	in	beide	studies	niet	verricht.	
Detoxificatie	door	middel	van	een	lage	dosis	flumazenil	bij	hoge	dosis	afhankelijkheid	is	in	
Italië	en	Australië	bij	enige	honderden	patiënten	succesvol	uitgevoerd	(Faccini	e.a.,	2016;	
Hood	e.a.,	2014).	Consistent	worden	geringe	onthoudingsklachten	en	vrijwel	100%	
abstinentie	gerapporteerd.	Het	risico	op	epilepsie	wordt	in	de	verschillende	casestudies	
beschreven	en	varieert	tussen	de	0,5	en	3,5%.	Follow-up	gegevens	zijn	bekend	vanuit	één	
casestudie	welke	53%	abstinentie	rapporteerde	na	zes	maanden.		
	
Conclusies	

Niveau 1 

Voor de meeste medicamenteuze interventies die ingezet worden naast tapering geldt dat deze in 
het algemeen niet effectief zijn bij detoxificatie van benzodiazepinen. Voor medicatie die wel effectief 
lijkt te zijn bij het bereiken van abstinentie ontbreken goede follow-up gegevens.  
 
A1 Parr e.a., 2014; Oude Voshaar e.a., 2006; Wright e.a., 2015 

Niveau 4 
Propranolol wordt geadviseerd bij somatische of motorische klachten en angst. 
 
D Ashton, 1991; NHS  

Niveau 1 

Toevoeging van imipramine is effectief bij het bereiken van abstinentie bij patiënten met een 
angststoornis. Het effect op langdurige abstinentie is onbekend. 
 
A1  Oude Voshaar e.a., 2006 

Niveau 1 
Toevoeging van melatonine is niet effectief tijdens de afbouw van benzodiazepinen.  
 
A1 Wright e.a., 2015 

Niveau 2 
Toevoeging van trazodon is niet effectief bij het bereiken van abstinentie.  
 
A1 Oude Voshaar e.a., 2006 

Niveau 3 Er is onvoldoende bewijs voor effectiviteit van pregabaline en flumazenil bij het bereiken van 
langdurige abstinentie bij hoge dosisafhankelijkheid.  
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C Bobes, 2012; Oulis, 2008; Faccini 2016; Hood 2014 

Niveau 2 

Op basis van één open label studie zijn er enige aanwijzingen dat toevoeging van paroxetine bij de 
afbouw van benzodiazepinen effectief is bij een therapeutische dosisafhankelijkheid zonder 
depressie als comorbiditeit. 
 
B Nakao e.a., 2006; Parr e.a. 2008 

8.4 Specifieke	doelgroepen	
	
Zwangeren	
De	richtlijn	van	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Obstetrie	en	Gynaecologie	(Gynaecologie,	
2013)	stelt	dat	een	toegenomen	kans	op	aangeboren	afwijkingen	door	gebruik	van	
benzodiazepinen	in	therapeutische	doseringen	niet	is	aangetoond.	Tevens	adviseert	ze	om	
bij	hoge	dosis	gebruik,	chronisch	dan	wel	intermitterend,	of	bij	comedicatie	met	andere	
psychofarmaca	met	een	medische	indicatie	te	bevallen.	Bij	de	overweging	om	de	
benzodiazepinen	te	staken	dient	het	risico	op	een	exacerbatie	van	de	psychiatrische	
aandoening	ingeschat	te	worden.	Indien	niet	gekozen	wordt	voor	een	detoxificatie	wordt	
vanzelfsprekend	geadviseerd	zo	laag	mogelijk	doch	effectief	te	doseren.	
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	adviseert	voor	zwangeren	
langwerkende	middelen,	zoals	diazepam,	met	een	rustige	en	geen	abrupte	afbouw.		
Gopalan	en	collega’s	(2014)	verrichtten	een	casestudie	gebaseerd	op	de	meningen	van	
experts	gericht	op	twee	patiënten.	Zij	stellen	dat	een	therapeutische	dosisafhankelijkheid	
het	beste	symptoomgetriggered	kan	worden	behandeld	om	de	foetus	zo	min	mogelijk	bloot	
te	stellen	aan	medicatie.		
	
Jongeren	12-23	jaar	
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	adviseert	aansluiting	bij	de	algemene	
principes	van	behandeling	van	jongeren.	In	de	behandeling	verdient	het	primaire	
steunsysteem	en	peer	groepen	extra	aandacht.		
	
Ouderen	en	chronisch	zieken	
Een	meta-analyse	over	benzodiazepineafbouw	bij	ouderen,	gemiddelde	leeftijd	74	jaar,	
toont	duidelijk	aan	dat	ook	bij	deze	groep	abstinentie	haalbaar	is.	Afbouw	onder	supervisie	
was	effectiever	dan	TAU	(OR	=	1,43	CI	1.02–2.02,	P	=	0.04,	NNT	=	13).	Toevoeging	van	
psychotherapie	bleek	nog	effectiever	(OR	=	5.06	CI	2.68–9.57,	P	<	0.00001,	NNT=3).	Na	12	
maanden	follow	up	bleef	toevoeging	van	psychotherapie	effectief	(OR	=	3.00	CI	1.43–6.28,	P	
=	0.004,	NNT	=	5)	(Gould	e.a.;	2014).	
Ouderen	lopen	een	hoger	risico	op	complicaties	waaronder	hartproblemen	en	delier	zonder	
autonome	dysregulatie	(Guideline	detoxification	TIP	45,	2006).	Om	deze	redenen	wordt	bij	
ouderen	geadviseerd	duidelijk	langzamer	af	te	bouwen	en	bij	hoge	dosis	afhankelijkheid	
laagdrempeliger	op	te	nemen	voor	een	intramurale	detoxificatie,	stabilisatie.		
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	geeft	aan	dat	er	voor	ouderen	en	
chronisch	zieken	een	groter	risico	bestaat	op	toxiciteit.	De	halfwaardetijd	kan	sterk	verlengd	
zijn	bij	deze	populatie.	Ook	lopen	ouderen	een	hoger	risico	op	leverschade.	Dat	pleit	weer	
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C Bobes, 2012; Oulis, 2008; Faccini 2016; Hood 2014 
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afbouw van benzodiazepinen effectief is bij een therapeutische dosisafhankelijkheid zonder 
depressie als comorbiditeit. 
 
B Nakao e.a., 2006; Parr e.a. 2008 

8.4 Specifieke	doelgroepen	
	
Zwangeren	
De	richtlijn	van	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Obstetrie	en	Gynaecologie	(Gynaecologie,	
2013)	stelt	dat	een	toegenomen	kans	op	aangeboren	afwijkingen	door	gebruik	van	
benzodiazepinen	in	therapeutische	doseringen	niet	is	aangetoond.	Tevens	adviseert	ze	om	
bij	hoge	dosis	gebruik,	chronisch	dan	wel	intermitterend,	of	bij	comedicatie	met	andere	
psychofarmaca	met	een	medische	indicatie	te	bevallen.	Bij	de	overweging	om	de	
benzodiazepinen	te	staken	dient	het	risico	op	een	exacerbatie	van	de	psychiatrische	
aandoening	ingeschat	te	worden.	Indien	niet	gekozen	wordt	voor	een	detoxificatie	wordt	
vanzelfsprekend	geadviseerd	zo	laag	mogelijk	doch	effectief	te	doseren.	
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	adviseert	voor	zwangeren	
langwerkende	middelen,	zoals	diazepam,	met	een	rustige	en	geen	abrupte	afbouw.		
Gopalan	en	collega’s	(2014)	verrichtten	een	casestudie	gebaseerd	op	de	meningen	van	
experts	gericht	op	twee	patiënten.	Zij	stellen	dat	een	therapeutische	dosisafhankelijkheid	
het	beste	symptoomgetriggered	kan	worden	behandeld	om	de	foetus	zo	min	mogelijk	bloot	
te	stellen	aan	medicatie.		
	
Jongeren	12-23	jaar	
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	adviseert	aansluiting	bij	de	algemene	
principes	van	behandeling	van	jongeren.	In	de	behandeling	verdient	het	primaire	
steunsysteem	en	peer	groepen	extra	aandacht.		
	
Ouderen	en	chronisch	zieken	
Een	meta-analyse	over	benzodiazepineafbouw	bij	ouderen,	gemiddelde	leeftijd	74	jaar,	
toont	duidelijk	aan	dat	ook	bij	deze	groep	abstinentie	haalbaar	is.	Afbouw	onder	supervisie	
was	effectiever	dan	TAU	(OR	=	1,43	CI	1.02–2.02,	P	=	0.04,	NNT	=	13).	Toevoeging	van	
psychotherapie	bleek	nog	effectiever	(OR	=	5.06	CI	2.68–9.57,	P	<	0.00001,	NNT=3).	Na	12	
maanden	follow	up	bleef	toevoeging	van	psychotherapie	effectief	(OR	=	3.00	CI	1.43–6.28,	P	
=	0.004,	NNT	=	5)	(Gould	e.a.;	2014).	
Ouderen	lopen	een	hoger	risico	op	complicaties	waaronder	hartproblemen	en	delier	zonder	
autonome	dysregulatie	(Guideline	detoxification	TIP	45,	2006).	Om	deze	redenen	wordt	bij	
ouderen	geadviseerd	duidelijk	langzamer	af	te	bouwen	en	bij	hoge	dosis	afhankelijkheid	
laagdrempeliger	op	te	nemen	voor	een	intramurale	detoxificatie,	stabilisatie.		
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	geeft	aan	dat	er	voor	ouderen	en	
chronisch	zieken	een	groter	risico	bestaat	op	toxiciteit.	De	halfwaardetijd	kan	sterk	verlengd	
zijn	bij	deze	populatie.	Ook	lopen	ouderen	een	hoger	risico	op	leverschade.	Dat	pleit	weer	
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voor	gebruik	van	korter	werkende	benzodiazepinen	welke	niet	afgebroken	worden	tot	
actieve	metabolieten,	zoals	oxazepam	en	lorazepam.	Geen	enkele	richtlijn	vermeldt	een	
contra-indicatie	voor	het	switchen	naar	een	langwerkend	middel	als	diazepam.	Mogelijk	
heeft	dit	te	maken	met	het	feit	dat	bij	het	switchen	gekozen	kan	worden	voor	75%	
equivalentie	waarna	men	afbouwt.		
	
Psychiatrische	patiënten		
De	Alcohol	and	other	drug	withdrawal	guideline	(2012)	stelt	dat	patiënten	bij	wie	naast	de	
onthoudingsverschijnselen	van	de	benzodiazepine-onthouding	sprake	is	van	psychiatrische	
comorbiditeit,	aanvullend	op	de	standaardbehandeling	adequate	psychiatrische	behandeling	
aangeboden	moeten	krijgen.	Daarnaast	moeten	complicaties	worden	gemonitord	bij	deze	
doelgroep,	met	name	omdat	angst	en	depressieve	stoornissen	gecamoufleerd	kunnen	
worden	door	gebruik	van	benzodiazepinen.	In	de	Nederlandse	psychiatrische	setting	is	
aangetoond	dat	men	met	afbouw	van	benzodiazepinen	vergelijkbare	percentages	
abstinentie	bereikt	als	in	een	huisartsenpraktijk.	Dit	zowel	voor	de	korte	als	de	lange	termijn	
(Kan,	2006).		
	
Comorbide	somatiek		
Ernstige	lever-	en	nierfunctiestoornissen	kunnen	gepaard	gaan	met	een	verlenging	van	de	
halfwaardetijd,	vooral	bij	middelen	met	een	lange	halfwaardetijd	en	actieve	metabolieten.	
Het	Farmacotherapeutisch	Kompas	(2015)	adviseert	bij	de	start	van	een	
benzodiazepinebehandeling	de	dosis	te	halveren.	Geen	enkele	richtlijn	vermeldt	bijzondere	
voorzorgsmaatregelen	bij	deze	patiëntengroep.	Net	als	bij	ouderen	kan	dit	te	maken	hebben	
met	het	feit	dat	bij	het	switchen	gekozen	kan	worden	voor	75%	equivalentie.		
Het	Farmacotherapeutisch	Kompas	(2015)	meldt	bij	vele	benzodiazepinen	ernstige	
respiratoire	insufficiëntie	en	slaap-apneusyndroom	als	contra-indicatie.	Richtlijnen	
vermelden	geen	bijzonderheden	bij	deze	comorbiditeit.	Net	als	bij	ouderen	en	patiënten	met	
gestoorde	lever-	en	nierfunctie	heeft	dit	mogelijk	te	maken	met	het	feit	dat	men	kan	
switchen	naar	een	75%	equivalentie	en	vervolgens	afbouwt.	
	
Comorbide	verslavingen		
In	de	literatuur	zijn	geen	contra-indicaties	gevonden	voor	detoxificatie	van	benzodiazepinen	
in	het	geval	er	sprake	is	van	meerdere	verslavingen.	Ook	worden	er	geen	uitspraken	gedaan	
over	de	volgorde	van	middelen	waarin	het	lichaam	het	beste	kan	detoxificeren	bij	
polymiddelengebruik.	De	Clinical	guideline	van	de	NHS	(2012)	stelt	dat	bij	meerdere	
verslavingen	de	volgorde	moet	zijn:		

1. GHB	en	alcohol	tegelijkertijd	(NB:	GHB	kan	ook	gebruikt	worden	voor	
alcoholdetoxificatie	waarbij	de	dosis	alleen	iets	hoger	is	als	men	stopt),	

2. benzodiazepinen,	
3. opioïden.	

Bij	andere	verslavingen	dient	de	detoxificatie	afgestemd	te	worden	op	de	patiënt	en	op	de	
ernst	van	elke	verslaving.	Medisch	gezien	mag	men	tegelijkertijd	stoppen	met	nicotine,	
ketamine	en	XTC,	et	cetera.	Dit	is	tevens	een	voorwaarde,	omdat	er	intramuraal	geen	
cannabis,	xtc	en/of	ketamine	wordt	verstrekt.	Ambulant	mag	er	vooraf,	tegelijkertijd,	of	
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achteraf	gestopt	worden	met	de	middelen,	als	de	hiervoor	genoemde	volgorde	van	
detoxificatie	maar	gevolgd	wordt.	Het	is	belangrijk	dat	vooraf	aan	detoxificatie	een	overleg	
plaatsvindt	tussen	de	arts	en	de	patiënt,	zodat	de	klachten	die	de	patiënt	verwacht	in	beeld	
gebracht	kunnen	worden.	Bij	een	milde	detoxificatie	van	ketamine,	xtc	en/of	cannabis	is	het	
belangrijk	te	weten	waar	de	patiënt	zelf	de	voorkeur	aangeeft,	zodat	er	een	plan	opgesteld	
kan	worden	waarin	ook	de	volgorde	van	detoxificatie	staat	beschreven.	In	de	‘Clinical	
guidelines	for	withdrawal	management	and	treatment	of	drug	dependence	in	closed	
settings’	is	hier	niets	over	opgenomen.	In	de	BAP	richtlijn	(2012)	wordt	geen	uitspraak	
gedaan	over	welk	middel	eerst	te	detoxificeren,	wel	om	hoge	dosisafhankelijkheid	eerst	te	
stabiliseren	op	een	therapeutische	dosis	bij	sommige	hoge	dosisafhankelijken.	Bij	patiënten	
met	een	methadononderhoudsbehandeling	is	het	van	belang	terughoudend	te	zijn	met	het	
voorschijven	van	benzodiazepinen	en	zorg	te	dragen	voor	een	adequate	methadondosering.	
Daarna	kan	de	benzodiazepineafhankelijkheid	behandeld	worden.	
	
Sekse	
De	richtlijnen	doen	geen	bijzondere	aanbevelingen	als	het	gaat	om	vrouwen	of	mannen	met	
een	benzodiazepineverslaving.	Er	is	geen	onderzoek	gevonden	waarin	wordt	aangetoond	dat	
er	voor	mannen	andere	condities	gelden	waarbinnen	de	detoxificatie	plaats	dient	te	vinden	
dan	voor	vrouwen.	
	
Overige	overwegingen	
Vanuit	de	wetenschap	dat	polidrugpatiënten	niet	altijd	open	zijn	over	hun	gebruik,	adviseert	
de	werkgroep	om	bij	elke	ambulante	patiënt	met	een	benzodiazepineafhankelijkheid	na	te	
gaan	wat	veiliger	is,	wél	of	niet	voorschrijven	van	benzodiazepinen.	Belangrijk	criterium	is	
daarbij	geen	toevoeging	van	benzodiazepinen	aan	het	zwarte	circuit.		
	
Aanbevelingen	

• Bij zwangerschap rustig afbouwen met langwerkende middelen.  
• Bij jongeren wordt geadviseerd aan te sluiten bij de algemene behandelprincipes van jongeren. 
• Bij ouderen is het vanwege de verhoogde risico’s op complicaties van belang regelmatig te monitoren op 

evenwichtsproblemen, delier, hartproblemen en leverschade.  
• Psychiatrische patiënten dienen aanvullend op de standaardbehandeling een adequate psychiatrische behandeling 

aangeboden te krijgen. 
• Bij patiënten met een methadononderhoudsbehandeling is het van belang terughoudend te zijn met het voorschijven 

van benzodiazepinen en primair zorg te dragen voor een adequate methadondosering. Daarna kan de 
benzodiazepineafhankelijkheid behandeld worden. 

• Hoge dosisafhankelijkheid van benzodiazepine moet bij comorbide middelengebruik eerst worden gestabiliseerd op 
een therapeutische dosis, alvorens te starten met de detoxificatie van het andere middel.  

• Voor mannen en vrouwen gelden dezelfde condities waarbinnen de detoxificatie plaats dient te vinden. 

8.5 Medicatie	na	detoxificatie	
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Na	detoxificatie	zijn	er	geen	specifieke	farmacotherapeutische	mogelijkheden	om	terugval	te	
voorkomen.	Voor	verdere	informatie	wordt	verwezen	naar	de	MDR	‘niet-opioïde	drugs’	die	
momenteel	wordt	uitgewerkt	en	waarvan	verwacht	wordt	dat	deze	in	2017	verschijnt.		

8.6 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
	
De	wetenschap	laat	een	aantal	belangrijke	lacunes	in	kennis	zien	op	het	gebied	van	
detoxificatie	van	benzodiazepinen.		
- Tot	dusverre	is	er	geen	placebogecontroleerd	onderzoek	verricht	naar	de	optimale	

snelheid	van	dosisreductie.		
- Voor	het	stepped	care	aanbieden	van	zorg,	van	stopbrieven	en	of	afbouw	bij	de	huisarts	

naar	door	professionals	gesuperviseerde	afbouw,	is	enige	evidentie	(Oude	Voshaar	e.a.,	
2006).	Evidentie	voor	stepped	care	door	middel	van	herhaalde	ambulante	afbouw,	
toevoeging	van	medicatie	en	of	CGT,	of	intramurale	opname	ontbreekt	echter.	

- Aanvullend	onderzoek	naar	de	vraag	of	er	bij	illegale	gebruikers	plaats	is	voor	een	
onderhoudsbehandeling	is	van	belang.	In	lijn	hiermee	is	aanvullend	onderzoek	nodig	of	
partiële	reductie	en	stabilisatie	van	benzodiazepinegebruik	een	eerste	effectieve	stap	kan	
zijn	naar	volledige	abstinentie	op	een	later	moment.	

-	 De	toepassing	van	een	lage	dosis	flumazenil	is	nog	sporadisch,	maar	lijkt	veelbelovend	
gezien	de	eerste	resultaten	en	het	vermoedelijke	mechanisme	van	up-regulatie	van	de	
GABA-A-receptor	(Hood	e.a.,	2014).	Verder	onderzoek	naar	effectiviteit	en	veiligheid	op	
de	langere	termijn	ten	op	zichtte	van	reguliere	afbouw	moet	de	werkelijke	waarde	
aantonen.	De	eerste	pilot	in	Nederland	is	2016	gestart	in	het	Radboud	UMC.	

-	 Naast	onderzoek	naar	de	medicamenteuze	kant	van	de	behandeling	is	onderzoek	naar	
psychologische	interventies	wenselijk.	Er	is	geen	evidentie	voor	alternatieve	psychologische	
interventies	zonder	face-to-face	contact,	terwijl	bijvoorbeeld	onlinebehandelingen	wel	
effectief	kunnen	zijn	bij	detoxificatie.		
	
	
1	Een	deel	van	de	tekst	wetenschappelijke	onderbouwing	van	paragraaf	8.3.3	en	8.4	is	met	toestemming	van	het	tijdschrift	
voor	Gedragstherapie	overgenomen	uit	het	artikel	prevalentie	en	behandeling	van	benzodiazepineverslaving	gepubliceerd	
door	Paling	e.a.	(2015)	in	betreffend	tijdschrift.	
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9 Gamma-hydroxybutyraat	(GHB)		
Rama	Kamal		
	
Samenvatting		

• Neurobiologie 
Gamma-hydroxybutyraat (GHB) vervult in de hersenen een rol als neurotransmitter en neuromodulator. Een hogere dosis 
GHB (500 mg/kg) stimuleert de afgifte van GABA, terwijl een lagere dosis (250 mg/kg) de GABA-afgifte verlaagt. 
• Onthoudingsbeeld 
Het onthoudingsbeeld van GHB staat niet in de DSM-5. De onthoudingsverschijnselen bij GHB ontstaan gemiddeld binnen 
één tot zes uur na inname van de laatste dosis en kunnen na een aanvankelijke verbetering weer verergeren. De 
verschijnselen kunnen mild zijn zoals tremoren, rusteloosheid en slapeloosheid, maar er kunnen zich ook ernstige 
symptomen voordoen als, hevige angst, agitatie, epilepsie. De meeste patiënten die onthoudingsverschijnselen vertonen, 
gebruiken GHB om de twee tot vier uur. Onthoudingsverschijnselen kunnen al optreden bij eenmaal gebruik per acht uur. 
• Anamnese 
De anamnese richt zich op het GHB dag- en nachtgebruikspatroon, waaronder gebruiksfrequentie, interval, dosering, de 
samenstelling/ concentratie van de GHB/ gamma butyrolacton (GBL), het verloop van eventuele eerdere detoxificaties, 
psychiatrische en sociale problemen, opname op de IC bij detoxificatie en co-gebruik. Een heteroanamnese kan dienen 
ter bevestiging of verduidelijking. Het is gewenst om de concentratie te bepalen van de eigen GHB van de patiënt.  
• Bepaling van de setting voor detoxificatie 
Als er minder dan 30-32 gram GHB per dag wordt gebruikt en er een stabiele biopsychosociale toestand is, er een coach 
is, de behandelend arts in staat is de patiënt minimaal drie keer per week te zien en monitoren en de mogelijkheid om bij 
complicaties over te gaan tot een opname, dan is een ambulante detoxificatie met diazepam geïndiceerd. Indien dat niet 
het geval is volgt een intramurale detoxicatie. 
• Monitoring 
Voor de monitoring van de onthoudingssymptomen kan gebruik gemaakt worden van de Subjectieve Onthoudingsschaal 
(SOS) naast de Objectieve Onthoudingsschaal (OOS) of de Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, revised 
(CIWA-Ar) bij verwachting van een delirium of psychose. 
• Farmacotherapie bij onthoudingsverschijnselen 
Benzodiazepinen zijn de eerste keus farmacotherapie. Hierbij worden langwerkende benzodiazepinen geadviseerd. Dat 
kan in een dosis vanaf 60 mg per dag tot aan hogere doses, bijvoorbeeld 150-200 mg/24uur. Indien er sprake is van 
gebruik van een hoge dosis GHB, onstabiel toestandsbeeld, het acuut stoppen met GHB-gebruik, presentatie van klachten 
meer dan zes uur na het stoppen met GHB-gebruik, crisissituaties en resistentie voor benzodiazepinen is farmaceutische 
GHB de eerste keuze. 
Op het moment dat de eerste tekenen van onthouding ontstaan is het belangrijk om medicamenteus in te grijpen ter 
voorkoming van complicaties. De behandeling wordt aangepast op basis van klachten en symptomen 
(symptoomgetriggered) tijdens titratie en daarna afbouwen op basis van een vast afbouwschema. Bij 
onthoudingssymptomen zoals hypertensie, wordt ondersteuning met aanvullende medicatie symptoomgetriggered 
toegevoegd.  
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Inleiding		
Gamma-hydroxybutyraat	(GHB)	vervult	in	de	hersenen	zowel	een	rol	als	neurotransmitter	als	
ook	van	neuromodulator	(Tunnicliff,	1992).	GHB	heeft	vooral	effect	op	de	neurotransmitter	
gamma-aminobutyric	acid	(GABA)-B-receptoren	en	daarnaast	subtypen	GABA-A-receptoren	
wanneer	het	in	overmaat	is	ingenomen.	Een	hogere	dosis	GHB	(500	mg/kg)	stimuleert	de	
afgifte	van	GABA,	terwijl	een	lagere	dosis	(250	mg/kg)	de	GABA-afgifte	verlaagt	(Gobaille	
e.a.,	1999).	GHB	heeft	ook	effect	op	de	GHB-receptoren.	In	farmacologische	concentraties,	
bijvoorbeeld	tijdens	drugsgebruik,	raken	deze	GHB-receptoren	snel	verzadigd	en	worden	zij	
ongevoelig	voor	verdere	stimulatie	(Andriamampandry	e.a.,	2007).	GHB	moduleert	
daarnaast	verschillende	andere	neurotransmitters,	zoals	glutamaat	en	dopamine	(Wong	e.a.,	
2004).		
GHB	induceert	verschillende	symptomen,	meestal	op	een	dosisafhankelijke	manier	(Li	e.a.,	
1998).	GHB	wordt	voor	therapeutische	doeleinden,	zoals	behandeling	van	narcolepsie,	
toegediend	in	dosis	van	3-9	gram	per	nacht	of	dag.	Bij	farmacologische	doseringen	van	meer	
dan	20-30	mg/kg	geeft	GHB-duizeligheid,	sedatie,	slaap,	spierontspanning,	hypothermie	en	
kan	GHB	verandering	in	het	elektro-encefalogram	(EEG)	tonen.	GHB	is	een	relatief	
gevaarlijke	drug	doordat	het	een	zeer	kleine	therapeutische	marge	heeft	(Busardò	&	Jones,	
2005).	Een	dosis	boven	50	mg/kg	kan	bij	recreatieve	gebruikers	coma	veroorzaken.		
De	concentratie	van	straat-GHB	varieert	tussen	400	tot	800	mg	per	ml.	De	gemiddelde	
huidige	concentratie	valt	binnen	een	range	van	600-670	mg/ml,	bepaald	door	het	op	kleine	
schaal	testen	van	ingeleverde	straat-GHB	van	opgenomen	patiënten	(testen	zijn	uitgevoerd	
bij	Brocacef	ziekenhuisfarmacie,	voorheen	ZALV).	De	precursor	van	GHB,	gamma	
butyrolacton	(GBL)	wordt	ook	als	bron	voor	misbruik	vermeld.	GBL	is	meer	lipofiel	dan	GHB	
en	wordt	sneller	geabsorbeerd	na	orale	inname.	GBL	wordt	snel	gemetaboliseerd	in	vivo	in	
GHB	en	induceert	dezelfde	symptomen	mogelijk	in	hogere	intensiteit	(factor	2.5).	
GHB	wordt	vaak	gebruikt	als	zelfmedicatie	bij	slaapproblemen,	angst	en	depressieve	
klachten.	Daarnaast	wordt	GHB	ook	initieel	gebruikt	of	voor	ontspanning.	Gebruikers	kunnen	
in	een	kort	tijdsbestek	(dagen	tot	weken)	afhankelijk	van	GHB	worden.	De	gemiddelde	
leeftijd	van	GHB-gebruikers	in	Nederland	is	28	jaar	(Dijkstra	e.a.,	2013).	Deze	patiëntengroep	
is	gemiddeld	10	jaar	jonger	dan	de	patiënten	in	de	reguliere	verslavingszorg.	Het	betreft	een	
leeftijdsgroep	die	meer	impulsiviteit	kan	tonen	en	de	neiging	heeft	te	experimenteren	met	
drugs	en	het	bagatelliseren	van	fors	gebruik.	Bij	jonge	patiënten	wordt	vaker	
onderrapportage	van	GHB-gebruik	geconstateerd	(Johnston	e.a.,	2014).	Er	ontbreken	cijfers	
over	de	exacte	prevalentie.	
	

9.1 Screening	en	diagnostiek		
	
9.1.1	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	GHB-intoxicatie	vast	te	stellen?	
	
GHB	heeft	een	smalle	veiligheidsmarge.	Kenmerken	van	een	GHB-overdosis	zijn:	snel	
optreden	van	een	diepe	coma	(Dyer	&	Haller,	2004),	myoclonus,	spierzwakte,	
ademhalingsproblemen,	respiratoire	depressie,	bradycardie,	een	verminderde	cardiale	
output,	een	verlaagd	bewustzijn,	orthostatische	hypotensie,	misselijkheid	en	braken	(Li	e.a.,	
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Inleiding		
Gamma-hydroxybutyraat	(GHB)	vervult	in	de	hersenen	zowel	een	rol	als	neurotransmitter	als	
ook	van	neuromodulator	(Tunnicliff,	1992).	GHB	heeft	vooral	effect	op	de	neurotransmitter	
gamma-aminobutyric	acid	(GABA)-B-receptoren	en	daarnaast	subtypen	GABA-A-receptoren	
wanneer	het	in	overmaat	is	ingenomen.	Een	hogere	dosis	GHB	(500	mg/kg)	stimuleert	de	
afgifte	van	GABA,	terwijl	een	lagere	dosis	(250	mg/kg)	de	GABA-afgifte	verlaagt	(Gobaille	
e.a.,	1999).	GHB	heeft	ook	effect	op	de	GHB-receptoren.	In	farmacologische	concentraties,	
bijvoorbeeld	tijdens	drugsgebruik,	raken	deze	GHB-receptoren	snel	verzadigd	en	worden	zij	
ongevoelig	voor	verdere	stimulatie	(Andriamampandry	e.a.,	2007).	GHB	moduleert	
daarnaast	verschillende	andere	neurotransmitters,	zoals	glutamaat	en	dopamine	(Wong	e.a.,	
2004).		
GHB	induceert	verschillende	symptomen,	meestal	op	een	dosisafhankelijke	manier	(Li	e.a.,	
1998).	GHB	wordt	voor	therapeutische	doeleinden,	zoals	behandeling	van	narcolepsie,	
toegediend	in	dosis	van	3-9	gram	per	nacht	of	dag.	Bij	farmacologische	doseringen	van	meer	
dan	20-30	mg/kg	geeft	GHB-duizeligheid,	sedatie,	slaap,	spierontspanning,	hypothermie	en	
kan	GHB	verandering	in	het	elektro-encefalogram	(EEG)	tonen.	GHB	is	een	relatief	
gevaarlijke	drug	doordat	het	een	zeer	kleine	therapeutische	marge	heeft	(Busardò	&	Jones,	
2005).	Een	dosis	boven	50	mg/kg	kan	bij	recreatieve	gebruikers	coma	veroorzaken.		
De	concentratie	van	straat-GHB	varieert	tussen	400	tot	800	mg	per	ml.	De	gemiddelde	
huidige	concentratie	valt	binnen	een	range	van	600-670	mg/ml,	bepaald	door	het	op	kleine	
schaal	testen	van	ingeleverde	straat-GHB	van	opgenomen	patiënten	(testen	zijn	uitgevoerd	
bij	Brocacef	ziekenhuisfarmacie,	voorheen	ZALV).	De	precursor	van	GHB,	gamma	
butyrolacton	(GBL)	wordt	ook	als	bron	voor	misbruik	vermeld.	GBL	is	meer	lipofiel	dan	GHB	
en	wordt	sneller	geabsorbeerd	na	orale	inname.	GBL	wordt	snel	gemetaboliseerd	in	vivo	in	
GHB	en	induceert	dezelfde	symptomen	mogelijk	in	hogere	intensiteit	(factor	2.5).	
GHB	wordt	vaak	gebruikt	als	zelfmedicatie	bij	slaapproblemen,	angst	en	depressieve	
klachten.	Daarnaast	wordt	GHB	ook	initieel	gebruikt	of	voor	ontspanning.	Gebruikers	kunnen	
in	een	kort	tijdsbestek	(dagen	tot	weken)	afhankelijk	van	GHB	worden.	De	gemiddelde	
leeftijd	van	GHB-gebruikers	in	Nederland	is	28	jaar	(Dijkstra	e.a.,	2013).	Deze	patiëntengroep	
is	gemiddeld	10	jaar	jonger	dan	de	patiënten	in	de	reguliere	verslavingszorg.	Het	betreft	een	
leeftijdsgroep	die	meer	impulsiviteit	kan	tonen	en	de	neiging	heeft	te	experimenteren	met	
drugs	en	het	bagatelliseren	van	fors	gebruik.	Bij	jonge	patiënten	wordt	vaker	
onderrapportage	van	GHB-gebruik	geconstateerd	(Johnston	e.a.,	2014).	Er	ontbreken	cijfers	
over	de	exacte	prevalentie.	
	

9.1 Screening	en	diagnostiek		
	
9.1.1	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	GHB-intoxicatie	vast	te	stellen?	
	
GHB	heeft	een	smalle	veiligheidsmarge.	Kenmerken	van	een	GHB-overdosis	zijn:	snel	
optreden	van	een	diepe	coma	(Dyer	&	Haller,	2004),	myoclonus,	spierzwakte,	
ademhalingsproblemen,	respiratoire	depressie,	bradycardie,	een	verminderde	cardiale	
output,	een	verlaagd	bewustzijn,	orthostatische	hypotensie,	misselijkheid	en	braken	(Li	e.a.,	
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1998;	Chin	e.a.,	1998).	Daarnaast	kunnen	onwillekeurige	bewegingen	en	epileptische	
aanvallen	wijzen	op	een	acute	GHB-intoxicatie	(Stomberg	e.a.,	2014).	Gebruikers	kunnen	
zich	ook	presenteren	met	paradoxale	agitatie	en	agressie,	verminderde	oriëntatie	en	
verwardheid	(delier)	en	hallucinaties	(Drasbek	e.a.,	2006;	Stomberg	e.a.,	2014).	Doordat	er	
zich	daarna	ook	een	coma	ontwikkelt	duren	deze	symptomen	kort	(Dyer	&	Haller,	2004).		
Verlies	van	het	kortetermijngeheugen	en	spierzwakte	treden	al	op	bij	10	mg/kg	GHB.	
Doseringen	van	20	tot	30	mg/kg	leiden	tot	euforie	en	geheugenverlies,	slaperigheid	en	slaap	
(Chin	e.a.,	1998).	Bij	hogere	orale	doseringen	van	50-70	mg/kg	(4-5	gram	enkele	dosis)	kan	
binnen	vijf	minuten	sedatie	optreden,	gevolgd	door	een	coma	van	één	tot	vier	uur	of	meer	
(Mamelak	e.a.,	1986).	In	sommige	onderzoeken	is	GHB	de	tweede	meest	voorkomende	drug	
gedetecteerd	in	het	serum	van	jongeren	die	zich	presenteren	met	drug-geïnduceerde	coma,	
net	achter	cocaïne	(Snead	&	Gibson,	2005).		
Het	risico	op	een	overdosering	wordt	bepaald	door	de	kwaliteit	van	de	GHB	en	het	
lichaamsgewicht,	de	gevoeligheid	en	de	maaginhoud	van	de	patiënt.	Een	hoge	dosis	GHB	of	
gecombineerd	gebruik	met	alcohol,	ketamine,	cocaïne	of	XTC	leidt	tot	aanzienlijk	
gevaarlijkere	intoxicatiesymptomen,	zoals	inductie	van	respiratoire	depressie	en	hypotensie	
of	een	diepere	en	langer	durende	comateuze	toestand	(Williams,	1998;	Smith	e.a.,	2002).	Bij	
ernstige	intoxicaties	kan	een	patiënt	overlijden	als	gevolg	van	respiratoire	schade	zoals	
aspiratie,	verstikking	of	longoedeem	(Dyer	&	Haller,	2004;	Zvosec	e.a.,	2001;	Zvosec	e.a.,	
2006;	Li	e.a.,	1998),	en	letsel	door	plotselinge	verlaging	van	het	bewustzijn	door	GHB	(Dyer	&	
Haller,	2004;	Freese	e.a.,	2002).	Voor	niet-afhankelijke	personen	is	een	acuut	potentieel	
dodelijke	dosis	GHB	slechts	5	tot	15	maal	hoger	dan	de	therapeutische	(en	recreatieve)	dosis	
(Galloway	e.a.,	2000).	Dit	wordt	geschat	tussen	250	en	750	mg	GHB	per	kg	(15	tot	50	gram	
GHB	voor	een	persoon	van	70	kg).		
Ruim	de	helft	van	alle	patiënten	die	zich	met	GHB-intoxicatie	presenteren	hebben	ook	
andere	middelen	misbruikt	(Van	Sassenbroeck	e.a.,	2003;	Sporer	e.a.,	2003),	wat	het	zeer	
nauwe	therapeutische	venster	verder	versmalt.	Alcohol	is	synergetisch	met	GHB	in	de	
inductie	van	respiratoire	depressie	en	hypotensie	(Miotto	e.a.,	2001)	en	verhoogt	het	risico	
op	een	overlijden	of	permanente	schade.		
Het	gebruikelijk	snelle	herstel	van	GHB-intoxicatie	kan	een	vals	gevoel	van	veiligheid	geven	
aan	de	gebruiker	van	GHB	(Teter	&	Guthrie,	2003).	Gebruikers	kunnen	op	verschillende	
concentratieniveaus	in	coma	raken.	Het	niveau	van	bewustzijn	bij	patiënten	met	GHB-
geïnduceerde	coma	gemeten	met	de	‘Glasgow	Coma	Scale’	(GCS)	correleert	niet	met	het	
niveau	van	GHB	in	het	plasma/bloed	(Couper	e.a.,	2004).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Bij ernstige intoxicaties kunnen zich orthostatische hypotensie, verminderde oriëntatie, verwardheid en 
delier voordoen. GHB kan tot coma leiden bij doseringen van 50 tot 70 mg per kilogram.. 
 
C Mamelak e.a., 1986; Dyer, Stomberg, 2014 

Niveau 3 

Indien de patiënt een overdosis GHB heeft ingenomen en ook alcohol wordt het risico op een 
negatieve uitkomst voor de patiënt verhoogd. 
 
C Miotto e.a., 2001; Dyer e.a., 2001, Zovec e.a., 2006 
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Niveau 3 

Voor niet-afhankelijke personen is de acute potentieel dodelijke dosis GHB slechts 5 tot 15 maal hoger 
dan de therapeutische (en recreatieve) dosis. Dit wordt geschat tussen 250 en 750 mg GHB per kg (15 
tot 50 gram GHB voor een persoon van 70 kg). 
 
C Galloway e.a., 2000 

	
9.1.2	 Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	GHB-onthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	meeste	patiënten	die	onthoudingsverschijnselen	vertonen	gebruiken	om	de	twee	tot	vier	
uur	GHB,	maar	deze	verschijnselen	kunnen	ook	al	optreden	bij	gebruik	om	de	acht	uur.	
Gemiddeld	ontstaan	er	binnen	één	tot	zes	uur	na	inname	van	de	laatste	dosis	GHB-
onthoudingssymptomen	(McDonough	e.a.,	2004;	Miotto	e.a.,	2001).	Anderen	vermelden	
een	mediaan	van	zeven	uur	na	inname	van	de	laatste	dosis	GHB	(Wojtowicz	e.a.,	2008).	De	
verschijnselen	kunnen	mild	zijn,	zoals	tremoren,	rusteloosheid	en	slapeloosheid.	Maar	ook	
ernstige	symptomen	kunnen	zich	presenteren,	waaronder	hevige	angst,	agitatie,	autonome	
instabiliteit,	hoge	bloeddruk,	epilepsie,	hallucinaties	(visuele	en	tactiele)	en	delirium	(Kamal	
e.a.,	2009;	Wojtowicz	e.a.,	2008;	Gonzalez	&	Nutt,	2005).	Deze	symptomen	kunnen	na	een	
aanvankelijke	verbetering	weer	verergeren	(McDonough	e.a.,	2004).		
De	diagnose	GHB-onthoudingssyndroom	volgens	de	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	
volgende	vier	voorwaarden	voldaan	wordt	(hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	algemene	
beschrijving	van	onttrekkingssymptomen	in	de	DSM-5,	2013).		
	
Diagnose	GHB-onthoudingssyndroom	(staat	niet	vermeld	in	de	DSM-5)	
A	Staken	of	minderen	van	GHB	gebruik	dat	fors	en	langdurig	is	geweest	(interval;	om	de	8	uur	of	minder)	
	

B	Eén	van	de	volgende	klachten	en	verschijnselen	ontstaan	binnen	3	tot	12	uur	na	criterium	A:	

-		 autonome	instabiliteit	(zweten,	tremoren,	tachycardie,	hypertensie);	
-		 hevige	angst;	

-	 motorische	onrust	en	spiersamentrekkingen;	
-	 psychose	hallucinaties	en	verwardheid;	of	

-	 delirium.		

De	volgende	symptomen	duiden	op	het	ontstaan	van	een	delirium:		

- 	 hallucinaties;	
- 	 wanen;	

- paranoïde;	

- 	 agitatie;	en	
- een	stoornis	in	de	oriëntatie	(uiteraard	in	combinatie	met	de	reeds	eerder	genoemde	

	 	 onthoudingssymptomen).		

De	diagnose	delier	mag	volgens	de	DSM-5	officieel	pas	worden	gesteld	als	er	tevens	sprake	is	van	een	
bewustzijnsstoornis.	Dit	hangt	samen	met	de	frequentie	van	het	gebruik	en	in	mindere	mate	met	de	
hoeveelheid	GHB.	Er	lijkt	geen	verband	met	de	duur	van	het	GHB-gebruik	en	optreden	van	GHB-delier	
(McDonough,	2004;	Wojtowicz,	2008).	
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Niveau 3 

Voor niet-afhankelijke personen is de acute potentieel dodelijke dosis GHB slechts 5 tot 15 maal hoger 
dan de therapeutische (en recreatieve) dosis. Dit wordt geschat tussen 250 en 750 mg GHB per kg (15 
tot 50 gram GHB voor een persoon van 70 kg). 
 
C Galloway e.a., 2000 
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De	diagnose	GHB-onthoudingssyndroom	volgens	de	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	
volgende	vier	voorwaarden	voldaan	wordt	(hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	algemene	
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Diagnose	GHB-onthoudingssyndroom	(staat	niet	vermeld	in	de	DSM-5)	
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-		 autonome	instabiliteit	(zweten,	tremoren,	tachycardie,	hypertensie);	
-		 hevige	angst;	

-	 motorische	onrust	en	spiersamentrekkingen;	
-	 psychose	hallucinaties	en	verwardheid;	of	

-	 delirium.		

De	volgende	symptomen	duiden	op	het	ontstaan	van	een	delirium:		

- 	 hallucinaties;	
- 	 wanen;	

- paranoïde;	

- 	 agitatie;	en	
- een	stoornis	in	de	oriëntatie	(uiteraard	in	combinatie	met	de	reeds	eerder	genoemde	

	 	 onthoudingssymptomen).		

De	diagnose	delier	mag	volgens	de	DSM-5	officieel	pas	worden	gesteld	als	er	tevens	sprake	is	van	een	
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(McDonough,	2004;	Wojtowicz,	2008).	
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C	De	voornoemde	symptomen	veroorzaken	in	belangrijke	mate	lijden	of	beperkingen	in	het	functioneren.	
	
D	De	symptomen	niet	beter	verklaard	kunnen	worden	door	een	andere	aandoening	bijvoorbeeld	intoxicatie	
en/of	onthouding	van	een	ander	middel	of	een	angststoornis.	Criteria	A,	C	en	D	gelden	voor	alle	stoornissen	in	
middelengebruik	die	in	de	DSM-5	beschreven	worden.		
American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
GHB-onthouding	gaat	gepaard	met	veel	complicaties	en	kan	levensbedreigend	zijn.	De	
literatuur	vermeldt	onder	meer:	pneumonie,	cardiovasculaire	problemen,	rhabdomyolyse,	
nierfalen	en	leverdisfunctie	(Dyer	e.a.,	2001;	de	Jong	e.a.,	2012).	Het	GHB-onthoudingsdelier	
of	het	psychotisch	beeld	na	GHB-onthouding	kan	enkele	weken	aanhouden,	met	een	
kenmerkende	toename	van	symptomen.	Ook	kunnen	ze	verschijnen	in	de	tweede	week	van	
de	onthouding	na	een	aanvankelijke	verbetering	(Dyer	e.a.,	2001).	Hierbij	kan	zich	een	delier	
ontwikkelen	met	een	maligne	verloop.	Het	gaat	hierbij	om	hyperthermie,	uitdroging	en	
aanhoudende	agressieve	agitatie.	Bij	een	psychose	treden	er	visuele	en	auditieve	
hallucinaties	op,	gepaard	met	extreme	angstklachten	en	forse	agitatie.		
Factoren	die	het	onthoudingssyndroom	kunnen	compliceren	zijn	het	co-gebruik	van	
psychoactieve	middelen.	Symptomen	zoals	agitatie,	motorische	onrust	en	transpireren	
kunnen	dan	langer	aanhouden	(Kamal	e.a.,	2016).	Co-misbruik	van	zowel	stimulerende	
middelen	als	sedativa	kan	leiden	tot	somberheid/depressie	(Kamal	e.a.,	2016)	en	het	risico	
op	vasoconstrictie	en	hypertensie	is	groter.	
Zware	GHB-gebruikers	rapporteren	tijdens	de	gebruiksperiode	en	na	detoxificatie	ernstige	
geheugenproblemen	(Miotto	e.a.,	2001).	Het	is	niet	duidelijk	tot	hoeveel	weken	of	maanden	
na	detoxificatie	van	GHB	de	gebruikers	last	kunnen	hebben	van	deze	problemen.		
	
Conclusies	

Niveau 3 

Onthoudingsverschijnselen treden voornamelijk op bij patiënten die om de 2 tot 4 uur GHB 
gebruiken, maar deze verschijnselen kunnen ook al optreden bij gebruik eenmaal per 8 uur. 
Gemiddeld ontstaan onthoudingssymptomen binnen 6-7 uur na inname van de laatste GHB dosis en 
houden ze een paar dagen tot weken aan. 
 
C Dyer, 2001; Gonzalez e.a., 2005; Kamal, 2016; McDonough, 2004; Miotto, 2001; Wojtowicz e.a., 
 2008 

Niveau 3 

De onthoudingsverschijnselen zijn soms mild zoals tremoren, rusteloosheid en slapeloosheid. Ze 
kunnen ook ernstig zijn: hevige angst, motorische onrust, spiersamentrekkingen, autonome 
instabiliteit, psychose, hallucinaties en verwardheid of een delirium. 
 
C Gonzalez e.a., 2005; McDonough e.a., 2004; Miotto, 2001; Wojtowicz e.a., 2008 

Niveau 3 

GHB-onthouding kan veel complicaties met zich meebrengen, waaronder pneumonie, 
cardiovasculaire problemen, rhabdomyolyse, nierfalen en leverdysfunctie. Het onthoudingssyndroom 
kan levensbedreigend worden. 
 
C Dyer, 2001; de Jong, 2012 

Niveau 3 Het onthoudingssyndroom kan worden gecompliceerd door co-gebruik van psychoactieve middelen, 
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zowel stimulerende middelen als sederende middelen.  
 
B Kamal, 2016  

	

Overige	overwegingen	
Ondanks	het	ontbreken	van	hoge	evidentieniveaus	in	de	literatuur	bevestigen	verschillende	
case-reports,	open	label	studies	en	incidentenmonitors	dat	GHB-onthouding	een	complex	
syndroom	is.	De	symptomen	variëren	en	kunnen	gevaarlijk	zijn	voor	de	afhankelijke	patiënt.	
Patiënten	kunnen	ook	bij	het	gebruik	van	tweemaal	GHB	per	dag,	dus	met	een	interval	van	
12	uur,	onthoudingsklachten	ontwikkelen.	Tegenwoordig	worden	ook	regelmatig	patiënten	
gezien	met	een	gebruiksfrequentie	om	het	anderhalf	uur	of	uur.	
De	psychiatrische	complicaties	staan	bij	GHB-onthouding	op	de	voorgrond,	maar	kunnen	
snel	gepaard	gaan	met	complexe	somatische	symptomen,	zoals	hypertensie,	
rhabdomyolyse,	nier-	en	leverfalen.	Het	is	belangrijk	om	tijdens	de	detoxificatie	rekening	te	
houden	met	delayed	onset	symptomen	(psychose/	delirium),	zelfs	twee	weken	na	
detoxificatie.	GHB-afhankelijke	patiënten	kunnen	daarnaast	zonder	een	delirium	te	
ontwikkelen	zich	ook	presenteren	met	korte	anterograde	amnesie.		
Tijdens	de	onthouding	kunnen	angst	en	sombere	gevoelens	toenemen	en	klachten	passend	
bij	een	posttraumatische	stressstoornis	(PTSS)	worden	geactiveerd.	Bij	onthouding	van	
chronisch	GHB-gebruik	komen	autonome	instabiliteit,	tachycardie,	hoge	bloeddruk,	droge	
mond,	tremoren	en	buikklachten	vaak	voor.	In	het	algemeen	is	er	sprake	van	een	normaal	
bewustzijn.	Daarnaast	kunnen	ongecontroleerde	en	onrustige	psychomotoriek	en	agitatie	
optreden.		
	
Aanbevelingen	

• Behandel GHB-onthouding als een serieus toestandsbeeld dat ernstige en levensbedreigende complicaties met zich 
mee kan brengen. Het is van belang GHB-onthouding op te nemen in de differentiaal diagnostiek van 
opwindingstoestanden.  

• Een GHB-onthoudingsdelier of psychotisch beeld na GHB-onthouding kan overgaan in een delier met een maligne 
verloop. Alarmsignalen zijn: hyperthermie, uitdroging en aanhoudende agressieve agitatie. 

• Artsen en verpleegkundigen dienen rekening te houden met geheugenstoornissen als er sprake is van een delier of 
psychose. 

• De arts of verpleegkundige dient er rekening mee te houden dat angst, sombere gevoelens en posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) klachten kunnen toenemen tijdens de onthouding.  

• Het is van belang alert te zijn op temperatuurverhoging bij de patiënt. Die kan gepaard gaan met de ontwikkeling van 
rhabdomyolyse.  

	
9.1.3	 Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	GHB-onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Symptomen	van	GHB-intoxicatie	en	onthouding	kunnen	overlap	laten	zien,	zoals	symptomen	
van	een	specifiek	delirium,	agitatie	en	epileptische	aanvallen.	Deze	overlap	is	geïllustreerd	in	
tabel	9.1	gebaseerd	op	een	beschrijving	in	meerdere	case-series.	Andere	
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B Kamal, 2016  

	

Overige	overwegingen	
Ondanks	het	ontbreken	van	hoge	evidentieniveaus	in	de	literatuur	bevestigen	verschillende	
case-reports,	open	label	studies	en	incidentenmonitors	dat	GHB-onthouding	een	complex	
syndroom	is.	De	symptomen	variëren	en	kunnen	gevaarlijk	zijn	voor	de	afhankelijke	patiënt.	
Patiënten	kunnen	ook	bij	het	gebruik	van	tweemaal	GHB	per	dag,	dus	met	een	interval	van	
12	uur,	onthoudingsklachten	ontwikkelen.	Tegenwoordig	worden	ook	regelmatig	patiënten	
gezien	met	een	gebruiksfrequentie	om	het	anderhalf	uur	of	uur.	
De	psychiatrische	complicaties	staan	bij	GHB-onthouding	op	de	voorgrond,	maar	kunnen	
snel	gepaard	gaan	met	complexe	somatische	symptomen,	zoals	hypertensie,	
rhabdomyolyse,	nier-	en	leverfalen.	Het	is	belangrijk	om	tijdens	de	detoxificatie	rekening	te	
houden	met	delayed	onset	symptomen	(psychose/	delirium),	zelfs	twee	weken	na	
detoxificatie.	GHB-afhankelijke	patiënten	kunnen	daarnaast	zonder	een	delirium	te	
ontwikkelen	zich	ook	presenteren	met	korte	anterograde	amnesie.		
Tijdens	de	onthouding	kunnen	angst	en	sombere	gevoelens	toenemen	en	klachten	passend	
bij	een	posttraumatische	stressstoornis	(PTSS)	worden	geactiveerd.	Bij	onthouding	van	
chronisch	GHB-gebruik	komen	autonome	instabiliteit,	tachycardie,	hoge	bloeddruk,	droge	
mond,	tremoren	en	buikklachten	vaak	voor.	In	het	algemeen	is	er	sprake	van	een	normaal	
bewustzijn.	Daarnaast	kunnen	ongecontroleerde	en	onrustige	psychomotoriek	en	agitatie	
optreden.		
	
Aanbevelingen	

• Behandel GHB-onthouding als een serieus toestandsbeeld dat ernstige en levensbedreigende complicaties met zich 
mee kan brengen. Het is van belang GHB-onthouding op te nemen in de differentiaal diagnostiek van 
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• Een GHB-onthoudingsdelier of psychotisch beeld na GHB-onthouding kan overgaan in een delier met een maligne 
verloop. Alarmsignalen zijn: hyperthermie, uitdroging en aanhoudende agressieve agitatie. 

• Artsen en verpleegkundigen dienen rekening te houden met geheugenstoornissen als er sprake is van een delier of 
psychose. 

• De arts of verpleegkundige dient er rekening mee te houden dat angst, sombere gevoelens en posttraumatische 
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• Het is van belang alert te zijn op temperatuurverhoging bij de patiënt. Die kan gepaard gaan met de ontwikkeling van 
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9.1.3	 Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	GHB-onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Symptomen	van	GHB-intoxicatie	en	onthouding	kunnen	overlap	laten	zien,	zoals	symptomen	
van	een	specifiek	delirium,	agitatie	en	epileptische	aanvallen.	Deze	overlap	is	geïllustreerd	in	
tabel	9.1	gebaseerd	op	een	beschrijving	in	meerdere	case-series.	Andere	
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differentiaaldiagnoses	zijn	delirium	door	somatische	oorzaak	en	het	
alcoholonthoudingssyndroom,	benzodiazepine-onthoudingssyndroom,	
angststoornis/paniekaanvallen	en	serotonine	syndroom.	Maligne	neuroleptica	syndroom	
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Tabel	9.1		Symptomen	bij	GHB-onthouding	en	GHB-intoxicatie		
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pupildilatatie misselijkheid/ braken 
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delier delier 
*Van	Rij	e.a.,	2004	**De	Jong	e.a.,	2011;	Van	Noorden	e.a.,	2009;	Van	Noorden	e.a.,	2010	
	
Conclusie	

Niveau 3 

Symptomen van GHB-intoxicatie kunnen overeenkomen met symptomen van GHB-onthouding 
tonen. Dit geldt voornamelijk voor een delirium, agitatie en epileptische aanvallen. 
 
C  Van Rij e.a., 2004; Van Noorden e.a., 2009; Van Noorden e.a., 2010; Dyer, 2001  

	
Aanbevelingen	

• Om te kunnen differentiëren tussen GHB-onthoudingsklachten en GHB-intoxicatie dient bij de patiënt en het 
aanwezige netwerk uitgevraagd te worden wat het GHB-gebruikspatroon is en wat de snelheid is waarin de 
aanwezige symptomen zich hebben ontwikkeld.  

• Bij gebrek aan informatiebronnen en een vermoeden van GHB-onthouding is het advies een eenmalige 
proefbehandeling met farmaceutische GHB te geven (maximaal 1.2 - 1.5 gram). Dit kan het klinisch beeld 
verhelderen en de diagnostiek vereenvoudigen. 

• Bij vermoeden van GHB-intoxicatie wordt een expectatief beleid geadviseerd in de vorm van observatie en 
symptomatische behandeling. 

	
	

9.1.4	 Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	
patiënten?	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
Evidence-based	screening	en	diagnostiek	bij	GHB-detoxificatie	zijn	internationaal	niet	
beschreven.	In	Nederland	zijn	er	practice-based	aanbevelingen	voor	GHB-detoxificatie.	De	
paragraaf	voor	screening	en	diagnostiek	is	echter	beperkt.	Volgens	de	MINI-plus	heeft	19%	
mogelijk	ADHD)	(Kamal,	2016)	en	heeft	een	hoog	percentage	angst	en/of	een	depressie	
(Kamal	e.a.,	in	druk).		
Klachten	van	onthouding	verschillen	per	patiënt.	Vraag	voorafgaand	aan	de	detoxificatie	de	
patiënt	gericht	naar	de	verslaving	en	de	daarmee	samenhangende	fysieke	en	psychiatrische	
problemen,	dus	naar	gebruiksfrequentie,	interval,	dosering	en	nachtelijk	gebruik.	Extra	
aandacht	moet	er	worden	besteed	aan	het	tijdstip	van	de	laatste	inname	van	GHB	en/of	GBL	
(GBL	is	≥	2.5	x	GHB)	(Wong	e.a.,	2004),	eigen	productie	van	GHB,	eerdere	opnames	in	
verband	met	intoxicatie	of	een	doorlopen	detoxificatietraject.		
Het	is	van	belang	om	het	verloop	van	eerdere	detoxificatietrajecten	in	kaart	te	brengen.	
Problemen	die	zich	toen	voordeden,	kunnen	dan	wellicht	voorkomen	of	verminderd	worden	
doordat	er	tijdig	op	geanticipeerd	wordt.	Ook	is	het	van	belang	uit	te	vragen	of	de	patiënt	in	
het	verleden	is	opgenomen	op	een	Intensive	Care-unit	in	verband	met	het	ontwikkelen	van	
rhabdomyolyse,	cardiale	problemen	en/of	afname	van	de	nierfunctie	(Dyer	e.a.,	2001).	Het	
gebruik	van	andere	middelen	naast	GHB	(in	het	bijzonder	amfetaminen)	dient	achterhaald	te	
worden	tijdens	de	anamnese.	Het	is	van	belang	te	testen	op	het	gebruik	van	andere	drugs	
(co-gebruik),	omdat	dit	kan	leiden	tot	een	ander	klinisch	beeld	(Kamal	e.a.,	2016),	met	een	
hogere	kans	op	tremoren,	delirium	en/of	het	veroorzaken	van	ongecontroleerde	
bewegingen.		
GHB	zelf	is	binnen	zes	tot	acht	uur	in	de	urine	te	traceren	als	het	boven	de	cut-off	grens	van	
de	endogene	GHB	aanwezig	is.	Kwantitatieve	bepaling	van	GHB	in	humane	urine	wordt	
gedaan	met	liquid-liquid	extractie	en	gaschromatografie	of	massaspectrometrie.	De	
voorgestelde	detectiegrens	voor	GHB	in	Nederland	is	een	concentratie	van	5	milligram	per	
liter	(mg/L)	in	bloed	en	plasma	en	een	urineconcentratie	van	6-10	mg/L.	Daarmee	kan	de	
endogene	GHB-concentratie	onderscheiden	worden	van	inname	van	GHB	in	antemortem	
monsters	met	een	betrouwbaarheidsgraad	van	>	99%	(Andresen	e.a.,	2011).	GHB-
concentraties	in	de	urine	dalen	met	de	leeftijd	en	dit	kan	worden	gecorrigeerd	door	de	
meting	van	de	GHB	/creatinine-ratio.	Er	zijn	momenteel	ook	sneltesten	beschikbaar.	Er	zijn	
geen	tests	beschikbaar	die	lichamelijke	schade	als	gevolg	van	het	langdurig	gebruik	van	GHB	
kunnen	aantonen.		
	
Overige	overwegingen	
Er	zijn	weinig	tot	geen	exacte	aandachtspunten	met	betrekking	tot	lichamelijk	onderzoek	of	
aanvullend	onderzoek	bij	GHB-detoxificatietrajecten	vermeld	in	de	literatuur.	
Praktijkervaring	laat	zien	dat	het	bepalen	van	de	elektrolyten,	met	name	kalium,	belangrijk	
is.	Patiënten	met	uitgesproken	hypokaliëmie	klagen	vooral	over	vermoeidheid	en	
spierzwakte,	maar	hebben	soms	ook	hartritmestoornissen,	spierpijn,	krampen	en	
buikklachten	(obstipatie,	misselijkheid).	De	gevolgen	van	onbehandelde	hypokaliëmie	
kunnen	direct	levensbedreigend	zijn,	met	name	de	ontwikkeling	van	een	respiratoire	



164	
	

 
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Evidence-based	screening	en	diagnostiek	bij	GHB-detoxificatie	zijn	internationaal	niet	
beschreven.	In	Nederland	zijn	er	practice-based	aanbevelingen	voor	GHB-detoxificatie.	De	
paragraaf	voor	screening	en	diagnostiek	is	echter	beperkt.	Volgens	de	MINI-plus	heeft	19%	
mogelijk	ADHD)	(Kamal,	2016)	en	heeft	een	hoog	percentage	angst	en/of	een	depressie	
(Kamal	e.a.,	in	druk).		
Klachten	van	onthouding	verschillen	per	patiënt.	Vraag	voorafgaand	aan	de	detoxificatie	de	
patiënt	gericht	naar	de	verslaving	en	de	daarmee	samenhangende	fysieke	en	psychiatrische	
problemen,	dus	naar	gebruiksfrequentie,	interval,	dosering	en	nachtelijk	gebruik.	Extra	
aandacht	moet	er	worden	besteed	aan	het	tijdstip	van	de	laatste	inname	van	GHB	en/of	GBL	
(GBL	is	≥	2.5	x	GHB)	(Wong	e.a.,	2004),	eigen	productie	van	GHB,	eerdere	opnames	in	
verband	met	intoxicatie	of	een	doorlopen	detoxificatietraject.		
Het	is	van	belang	om	het	verloop	van	eerdere	detoxificatietrajecten	in	kaart	te	brengen.	
Problemen	die	zich	toen	voordeden,	kunnen	dan	wellicht	voorkomen	of	verminderd	worden	
doordat	er	tijdig	op	geanticipeerd	wordt.	Ook	is	het	van	belang	uit	te	vragen	of	de	patiënt	in	
het	verleden	is	opgenomen	op	een	Intensive	Care-unit	in	verband	met	het	ontwikkelen	van	
rhabdomyolyse,	cardiale	problemen	en/of	afname	van	de	nierfunctie	(Dyer	e.a.,	2001).	Het	
gebruik	van	andere	middelen	naast	GHB	(in	het	bijzonder	amfetaminen)	dient	achterhaald	te	
worden	tijdens	de	anamnese.	Het	is	van	belang	te	testen	op	het	gebruik	van	andere	drugs	
(co-gebruik),	omdat	dit	kan	leiden	tot	een	ander	klinisch	beeld	(Kamal	e.a.,	2016),	met	een	
hogere	kans	op	tremoren,	delirium	en/of	het	veroorzaken	van	ongecontroleerde	
bewegingen.		
GHB	zelf	is	binnen	zes	tot	acht	uur	in	de	urine	te	traceren	als	het	boven	de	cut-off	grens	van	
de	endogene	GHB	aanwezig	is.	Kwantitatieve	bepaling	van	GHB	in	humane	urine	wordt	
gedaan	met	liquid-liquid	extractie	en	gaschromatografie	of	massaspectrometrie.	De	
voorgestelde	detectiegrens	voor	GHB	in	Nederland	is	een	concentratie	van	5	milligram	per	
liter	(mg/L)	in	bloed	en	plasma	en	een	urineconcentratie	van	6-10	mg/L.	Daarmee	kan	de	
endogene	GHB-concentratie	onderscheiden	worden	van	inname	van	GHB	in	antemortem	
monsters	met	een	betrouwbaarheidsgraad	van	>	99%	(Andresen	e.a.,	2011).	GHB-
concentraties	in	de	urine	dalen	met	de	leeftijd	en	dit	kan	worden	gecorrigeerd	door	de	
meting	van	de	GHB	/creatinine-ratio.	Er	zijn	momenteel	ook	sneltesten	beschikbaar.	Er	zijn	
geen	tests	beschikbaar	die	lichamelijke	schade	als	gevolg	van	het	langdurig	gebruik	van	GHB	
kunnen	aantonen.		
	
Overige	overwegingen	
Er	zijn	weinig	tot	geen	exacte	aandachtspunten	met	betrekking	tot	lichamelijk	onderzoek	of	
aanvullend	onderzoek	bij	GHB-detoxificatietrajecten	vermeld	in	de	literatuur.	
Praktijkervaring	laat	zien	dat	het	bepalen	van	de	elektrolyten,	met	name	kalium,	belangrijk	
is.	Patiënten	met	uitgesproken	hypokaliëmie	klagen	vooral	over	vermoeidheid	en	
spierzwakte,	maar	hebben	soms	ook	hartritmestoornissen,	spierpijn,	krampen	en	
buikklachten	(obstipatie,	misselijkheid).	De	gevolgen	van	onbehandelde	hypokaliëmie	
kunnen	direct	levensbedreigend	zijn,	met	name	de	ontwikkeling	van	een	respiratoire	

165	
	

insufficiëntie,	hartritmestoornissen	en	rhabdomyolyse	–	al	dan	niet	met	de	ontwikkeling	van	
blijvend	nierfalen	(Richtlijn	Elektrolytstoornissen,	NIV,	2012).	Daling	van	vitamine	D-waarde	
(moeheid	en	somberheidsklachten)	naast	afname	van	vitamine	B	en	in	het	bijzonder	B1-
thiamine	is	regelmatig	gerapporteerd	(Miotto	e.a.,	2001).	De	nier-	en	leverfunctie	kunnen	
routinematig	bepaald	worden.	In	het	geval	van	een	temperatuursverhoging	wordt	
aangeraden	ook	creatine	kinase	(CK)	te	bepalen.	
	
Aanbevelingen	

• Een volledige anamnese over het GHB-gebruikspatroon, waaronder gebruiksfrequentie, interval, dosering en 
nachtelijk gebruik wordt nadrukkelijk geadviseerd om de ernst van de onthouding te kunnen inschatten. Extra 
aandacht moet worden besteed aan:  
- het tijdstip van de laatste inname; 
- het gebruikte middel GHB of GBL; 
- de zelf geproduceerde GHB in de thuissituatie, in verband met de neiging tot productie van hoge 

concentraties; 
- opnames in verband met intoxicatie of voor detoxificatie; 
- problemen (psychiatrisch of sociaal) die zich presenteerden bij het afbouwen of staken; 
- onthoudingsverschijnselen die eerder zijn opgetreden; 
- psychose of delier; 
- een opname op de IC bij detoxificatie; 
- het gebruik van andere middelen naast GHB (in het bijzonder zijn amfetamine en alcohol hierbij belangrijk) 

• Kwantitatieve bepaling van GHB in humane urine biedt ondersteuning om gericht medicamenteus te behandelen 
tijdens het detoxificatietraject. Als testen niet beschikbaar zijn of er dient direct medisch gehandeld te worden om 
complicaties te voorkomen, is het advies de gemiddelde straatconcentratie van GHB (range 600-700 mg/ml) als 
uitgangspunt te nemen. Artsen en verpleegkundigen dienen er rekening mee te houden dat GHB-concentraties in 
de urine dalen met de leeftijd van de patiënt. Voor deze daling kan worden gecorrigeerd door de GHB/ creatinine-
ratio te meten. Er zijn momenteel ook sneltesters die ter plekke gebruikt kunnen worden. 

• De werkgroep adviseert een volledige medische (somatisch en psychiatrisch) screening in verband met de 
mogelijke impact van psychiatrische en of somatische comorbiditeit op de indicatiestelling en de keuze voor de 
behandelmethode.  

• De werkgroep adviseert het bepalen van de elektrolyten (met name kalium), vitamine-D en vitamine B1. De nier- en 
leverfunctie kunnen routinematig bepaald worden.  

• Het is van belang om te testen op het gebruik van andere drugs (co-gebruik).  
• Standaard monitoring van de bloeddruk en temperatuur is van groot belang tijdens het detoxificatieproces. In het 

geval van een temperatuurverhoging wordt aangeraden ook creatine kinase (CK) te bepalen (vervolgactie zie 
verder laboratoriumonderzoek). 

• Het is van belang hoe dan ook een heteroanamnese te verkrijgen om aspecten als GHB-gebruikspatroon en 
psychiatrische comorbiditeit te bevestigen of verduidelijken. 

	
	
9.1.5	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	of	

intramuraal	moet	plaatsvinden?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
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Detoxificeren	in	een	ambulante	setting	kan	net	zo	effectief	zijn	als	in	een	intramurale	setting	
(Kamal	e.a.,	2014;	Bell	&	Collins,	2011).	Het	is	van	belang	de	setting	van	het	detoxificeren	
van	GHB	te	plannen.	McDonough	e.a.	(2004)	adviseert	patiënten	die	minder	dan	drie	keer	
per	dag	GHB	gebruiken	of	in	totaal	minder	dan	30	gram	GHB	per	dag,	een	ambulante	
detoxificatie	te	bieden.	Kamal	e.a.	(2014)	verrichtten	een	vignettenstudie	naar	de	
beslissingsregels	voor	GHB-detoxificatie.	Hiertoe	werden	er	20	cases	door	15	experts	
beoordeeld.	In	Nederland	zijn,	gebaseerd	op	deze	vignettenstudie,	practice-based	
aanbevelingen	opgesteld	die	de	beslisregels	voor	ambulante	en	intramurale	detoxificatie	
beschrijven	(Kamal	e.a.,	2013).	Hierin	wordt	gesteld	dat	een	behandeling	van	GHB	met	een	
gebruik	van	meer	dan	30-32	gram	(+/-	50	ml	straat-GHB)	per	dag	intramuraal	moet	
plaatsvinden	(Kamal	e.a.,	2013).	Dit	komt	overeen	met	de	adviezen	van	McDonough	e.a.	
(2004).		
In	het	algemeen	kan	gesteld	worden	dat	het	gebruik	van	een	lage	dosis	GHB	(≤	30	gram/dag)	
naast	een	blanco	psychiatrische	voorgeschiedenis	of	een	stabiel	psychiatrisch	en	somatisch	
toestandsbeeld,	de	aanwezigheid	van	een	coach	en	de	mogelijkheid	om	bij	complicaties	over	
te	gaan	tot	een	opname,	een	ambulante	detoxificatie	met	behulp	van	diazepam	geïndiceerd	
is.	Contra-indicaties	voor	ambulante	GHB-detoxificatie,	en	dus	indicaties	voor	intramurale	
detoxificatie,	zijn	(Kamal	e.a.,	2013;	Bell	&	Collins,	2010;	McDonough	e.a.,	2004):	
• gebruik	van	>	50	milliliter	GHB	(+/-	32	gram)	per	dag;	
• frequenter	dan	eenmaal	per	twee	uur	GHB	gebruiken;	
• ernstige	GHB-onthoudingsklachten	in	de	voorgeschiedenis;		
• een	delier	in	de	voorgeschiedenis;	
• een	ernstige	psychiatrische	stoornis	die	onvoldoende	onder	controle	is,	zoals	een	

depressie,	angststoornis,	psychotische	stoornis	of	bipolaire	stoornis;		
• ADHD	in	combinatie	met	onregelmatige	gebruik	van	ADHD-medicatie	(zoals	Ritalin,	

dexamfetamine);	
• fysieke	agressie	of	dreiging	hiertoe	gedurende	GHB-gebruik	of	tijdens	een	eerdere	GHB-

detoxificatie;	
• kinderen	in	de	thuissituatie	die	door	de	ambulante	detoxificatie	worden	belast;	
• ernstige	somatische	afwijkingen	zoals:	lever-	en	nierfunctiestoornissen,	epilepsie	en	

cardiovasculaire-	en	pulmonale	belasting	en	afwijkingen;	
• gebruik	van	alcohol	en	of	andere	drugs	gelijktijdig	met	GHB-gebruik	of	tijdens	

detoxificatie;	
• zwangerschap.	
	

Conclusies	

Niveau 3 

GHB-detoxificatie kan poliklinisch worden uitgevoerd. Poliklinische trajecten zijn geadviseerd bij het 
gebruik van een lage dosis GHB (≤ 30 gram/d) naast een blanco psychiatrische voorgeschiedenis of 
een stabiel psychiatrisch en somatisch toestandsbeeld. Een intramurale behandeling is geïndiceerd als 
voldaan wordt aan één of meer van bovengenoemde beslisregels. 
 
C  Kamal e.a., 2013;  
D Bell & Collins, 2010 
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• fysieke	agressie	of	dreiging	hiertoe	gedurende	GHB-gebruik	of	tijdens	een	eerdere	GHB-

detoxificatie;	
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• ernstige	somatische	afwijkingen	zoals:	lever-	en	nierfunctiestoornissen,	epilepsie	en	

cardiovasculaire-	en	pulmonale	belasting	en	afwijkingen;	
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• zwangerschap.	
	

Conclusies	

Niveau 3 

GHB-detoxificatie kan poliklinisch worden uitgevoerd. Poliklinische trajecten zijn geadviseerd bij het 
gebruik van een lage dosis GHB (≤ 30 gram/d) naast een blanco psychiatrische voorgeschiedenis of 
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C  Kamal e.a., 2013;  
D Bell & Collins, 2010 
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Overige	overwegingen	
De	werkgroep	adviseert	de	setting	voor	de	detoxificatie	van	GHB	te	plannen	en	de	volgende	
voorwaarden	voor	een	ambulante	detoxificatie	in	acht	te	nemen.	
- De	patiënt	heeft	een	veilige	thuissituatie	of	verblijfplaats.	
- In	de	thuissituatie	is	een	coach	aanwezig	die	zelf	geen	middelen	gebruikt	en	de	patiënt	

gedurende	de	ambulante	detoxificatie	fulltime	begeleidt.		
- De	behandelend	arts	is	in	staat	om	de	patiënt	minimaal	drie	keer	per	week	te	zien	en	

heeft	de	mogelijkheid	om	het	verloop	van	de	detoxificatie	met	behulp	van	
onthoudingsschalen	te	volgen.		

- Zo	nodig	is	een	directe	opname	mogelijk	in	een	verslavingskliniek.	
Voor	intramurale	GHB-detoxificatie	dient	de	detoxificatieafdeling	24	uur	per	dag	te	
beschikken	over	deskundig	verpleegkundig	personeel,	overdag	over	een	verslavingsarts	die	
geschoold	is	in	GHB-detoxificatie	en	eveneens	24	uur	per	dag	over	een	goede	
artsenbereikbaarheidsdienst.	Het	is	wenselijk	dat	er	op	de	eerste	dag	van	detoxificatie	een	
psychiater	als	achterwacht	beschikbaar	is.	Het	is	van	belang	afspraken	te	maken	met	een	
regionaal	algemeen	ziekenhuis	over	verwijzingsmogelijkheden	bij	het	optreden	van	
complicaties.	In	het	geval	van	een	intramurale	detoxificatie	zijn	er	een	aantal	faciliteiten	en	
materialen	nodig	om	GHB-detoxificatie	op	de	afdeling	te	kunnen	uitvoeren,	waaronder	de	
mogelijkheid	voor	camerabewaking	bij	toestemming	van	de	patiënt,	een	oproepsysteem	en	
verpleegkundige	materialen	en	een	toestemmingsverklaring	voor	GHB-gebruik	voor	
medische	doeleinden	binnen	de	kliniek.	
Bij	crisisopname	is	het	advies,	afhankelijk	van	de	status	en	stadia	van	motivatie	van	de	
patiënt,	de	keuze	te	maken	tussen	stabilisatie	op	medicatie	of	een	volledige	
detoxificatiebehandeling.		
In	de	laatste	jaren	is	er	in	de	praktijk	steeds	meer	vraag	naar	ambulante	detoxificatie	van	
GHB.	Mogelijk	heeft	dit	te	maken	met	de	vroegsignalering	door	huisartsen	en	specialisten	in	
het	algemeen	ziekenhuis,	waardoor	gebruikers	ook	reeds	bij	lagere	doseringen	worden	
doorverwezen	naar	de	verslavingszorg.	Mogelijk	lukt	het	een	aantal	gebruikers	om	zelf	hun	
GHB-gebruik	te	reduceren	of	te	stoppen.		
	
Aanbevelingen	

• De werkgroep adviseert detoxificatie van GHB vooraf te plannen om complicaties te voorkomen.  
• Een ambulante detoxificatie kan alleen uitgevoerd worden als de randvoorwaarden voor de sociale omgeving van 

de patiënt en de verslavingszorginstelling gerealiseerd zijn. 

	

9.2 Monitoring	
	
9.2.1	 Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	GHB-

onthoudingsverschijnselen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
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Er	is	geen	specifiek	instrument	gevalideerd	voor	het	monitoren	van	GHB-
onthoudingssymptomen.	In	de	literatuur	worden	casestudies	vooral	beschreven	op	basis	van	
voorkomende	symptomen,	maar	niet	aan	de	hand	van	vragenlijsten.	In	de	Nederlandse	
praktijk	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	Subjectieve	Onthouding	Schaal	(SOS)	naast	de	
Objectieve	Onthouding	Schaal	(OOS).	Deze	lijsten	lijken	de	onthoudingssymptomen	van	GHB	
goed	in	kaart	te	brengen,	zij	het	dat	deze	instrumenten	voor	deze	toepassing	nog	
gevalideerd	moeten	worden.	De	Clinical	Institute	Withdrawal	Assessment	of	Alcohol	Scale,	
Revised	(CIWA-Ar)	(Sullivan,	1989)	is	ontworpen	voor	de	monitoring	van	alcoholonthouding	
en	kan	ook	worden	gebruikt	voor	het	monitoren	van	GHB-onthoudingssymptomen,	in	het	
bijzonder	wanneer	er	een	vermoeden	is	van	het	ontwikkelen	van	een	delirium	of	psychose	
als	onthoudingssymptoom.	De	CIWA-Ar	en	SOS/OOS	lijken	redelijk	betrouwbare	
vragenlijsten	voor	het	inschatten	van	de	ernst	van	de	GHB-onthouding	en	het	beloop	ervan.	
De	CIWA-Ar	als	monitoringinstrument	geeft	geen	inzicht	in	spierpijn	en	spiertrekkingen	als	
belangrijk	GHB-onthoudingssymptoom	(versterkt	door	co-gebruik	van	stimulantia),	maar	kan	
wel	een	indicatie	geven	voor	het	ontwikkelen	van	bijvoorbeeld	rhabdomyolyse	als	
gevaarlijke	complicatie.	
	
Conclusie	

Niveau 3 
Er zijn geen instrumenten gevalideerd voor screening of monitoring van GHB-onthouding.  
 
C  Kamal e.a., 2013 

	
Overige	overwegingen	
De	SOS	lijst	kan	verdeeld	worden	in	symptoomclusters	(Kamal	e.a.,	2006).	Op	basis	van	
klinische	ervaring	zijn	afkappunten	bepaald	waarop	de	medicamenteuze	behandeling	bij	
GHB-detoxificatie	aangepast	dient	te	worden.	De	afkappunten	zijn	per	item	gebaseerd	op	de	
intensiteitscore	van	de	patiënt	(score	tussen	0-4),	zie	tabel	9.2.	Daarnaast	kan	er	gebruik	
gemaakt	worden	van	afkappunten	van	de	collectieve	symptoomclusters	om	aanpassing	in	
medicatiebeleid	te	overwegen.	
	
Tabel	9.2	 	 Onthoudingssymptomen	in	clusters	

psycho-autonomische distress 29 punten 
zweten 4 
plotseling warm 4 
tremoren/trillen 4 
craving 4 
snelle pols 2 
kippenvel 4 
koorts 3 
tranende ogen geen relatie met verandering in medicatiedosis 
loopneus geen relatie met verandering in medicatiedosis 
misselijkheid geen relatie 
psychomotorische stress 16 punten 
spiertrekkingen 2 
spierpijn 3 
buikpijn 3 
rusteloosheid 2 
agitatie 3 
angst 3 
epileptische aanvallen geen relatie met verandering in medicatiedosis 
psychomotorische retardatie 16 
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sloom en duf 4 
traag in reactie 3 
moe gevoel geen relatie 
somberheid 2 
geeuwen 4 
eetproblemen geen relatie met verandering in medicatiedosis 
overmatig eten geen relatie  
honger geen relatie  
slaapproblemen 10 
insomnia 3 
veel slapen geen relatie 
levendige dromen 3 
onplezierige dromen 4 
psychoses 3 
visuele hallucinaties 1 
akoestische hallucinaties 2 

	

Bron:	data	GHB	monitor	1.0,	2013	

 
Aanbevelingen	

• Monitoring van de onthoudingssymptomen tijdens de titratie- en detoxificatiefase wordt meerdere keren per dag 
geadviseerd met een minimum van drie keer per dag (in verband met halfwaardetijd van GHB).  

• Gebruik kan worden gemaakt van de Subjectieve Onthouding Schaal (SOS) naast de Objectieve Onthouding Schaal 
(OOS) als eerste keus instrument. Gebruik de Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised 
(CIWA-Ar) bij verwachting van een delirium of psychose. 

• Laat de patiënt de (SOS) tijdens de titratiefase 30 minuten vóór en 30 minuten ná toediening van de GHB invullen. 
Vanaf de start van de detoxificatiefase alleen 30 minuten vóór toediening van de medicatie (GHB-gift of 
benzodiazepinen).  

• Aansluitend op het moment dat de patiënt de SOS invult wordt de OOS of CIWA ingevuld en worden de vitale 
parameters, zoals de bloeddruk, pols, temperatuur en ademhalingsfrequentie geregistreerd.  

• Aanvullend dient er aandacht te zijn voor hypertensie, tachycardie, veranderde psychische gesteldheid en forse 
diarree of uitdroging wat kan leiden tot een disbalans van de elektrolyten. Het is hierbij van belang een goede en 
uitgebreide rapportage bij te houden, waarin het eet- en drinkgedrag en de bewustzijnstoestand van de patiënt 
beschreven worden. 

• Veranderingen bij de patiënt die kunnen wijzen op complicaties op het gebied van de vitale functies, bewustzijn, 
ademhaling en circulatie dienen direct geëvalueerd te worden. Daarna dient beoordeeld te worden welke acties 
noodzakelijk zijn en of dat een opname in een algemeen ziekenhuis geïndiceerd is. 

9.3 Farmacologische	behandeling		
	
9.3.1	 Welke	medicatie	is	noodzakelijk	bij	intramurale	GHB-detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Op	het	moment	dat	de	eerste	tekenen	van	onthouding	van	GHB	ontstaan	is	het	belangrijk	
om	medicamenteus	in	te	grijpen	ter	voorkoming	van	complicaties	(McDonough	e.a.,	2004).	
De	psychiatrische	complicaties	staan	op	de	voorgrond,	maar	kunnen	ook	snel	gepaard	gaan	
met	complexe	somatische	symptomen.	Er	zijn	nog	geen	internationale	richtlijnen	
beschikbaar	voor	de	medicamenteuze	ondersteuning	van	GHB-detoxificatie	en	
gecontroleerde	studies	hierover	ontbreken.	Practice	based	aanbevelingen	zijn	beschikbaar	
over	detoxificatie	met	farmacologische	GHB.		
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Detoxificatie	met	benzodiazepinen	
In	Nederland	worden	bij	gebrek	aan	internationale	richtlijnen	en	protocollen	meerdere	
methoden	voor	detoxificatie	met	benzodiazepinen	aanbevolen.	De	enige	consensus	is	het	
gebruik	van	hoge	dosis	benzodiazepinen	variërend	van	100	tot	300	mg	langwerkende	
benzodiazepinen	(diazepam)	of	tot	22	mg	kortwerkende	(lorazepam).	De	internationale	
literatuur	in	de	vorm	van	casestudies	en	reviews	van	casestudies	beveelt	in	het	algemeen	
het	gebruik	van	een	langwerkende	benzodiazepine	(zoals	diazepam)	aan,	dat	werkzaam	is	
via	de	GABA-A-receptor	(McDaniel	&	Miotto,	2004;	Bell	&	Collins,	2011).	In	tal	van	casussen	
worden	echter	complicaties	als	delirium,	psychoses	en	agitatie	beschreven,	ondanks	de	
bijzonder	hoge	doseringen	van	toegediende	benzodiazepinen,	bijvoorbeeld	dagelijkse	doses	
van	230	mg	diazepam	(De	Jong,	2012)	of	lorazepam	22,5	mg	intraveneus	(Van	Noorden,	
2009,	2014).	
De	behandelmethode	zoals	voorgesteld	door	Boonstra	(2011)	geeft	aan	dat	medicatie	
gestart	dient	te	worden	op	het	moment	dat	de	patiënt	normaliter	de	volgende	dosis	GHB	
zou	gebruiken	of	indien	nodig	reeds	eerder	bij	het	begin	van	de	onthouding.	Als	middel	van	
eerste	keuze	wordt	diazepam	gebruikt,	waarbij	de	eerste	dosering	10	of	20	mg	is,	afhankelijk	
van	de	inschatting	van	de	te	verwachten	onthouding.	Een	uur	na	inname	wordt	de	eerste	
dosis	geëvalueerd.	Men	titreert	de	patiënt	tot	deze	stabiel	en	niet	(meer)	angstig	is	en	
vertrouwen	heeft	in	het	beloop	van	de	behandeling.	Wanneer	diazepam	onvoldoende	effect	
heeft,	of	wanneer	meer	dan	100	mg	diazepam	per	24	uur	nodig	is,	of	wanneer	men	een	
heftige	onthouding	verwacht,	stelt	dit	protocol	voor	het	gebruik	van	clonazepam	te	
overwegen.	Dit	omdat	het	eveneens	een	lange	werkingsduur	heeft	en	een	sterker	
anxiolytisch	effect.	De	voorgestelde	startdosering	is	2	tot	4	mg	en	bij	geen	verbetering	wordt	
de	behandeling	gevolgd	door	farmaceutische	GHB.		
Bouman	GGZ	(Janssen	van	Raay,	2012)	stelde	een	protocol	voor	waarbij	een	combinatie	
gebruikt	wordt	van	100-200	mg	diazepam	per	dag,	gegeven	om	de	twee	uur	(McDonough,	
2004),	en	propranolol	en	baclofen	tot	30	mg	per	dag.	De	eerste	week	wordt	een	formulier	
gebruikt	waarop	per	dag	de	vitale	parameters	en	de	craving-	en	angstscores	worden	
bijgehouden.		
Bell	&	Collins	(2010)	verrichtten	een	observationele	studie	bij	19	patiënten	naar	de	
behandeling	van	onthouding	van	gamma-butyrolacton	(GBL).	In	de	eerste	24	uur	werd	
tussen	de	40	tot	110	mg	diazepam	gegeven	(titratie	onder	supervisie	van	een	medicus	in	de	
kliniek),	met	een	gemiddelde	van	75	mg,	vervolgens	werd	de	dosering	afgebouwd	
poliklinisch	gedurende	5	tot	7	dagen.	Dit	werd	gedaan	met	een	toevoeging	van	baclofen	30	
mg/per	dag	voor	de	eerste	vijf	dagen.		
	
Detoxificatie	met	farmaceutische	GHB		
Omdat	de	werkzaamheid	van	GHB	voornamelijk	via	de	GABA-B-receptor	verloopt	heeft	
behandeling	van	onthouding	met	een	vervangend	middel,	dat	eveneens	via	deze	receptor	
werkt,	de	voorkeur.	Opties	daarvoor	zijn	de	farmaceutisch	bereide	vorm	van	GHB	of	
baclofen.	Baclofen	als	behandeling	van	onthouding	is	niet	onderzocht	bij	GHB-verslaving	en	
wordt	in	de	literatuur	(case	reports)	vermeld	als	ondersteunende	medicamenteuze	therapie	
naast	benzodiazepinen.	De	GHB-detoxificatie	met	ondersteuning	van	een	farmaceutisch	
bereide	vorm	van	GHB	is	onderzocht	in	274	detoxificatietrajecten	en	lijkt	een	veilige	
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kliniek),	met	een	gemiddelde	van	75	mg,	vervolgens	werd	de	dosering	afgebouwd	
poliklinisch	gedurende	5	tot	7	dagen.	Dit	werd	gedaan	met	een	toevoeging	van	baclofen	30	
mg/per	dag	voor	de	eerste	vijf	dagen.		
	
Detoxificatie	met	farmaceutische	GHB		
Omdat	de	werkzaamheid	van	GHB	voornamelijk	via	de	GABA-B-receptor	verloopt	heeft	
behandeling	van	onthouding	met	een	vervangend	middel,	dat	eveneens	via	deze	receptor	
werkt,	de	voorkeur.	Opties	daarvoor	zijn	de	farmaceutisch	bereide	vorm	van	GHB	of	
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wordt	in	de	literatuur	(case	reports)	vermeld	als	ondersteunende	medicamenteuze	therapie	
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bereide	vorm	van	GHB	is	onderzocht	in	274	detoxificatietrajecten	en	lijkt	een	veilige	
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methode	te	zijn	(Kamal	e.a.,	2015).	Er	zijn	tijdens	de	titratie-	of	detoxificatieperiode	weinig	
complicaties	(n=21)	zoals	delier,	intoxicatie,	hypertensie,	tachycardie	of	agressief	gedrag	
waargenomen.	Zes	van	de	274	patiënten	(2,2%)	werden	tijdens	een	landelijke	monitor	ter	
beoordeling	doorverwezen	naar	een	ziekenhuis	of	psychiatrische	afdeling	van	een	algemeen	
ziekenhuis	(PAAZ).	Zij	werden	vervolgens	weer	opgenomen	in	de	verslavingszorginstelling	
voor	verdere	detoxificatie.	Geen	van	de	patiënten	behoefde	een	opname	op	een	medium	of	
intensive	care	unit	te	ondergaan	(de	Weert-van	Oene	e.a.,	2013).	
Acht	Nederlandse	verslavingszorginstellingen	hebben	ervoor	gekozen	om	de	detoxificatie	uit	
te	voeren	met	behulp	van	farmaceutische	GHB	volgens	een	afbouwschema	met	intervallen	
om	de	twee	of	drie	uur.	In	deze	aanpak	wordt	er	elke	dag	2-3	ml	minder	GHB	per	gift	
toegediend.	De	complicaties	tijdens	de	behandeling	worden	als	goed	beheersbaar	
gekenmerkt.		
Farmaceutische	GHB	kan	succesvol	en	veilig	gebruikt	worden	bij	patiënten	met	een	onstabiel	
psychiatrisch	toestandsbeeld	(angst,	psychoses)	en	hoge	GHB-doseringen	(Dijkstra	e.a.,	
2013).	Het	kan	ook	worden	gebruikt	bij	benzodiazepineresistente	gevallen	(Van	Noorden	
e.a.,	2013).		
	
Overige	middelen	
Antipsychotische	middelen	werden	voorheen	als	alternatief	voor	de	behandeling	beschouwd	
(Addolorato,	e.a.,	1999,	Dyer,	e.a.,	2001).	Het	gebruik	van	antipsychotica	sorteert	doorgaans	
weinig	effect	en	het	gebruik	ervan	verhoogt	de	kans	op	dystonie	en	insulten.	Antipsychotica	
spelen	daardoor	bij	de	behandeling	van	een	onthoudingsdelier	geen	belangrijke	rol	(hooguit	
additief	in	lage	dosering)	en	veroorzaken	een	maligne	neuroleptica-achtig	syndroom	(van	
Noorden,	2010;	Kamal,	2016).		
Barbituraten	worden	voorgesteld	(Sivilotti,	e.a.,	2001)	vanwege	de	mogelijkheid	om	
rechtstreeks	effect	van	GABA-AR	voor	een	langere	duur	te	bewerkstelligen.	Pentobarbital	en	
fenobarbital	hebben	ook	een	anti-glutamatergisch	effect	en	kunnen	leiden	tot	vermindering	
van	de	hoge	glutamatergische	staat	tijdens	onthouding	(Ghio	e.a.,	2014).	Oraal	fenobarbital	
tot	100	mg/dag	wordt	geadviseerd	in	combinatie	met	(additief)	lage	dosis	bezodiazepinen	
(Lorazepam	tot	6	mg	of	diazepam	tot	40	mg/dag).	Fenobarbital	wordt	gecontinueerd	voor	
maximaal	zeven	dagen	en	daarna	afgebouwd	naar	nul	(Sivilotti,	e.a.,	2001;	Ghio	e.a.,	2014).	
Propofol	is	succesvol	bij	het	onder	controle	krijgen	van	complexe	situaties,	in	het	bijzonder	
bij	patiënten	die	niet	reageren	op	hoge	dosis	benzodiazepinen	of	barbituraten	in	geval	van	
extreme	angst	of	gevaarlijke	tachycardie	(Gonzalez	&	Nutt,	2005).	Propofol	en	hoge	dosis	
barbituraten	kunnen	alleen	op	de	intensive	care	unit	van	een	ziekenhuis	worden	toegediend,	
dus	niet	binnen	de	verslavingszorg	omdat	de	capaciteit	om	te	monitoren	ontbreekt.	Baclofen	
als	GABA-B-agonist	kan	ook	een	rol	hebben	in	de	behandeling.	Bij	een	normaal	therapeutisch	
niveau	baclofen	remt	GABA-B	GABA-ergic	dopaminerge	neuronen	en	verlaagt	het	de	
dopamine	afgifte	(Kalivas,	1990;	Cruz	e.a.,	2004).		
Voor	gebruik	van	baclofen	voor	detoxificatiedoeleinden	is	nog	geen	evidentie	in	de	literatuur	
beschikbaar.	
	
Conclusies	

Niveau 3 Internationaal en op basis van beschikbare evidentie zijn benzodiazepinen de eerste keus 
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farmacotherapie. Hierbij worden langwerkende benzodiazepinen geadviseerd (bijvoorbeeld diazepam 
of clorazepinezuur). Dat kan in een dosis vanaf 60 mg per dag tot aan hogere doses, bijvoorbeeld 
diazepam 150-200 mg/24 uur.  
 
C Boonstra, 2011; McDonough, 2004; Kamal e.a., 2013; Ghio, e.a., 2014 

Niveau 3 

Farmaceutische GHB is de eerste keuze en meest geschikte methode bij detoxificatie, indien er sprake 
is van gebruik van een hoge dosis GHB, onstabiel psychiatrisch toestandsbeeld, het acuut staken van 
GHB, presentatie van klachten meer dan zes uur na het staken met GHB-gebruik, crisissituaties en 
resistentie voor benzodiazepinen. 
 
C  Kamal, 2014, Kamal 2016 

Niveau 3 

Bij geen effect of geen optimale reactie op benzodiazepinen en geen toegang tot farmaceutische GHB 
wordt, naast de mogelijkheid voor een ic-opname, oraal fenobarbital voorgesteld als additieve 
behandeling. Ook kan toevoegen van Propofol succesvol zijn, vooral bij patiënten die niet reageren op 
hoge doses benzodiazepinen of barbituraten. 
 
C Sivilotti, e.a., 2001; Ghio e.a., 2014 

	
Overige	overwegingen	
Het	detoxificatie	regime	van	Bell	&	Collins	(2010)	kan	worden	voorgesteld	voor	de	
ambulante	detoxificatie,	zij	het	op	basis	van	beperkte	literatuur	en	casestudies	die	deze	
aanpak	ondersteunen.	Het	is	niet	mogelijk	om	uitspraken	omtrent	het	gebruik	van	baclofen	
te	formuleren.	Een	snelle	dosis	verhoging	van	baclofen	is	gevaarlijk,	waarbij	in	sommige	
gevallen	een	psychose	kan	optreden	en	de	onthoudingsverschijnselen	kunnen	verergeren.	
De	combinatie	GHB	en	baclofen	kan	levensbedreigend	zijn	(Kamal	e.a.,	2014).	
	
Aanbevelingen		

• In het geval van een geplande detoxificatie met melding van een duidelijk GHB-gebruikspatroon in een lage dosis en 
naast een stabiele lichamelijke toestand en een stabiele psychiatrische status/ milde psychiatrische klachten, is een 
afbouwschema met langwerkende benzodiazepinen te overwegen. 

• In een verslavingszorginstelling, GGZ- of op een PAAZ-afdeling is gebruik van farmaceutische GHB voor detoxificatie 
de meest geschikte behandeling in het geval van diazepamresistentie of bij beginnende symptomen van een delirium 
of psychose voordat gestart is met de medicamenteuze behandeling.  

• Tijdens de titratiefase wordt de patiënt gestabiliseerd op farmaceutische GHB. Het startinterval wordt bepaald op 
basis van het vermelde gebruikspatroon van de patiënt tijdens het opnamegesprek. Begin met toediening van 10 tot 
maximaal 20 ml farmaceutische GHB (concentratie150 mg/ml). Het streven is de patiënt in te stellen op 0.6-0.7 (60-
70%) van de dosis van de eigen straat-GHB. De detoxificatie start de volgende dag met afbouwen van 2-3 ml (300-
450 mg) per gift, met een interval van 2-3 uur. Dit herhalen afhankelijk van de startdosering voor een periode tussen 
de 10 dagen en 3 weken. Dit wordt gevolgd door een herstelfase van 4 tot 5 dagen om de latent/ late onset 
psychose/ delirium niet te missen. 
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Schema	9.1	 Keuzes	detoxificatiemethode	(Kamal,	proefschrift	2016)	
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Flexibel	of	vast	afbouwschema	
Een	combinatie	van	een	symptoomtriggered	en	vast	afbouwschema	komt	in	beperkte	mate	
terug	in	alle	caserapporten.	Patiënten	worden	getitreerd	op	geleide	van	symptomen	naar	de	
meest	effectieve	dosis	diazepam	of	farmaceutische	GHB	op	de	eerst	dag	van	detoxificatie	en	
vervolgens	volgens	vast	afbouwschema	afgebouwd.	Bij	de	behandeling	van	klachten	zoals	
een	verhoogde	bloeddruk	of	diarree	wordt	ondersteuning	met	aanvullende	medicatie	
symptoomgetriggered	toegevoegd	(De	Jong	e.a.,	2012;	Boonstra,	2011;	Kamal	e.a.,	2013;	
Kamal	e.a.,	2016).	Instellen	op	antipsychotica	kan	ook	symptoomgetriggered	gebeuren	in	het	
geval	van	detoxificatie	bij	patiënten	die	bekend	zijn	met	huidige	of	in	het	verleden	
doorgemaakte	psychotische	stoornissen	die	niet	aan	GHB-onthouding	zijn	gerelateerd.		
	
Conclusie		

Niveau 3 

Flexibel op geleide van symptomen titreren van medicatie en daarna afbouwen op basis van een vast 
afbouwschema. 
 
C Boonstra, 2011; Ghio, 2014; Kamal e.a., 2013 

	
	
9.3.2	 Interventies	bij	complicaties	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Comorbiditeit		
Veel	voorkomende	stoornissen	bij	GHB-afhankelijke	patiënten	zijn	–	naast	de	stoornissen	
met	betrekking	tot	middelengebruik	–	stemmings-	en	angststoornissen,	antisociale	
persoonlijkheidsstoornis	en	attention	deficit	hyperactivity	disorder	(ADHD).	Suïcidaliteit	
wordt	ook	vermeld	(Dijkstra	e.a.,	2013).	Zoals	vermeld	in	de	richtlijnen	voor	alcohol	en	drugs	
(2012)	is	het	advies	voor	dubbel	diagnose	patiënten,	adequate	psychiatrische	hulp,	
aanmoediging	om	gebruik	te	maken	van	psychiatrische	hulp	en	monitoring	van	complicaties	
en	agitatie.	Bij	een	psychose	is	er	een	toename	van	visuele	en	auditieve	hallucinaties,	
gepaard	met	extreme	angstklachten	en	forse	agitatie,	op	te	merken.	Deze	symptomen	
kunnen	worden	bestreden	door	de	patiënt	te	ondersteunen	met	farmaceutische	GHB	(De	
Jong,	2012).	Het	effect	van	benzodiazepinen	kan	namelijk	onvoldoende	zijn	en	ook	
antipsychotica	lijken	weinig	effect	te	sorteren	(Van	Noorden	e.a.,	2009).	
 
Hypertensie	
GHB	zorgt	afhankelijk	van	de	dosis	voor	een	verlaging	van	de	bloeddruk.	Tijdens	de	
afbouwfase	wordt	hypertensie	als	onthoudingsklacht	waargenomen.	Als	een	diastolische	
druk	boven	de	100	mm	Hg	wordt	waargenomen,	wordt	de	patiënt	geobserveerd	tot	een	half	
uur	na	de	GHB-gift.	Blijft	de	diastolische	druk	boven	de	100	mmHG	bij	meerdere	
observatiemomenten	dan	wordt	in	overleg	met	de	arts	metoprolol	(50	mg	–	100	mg)	
toegediend.	Bij	een	diastolische	druk	boven	de	110	mm	Hg	wordt	in	overleg	met	de	arts	
direct	metoprolol	gegeven.	Hoofdpijn,	wazig	zicht,	duizeligheid,	hyperventilatie	of	agitatie	
zijn	alarmsymptomen	die	direct	medische	evaluatie	vereisen	(Kamal	e.a.,	2012;	Boonstra,	
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2011).	Voor	de	andere	lichamelijke	klachten	geldt	een	expectatief	beleid,	bijvoorbeeld	in	het	
geval	van	diarree,	is	het	beleid:	observatie	en	ondersteuning	met	gebalanceerde	voeding	en	
ruime	vochttoediening.		
	
Acute	veranderde	psychische	gesteldheid	
Er	zijn	geen	duidelijke	of	vaste	protocollen	getoetst	voor	medicamenteuze	ondersteuning	in	
geval	van	plotseling	optredende	extreme	angst	of	acute	psychose.	Er	zijn	in	case	reports	
meldingen	van	toevoeging	van	atypische	antipsychotica	zoals	olanzepine	(Bennett	e.a.,	
2007)	of	switch	van	benzodiazepinen	naar	fenobarbital	(Sivilotti,	2001;	Ghio,	2014).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Bij complicaties wordt een symptomatische behandeling geadviseerd. Bij hypertensie wordt 
geadviseerd tijdelijk metoprolol (50-100 mg) toe te dienen. Bij psychose ten gevolge van een andere 
psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie) wordt het toedienen van additieve antipsychotica 
(haloperidol of cissodinol acutard) geadviseerd.  
Een expectatief beleid wordt geadviseerd bij andere somatische klachten. 
. 
C Boonstra, 2011; Kamal, 2016.  

	
Aanbevelingen	

• Het advies is in overleg met de arts, nadat de patiënt ondervraagd en onderzocht is, onmiddellijk met medicatie te 
starten. Bij angst en ernstige onrust is het van belang eerst proberen te behandelen door het verhogen van de GHB 
met maximaal 5 ml, zo nodig vervolgens starten met diazepam (5-10 mg) of chloordiazepoxide. Dit laatste kan 
gegeven worden aan patiënten die bekend zijn met een voorgeschiedenis van benzodiazepine-afhankelijkheid 
(bijvoorbeeld diazepam /oxazepam) (Dijkstra e.a., 2013). 

• Bij acuut psychotisch gedrag/delirium dient de toegediende GHB-dosis verhoogd te worden met 10-15 ml per gift. Als 
er geen kleine verandering/verbetering van de symptomen optreedt binnen 30 minuten tot maximaal een uur, dan is 
de meest waarschijnlijke uitleg, dat een psychiatrisch toestandsbeeld los van GHB-onthouding aanwezig is. Alleen in 
dit geval is toedienen van antipsychotica geïndiceerd, bijvoorbeeld haloperidol 2.5 – 5 mg oraal of 1 mg 
intramusculair. Als in dit geval de acute psychotische toestand gepaard gaat met agitatie en agressie wordt haldol 5 
mg intramusculair of cisordinol acutard 50-100 mg intramusculair geadviseerd. Bij extrapiramidale (betrekking 
hebbend op het bewegingsapparaat) bijwerkingen van haloperidol of cisordinol wordt akineton 2 mg oraal en bij 
extreme klachten intramusculair gegeven (Kamal e.a., 2013, protocol).  

• Mocht een patiënt bekend zijn met niet-drugs gerelateerde psychoses, waarvoor eerder door een psychiater een 
antipsychoticum is voorgeschreven, dan kan ervoor gekozen worden het antipsychoticum waarmee de patiënt 
bekend is, meteen bij de start van de medicamenteuze ondersteuning te hervatten (Kamal: proefschrift, 2016) . 

9.4 Specifieke	doelgroepen	
	
9.4.1	 Hoe	kan	het	detoxificatieaanbod	bij	specifieke	doelgroepen	het	beste	worden	

vormgegeven?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Polydruggebruikers	
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In	de	literatuur	zijn	er	meldingen	dat	cogebruik	van	middelen	naast	GHB	invloed	heeft	op	
onthoudingssymptomen.	Adviezen	voor	medicamenteuze	ondersteuning	worden	hierna	
beschreven	(McDonough	e.a.,	2004;	eindrapport	GHB	monitor	1.0	2013,	Kamal	e.a.,	2016).	
Twee	voorbeelden	voor	behandeladviezen	in	het	geval	van	cogebruik	bij	detoxificatie	van	
GHB	worden	weergegeven.	
	
Voorbeeld	
Patiënt meldt naast zijn GHB-gebruik: dagelijks gebruik van minimaal 2 gram cocaïne per dag. 
Voorstel: benzodiazepine-ondersteuning op zo nodig basis: maximaal zes keer daags 5 mg of drie keer daags 10 mg 
diazepam.  
 
Patiënt meldt naast zijn GHB-gebruik: dagelijks gebruik van 30 mg diazepam. 
Voorstel: benzodiazepine-ondersteuning maximaal 20 mg diazepam per dag. 
 
Patiënt meldt naast zijn GHB-gebruik: dagelijks gebruik van 8 standaard consumpties /eenheden alcohol. 
Voorstel: detoxificatie met GHB, verhoogd met 5 ml per gift.	 
	
Jongeren	12-23	jaar	
De	Tip	32	treatment	of	adolescents	with	SUD	(SAMHSA,	1999)	adviseert	een	graduele	
dosisreductie	van	middelen,	voor	GHB	zijn	er	geen	specifieke	adviezen	geformuleerd.	Best	
practices	en	casereports	melden	geen	andere	aanpak	in	het	tempo	van	behandeling,	dit	is	
meestal	afhankelijk	van	de	dosis	tijdens	detoxificatie.	Dezelfde	behandelmethoden	van	
afbouw	met	langwerkende	benzodiazepinen	of	farmaceutische	GHB,	op	basis	van	
eerdergenoemde	criteria,	wordt	geadviseerd.		
	
Zwangerschap	
Hierover	is	geen	literatuur	beschikbaar	en	er	zijn	geen	gegevens	over	het	neonatale	
abstinentiesyndroom.	De	werkgroep	adviseert	gebaseerd	op	praktijkvoorbeelden	de	
detoxificatie	uit	te	voeren	tijdens	het	tweede	trimester	middels	langzame	afbouw	van	
maximaal	2	ml	per	gift	om	de	dag.	Het	streven	is	om	naar	nul	te	gaan	tijdens	dit	trimester.	In	
het	geval	van	starten	in	het	derde	trimester	is	het	advies	om	af	te	bouwen	naar	de	laagst	
mogelijke	dosis	en	niet	naar	nul	om	de	hazard	van	spontane	baarmoedercontracties	en	
hypertensie/pre-eclampsie	te	voorkomen.	Gynaecologen	moeten	op	de	hoogte	gesteld	
worden	om	voorbereid	te	zijn	voor	mogelijke	onthoudingsklachten	bij	het	pasgeboren	kind	
in	het	bijzonder	tachycardie	en	spierpijn/	spiertrekken.		
	
Conclusies	

Niveau 3 

Bij cogebruik is de focus op detoxificatie van GHB als eerste afhankelijk van het middel dat naast GHB 
gebruikt wordt. Hierbij wordt ook medicamenteuze ondersteuning geboden, behalve bij cogebruik van 
alcohol waar verhoging van de dosis van medicatie ter ondersteuning van de detoxificatie 
(benzodiazepinen of farmaceutische GHB) wordt geadviseerd. 
 
C Kamal, 2016; Boonstra, 2011; Mottio, 2011 
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Overige	overwegingen	
Voor	jongeren	geldt	dezelfde	behandelmethode	van	afbouw	met	farmaceutische	GHB	of	
afbouw	met	langwerkende	benzodiazepinen	indien	dat	is	geïndiceerd	als	voor	volwassenen	
van	boven	de	23	jaar.	
Tot	heden	ontbreken	adequate	casestudies	over	detoxificatie	in	de	zwangerschap.	Daartoe	
moet	de	werkgroep	zich	beroepen	op	praktijkvoorbeelden.		
	
Aanbeveling	

• Het is aan te bevelen om in samenwerking met gynaecologen adequate casestudies te verzamelen en op basis 
daarvan adviezen te formulieren voor detoxificatie van GHB tijdens de zwangerschap. 

9.5 	 Medicatie	na	detoxificatie	
	
Voor	informatie	over	medicatie	na	detoxificatie	wordt	verwezen	naar	de	MDR	‘niet-opioïde	
drugs’	die	momenteel	wordt	uitgewerkt	en	waarvan	verwacht	wordt	dat	deze	in	2017	
verschijnt.	

9.6 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
	
Er	is	onvoldoende	evidentie	om	een	standaard	gedifferentieerd	advies	te	geven	over	een	
GHB-	detoxificatie	methode.	Een	RCT	ter	vergelijking	van	behandelmethoden	is	van	belang,	
met	name	gericht	op	de	effectiviteit	van	benzodiazepinen	en	baclofen	versus	farmaceutische	
GHB.	Ook	is	er	gebrek	aan	onderzoek	naar	de	toepassing	van	paramedische	therapieën	
gekoppeld	aan	de	psychiatrische	toestand	van	de	patiënt.	Goeddeels	onbekend	is	wat	
patiënten	zelf	denken	dat	er	met	hen	aan	de	hand	is.	Het	onderzoeken	van	het	Verklarende	
Model	van	de	patiënt	(Oliemeulen,	2015)	kan	deze	leemte	opvullen.	Na	detoxificatie	van	
GHB	valt	ongeveer	twee	derde	deel	van	de	patiënten	terug	in	gebruik	(Dijkstra	e.a.,	2013;	
Kamal	2014).	Het	is	zeer	wenselijk	dat	verder	onderzoek	naar	de	aanpak	van	terugval	
plaatsvindt.	
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10 Stimulantia	
Hans	Post		

	
Samenvatting		
• Neurobiologie 
Na gebruik van stimulantia is er een verhoogde activiteit in het beloningssysteem in de hersenen bestaande uit projecties 
van het ventrale tegmentum naar de hippocampus, de frontale cortex, het septum, tuberculum olfactorius en de nucleus 
accumbens. Chronisch gebruik van stimulantia geeft een downregulatie van sommige receptoren in dit systeem en deze 
afgenomen receptorfunctie is waarschijnlijk verantwoordelijk voor het ontstaan van een toenemende tolerantie voor de 
gewenste effecten en het onthoudingssyndroom. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
De symptomen van stimulantia-onthouding beginnen meestal binnen 24 uur na het stoppen met gebruik en duren op zijn 
minst drie tot vijf dagen. Vermoeidheid, levendige onaangename dromen, insomnia of hypersomnia, verhoogde eetlust, 
psychomotore vertraging, agitatie, somberheid en sterke drang om opnieuw te gebruiken zijn de meest voorkomende 
symptomen. 
• Anamnese 
Hierbij moeten de volgende zaken in kaart gebracht worden: de mate, frequentie en wijze van gebruik (spuiten, roken, 
snuiven, slikken), gebruik/misbruik van andere middelen en medicatie, psychiatrische screening op depressieve klachten, 
suïcidale ideaties en psychotische verschijnselen, somatische klachten gerelateerd aan stimulantiagebruik (zie tabel 10.1), 
zwangerschap en ernst van eerdere detoxificaties.  
• Bepaling van de setting 
Intramurale detoxificatie is geïndiceerd bij afhankelijkheid van verschillende middelen, ernstige comorbide medische of 
psychiatrische aandoeningen, ernstige vorm van afhankelijkheid, geen geschikte woonomgeving, geen geschikt 
steunsysteem, meerdere mislukte ambulante pogingen of eerdere gecompliceerde detoxificaties. Zwangerschap is geen 
hard criterium maar moet afgewogen worden aan de andere criteria 
• Monitoring 
Het regelmatig monitoren van de onthoudingsklachten is van belang tijdens de onthouding om onthoudingsverschijnselen in 
beeld te brengen. De frequentie is afhankelijk van de ernst van de verschijnselen. Monitoring hiervan kan op basis van 
anamnese en klinische observatie. Onthoudingsschalen zijn niet geïndiceerd hiervoor. 
• Farmacotherapie bij onthoudingsverschijnselen 
In de literatuur worden geen specifieke aanbevelingen gevonden over het (medicamenteus) beleid bij onthouding van 
stimulerende middelen. 
Aandacht voor slaapproblemen is zeer belangrijk om terugval te voorkomen. Hiervoor kan tijdelijk een medicamenteuze 
therapie worden opgestart. 

	
Inleiding	
Stimulantia	hebben	een	stimulerende	werking	op	het	zenuwstelsel.	Voorbeelden	van	
stimulantia	zijn	amfetamine,	cocaïne	en	XTC.	Stimulantia	geven	een	toename	van	de	
hoeveelheid	monoaminen	in	de	synapsspleet.	Zij	doen	dit	door	een	verhoogde	afgifte	en	
door	blokkade	van	de	heropname	van	monoaminen	zoals	norepinefrine,	dopamine	en	
serotonine	in	het	centrale	zenuwstelsel	en	in	het	perifere	zenuwstelsel.	Na	gebruik	van	deze	
middelen	is	er	een	verhoogde	activiteit	in	het	beloningssysteem	in	de	hersenen,	bestaande	
uit	projecties	van	het	ventrale	tegmentum	naar	de	hippocampus,	de	frontale	cortex,	het	
septum,	tuberculum	olfactorius	en	de	nucleus	accumbens.		
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De	verhoogde	stemming	na	gebruik	van	stimulantia	lijkt	vooral	veroorzaakt	te	worden	door	
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10.1 	 Screening	en	diagnostiek	
	
10.1.1	Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	stimulantia-

onthoudingssyndroom	vast	te	stellen?	
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Veel	gebruikers	van	stimulantia,	en	vooral	degenen	die	voorafgaand	aan	het	stoppen	dagen	
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e.a.,	2012).	De	symptomen	van	onthouding	beginnen	meestal	24	uur	na	het	stoppen	met	
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psychomotore	vertraging	of	agitatie,	somberheid,	en	sterke	drang	om	opnieuw	te	gebruiken	
zijn	de	meest	voorkomende	symptomen.	Onthouding	van	stimulantia	brengt	gewoonlijk	
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2013;	Cruickshank	e.a.,	2009;	Phillips	e.a.,	2014).	De	diagnose	
stimulantiaonthoudingssyndroom	volgens	DSM-5	wordt	gesteld	indien	aan	de	volgende	vier	
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Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	

A. Het	staken	(of	verminderen)	van	het	langdurig	gebruik	van	een	op	amfetamine-achtige	substantie,	
	 cocaïne,	of	een	ander	stimulerend	middel.	
	
B. Sombere	stemming	en	twee	(of	meer)	van	de	volgende	fysiologische	veranderingen,	die	binnen	enkele	
	 uren	tot	verschillende	dagen	na	criteria	A	ontstaan:	

a. Moeheid;	
b. levendige,	onaangename	dromen;	
c. insomnia	of	hypersomnia;	
d. verhoogde	eetlust;	
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e. psychomotore	vertraging	of	agitatie.	
	
C. De	symptomen	van	criterium	B	veroorzaken	in	significante	mate	lijden	of	beperkingen	in	het	sociaal	of	
beroepsmatig	functioneren	of	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.	
	
D. De	symptomen	zijn	niet	het	gevolg	van	een	somatische	aandoening	en	zijn	niet	eerder	toe	te		 schrijven	aan	
een	andere	psychische	stoornis,	inclusief	intoxicatie	of	onthouding	van	een	ander		 middel.	
American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Tijdens	de	detoxificatie	van	stimulantia	kunnen	er	soms	zowel	op	het	psychische	als	
lichamelijke	vlak	complicaties	ontstaan.	Een	potentieel	medisch	gevaar	dat	kan	optreden	is	
een	sterke	dysforie	met	depressieve	gevoelens	en	negatieve	gedachten	die	tot	suïcidaal	
gedrag	kunnen	leiden.	Dit	is	in	het	algemeen	sterker	en	langer	van	duur	bij	
amfetamineonthouding	dan	bij	cocaïneonthouding	(Cruickshank	e.a.,	2006;	Dyer	e.a.,	2005;	
SAMHSA,	2006).	Vooral	intraveneuze	gebruikers	hebben	waarschijnlijk	een	grotere	kans	op	
het	optreden	van	deze	complicatie	(McKetin	e.a.,	2008;	Glasner-Edwards	e.a.,	2008).	In	een	
longitudinale	studie	van	Brandon	uit	2011	met	1853	deelnemers,	die	gedurende	drie	jaar	
gevolgd	werden	vermeldden	149	deelnemers	(8%)	dat	zij	gedurende	de	studieperiode	een	
suïcidepoging	hadden	gedaan.	Intraveneus	gebruik	van	stimulantia	heeft	vaak	als	resultaat	
dat	er	grotere	hoeveelheden	worden	gebruikt,	er	een	hogere	graad	van	afhankelijkheid	
bestaat,	vaker	bijkomende	psychopathologie,	een	groter	sociaal	stigma	en	daardoor	mogelijk	
ook	een	ernstiger	onthoudingsbeeld	(Drug	and	Alcohol	Withdrawal	Clinical	Practice	
Guidelines	NSW	Australia,	2008).		
Overwaardige	denkbeelden	en	paranoia	met	misinterpretatie	van	omgevingsstimuli	en	een	
psychose	met	waandenkbeelden	en	hallucinaties	door	gebruik	van	stimulantia	kunnen	in	het	
begin	van	een	detoxificatie	het	onthoudingsbeeld	kleuren.	Dit	kan	samengaan	met	(soms	
extreme)	agitatie,	en/of	stereotype	bewegingen	zoals	tandenknarsen	en	zinloos	heen	en	
weer	lopen.	Lichamelijke	verschijnselen	als	een	snelle	pols,	een	snelle	oppervlakkige	
ademhaling,	transpireren	en	wijde	pupillen	kunnen	optreden.	De	kans	op	een	epileptisch	
insult	is	in	deze	situatie	aanwezig.	Ingrijpen	met	medicatie	met	als	doel	kalmering	en	sedatie	
kan	dan	soms	nodig	zijn	(WHO,	2009).	
Exacte	cijfers	over	de	frequentie	van	lichamelijke	complicaties	tijdens	detoxificatie	van	
stimulantia	zijn	niet	gevonden	maar	wel	wordt	in	meerdere	richtlijnen	vermeld	hier	bij	de	
start	van	de	behandeling	rekening	mee	te	houden	(SAMSHA,	2006;	NSW,	2008;	Turning	
Point,	2012).	
Patiënten	met	recent	cocaïnegebruik	kunnen	tijdens	de	detoxificatie	hart-	en	vaatproblemen	
ontwikkelen	zoals	hypertensie	en	pijn	op	de	borst.	Deze	problemen	ontstaan	door	ischemie	
ten	gevolge	van	vasoconstrictie	of	ritmestoornissen	onder	meer	door	een	verlengde	QTc	tijd	
bij	patiënten	met	recent	cocaïnegebruik.	QTc	tijd	is	de	tijd	tussen	het	begin	van	het	QRS-
complex	van	het	Electro	Cardio	Gram	(ECG)	en	het	einde	van	de	T-top	en	gecorrigeerd	voor	
de	frequentie	van	de	hartslag	(Afonso	e.a.,	2007;	Bishop	e.a.,	2010;	Pozner	e.a.,	2005).	Door	
de	ischemie	van	darm-	en	niervaten	kunnen	ook	milde	en	ernstige	buikklachten	en	
nierproblemen	optreden	(Glauser	e.a.,	2007;	Hoefsloot	e.a.,	2009;	Muňiz	e.a.,	2001).	De	
door	ischemie	veroorzaakte	klachten	en	ritmestoornissen	kunnen	soms	uren	na	het	laatste	
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gebruik	ontstaan	(Martin	e.a.,	1971).	De	Longproblemen	met	hoesten	en	kortademigheid,	
meestal	door	een	tracheobronchitis	of	bronchospasmen,	worden	regelmatig	gezien	bij	
gebruikers	van	crack	(rookbare	variant	van	cocaïne)	in	de	eerste	week	van	onthouding	(Post,	
1998;	Wolff	e.a.,	2004).	Epileptische	aanvallen	kunnen	een	mogelijke	complicatie	zijn	van	
recent	gebruik	van	stimulantia	en	kunnen	plaatsvinden	tijdens	het	begin	van	een	
detoxificatie	(Sordo	e.a.,	2014).	Persisterende	hoofdpijn	tijdens	onthouding	kan	mogelijk	
veroorzaakt	worden	door	een	subdurale,	subarachnoïdale	of	intracerebrale	bloeding	ten	
gevolge	van	het	gebruik	van	stimulantia	(Glauser	e.a.,	2007).		
	
Conclusies 

Niveau 3 

De symptomen van onthouding na stimulantiagebruik beginnen meestal 24 uur na het stoppen met 
gebruik en duren op zijn minst drie tot vijf dagen. 
 
B McGregor e.a., 2005  
D American Psychiatric Association, 2013 

Niveau 4 

Vermoeidheid, levendige onaangename dromen, insomnia of hypersomnia, verhoogde eetlust, 
psychomotore vertraging of agitatie, somberheid, slaapstoornissen en sterke drang om opnieuw te 
gebruiken zijn de meest voorkomende symptomen bij de onthouding van stimulantia.  
 
D American Psychiatric Association, 2013  

Niveau 2 

Onthouding van stimulantia brengt gewoonlijk geen medische gevaren of intens lijden met zich mee.  
 
B McGregor, 2005; Cruickshank, e.a.,2006  
C Phillips e.a., 2014;  
D American Psychiatric Association, 2013  

Niveau 2 

Tijdens de detoxificatie kan soms een sterke dysforie optreden met depressieve gevoelens en 
negatieve gedachten die tot suïcidaal gedrag kunnen leiden. Deze is over het algemeen het sterkst 
bij amfetaminen en ook langer van duur dan bij cocaïne. Vooral intraveneuze gebruikers lijken een 
groter risico te lopen. 
 
A2 Glasner-Edwards e.a., 2008 
B McKetin e.a., 2008  
C Guideline Detoxification TIP; National Guideline Clearinghouse, 2006 

Niveau 1 

Bij patiënten met recent cocaïnegebruik voorafgaand aan de detoxificatie kunnen soms hart- en 
vaatproblemen ontstaan, zoals hypertensie, pijn op de borst of ritmestoornissen. Ook kunnen 
incidenteel milde en ernstige buikklachten optreden. Longproblemen met hoesten en kortademigheid 
worden regelmatig gezien bij gebruikers van crack (rookbare variant van cocaïne) in de eerste week 
van onthouding. Epileptische aanvallen kunnen soms plaatsvinden tijdens het begin van de 
detoxificatie. Verder kan de patiënt last hebben van persisterende hoofdpijn. Het onthoudingsbeeld 
kan worden gekleurd door overwaardige denkbeelden en of een psychose. 
 
A1 Afonso e.a., 2007; Bishop e.a., 2010; Glauser e.a., 2007; Sordo e.a., 2014  
C National Guideline Clearinghouse, 2006 

	
Overige	overwegingen	
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Hoewel	onthouding	van	stimulantia	gewoonlijk	geen	medische	gevaren	of	intens	lijden	met	
zich	meebrengt	is	het	verstandig,	vanwege	de	soms	ernstige	complicaties,	de	patiënt	bij	de	
start	van	de	behandeling	goed	te	screenen	op	comorbide	psychische	en	lichamelijke	
aandoeningen.	Vanwege	het	hoge	aantal	suïcidepogingen	dat	in	meerdere	studies	bij	
gebruikers	van	stimulantia	wordt	aangetroffen	moet	een	goede	suïciderisicotaxatie	voor	de	
start	van	de	behandeling	plaatsvinden.	Hierbij	moet	wel	aangetekend	worden	dat	dit	hoge	
suïciderisico	vooral	is	aangetroffen	in	studies	met	methamfetamine	(Lloyd	e.a.,	2007;	
Glasner-Edwards	e.a.,	2008).	
	
Aanbeveling	
• Vanwege de soms ernstige fysieke als ook mentale complicaties die kunnen optreden bij onthouding van stimulantia 

dient een medisch onderzoek (zie paragraaf 10.1.2 en 10.1.3) met daarbij een suïcide risicotaxatie bij de start van de 
detoxificatie plaats te vinden.  

	
	
10.1.2	Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Veel	patiënten	die	zich	(al	dan	niet	gedwongen)	melden	voor	behandeling	zijn	bij	de	start	
van	de	detoxificatie	nog	onder	invloed	van	het	middel	en	in	sommige	gevallen	dusdanig	dat	
van	een	ernstige	intoxicatie	kan	worden	gesproken.	Intoxicatie	en	
onthoudingssymptomatologie	lopen	daarom	in	de	beginfase	van	een	detoxificatie	van	
stimulantia	ook	regelmatig	door	elkaar	en	zijn	niet	altijd	duidelijk	van	elkaar	te	
onderscheiden.	
De	klinische	verschijnselen	die	optreden	bij	onthouding	van	amfetaminen	zijn	niet	erg	
specifiek	en	kunnen	bijvoorbeeld	ook	optreden	bij	somatische	(bijvoorbeeld	
schildklieraandoeningen,	leveraandoeningen,	onderliggende	infecties)	en	psychiatrische	
stoornissen	(depressieve	stoornis,	bipolaire	stoornis,	angststoornis,	slaapstoornis).	
Daarnaast	vertonen	de	klachten	die	ontstaan	na	onthouding	van	stimulantia	een	overlap	
met	symptomen	bij	andere	onthoudingssyndromen	zoals	tabak,	cannabis,	benzodiazepinen,	
alcohol	of	cafeïne.	Als	de	symptomen	veroorzaakt	worden	door	onthouding	is	de	
verwachting	dat	deze	bij	blijvende	abstinentie	snel	zullen	verbleken.	Er	is	geen	literatuur	
gevonden	waarin	dit	expliciet	is	onderzocht,	maar	in	meerdere	richtlijnen	wordt	
geadviseerd,	in	het	geval	dat	de	symptomen	na	een	week	abstinentie	nog	evident	aanwezig	
zijn,	een	psychiater	te	consulteren	(NSW,	2008;	Frei	e.a.,	2012).		
	
Aanbeveling	
• Als na een week abstinentie de symptomen passend bij stimulantiaonthouding niet zijn verbleekt dient een psychiater 

geconsulteerd te worden en/of moet een somatische oorzaak verder uitgesloten worden.  
	
10.1.3	Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
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stoornissen	(depressieve	stoornis,	bipolaire	stoornis,	angststoornis,	slaapstoornis).	
Daarnaast	vertonen	de	klachten	die	ontstaan	na	onthouding	van	stimulantia	een	overlap	
met	symptomen	bij	andere	onthoudingssyndromen	zoals	tabak,	cannabis,	benzodiazepinen,	
alcohol	of	cafeïne.	Als	de	symptomen	veroorzaakt	worden	door	onthouding	is	de	
verwachting	dat	deze	bij	blijvende	abstinentie	snel	zullen	verbleken.	Er	is	geen	literatuur	
gevonden	waarin	dit	expliciet	is	onderzocht,	maar	in	meerdere	richtlijnen	wordt	
geadviseerd,	in	het	geval	dat	de	symptomen	na	een	week	abstinentie	nog	evident	aanwezig	
zijn,	een	psychiater	te	consulteren	(NSW,	2008;	Frei	e.a.,	2012).		
	
Aanbeveling	
• Als na een week abstinentie de symptomen passend bij stimulantiaonthouding niet zijn verbleekt dient een psychiater 

geconsulteerd te worden en/of moet een somatische oorzaak verder uitgesloten worden.  
	
10.1.3	Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	meeste	somatische	comorbiditeit	door	gebruik	van	stimulantia	wordt	veroorzaakt	door	
vasoconstrictie.	Door	ischemie	of	infarcering	kunnen	daardoor	in	meerdere	orgaansystemen	
complicaties	optreden.	Een	hartinfarct	en	een	cerebraal	vasculair	accident	(CVA)	zijn	
bekende	complicaties	van	stimulantiagebruik,	maar	ook	andere	complicaties	zoals	een	
darmnecrose	(Muñiz	e.a.,	2001)	en	nierinfarct	(Hoefsloot	e.a.,	2009)	zijn	beschreven.	Een	
uitgebreid	algemeen	lichamelijk	onderzoek	met	specifieke	aandacht	voor	aan	
stimulantiagebruik	gerelateerde	aandoeningen,	is	daarom	wenselijk.	Voor	het	lichamelijk	
onderzoek	is	het	van	belang	om	in	ieder	geval	de	pols,	bloeddruk,	ademhaling	en	temperatuur	
te	meten	om	zo	een	algemene	indruk	van	de	fysieke	toestand	te	verkrijgen.	Daarnaast	is	een	
uitgebreid	algemeen	lichamelijk	onderzoek	met	specifieke	aandacht	voor	aan	
stimulantiagebruik	gerelateerde	aandoeningen	(zie	hiervoor	tabel	10.1)	van	belang.		
	
Tabel	10.1	Somatische	klachten	gerelateerd	aan	stimulantiagebruik	

Systeem Complicatie	

Cardiovasculair 

Aritmieën: tachycardia, bradycardia, ventriculaire tachycardia. 
Hypertensie: kan cerebrovasculaire accidenten veroorzaken. 
Arteriële spasmen: kunnen hartinfarcten en cerebrovasculaire accidenten veroorzaken cardiomyopathie 
en congestief hartfalen.	

Neurologisch 

Convulsies. 
Cerebrovasculaire accidenten: met hersenbloedingen, infarcten en ischemische episoden. 
Neuropsychologische veranderingen; aandacht- en concentratieproblemen, geheugenstoornissen, 
problemen met het aanleren van nieuwe vaardigheden. 
Bewegingsstoornissen; tics, stereotype bewegingen, choreatische bewegingen.	

Luchtwegen Geïrriteerd neusslijmvlies, neusbloedingen, septum perforatie, chronische longschade, pneumonie, 
longoedeem, tracheo-bronchitis.	

Seksualiteit  

Kortdurend gebruik is geassocieerd met een versterkt gevoel van seksueel verlangen en presteren. 
Chronisch gebruik geeft een afname van de libido, impotentie, problemen met klaarkomen, 
gynaecomastie bij mannen, menstruatieproblemen met oligomenorrhea bij vrouwen, amenorrhoea en 
galactorrhoea. 	

Zwangerschap Gebruik van stimulantia is geassocieerd met een vergrote kans op obstetrische complicaties (spontane 
abortus, vroeggeboorte, placentaloslating) en kan schade aan de vrucht veroorzaken.	

Overige 

Gewichtsverlies door verlies aan eetlust en verhoogd metabolisme 
Huidaandoeningen met infecties door krabben. 
Spuitgerelateerde aandoeningen (bijvoorbeeld human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis. 
Darmnecrose. 
Nierinfarct.	

Bron:	Drug	and	Alcohol	Withdrawal	Clinical	Practice	Guidelines	–	NSW,	2008	
	
Om	een	goede	inschatting	te	maken	van	gebruik	van	andere	middelen	kan	urineonderzoek	
nuttig	zijn,	maar	het	heeft	geen	meerwaarde	om	de	ernst	van	de	onthouding	te	bepalen.	Een	
standaard	bloedonderzoek	bij	opname	is	niet	nodig,	maar	is	wel	zinvol	wanneer	er	op	basis	
van	de	anamnese	en/of	het	lichamelijk	onderzoek	mogelijk	sprake	is	van	somatische	
comorbiditeit.	Het	is	van	belang	te	beseffen	dat	onderliggende	psychiatrische	problemen	
(paranoia,	waandenkbeelden,	depressieve	klachten,	angst)	gemaskeerd	kunnen	worden	
tijdens	de	‘crash’	fase	(zie	paragraaf	10.1.1)	en	pas	later	zichtbaar	kunnen	worden	en	kunnen	
fluctueren	tijdens	de	detoxificatie.	Deze	symptomen	worden	niet	altijd	spontaan	vermeld	en	
dienen	bij	voorkeur	tijdens	het	opnamegesprek,	of	als	dat	niet	mogelijk	is	vanwege	de	
intoxicatie	op	een	later	moment,	geëxploreerd	te	worden	(WHO,	2009).		
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Aanbevelingen	

• Naast een standaard lichamelijk onderzoek is een uitgebreid lichamelijk onderzoek met specifieke aandacht voor aan 
stimulantiagebruik gerelateerde aandoeningen van belang (zie hiervoor tabel 10.1).  

• Urine-onderzoek biedt geen meerwaarde om de ernst van de onthouding te bepalen. Het kan wel zinvol zijn om vast 
te stellen of de patiënt ook andere middelen of amfetamine analogen zoals cathinone of mephedrone gebruikt. 

• Bloedonderzoek is geïndiceerd indien er op basis van de anamnese en/of lichamelijk onderzoek mogelijk sprake is 
van somatische comorbiditeit. 

• Patiënten met een stoornis in het gebruik van stimulantia dienen bij de start van de behandeling nauwkeurig 
onderzocht te worden op aanwezigheid van psychiatrische comorbiditeit. 

	

10.1.4	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	of	
intramuraal	moet	plaatsvinden?		

	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	is	geen	onderzoek	beschikbaar	over	indicatoren	voor	intramurale	detoxificatie.	In	de	
meeste	gevallen	kan	de	detoxificatie	ambulant	plaatsvinden.	Een	intramurale	detoxificatie	is	
op	basis	van	gegevens	uit	de	literatuur	(op	basis	van	de	hieronder	genoemde	richtlijnen)	
aangewezen	voor	patiënten	die	voldoen	aan	één	of	meer	van	de	volgende	criteria:	
- Afhankelijkheid	van	stimulantia	in	combinatie	met	één	of	meer	van	de	volgende	

middelen:	alcohol,	heroïne,	gammahydroxybutyraat	(GHB)	en	benzodiazepinen.	Voor	de	
combinatie	met	cannabis	en	nicotine	is	geen	opname	nodig.	

- Ernstige	comorbide	medische	of	psychiatrische	aandoeningen.	
- Ernstige	vorm	van	afhankelijkheid,	dagelijks	gebruik,	gebruik	in	binges,	meerdere	

grammen	per	dag.	
- Geen	geschikte	woonomgeving.	
- Geen	geschikt	steunsysteem.	
- Meerdere	mislukte	ambulante	pogingen	of	eerdere	gecompliceerde	detoxificaties.	
Zwangerschap	is	geen	keihard	criterium	voor	een	intramurale	detoxificatie,	maar	moet	
afgewogen	worden	aan	de	andere	criteria	(BAP,	2012;	Jenner	&	Saunders,	2004;	NSW,	
2008a;	TIP	45,	2006;	Alcohol	and	drug	withdrawal	practice	guideline	Victoria,	2012).	
	
Overige	overwegingen	
Huisarts	
Tijdens	de	onthouding	komen	regelmatig	aan	middelengebruik	gerelateerde	somatische	
klachten	voor,	maar	vaak	zijn	er	ook	andere	lichamelijke	aandoeningen	waaraan	tijdens	het	
gebruik	geen	of	weinig	aandacht	is	gegeven.	Het	is	in	beide	situaties	verstandig	met	de	
huisarts	te	overleggen	voordat	gestart	wordt	met	een	behandeling.	Deze	is	vaak	beter	op	de	
hoogte	van	de	patiënt	zijn	medische	voorgeschiedenis,	zijn	steunsysteem	en	eventueel	
onderliggende	medische	of	familiaire	aandoeningen.	De	huisarts	kan	daardoor	een	rol	spelen	
bij	het	bepalen	van	de	setting	waarin	de	detoxificatie	plaatsvindt.	
	
Ziekenhuis	
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Aanbevelingen	
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Bij	patiënten	die	een	intramurale	of	ambulante	behandeling	volgen	binnen	de	
verslavingszorg	of	daarbuiten,	kunnen	er	soms	door	stimulantiagebruik	veroorzaakte	
complicaties	optreden	die	vragen	om	doorverwijzing	naar	een	algemeen	ziekenhuis.	Deze	
complicaties	komen	echter	niet	veel	voor,	maar	de	consequenties	ervan	zijn	groot.	Het	gaat	
hierbij	om	de	volgende	complicaties;	
• Wisselende	bewustzijnsstoornissen	met	focale	uitvalsverschijnselen.		
• Verdenking	van	beroerte	en	een	score	van	1	of	meer	op	de	Face	Arm	Speech	Time	(FAST)-

test,	welke	bestaat	uit;	
1. Face:	vraag	iemand	zijn	tanden	te	laten	zien	+	als	dit	niet	lukt	of	scheefstand	mond.	
2. Arm:	armen	horizontaal	naar	voren	laten	steken	met	handpalmen	naar	boven	+	als	een	
	 arm	wegzakt	of	gaat	schudden.	
3. Speech:	als	er	sprake	is	van	onduidelijke	spraak.	
4. Tijdstip:	hoe	lang	bestaan	bovengenoemde	verschijnselen.	

• Acute	hoofdpijn,	die	binnen	een	minuut	heel	hevig	wordt	en	langer	dan	een	uur	
aanhoudt.	

• Hevige	hoofdpijn	met	neurologische	symptomen	zoals	(halfzijdig)	krachtsverlies,	
(halfzijdige)sensibiliteitsstoornissen,	visusstoornissen,	spraakproblemen.	

• Ernstige	hypertensie,	een	bloeddruk	tussen	de	180/110	en	220/120	met	hoofdpijn,	pijn	
op	de	borst,	kortademigheid,	duizeligheid	en/of	verminderd	bewustzijn,	visusstoornissen	
of	een	tonisch/clonisch	insult.		

• Wanneer	de	diastolische	bloeddruk	>	120-130	en	de	systolische	>	200-220	(hypertensieve	
crisis).	

• Drukkende	pijn	op	de	borst	die	in	rust	langer	aanhoudt	dan	15	minuten	eventueel	met	
uitstraling	naar	arm,	schouder,	hals	of	kaken	en	soms	rug	of	maag.	Vaak	met	vegetatieve	
verschijnselen	als	transpireren,	misselijkheid,	bleek	of	grauw	zien.	

• Hevige	buikpijn	met	anaal	bloedverlies	of	bloederige	diarree.	

10.2 Monitoring	
	
10.2.1	Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	

stimulantiaonthoudingsverschijnselen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Onthoudingsschalen	bij	stimulantiaonthouding	worden	niet	routinematig	gebruikt	in	de	
klinische	praktijk	en	lijken	in	het	algemeen	ook	geen	meerwaarde	te	hebben.	De	stemming	
en	energieniveaus	schommelen	namelijk	de	eerste	dagen	sterk;	een	patiënt	kan	zich	op	het	
ene	moment	presenteren	met	een	sombere	stemming,	een	afgevlakt	affect	en	
psychomotore	retardatie	en	een	paar	uur	later	geagiteerd	en	onrustig.	De	ernst	van	
onthoudingsverschijnselen	is	mogelijk	wel	klinisch	relevant,	want	patiënten	met	hevige	
onthoudingsklachten	stoppen	sneller	met	de	behandeling	en	vallen	vaker	terug	in	gebruik	
(Mulvaney	e.a.,	1999).		
In	de	gevonden	studies	over	amfetamineonthouding	wordt	regelmatig	de	Amphetamine	
Withdrawal	Questionaire	(AWQ)	gebruikt.	De	AWQ	is	een	zelfrapportage	instrument	
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bestaande	uit	10	vragen	gebaseerd	op	DSM-IV-criteria	(Srisurapanont	e.a.,	1999).	Het	is	geen	
gevalideerd	instrument,	maar	is	wel	te	gebruiken	om	onthoudingsverschijnselen	tijdens	
amfetamineonthouding	te	monitoren.	Bij	studies	naar	de	effecten	van	medicatie	op	
cocaïneonthouding	wordt	vaak	de	Cocaïne	Selectivity	Severity	Assesment	Scale	(CSSAS)	gebruikt.	Dit	
is	een	zelfrapportage	instrument	bestaande	uit	24	vragen	dat	de	onthoudingsklachten	van	de	
afgelopen	24	uur	meet.	Het	is	een	betrouwbaar	en	valide	instrument	(Kampman	e.a.,	1998).	
Meetinstrumenten	moeten	nooit	op	zichzelf	staan,	maar	moeten	gebruikt	worden	naast	klinische	
observatie	en	beoordeling	(Swan	e.a.,	2008).	Er	zijn	geen	Nederlandse	versies	van	de	AWQ	en	CSSA.	
	

Conclusies 

Niveau 2 

De ernst van onthoudingsverschijnselen is mogelijk klinisch relevant, want patiënten met hevige 
onthoudingsklachten stoppen sneller met de behandeling en vallen vaker terug in gebruik. 
  
A2 Mulvaney e.a., 1999	

Niveau 3 

De Amphetamine Withdrawal Questionaire (AWQ) is een zelfrapportagelijst die gebruikt kan worden 
om onthoudingsverschijnselen tijdens amfetamineonthouding te monitoren. 
 
B Srisurapanont e.a., 1999 	

Niveau 3 

Om de onthoudingsklachten van de afgelopen 24 uur te meten kan de Cocaïne Selectivity Severity 
Assesment Scale (CSSAS) gebruikt worden. Het is een betrouwbaar en valide instrument. 
 
B Kampman e.a., 1998	

	
Overige	overwegingen	
Het	regelmatig	monitoren	van	de	onthoudingsklachten	is	van	belang	tijdens	de	onthouding	
om	onthoudingsverschijnselen	in	beeld	te	brengen.	De	frequentie	is	afhankelijk	van	de	ernst	
van	de	verschijnselen.	Omdat	de	onthoudingsverschijnselen	sterk	kunnen	fluctueren,	lijkt	
het	verstandig	deze	regelmatig	te	monitoren.	Onthoudingsschalen	kunnen	helpen,	maar	er	
zijn	twijfels	of	zij	in	de	dagelijkse	klinische	praktijk	van	meerwaarde	zijn.	Bovendien	zijn	er	
geen	Nederlandse	vertalingen	beschikbaar.	Monitoring	op	basis	van	anamnese	en	klinische	
observatie	lijkt	daarom	op	dit	moment	de	beste	optie.		
	
Aanbevelingen	

• Het regelmatig monitoren van de onthoudingsklachten is van belang tijdens de onthouding om 
onthoudingsverschijnselen in beeld te brengen. 

• Voor het monitoren van onthoudingsklachten lijkt de Cocaïne Selectivity Severity Assesment Scale (CSSAS) een goed 
instrument. Een Nederlandse vertaling en onderzoek naar de toepasbaarheid ervan wordt aanbevolen. 

	
10.2.2	Welke	overige	somatische	en	psychische	aspecten	moeten	worden	gemonitord	

tijdens	detoxificatie?	
	
Omdat	zoals	eerder	vermeld	in	paragraaf	10.1.3	psychiatrische	problemen	(paranoia,	
waandenkbeelden,	depressieve	klachten,	angst)	gemaskeerd	kunnen	worden	tijdens	de	
‘crash’	fase	en	ook	kunnen	fluctueren	tijdens	de	detoxificatie	dient	hier	gedurende	de	
onthouding	regelmatig	naar	geïnformeerd	te	worden	(TIP	45,	2006;	WHO,	2009).	Monitoring	
van	bloeddruk,	pols	et	cetera	is	tijdens	onthouding	van	stimulantia	in	het	algemeen	niet	
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Aanbevelingen	

• Het regelmatig monitoren van de onthoudingsklachten is van belang tijdens de onthouding om 
onthoudingsverschijnselen in beeld te brengen. 

• Voor het monitoren van onthoudingsklachten lijkt de Cocaïne Selectivity Severity Assesment Scale (CSSAS) een goed 
instrument. Een Nederlandse vertaling en onderzoek naar de toepasbaarheid ervan wordt aanbevolen. 

	
10.2.2	Welke	overige	somatische	en	psychische	aspecten	moeten	worden	gemonitord	

tijdens	detoxificatie?	
	
Omdat	zoals	eerder	vermeld	in	paragraaf	10.1.3	psychiatrische	problemen	(paranoia,	
waandenkbeelden,	depressieve	klachten,	angst)	gemaskeerd	kunnen	worden	tijdens	de	
‘crash’	fase	en	ook	kunnen	fluctueren	tijdens	de	detoxificatie	dient	hier	gedurende	de	
onthouding	regelmatig	naar	geïnformeerd	te	worden	(TIP	45,	2006;	WHO,	2009).	Monitoring	
van	bloeddruk,	pols	et	cetera	is	tijdens	onthouding	van	stimulantia	in	het	algemeen	niet	
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nodig	omdat	onthouding	van	stimulantia	gewoonlijk	geen	medische	gevaren	of	intens	lijden	
met	zich	meebrengt.		

10.3 Farmacologische	behandeling		
	
10.3.1	Welke	medicatie	is	effectief	bij	de	behandeling	van	een	stimulantia-intoxicatie?	
	
Veel	patiënten	die	zich	(al	dan	niet	gedwongen)	melden	voor	behandeling	zijn	bij	de	start	
van	de	detoxificatie	nog	onder	invloed	van	het	middel	en	in	sommige	gevallen	dusdanig	dat	
van	een	ernstige	intoxicatie	kan	worden	gesproken.	Interventies	gericht	op	het	managen	van	
een	acute	intoxicatie	kunnen	daarom	bij	de	start	van	een	detoxificatie	nodig	zijn.		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Stimulerende	middelen	kunnen	een	opwindingstoestand	veroorzaken	met	veel	onrust.	
Regelmatig	zijn	er	tijdens	een	opwindingstoestand	ook	psychotische	verschijnselen	zoals	
waandenkbeelden	en	hallucinaties.	Dit	gaat	soms	gepaard	met	agressie	en	lichamelijke	
verschijnselen	zoals	een	snelle	pols,	een	snelle	oppervlakkige	ademhaling,	transpireren	en	
wijde	pupillen.	De	kans	op	een	epileptisch	insult	is	in	deze	situatie	aanwezig.	Ingrijpen	met	
medicatie	met	als	doel	kalmering	en	sedatie	kan	dan	nodig	zijn.	In	een	literatuurstudie	van	
Bak	e.a.	uit	2011	over	acute	ingrijpmedicatie	wordt	lorazepam	(2-4	mg	oraal	of	
intramusculair)	geadviseerd	bij	opwindingstoestanden	zonder	psychotische	verschijnselen	
en	de	combinatie	haloperidol	(5-10	mg)/promethazine	(25-50	mg)	oraal	of	intramusculair,	
wanneer	er	wel	sprake	is	van	een	psychotisch	toestandsbeeld.	In	een	goed	opgezette	
dubbelblinde	studie	van	Leelahanaj	e.a.	uit	2005	was	zowel	olanzapine	(5-20	mg)	als	
haloperidol	(5-20	mg)	effectief	voor	de	behandeling	van	door	amfetaminen	veroorzaakte	
psychoses.	Wel	veroorzaakte	olanzapine	aanzienlijk	minder	extrapiramidale	symptomen	en	
werd	daarom	door	de	auteurs,	ondanks	de	substantieel	hogere	kosten,	geadviseerd	als	
middel	van	eerste	keus.	Als	beperking	geldt	bij	deze	aanbeveling	dat	het	gebaseerd	is	op	een	
studie	met	weinig	(58)	deelnemers.	In	de	richtlijn	van	de	WHO	uit	2009	wordt	bij	acute	
opwindingstoestanden	na	gebruik	van	stimulantia	diazepam	10-20	mg	om	de	30	minuten	
geadviseerd	tot	het	moment	dat	de	patiënt	adequaat	gesedeerd	is.	Het	advies	is	in	24	uur	
niet	meer	dan	120	mg	diazepam	voor	te	schrijven	en	goed	te	letten	op	signalen	van	
ademhalingsdepressie.		
	
Conclusies	

Niveau 1  
Lorazepam is effectief bij opwindingstoestanden zonder psychotische verschijnselen. 
 
A1 Bak e.a., 2011	

Niveau 1 

De combinatie haloperidol/promethazine lijkt het meest effectief bij opwindingstoestanden met 
psychotische verschijnselen. 
 
A1 Bak e.a.,2011	
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Niveau 2 

Olanzapine en haloperidol lijken effectief voor de behandeling van door amfetamine veroorzaakte 
psychoses. 
Olanzapine geeft beduidend minder extrapiramidale symptomen dan haloperidol. 
 
A2 Leelahanaj e.a. 2005 

	
Overige	overwegingen	
Haloperidol	en	olanzapine	kunnen	net	als	stimulantia	de	QTc-tijd	verlengen,	hoewel	
olanzapine	minder	dan	haloperidol.	De	effectiviteit	van	haloperidol	verschilt	niet	veel	van	
lorazepam,	ook	wanneer	er	sprake	is	van	psychotische	verschijnselen,	maar	haloperidol	kan	
de	drempelwaarde	voor	insulten	verlagen.	Daarom	wordt	bij	opwindingstoestanden,	na	
gebruik	van	stimulantia,	lorazepam	2-4	milligram	(oraal	of	intramusculair)	geadviseerd	(Vilke	
e.a.,	2012).	Hoewel	diazepam	in	de	richtlijn	van	de	WHO	uit	2009	wordt	geadviseerd	bij	
opwindingstoestanden	vindt	de	werkgroep	lorazepam	een	betere	optie	vanwege	de	kortere	
werkingsduur	en	daardoor	geringere	kans	op	stapeling.	Bij	patiënten,	die	naast	de	
stimulantia	dagelijks	benzodiazepinen	gebruiken	en	daardoor	mogelijk	een	hoge	tolerantie	
hebben,	heeft	de	combinatie	olanzapine/promethazine	de	voorkeur	boven	die	van	
haloperidol/promethazine.	Olanzapine	geeft	bij	stimulantiagebruikers	namelijk	aanzienlijk	
minder	extrapiramidale	symptomen	dan	haloperidol.		
	
Aanbevelingen	

• Bij patiënten met een opwindingstoestand na gebruik van stimulerende middelen wordt lorazepam als middel van 
eerste keus aanbevolen.  

• Bij patiënten met een hoge tolerantie voor benzodiazepinen of bij patiënten die niet voldoende reageren op lorazepam 
wordt de combinatie olanzapine/promethazine als middel van tweede keus aanbevolen. 

	
10.3.2	Welke	medicatie	kan	toegepast	worden	bij	een	detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Onthouding	van	stimulantia	brengt	gewoonlijk	geen	medische	gevaren	of	intens	lijden	met	
zich	mee	(BAP,	2012;	DAWC,	2008;	NSW,	2008;	TIP	45,	2006).	In	de	bestudeerde	richtlijnen	
zijn	daarom	geen	specifieke	aanbevelingen	gevonden	over	het	medicamenteus	beleid	bij	
onthouding	van	stimulerende	middelen.	Wel	wordt	in	sommige	richtlijnen	(Swan	e.a.,	2008;	
TIP,	2008)	symptomatische	medicatie	geadviseerd	in	het	geval	van	slaapstoornissen,	
psychotische	verschijnselen	en	agitatie	(zie	tabel	10.1).	In	een	Cochrane	review	van	Shoptaw	
e.a.	uit	2009	is	specifiek	gezocht	naar	medicatie	die	kan	helpen	bij	het	verminderen	van	
onthoudingsklachten	na	onthouding	van	amfetamine.	In	deze	methodologisch	goed	
omschreven	review	zijn	alleen	RCT's	en	Cases	Controlled	trials	(CCT’s)	geïncludeerd.	Van	de	
oorspronkelijk	1146	studies	bleven	uiteindelijk	slechts	vier	studies	over	die	voldeden	aan	de	
door	de	onderzoekers	gestelde	voorwaarden.	Dit	waren	twee	studies	naar	de	effectiviteit	
van	amineptine,	een	middel	dat	qua	werking	veel	lijkt	op	amfetamine,	en	twee	studies	naar	
de	effectiviteit	van	mirtazapine	in	het	verminderen	van	onthoudingsverschijnselen.	De	
conclusie	van	de	schrijvers	is	dat	er	geen	medicatie	is	die	effectief	is	voor	het	verminderen	
van	onthoudingsverschijnselen	of	craving	na	onthouding	van	amfetaminen.	Wel	houden	ze	
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Olanzapine en haloperidol lijken effectief voor de behandeling van door amfetamine veroorzaakte 
psychoses. 
Olanzapine geeft beduidend minder extrapiramidale symptomen dan haloperidol. 
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Overige	overwegingen	
Haloperidol	en	olanzapine	kunnen	net	als	stimulantia	de	QTc-tijd	verlengen,	hoewel	
olanzapine	minder	dan	haloperidol.	De	effectiviteit	van	haloperidol	verschilt	niet	veel	van	
lorazepam,	ook	wanneer	er	sprake	is	van	psychotische	verschijnselen,	maar	haloperidol	kan	
de	drempelwaarde	voor	insulten	verlagen.	Daarom	wordt	bij	opwindingstoestanden,	na	
gebruik	van	stimulantia,	lorazepam	2-4	milligram	(oraal	of	intramusculair)	geadviseerd	(Vilke	
e.a.,	2012).	Hoewel	diazepam	in	de	richtlijn	van	de	WHO	uit	2009	wordt	geadviseerd	bij	
opwindingstoestanden	vindt	de	werkgroep	lorazepam	een	betere	optie	vanwege	de	kortere	
werkingsduur	en	daardoor	geringere	kans	op	stapeling.	Bij	patiënten,	die	naast	de	
stimulantia	dagelijks	benzodiazepinen	gebruiken	en	daardoor	mogelijk	een	hoge	tolerantie	
hebben,	heeft	de	combinatie	olanzapine/promethazine	de	voorkeur	boven	die	van	
haloperidol/promethazine.	Olanzapine	geeft	bij	stimulantiagebruikers	namelijk	aanzienlijk	
minder	extrapiramidale	symptomen	dan	haloperidol.		
	
Aanbevelingen	

• Bij patiënten met een opwindingstoestand na gebruik van stimulerende middelen wordt lorazepam als middel van 
eerste keus aanbevolen.  

• Bij patiënten met een hoge tolerantie voor benzodiazepinen of bij patiënten die niet voldoende reageren op lorazepam 
wordt de combinatie olanzapine/promethazine als middel van tweede keus aanbevolen. 

	
10.3.2	Welke	medicatie	kan	toegepast	worden	bij	een	detoxificatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Onthouding	van	stimulantia	brengt	gewoonlijk	geen	medische	gevaren	of	intens	lijden	met	
zich	mee	(BAP,	2012;	DAWC,	2008;	NSW,	2008;	TIP	45,	2006).	In	de	bestudeerde	richtlijnen	
zijn	daarom	geen	specifieke	aanbevelingen	gevonden	over	het	medicamenteus	beleid	bij	
onthouding	van	stimulerende	middelen.	Wel	wordt	in	sommige	richtlijnen	(Swan	e.a.,	2008;	
TIP,	2008)	symptomatische	medicatie	geadviseerd	in	het	geval	van	slaapstoornissen,	
psychotische	verschijnselen	en	agitatie	(zie	tabel	10.1).	In	een	Cochrane	review	van	Shoptaw	
e.a.	uit	2009	is	specifiek	gezocht	naar	medicatie	die	kan	helpen	bij	het	verminderen	van	
onthoudingsklachten	na	onthouding	van	amfetamine.	In	deze	methodologisch	goed	
omschreven	review	zijn	alleen	RCT's	en	Cases	Controlled	trials	(CCT’s)	geïncludeerd.	Van	de	
oorspronkelijk	1146	studies	bleven	uiteindelijk	slechts	vier	studies	over	die	voldeden	aan	de	
door	de	onderzoekers	gestelde	voorwaarden.	Dit	waren	twee	studies	naar	de	effectiviteit	
van	amineptine,	een	middel	dat	qua	werking	veel	lijkt	op	amfetamine,	en	twee	studies	naar	
de	effectiviteit	van	mirtazapine	in	het	verminderen	van	onthoudingsverschijnselen.	De	
conclusie	van	de	schrijvers	is	dat	er	geen	medicatie	is	die	effectief	is	voor	het	verminderen	
van	onthoudingsverschijnselen	of	craving	na	onthouding	van	amfetaminen.	Wel	houden	ze	
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een	slag	om	de	arm	wat	betreft	mirtazapine,	omdat	de	bevindingen	van	dit	medicament	zijn	
gebaseerd	op	twee	RCT’s	waarbij	in	de	ene	studie	wel	en	in	de	andere	geen	vermindering	
van	de	onthoudingsverschijnselen	werd	gevonden	bij	gebruik	van	mirtazapine	in	vergelijking	
met	placebo.	Er	wordt	gepleit	voor	nader	onderzoek	naar	mirtazapine.		
In	een	pilot	RCT	van	Lee	e.a.	(2013)	met	19	deelnemers,	waarin	de	deelnemers	gedurende	
zeven	dagen	modafinil	(middel	bij	narcolepsie)	of	placebo	kregen	bij	acute	onthouding	van	
methamfetamine,	werd	tussen	beide	groepen	geen	significant	verschil	wat	betreft	craving,	
onthoudingsverschijnselen	en	drop-out	gezien.	
In	een	studie	van	Longo	e.a.	(2010)	met	49	deelnemers	kregen	er	23	eenmaal	daags	
dexamfetamine	met	een	vertraagde	afgifte	en	26	kregen	een	placebo.	De	titratiefase	was	14	
dagen	waarin	gestart	werd	met	20	mg	dexamfetamine	en	de	dosis	zo	nodig	met	10	mg	per	
dag	werd	verhoogd	tot	maximaal	110	mg	per	dag.	De	primaire	uitkomstmaat	was	het	effect	
van	dexamfetamine	op	het	methamfetaminegebruik	en	het	in	behandeling	blijven	van	de	
deelnemers.	De	Amphetamine	Withdrawal	Questionaire	(AWQ)	werd	als	secundaire	
uitkomstmaat	gebruikt	om	het	effect	van	dexamfetamine	op	de	onthoudingsverschijnselen	
te	meten.	De	score	was	maximaal	40.	In	deze	kleine	studie	bleek	dexamfetamine	een	grotere	
afname	van	onthoudingssymptomen	te	geven	dan	placebo.	Dit	verschil	was	significant	
(P=0.05),	de	effect	size	wordt	niet	vermeld	in	de	gepubliceerd	studie.	De	deelnemers	in	de	
dexamfetamine	groep	bleven	langer	in	behandeling,	maar	er	was	geen	significant	verschil	
(wel	een	positieve	trend)	met	placebo	wat	betreft	het	gebruik	van	methamfetamine	
gedurende	de	onderzoeksperiode.	Door	de	studieopzet	met	continue	zorg	en	begeleiding	–	
deelnemers	moesten	bijvoorbeeld	dagelijks	hun	medicatie	halen	en	onder	toezicht	innemen	
-	was	er	ook	een	sterke	afname	van	gebruik	in	de	placebogroep.		
In	een	RCT	van	Kampman	e.a.	(2013)	met	topiramaat	en	170	deelnemers,	die	zowel	
afhankelijk	waren	van	alcohol	en	cocaïne	en	een	studieduur	van	drie	maanden	moesten	de	
deelnemers	eerst	drie	dagen	gestopt	zijn	met	gebruik	van	cocaïne	voordat	zij	konden	
deelnemen	aan	de	studie.	Deze	studie	geeft	daarom	weinig	informatie	over	de	invloed	van	
topiramaat	op	acute	onthoudingsverschijnselen.	Er	werd	geen	verschil	tussen	de	
placebogroep	en	topiramaatgroep	gevonden	op	onthoudingsverschijnselen,	craving,	
terugval	in	cocaïnegebruik	en	alcoholgebruik.	De	cocaïneonthoudingssymptomen	werden	
wekelijks	gemeten	met	de	Cocaïne	Selective	Severity	Assessment	(CSSA).	
In	een	RCT	met	modafinil	van	Dackis	e.a.	uit	2012	met	210	deelnemers	werd	geen	verschil	
gevonden	tussen	patiënten	met	modafinil	400	mg,	modafinil	200	mg	en	placebo	op	
cocaïnegebruik	(op	basis	van	urineonderzoek),	cocaïnecraving	en	onthoudingssymptomen	
(gemeten	met	de	Cocaïne	Selectivity	Severity	Assesment	Scale).	
In	een	dubbelblinde	placebogecontroleerde	studie	van	LaRowe	e.a.	(2013)	met	111	cocaïne-
afhankelijke	deelnemers,	die	na	randomisatie	gedurende	acht	weken	1200	mg	N-
Acetylcysteïne	(NAC),	2400	mg	NAC	of	een	placebo	kregen	werd	geen	verschil	in	craving	en	
onthoudingsverschijnselen	gezien	in	de	verschillende	deelnemersgroepen.		
	
Conclusies	

Niveau 1 
Amineptine is niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen of craving na onthouding van 
amfetaminen.  
Mirtazapine is mogelijk effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen, maar nader onderzoek 
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hiernaar is wenselijk, omdat de bevindingen van twee RCT’s elkaar tegen spreken. 
 
A1 Shoptaw e.a., 2009 

Niveau 2 

Dexamfetamine met een vertraagde afgifte is mogelijk effectief in het verminderen van 
onthoudingsverschijnselen en craving na methamfetamine-onthouding.  
 
A2  Longo e.a., 2010	

Niveau 2 

Topiramaat in een lage dosis lijkt niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen bij patiënten 
met zowel afhankelijkheid van cocaïne en alcohol. 
 
A2 Kampman e.a. 2013 

Niveau 2 

Modafinil lijkt niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen en craving na cocaïne 
onthouding.  
 
A2 Dackis e.a., 2012 

Niveau 2 

N-acetylcysteïne lijkt niet effectief in het verminderen van het gebruik van cocaïne, craving en 
onthoudingsverschijnselen bij gebruikers die bij de start van de behandeling nog actief gebruiken. 
	 	
A2 LaRowe, 2013 

	
Overige	overwegingen	
Er	is	geen	medicatie	bewezen	effectief	voor	het	verminderen	van	
onthoudingsverschijnselen.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	dexamfetamine	met	een	vertraagde	
afgifte	mogelijk	effectief	is.	Maar	omdat	dit	een	kleine	studie	betreft	is	nader	onderzoek	
naar	de	effecten	van	dexamfetamine	op	de	onthoudingsverschijnselen	wenselijk.	Eventueel	
kan	symptoomgerichte	medicatie	ingezet	worden	bij	de	behandeling	van	de	verschillende	
symptomen	die	kunnen	optreden	bij	de	onthouding	van	stimulantia.	De	richtlijnen	
verschillen	echter	in	de	keuze	van	symptomatische	medicatie	bij	de	onthouding	van	
stimulantia.	Zo	wordt	in	de	Turning	Point	en	WHO	richtlijn	diazepam	aanbevolen	wanneer	er	
sprake	is	van	slaapproblemen,	maar	wordt	in	de	TIP	45	(2006)	het	gebruik	van	
benzodiazepinen	tijdens	de	onthouding	van	stimulerende	middelen	afgeraden.	Wel	wordt	in	
de	richtlijnen	die	benzodiazepinen	als	symptomatische	medicatie	adviseren	duidelijk	
aangegeven	dat	dit	van	korte	duur	moet	zijn	en	bij	voorkeur	in	de	vorm	van	een	
afbouwschema.	
	
Aanbevelingen	

• Mede op basis van informatie uit bestaande richtlijnen adviseert de werkgroep de volgende medicatie voor 
symptomen, die kunnen optreden tijdens de onthouding: 

 
symptomen Medicatie 
Slaapproblemen, onrust, angst, 
prikkelbaarheid 
maag/darmklachten 
Pijnklachten, hoofdpijn 
misselijkheid 
psychose 

zolpidem, zopiclon, mirtazapine, promethazine, 
diazepam (niet langer dan 7 dagen) 
mebeverine  
paracetamol, NSAID's 
promethazine, metoclopramide 
olanzapine  

 
• Wanneer benzodiazepinen of Z-benzodiazepinen worden gebruikt voor het verminderen van specifieke 
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benzodiazepinen	tijdens	de	onthouding	van	stimulerende	middelen	afgeraden.	Wel	wordt	in	
de	richtlijnen	die	benzodiazepinen	als	symptomatische	medicatie	adviseren	duidelijk	
aangegeven	dat	dit	van	korte	duur	moet	zijn	en	bij	voorkeur	in	de	vorm	van	een	
afbouwschema.	
	
Aanbevelingen	

• Mede op basis van informatie uit bestaande richtlijnen adviseert de werkgroep de volgende medicatie voor 
symptomen, die kunnen optreden tijdens de onthouding: 

 
symptomen Medicatie 
Slaapproblemen, onrust, angst, 
prikkelbaarheid 
maag/darmklachten 
Pijnklachten, hoofdpijn 
misselijkheid 
psychose 

zolpidem, zopiclon, mirtazapine, promethazine, 
diazepam (niet langer dan 7 dagen) 
mebeverine  
paracetamol, NSAID's 
promethazine, metoclopramide 
olanzapine  

 
• Wanneer benzodiazepinen of Z-benzodiazepinen worden gebruikt voor het verminderen van specifieke 
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onthoudingsverschijnselen dan dient dit van korte duur te zijn en in de vorm van een afbouwschema. 

	
10.3.3	Welke	overige	interventies	zijn	effectief	bij	de	behandeling	van	een	

stimulantiaonthoudingssyndroom?		
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Ooracupunctuur	
In	een	Cochrane	review	van	Gates	e.a.	(2006)	bestaande	uit	zeven	studies	met	1433	
deelnemers	waarin	is	onderzocht	of	ooracupunctuur	een	effectieve	behandeling	is	voor	
cocaïne-afhankelijkheid	werd	geen	verschil	in	behandelresultaat	en	craving	gezien	tussen	
ooracupunctuur	en	sham	acupunctuur	(hierbij	worden	de	naalden	op	willekeurige	plekken	in	
het	oor	geplaatst)	of	tussen	acupunctuur	en	geen	acupunctuur.	De	conclusie	van	de	auteurs	
is	dat	er	op	dit	moment	geen	bewijs	is	dat	acupunctuur	een	effectieve	behandeling	is	voor	
cocaïneafhankelijkheid.	Vanwege	de	gebrekkige	kwaliteit	van	de	studies	is	dit	bewijs	niet	
hard	en	sluitend.	Er	is	in	deze	review	niet	gekeken	naar	het	effect	van	ooracupunctuur	op	
onthoudingsverschijnselen.	Ook	de	reviews	van	D’Alberto	(2004)	en	Mills	(2005)	konden	niet	
aantonen	dat	acupunctuur	een	effectieve	behandeling	is	voor	cocaïneafhankelijkheid.		
	
Conclusie	

Niveau 1 

Op dit moment is er geen bewijs dat ooracupunctuur de craving naar cocaïne vermindert en het lijkt geen 
effectieve behandeling voor cocaïne afhankelijkheid. 
 
A1 D’Alberto, 2004; Gates e.a.,2006; Mills, 2005 
A2 Avant,1995	

	
IM-meditatie	en	ooracupressuur	
Chen	e.a.	(2013)	onderzochten	de	effecten	van	10	weken	IM-meditatie	en	ooracupressuur	
ten	opzichte	van	treatment	as	usual.	IM,	integratieve	meditatie	is	een	eenvoudige	
ademhalingstechniek	afgeleid	van	de	Chinese	bewegingsleer	Qigong.	Ooracupressuur	komt	
overeen	met	ooracupunctuur	maar	in	plaats	van	naalden	worden	de	punten	in	het	oor	met	
kleine	plantaardige	zaden	of	een	magnetische	bal	gestimuleerd.	Het	aantal	abstinente	(meer	
dan	zes	opeenvolgende	weken	schone	urine-uitslagen)	deelnemers	in	de	groep	met	IM	en	
ooracupuctuur	was	groter	(65%	versus	33%;	p=0.06)	dan	in	de	groep	die	alleen	treatment	as	
usual	kregen,	ook	bleven	zij	langer	in	behandeling.	Er	waren	echter	geen	significante	
verschillen	wat	betreft	depressie	(BDI)	en	onthoudingssymptomen	(gemeten	met	de	
withdrawal	symptom	checklist).	Een	beperking	van	deze	studie	is	dat	de	deelnemers	in	de	
controlegroep	beduidend	minder	aandacht	en	behandeling	kregen	dan	de	deelnemers	in	de	
groep	met	IM	en	ooracupressuur.	De	auteurs	pleitten	voor	nader	onderzoek	met	meer	
vergelijkbare	omstandigheden.		
	
Conclusie	

Niveau 2 
Er is niet aangetoond dat IM gecombineerd met ooracupunctuur de onthoudingsverschijnselen bij cocaïne-
onthouding vermindert. 
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A2 Chen e.a., 2013 	
	

10.4 Specifieke	doelgroepen	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Over	jongeren,	ouderen	en	vrouwen	zijn	in	de	literatuur	geen	specifieke	aanbevelingen	
gevonden.	Een	intramurale	detoxificatie	voor	een	zwangere	wordt	in	meerdere	richtlijnen	
geadviseerd.	Zwangerschap	op	zichzelf	is	geen	dwingend	criterium,	maar	dit	moet	gewogen	
worden	aan	de	andere	wegingsfactoren	ter	bepaling	van	de	setting.	
In	een	Cochrane	review	uit	2015	van	Terplan	naar	psychosociale	interventies	bij	zwangere	
vrouwen	met	afhankelijkheid	van	cocaïne	werden	negen	RCT’s	met	contingency	
management	en	motiverende	gespreksvoering	onderzocht.	De	meeste	vrouwen	in	deze	
studie	gebruikten	naast	de	cocaïne	ook	heroïne.	Contingency	management	zorgde	ervoor	
dat	de	vrouwen	langer	in	behandeling	bleven,	maar	had	geen	effect	op	het	bereiken	van	
abstinentie.	Er	is	in	deze	review	geen	bewijs	gevonden	voor	de	effectiviteit	van	motiverende	
gespreksvoering.	
	
Conclusie	

Niveau 1 

Op dit moment is er geen bewijs dat contingency management en motiverende gespreksvoering een 
effectieve behandeling zijn voor zwangere vrouwen met cocaïne afhankelijkheid.  
 
A1 Terplan e.a., 2007 	

	
Aanbeveling	

• De uitgangspunten voor een detoxificatie van stimulantia zijn voor zwangere hetzelfde als voor niet zwangere vrouwen. 
• Omdat er op dit moment geen farmacotherapie is waarvan de effectiviteit onomstotelijk is aangetoond en de 

gezondheidsrisico’s van een detoxificatie gering zijn, wordt gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap afgeraden. 
In het geval van symptoomgerichte medicatie dient er uitgebreide voorlichting plaats te vinden over de voor- en 
nadelen van de voor te schrijven medicatie. 

	

10.5 Medicatie	na	detoxificatie		
	
Voor	informatie	over	medicatie	na	detoxificatie	wordt	verwezen	naar	de	MDR	‘niet-opioïde	
drugs’	die	momenteel	wordt	uitgewerkt	en	waarvan	verwacht	wordt	dat	deze	in	2017	
verschijnt.		

10.6 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
	
Hoewel	er	op	dit	moment	geen	overtuigend	bewijs	is	dat	medicatie	effectief	is	in	het	
voorkomen	van	een	terugval	zijn	er	wel	aanwijzingen	dat	stimulantia–achtige	medicatie	
(bijvoorbeeld	bupropion	en	dexamfetamine)	mogelijk	een	meerwaarde	heeft	bij	de	
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behandeling	van	cocaïne-afhankelijkheid.	Nader	onderzoek	is	vereist	en	er	dient	rekening	
gehouden	te	worden	met	het	risico	van	misbruik	en	handel	van	deze	medicamenten.		
Modafinil	lijkt	niet	effectief	in	het	verminderen	van	onthoudingsverschijnselen	en	craving	
tijdens	cocaïne-onthouding,	maar	het	is	mogelijk	wel	effectief	in	het	verminderen	van	
craving	en	terugval	in	een	subgroep	die	naast	de	cocaïne	geen	alcohol	gebruikt.	Ook	
disulfiram	heeft	bij	de	behandeling	van	cocaïne-afhankelijkheid	mogelijk	een	meerwaarde	
ten	opzichte	van	placebo.	Ook	hier	is	nader	onderzoek	vereist,	want	de	huidige	bevindingen	
zijn	gebaseerd	op	kleine	studies	met	niet	consistente	resultaten	en	er	dient	rekening	
gehouden	te	worden	met	het	risico	van	een	intoxicatie	door	gelijktijdig	gebruik	van	cocaïne	
en	disulfiram.	Topiramaat,	vigabatrine,	ondansetron,	carbegoline,	baclofen	(hoge	dosis)	en	
de	combinatie	metyrapone	en	oxazepam	vragen	ook	om	nader	onderzoek.	
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11 Cannabis	
Hans	Post	•	Rouhollah	Qurishi	
	
Samenvatting	
• Neurobiologie 
Chronisch gebruik van cannabis verandert de structuur en functie van neuronen in onder meer de nucleus accumbens. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
De onthoudingsverschijnselen beginnen meestal binnen twee dagen na het stoppen, hebben hun piek na twee tot zes 
dagen en verbleken daarna in de volgende twee weken. De verschijnselen zijn onaangenaam maar niet 
levensbedreigend. 
• Bepaling van de setting 
Omdat er in het algemeen geen complicaties optreden bij detoxificatie is meestal geen opname nodig. Intramurale 
detoxificatie is wel aangewezen indien het niet lukt om in de eigen omgeving te stoppen met cannabisgebruik, of dat er 
sprake is van ongeschikte omgevingsfactoren, comorbide psychiatrische problematiek (of twijfel daarover), een 
voorgeschiedenis van agressie en geweld tijdens detoxificatie, een noodzaak tot bescherming van anderen of 
polydruggebruik. 
• Anamnese 
Onderliggende psychiatrische aandoeningen, zoals angst- en depressieve stoornissen kunnen tijdens een detoxificatie 
zichtbaar worden of verergeren en een psychiatrische screening op comorbide stoornissen wordt daarom aanbevolen. 
• Monitoring en begeleiding 
Regelmatig monitoren van onthoudingsklachten tijdens cannabisonthouding is van belang, gezien onthoudingsklachten de 
belangrijkste reden zijn voor terugval Hiervoor zijn geen onthoudingsschalen geïndiceerd. Monitoring op basis van 
anamnese en klinische obseraties lijkt de beste optie. Indien er aanwijzingen zijn van depressieve klachten, kan de 
depressie angst stress (DASS) vragenlijst gebruikt worden om de klachten te objectiveren of de Beck Depression 
Inventory (BDI) kan op indicatie bi de patiënt worden afgenomen. 
• Farmacologische behandeling 
De onthoudingssymptomen die kunnen optreden bij onthouding zijn in het algemeen tijdelijk en niet dusdanig dat 
medicatie nodig is. Indien arts en patiënt overeenkomen de cannabisverslaving met medicatie te behandelen is er alleen 
evidentie voor orale tetrahydrocannabinol (THC). Verder is er nog geen medicatie beschikbaar om cannabisverslaving te 
behandelen. 
Antidepressiva, nefazadone, bupropion, mirtazapine, escitalopram of anticonvulsivum valproinezuur zijn niet superieur aan 
placebo in het bewerkstelligen van een afname van cannabisgebruik en voor gabapentine is enig bewijs, maar nog 
onvoldoende om het middel aan te kunnen bevelen. 

	
Inleiding	
Cannabis	is	de	meest	gebruikte	drug	in	Nederland.	Cannabis	behoort	tot	de	familie	
Cannabaceae	en	bevat	drie	soorten:	cannabis	sativa,	cannabis	indica	en	cannabis	ruderalis.	
De	eerste	twee	worden	voor	drugsdoeleinden	aangewend	(VAD,	2015).	Hasj	en	wiet,	ook	
wel	marihuana	genoemd,	zijn	middelen	met	een	psychoactieve	werking	die	afkomstig	zijn	
van	de	plant	Cannabis	Sativa	(Trimbos-instituut,	2015).	Wiet	bestaat	uit	de	gedroogde	en	
verkruimelde	vrouwelijke	bloemtoppen	en	hasj	bestaat	uit	samengeperste	blokjes	of	plakjes	
hars.	Hasjolie	is	een	sterk	geconcentreerde	stof	uit	de	Cannabis	Sativa-plant	en	is	in	de	regel	
bruinzwart	(vloeibaar).	Bhang	is	een	massa	van	gestampte	cannabisbladeren	al	dan	niet	
vermengd	met	kruiden	en	specerijen,	ook	wel	in	bolletjes,	in	thee	en	yoghurt	(bhang	lassie)	
(Trimbos-instituut,	2015).		
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Van	de	tientallen	cannabinoïden	uit	de	cannabisplant	is	de	bekendste	delta-9-
tetrahydrocannabinol,	beter	bekend	als	THC	en	is	voor	een	belangrijk	deel	verantwoordelijk	
voor	de	psychoactieve	werking	van	cannabis.	Cannabidiol	(CBD)	en	Cannabinol	(CBN)	zijn	
naast	THC	de	meest	voorkomende	cannabinoïden	in	de	plant	(Trimbos-instituut,	2015).	De	
psychotrope	werking	van	cannabis	ontstaat	doordat	het	psychoactieve	bestanddeel	(THC)	
zich	bindt	aan	CB1-	receptoren	in	de	hersenen.	Deze	komen	vooral	voor	in	de	neocortex,	de	
hippocampus,	amygdala	en	cerebellum	(Ameri,	1999).	Dit	endocannabinoïdsysteem	heeft	
een	modulerende	werking	op	de	afgifte	van	verschillende	neurotransmitters,	zoals	
acetylcholine,	noradrenaline,	dopamine,	GABA	en	glutamaat.	Doordat	dit	endocannabinoïd	
systeem	zoveel	verschillende	neurofysiologische	circuits	beïnvloedt	en	het	op	zijn	beurt	ook	
weer	door	andere	circuits	wordt	beïnvloed	is	het	niet	mogelijk	de	effecten	in	een	alles	
verklarend	model	te	vatten	(Schellekens	e.a.,	2009).	Er	zijn	aanwijzingen	dat	het	
endocannabinoïdsysteem	een	rol	speelt	bij	het	vastleggen	van	lange	termijnpotentialen	in	
de	hippocampus	en	daarmee	het	wegschrijven	van	informatie	en	het	toeschrijven	van	
emotionele	waarde	aan	informatie.	THC	blijkt	ook	het	dopaminegehalte	in	de	nucleus	
accumbens	te	kunnen	verhogen	en	daardoor	het	beloningscentrum	te	beïnvloeden.	
Chronisch	gebruik	van	cannabis	verandert	de	structuur	en	functie	van	neuronen	in	onder	
meer	de	nucleus	accumbens.	Deze	veranderingen	zijn	mogelijk	verantwoordelijk	voor	de	
onthoudingsklachten,	die	optreden	bij	onthouding	(Hoffman	e.a.,	2003;	Kolb	e.a.,	2006).		
De	psychoactieve	effecten	van	cannabis	treden	na	inhalatie	binnen	enkele	minuten	op	en	
binnen	enkele	uren	als	het	via	de	mond	is	ingenomen.	De	meeste	gebruikers	ervaren	
klinische	effecten	tot	vier	uur	na	inname.	De	meest	gerapporteerde	effecten	zijn	een	"high"	
gevoel	met	een	milde	euforie,	een	veranderde	tijdsbeleving,	anxiolyse	en	een	opgewekte	
stemming.	Sommige	gebruikers	(vaak	personen	die	voor	de	eerste	keer	cannabis	gebruiken)	
rapporteren	onaangename	gevoelens	zoals	angst,	paniek,	paranoia	en	dysforie.	Lichamelijke	
effecten	van	gebruik	zijn	tachycardie,	toegenomen	eetlust,	conjunctivale	injectie	en	
xerostomie	(American	Psychiatric	Association,	2013).	
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11.1 Screening	en	diagnostiek	
	
11.1.1	Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	cannabisonthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Lange	tijd	werd	getwijfeld	of	er	wel	een	specifiek	cannabisonthoudingssyndroom	zou	
bestaan.	De	DSM-5	bevat,	in	tegenstelling	tot	de	DSM-IV,	wel	een	definitie	voor	het	
cannabisonthoudingssyndroom	(zie	kader	hierna)	dat	kan	optreden	bij	matig	tot	ernstig	
gebruik	van	cannabis.	Ook	de	Wereldgezondheidsorganisatie	(WHO)	onderschrijft	in	haar	
International	Classification	of	Diseases,	10th	Revision	(ICD-10)	het	bestaan	van	een	
cannabisonthoudingssyndroom.	De	onthoudingsverschijnselen	beginnen	meestal	binnen	
twee	dagen	na	het	stoppen,	hebben	hun	piek	na	twee	tot	zes	dagen	en	verbleken	daarna	in	
de	volgende	twee	weken	(Budney	e.a.,	2003;	Budney	e.a.	2006;	Gorelick	e.a.,	2012).	De	
verschijnselen	die	zich	kunnen	presenteren	na	het	staken	van	cannabisgebruik,	zoals	
prikkelbaarheid,	nervositeit,	slaapproblemen	of	verminderde	eetlust,	zijn	onaangenaam	
maar	niet	levensbedreigend.	De	diagnose	cannabisonthoudingssyndroom	volgens	de	DSM-5	
wordt	gesteld	indien	aan	de	volgende	vier	voorwaarden	voldaan	wordt.	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	

American	Psychiatric	Association	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	of	
mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	
	

A	Staking	van	cannabisgebruik	dat	fors	en	langdurig	is	geweest	(meestal	dagelijks	of	bijna	dagelijks,	gedurende	

een	periode	van	minstens	een	aantal	maanden)	

	

B	Drie	(of	meer)	van	de	volgende	klachten	en	verschijnselen,	ontstaan	ongeveer	binnen	een	week	na	criterium	

A:	

1	Prikkelbaarheid,	boosheid	of	agressie;	

2	Nervositeit	of	angst	

3	Moeite	met	slapen	(bijvoorbeeld	insomnia,	verstorende	dromen)	

4	Verminderde	eetlust	of	gewichtsverlies	

5	Rusteloosheid	

6	Sombere	stemming	

7	Significant	ongemak	door	minstens	één	van	de	volgende	lichamelijke	klachten:	buikpijn,	

beverigheid/tremoren,	transpireren,	koorts,	koude	rillingen	of	hoofdpijn.	

	

C	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	

het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.	

	

D	De	klachten	of	verschijnselen	kunnen	niet	worden	toegeschreven	aan	een	somatische	aandoening	en	

kunnen	niet	beter	worden	verklaard	door	een	andere	psychische	stoornis,	waaronder	de	intoxicatie-	of	

onttrekkingssymptomen	van	een	ander	middel.	
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Er	treden	over	het	algemeen	geen	medische	complicaties	op	bij	onthouding	van	cannabis.	
Medicatie	gericht	op	het	voorkomen	van	eventuele	complicaties	is	in	het	algemeen	niet	
nodig.	De	onthoudingssymptomen	die	kunnen	optreden	bij	onthouding	zijn	over	het	
algemeen	tijdelijk	en	niet	dusdanig	ernstig	dat	medicatie	nodig	is	(TIP,	2006).		
	
Differentiaaldiagnoses		
De	klinische	verschijnselen	die	optreden	bij	onthouding	van	cannabis	zijn	niet	erg	specifiek	
en	kunnen	bijvoorbeeld	ook	optreden	bij	somatische	en	psychiatrische	stoornissen	
(depressieve	stoornis,	bipolaire	stoornis,	angststoornis,	slaapstoornis).	Daarnaast	vertonen	
de	klachten	die	ontstaan	na	onthouding	van	cannabis	overlap	met	symptomen	bij	andere	
onthoudingssyndromen	zoals	stimulantia,	cannabis,	benzodiazepinen,	alcohol	of	cafeïne.	Als	
de	symptomen	veroorzaakt	worden	door	onthouding	is	de	verwachting	dat	deze	bij	
blijvende	abstinentie	zullen	verbleken	(Budney	e.a.,	2006;	Gorelick	e.a.,	2012).		
	
Conclusies	

Niveau 3	

De onthoudingsverschijnselen beginnen meestal binnen twee dagen na het stoppen, hebben hun 
piek na twee tot zes dagen en verbleken daarna in de volgende twee weken  
 
B Gorelick e.a., 2012  
C Budney e.a. 2006; Budney e.a., 2003 

Niveau 3	

Er treden over het algemeen geen medische complicaties op bij onthouding van cannabis. De 
onthoudingssymptomen zijn meestal tijdelijk en niet van dusdanige ernst dat medicatie nodig is.  
 
D TIP 45, 2006 

Niveau 3 

De onthoudingsverschijnselen die kunnen optreden bij cannabisonthouding zijn niet erg specifiek en 
kunnen ook optreden bij somatische en psychiatrische stoornissen. Daarnaast is er een overlap met 
symptomen bij andere onthoudingssyndromen.  
 
B Gorelick e.a., 2012 
C Budney e.a., 2006; 

	

Overige	overwegingen	
Het	is	van	belang	om	vooraf	aan	de	detoxificatie	een	inschatting	te	maken	van	de	te	
verwachten	onthoudingsklachten.	Hoewel	de	klinische	verschijnselen	in	het	algemeen	niet	
ernstig	zijn,	kunnen	ze	een	aanzet	vormen	tot	terugval	in	gebruik	(Chung	e.a.,	2008).	Hiertoe	
dient	het	cannabisgebruik	in	het	verleden	en	het	recente	gebruik	te	worden	
geoperationaliseerd	en	dient	met	name	ook	geïnformeerd	te	worden	naar	de	ernst	van	
onthoudingsklachten	bij	eerdere	pogingen	(Budney	&	Hughes	2006;	Chung	e.a.,	2008).	
	
Aanbeveling	

• Tijdens de anamnese wordt de ernst van de te verwachten onthoudingsklachten en –symptomen ingeschat. 
Bruikbare informatie hierover is te verkrijgen via een beoordeling en evaluatie van gebruikskenmerken, eerdere 
detoxificatiepogingen, medische en psychiatrische kenmerken en eventueel laboratorium- en urineonderzoek.  
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11.1.2	Welke	screening	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Een	algemeen	lichamelijk	onderzoek	en	laboratoriumonderzoek	levert	bij	personen	die	
alleen	cannabis	en	geen	andere	middelen	gebruiken	in	het	algemeen	niet	veel	op.	
Uitzondering	hierop	vormen	patiënten	met	lichamelijke	klachten	(bijvoorbeeld	longklachten)	
als	gevolg	van	langdurig	cannabisgebruik	en	patiënten	die	vanwege	lichamelijke	
aandoeningen	(medicinale)	cannabis	gebruiken.	Onderliggende	psychiatrische	
aandoeningen,	zoals	angst-	en	depressieve	stoornissen,	kunnen	tijdens	een	detoxificatie	
zichtbaar	worden	en/of	verergeren	en	een	psychiatrische	screening	op	comorbide	
stoornissen	en	psychiatrische	behandelgeschiedenis	wordt	daarom	in	verschillende	
richtlijnen	aanbevolen	(Drug	and	alcohol	Withdrawal	Clinical	Practice	Guidelines	-NSW-	
Ministry	of	Health,	2008;	Frei	e.a.,	2012;	World	Health	Organization,	2009).	
	
Conclusie	

Niveau 4	

Een psychiatrische screening op comorbide stoornissen wordt aanbevolen, omdat deze 
aandoeningen tijdens de detoxificatie zichtbaar kunnen worden en of verergeren. 
 
D NSW Ministry of Health, 6.5.5 Comorbid psychiatric conditions pag. 47, 2008 

	
Aanbeveling	

• Een algemeen lichamelijk onderzoek is bij personen zonder klachten die alleen cannabis en geen andere middelen 
gebruiken in het algemeen niet nodig.  

	
11.1.3	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	of	

intramuraal	moet	plaatsvinden?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	symptomen	en	klachten	die	optreden	bij	onthouding	van	cannabis	zijn	in	de	meeste	
gevallen	mild.	Omdat	er	in	het	algemeen	geen	complicaties	optreden	is	meestal	geen	
opname	nodig.	Twee	richtlijnen	formuleren	indicatiecriteria	voor	intramurale	detoxificatie	
(NSW,	2008:	BAP,	2012):	
- Meer	dan	twee	mislukte	pogingen	die	zijn	ondernomen	om	in	de	eigen	omgeving	te	

stoppen	met	cannabisgebruik.	
- Aanwezigheid	van	omgevingsfactoren	die	het	ambulant	stoppen	bemoeilijken.	
- Comorbide	psychiatrische	problematiek	(bijvoorbeeld	schizofrenie,	bipolaire	stoornis,	

posttraumatische	stressstoornis	(PTSS))	of	bij	twijfel	over	onderliggende	comorbide	
psychopathologie.	Een	periode	van	gecontroleerde	abstinentie	in	een	veilige	
gestructureerde	omgeving	waarbij	de	patiënt	goed	geobserveerd	en	gemonitord	wordt	
kan	dan	meer	duidelijkheid	verschaffen	en	helpen	bij	het	stellen	van	de	diagnose.	
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- Meer	dan	twee	mislukte	pogingen	die	zijn	ondernomen	om	in	de	eigen	omgeving	te	

stoppen	met	cannabisgebruik.	
- Aanwezigheid	van	omgevingsfactoren	die	het	ambulant	stoppen	bemoeilijken.	
- Comorbide	psychiatrische	problematiek	(bijvoorbeeld	schizofrenie,	bipolaire	stoornis,	

posttraumatische	stressstoornis	(PTSS))	of	bij	twijfel	over	onderliggende	comorbide	
psychopathologie.	Een	periode	van	gecontroleerde	abstinentie	in	een	veilige	
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- Een	voorgeschiedenis	van	agressie	en	geweld	vooral	wanneer	tijdens	eerdere	
detoxificaties	deze	symptomen	toenamen.	Een	risicotaxatie	tijdens	de	intake	kan	helpen	
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Conclusie	

Niveau 4	
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D BAP, 2012; NSW, 2008 

11.2 	Monitoring	
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kreatinineconcentratie	in	de	urine.	De	concentratie	kreatinine	in	urine	is	afhankelijk	van	
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opzettelijk)	voorafgaande	aan	het	urineonderzoek	(30	min	-	1,5	uur).	
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Grotenhermen	e.a.	(2003)	hebben	alle	relevante	onderzoeken	naar	halfwaardetijden	
beschreven	in	een	overzichtsartikel	uit	2003.	Er	komen	enkele	verschillende	
halfwaardetijden	voorbij	die	vooral	verschillen	door	de	wijze	van	toedienen	van	cannabis.	Dit	
varieert	van	oraal,	inhaleren	tot	intraveneus.		
Voor	berekeningen	over	eventueel	gebruik	van	cannabis	wordt	uitgegaan	van	een	
halfwaardetijd	voor	THC	van	36	uur,	ongeacht	de	route	van	toediening	en	geslacht	(Wall	e.a.,	
1983).	Bijvoorbeeld:	iemand	heeft	een	THC-kreatinine	ratio	van	4,2.	Zonder	gebruik	van	
cannabis	tijdens	de	detoxificatie	zou	deze	waarde	na	36	uur	moeten	zijn	gedaald	tot	
ongeveer	2,1;	na	72	uur	1,05;	na	108	uur	0,525.	Wanneer	de	ratio	minder	hard	daalt	kan	dat	
passen	bij	afbouw	na	chronisch	gebruik.	Een	stijging	van	de	ratio	met	meer	dan	25%	past	bij	
gebruik	van	cannabis.	Met	deze	rekensom	kan	bekeken	worden	of	gebruik	van	cannabis	
tijdens	de	detoxificatie	waarschijnlijk	is.		
	
Conclusies	

Nivea 4	

De symptomen en klachten die optreden bij onthouding van cannabis zijn in de meeste gevallen 
mild. Hiertoe is er in het algemeen geen onthoudingsschaal nodig voor het managen van de 
onthouding. 
 
D WHO, 4.8 Withdrawal management for cannabis dependence, pag. 49, 2009 

Nivea 1	

Fors cannabisgebruik geeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressieve klachten in en 
na de detoxificatiefase.  
 
A1 Lev-Ran e.a., 2014 
C Degenhardt e.a., 2003 

Nivea 3	

Voor berekeningen over eventueel gebruik van cannabis wordt uitgegaan van een halfwaardetijd 
voor THC van 36 uur, ongeacht de manier van toediening en geslacht.  
 
C Wall e.a., 1983 

	
Overige	overwegingen		
Veel	cannabisgebruikers	vermeldden	dat	onthoudingsverschijnselen	de	belangrijkste	reden	
zijn	voor	een	terugval	(Bonn-Miller	&	Moos,	2009;	Budney	e.a.,	2006;	Chung	e.a.,	2008).	Het	
regelmatig	monitoren	van	de	onthoudingsklachten	is	daarom	van	belang	tijdens	de	
onthouding.	De	frequentie	is	afhankelijk	van	de	ernst	van	de	verschijnselen.	Omdat	de	
onthoudingsverschijnselen	het	sterkst	zijn	tussen	de	tweede	en	zesde	dag	na	het	stoppen	
lijkt	het	verstandig	in	deze	periode	in	ieder	geval	regelmatig	(bijvoorbeeld	op	dag	2,	4	en6)	te	
monitoren.	Onthoudingsschalen	kunnen	de	inschatting	van	het	klinisch	beeld	ondersteunen	
of	tegenspreken,	maar	er	zijn	twijfels	of	zij	in	de	dagelijkse	klinische	praktijk	van	meerwaarde	
zijn.	Bovendien	zijn	er	geen	Nederlandse	vertalingen.	Monitoring	op	basis	van	anamnese	en	
klinische	observaties	lijkt	daarom	op	dit	moment	de	beste	optie.		
Depressieve	klachten	komen	regelmatig	voor	bij	cannabisgebruikers.	De	werkgroep	acht	het	
van	belang	daar	alert	op	te	zijn.	De	Depressie	Angst	Stress	(DASS)	vragenlijst	(Lovibond	&	
Lovibond,	1995)	kan	gebruikt	worden	om	de	klachten	te	objectiveren.	Daarnaast	kan	de	Beck	
Depression	Inventory	(BDI)	op	indicatie	bij	de	patiënt	worden	afgenomen	(Beck	e.a.,	1961).	
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Hoewel	er	mogelijk	ook	andere	testen	zijn	die	gebruikt	kunnen	worden,	is	gekozen	voor	deze	
testen,	omdat	deze	standaard	gebruikt	worden	in	de	verslavingszorg	en	de	afname	niet	te	
veel	tijd	kost.	Een	aantal	items	(zoals	irritatie,	slaapproblemen,	verminderde	eetlust)	in	de	
BDI	en	DASS	kunnen	beïnvloed	worden	door	de	onthoudingsklachten.	Herhaling	na	de	
detoxificatie	is	daarom	aangewezen.	
	
Aanbevelingen	

• Het screenen en regelmatig monitoren van depressieve klachten bij de patiënt is aangewezen en kan in eerste 
instantie plaatsvinden op basis van anamnese en observatie.  

• Indien er aanwijzingen van depressieve klachten zijn, kan de Depressie Angst Stress vragenlijst gebruikt worden om 
de klachten te objectiveren.  

• De Beck Depression Inventory (BDI) vragenlijst kan op indicatie bij de patiënt worden afgenomen.   

11.3 Farmacologische	behandeling		
	
11.3.1	 Hoe	dient	het	afbouwen	of	stoppen	met	cannabis	te	worden	vormgegeven?	
	
Bij	onthouding	van	cannabis	treden	er	meestal	geen	medische	complicaties	op	en	medicatie	
om	deze	te	voorkomen	is	in	het	algemeen	niet	nodig	(TIP,	2006).	De	onthoudingssymptomen	
die	kunnen	optreden	bij	onthouding	zijn	in	het	algemeen	tijdelijk	en	niet	dusdanig	ernstig	
dat	medicatie	nodig	is.	In	de	bestudeerde	richtlijnen	zijn	daarom	geen	specifieke	
aanbevelingen	gevonden	over	het	medicamenteus	beleid	bij	onthouding	van	cannabis.	Bij	
een	minderheid	van	de	patiënten	treden	wel	onthoudingsverschijnselen	op.	Omdat	
onaangename	onthoudingsklachten	kunnen	leiden	tot	een	terugval	in	gebruik,	zijn	de	
afgelopen	jaren	meerdere	studies	gedaan	met	medicijnen	om	te	onderzoeken	of	ze	effectief	
zijn	bij	het	behandelen	van	deze	onthoudingsverschijnselen.		
	
Oraal	tetrahydrocannabinol	(THC)	
Er	zijn	meerdere	kleine	dubbelblinde	within	subject	cross-over	studies	en	RCT’s	waarin	
gezocht	is	naar	het	effect	van	orale	THC	op	de	onthoudingsverschijnselen.	De	resultaten	van	
de	subject	cross-over	studies	zijn	niet	consistent.	In	twee	kleine	dubbelblinde	RCT’s	gaf	orale	
THC	(dronabinol)	een	afname	van	onthoudingssymptomen,	een	verbeterde	slaap	en	een	
afname	van	angstklachten	(Budney	e.a.,	2007;	Haney	e.a.,	2004).	De	dosis	van	de	medicatie	
varieerde	tussen	de	30	en	90	milligram.	Afname	van	craving	en	depressieve	klachten	was	
groter	bij	hogere	doseringen	(Budney	e.a.,	2007).	Haney	e.a.	(2008)	vergeleken	orale	THC	(60	
mg)	met	placebo	en	lofexidine	(2,4	mg)	in	laboratoriumomstandigheden.	De	resultaten	
waren	wisselend.	THC	en	lofexidine	alleen	hadden	weinig	effect	op	de	onthoudingsklachten.	
De	combinatie	THC	en	lofexidine	liet	de	meest	robuuste	verbeteringen	zien.	Het	
verminderde	de	onthoudingssymptomen,	craving	en	terugval.	In	een	within	subject	cross-
over	studie	van	Vandrey	e.a.	uit	2013	met	25	deelnemers,	waarvan	13	de	studie	afmaakten,	
bleek	dronabinol,	dosis	afhankelijk,	de	cannabis	onthoudingsverschijnselen	te	verminderen:	
hogere	doses	meer	dan	de	lagere.	Bij	deze	doseringen,	van	30,	60	en	120	mg	per	dag,	zijn	er	
slechts	geringe	cognitieve	verstoringen	(geheugen,	aandacht,	het	nemen	van	besluiten)	en	
bijwerkingen	te	zien.	Levin	e.a.	(2011)	deden	onderzoek	onder	156	deelnemers	waarvan	
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79,2%	mannelijk,	gedurende	12	weken,	waarin	THC	(twee	keer	daags	20	mg)	of	placebo,	
gecombineerd	met	motiverende	gespreksvoering	en	terugvalmanagement,	met	elkaar	
werden	vergeleken.	Er	was	geen	verschil	in	het	aantal	deelnemers	dat	aan	het	eind	van	het	
onderzoek	twee	achtereenvolgende	weken	abstinent	was.	Ook	geen	verschil	in	afname	van	
het	cannabisgebruik	in	beide	groepen.	Wel	hadden	de	deelnemers	in	de	dronabinol	(THC)	
groep	significant	(p=0.02)	minder	last	van	onthoudingsverschijnselen	dan	de	deelnemers	in	
de	placebogroep.	In	een	kleine	RCT	van	Allsop	(2014)	met	51	deelnemers	waarin	nabiximols	
(THC	in	de	vorm	van	mondspray)	met	placebo	werd	vergeleken	tijdens	een	intramurale	
detoxificatie	bleek	er	een	significant	grotere	afname	van	onthoudingsklachten	in	de	
nabiximols	groep	ten	opzichte	van	de	placebogroep,	met	name	prikkelbaarheid,	somberheid	
en	craving	waren	afgenomen.	
	
Conclusie		

Niveau 1 

Orale THC lijkt effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen, depressieve gevoelens en 
craving bij cannabisonthouding. Het heeft echter geen effect op het cannabisgebruik.  
 
A2 Levin e.a., 2011; Allsop e.a., 2014: Haney e.a., 2004; Budney e.a., 2007; Haney e.a., 2008;  
B Vandrey, 2013 

Niveau 3 

Bij THC-doseringen, van 30, 60 en 120 mg per dag, zijn er slechts geringe cognitieve verstoringen 
(geheugen, aandacht, het nemen van besluiten) en bijwerkingen te zien. 
 
B  Vandrey, 2013 

	
Buspiron	
Buspiron	is	een	anxiolyticum	niet	behorend	tot	de	benzodiazepinen,	met	geen	of	een	gering	
misbruikpotentieel	(Lader,	1991).	McRae	e.a.	(2009)	voerden	een	pilotstudie	uit	naar	de	
behandeling	van	marihuana-afhankelijkheid	met	Buspiron.	Het	ging	om	een	RCT	waaraan	59	
patiënten	deelnamen,	waarvan	er	52	man	waren.	Diagnostiek	heeft	plaatsgevonden	op	basis	
van	de	DSM-IV.	Er	is	in	deze	studie	onder	meer	gekeken	naar	de	effecten	van	buspiron	op	
angst,	craving	en	onthoudingsverschijnselen	zoals	gemeten	met	de	Marihuana	Withdrawal	
Scale	(MWS)	(Budney	e.a.,	1999).	In	deze	studie	werden	geen	verschillen	gezien	tussen	de	
groep	die	buspiron	kreeg	aangeboden	versus	de	placebogroep.	Ook	was	er	geen	verschil	
voor	wat	betreft	het	aantal	negatieve	urine-uitslagen.	Buspiron	geeft	geen	afname	van	
onthoudingsverschijnselen	en	vergroot	de	kans	op	abstinentie	niet	(Mc	Rae-Clark	e.a.,	2009).		
	
Conclusie	

Niveau 2	

Er zijn geen aanwijzingen dat buspiron effectief is in het verminderen van onthoudingsverschijnselen 
en/of voorkomen van een terugval bij cannabisafhankelijkheid.  
 
A2 Mc Rae-Clark e.a., 2009 

	
Antidepressiva 
De	antidepressiva	bupropion,	fluoxetine,	mirtazapine,	nefazodone,	escitalopram	zijn	getest	
in	placebogecontroleerde	studies	en	worden	hierna	beschreven.	
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voor	wat	betreft	het	aantal	negatieve	urine-uitslagen.	Buspiron	geeft	geen	afname	van	
onthoudingsverschijnselen	en	vergroot	de	kans	op	abstinentie	niet	(Mc	Rae-Clark	e.a.,	2009).		
	
Conclusie	

Niveau 2	

Er zijn geen aanwijzingen dat buspiron effectief is in het verminderen van onthoudingsverschijnselen 
en/of voorkomen van een terugval bij cannabisafhankelijkheid.  
 
A2 Mc Rae-Clark e.a., 2009 

	
Antidepressiva 
De	antidepressiva	bupropion,	fluoxetine,	mirtazapine,	nefazodone,	escitalopram	zijn	getest	
in	placebogecontroleerde	studies	en	worden	hierna	beschreven.	
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Bupropion	en	nefazadone	
Haney	e.a.	(2001)	voerden	een	within	subject	cross-over	studie	uit	met	10	deelnemers.	
Bupropion	werd	vergeleken	met	placebo.	Bupropion	300	mg	per	dag	gaf	een	toename	van	
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Fluoxetine	
Riggs	e.a.	(2007)	voerden	een	studie	uit	onder	126	sombere	adolescenten	in	de	
leeftijdscategorie	van	13-19	jaar	met	een	stoornis	in	het	middelengebruik	en	met	als	
hoofddiagnose	depressie	volgens	de	DSM-IV.	De	experimentele	groep	patiënten	werd	
gedurende	16	weken	ambulant	behandeld	met	Fluoxetine	20	mg	per	dag	gecombineerd	met	
CGT	en	de	controlegroep	kreeg	een	placebo.	Er	werd	ambulant	geen	verschil	gemeten	in	
effect	op	de	onthouding	van	het	cannabisgebruik	tussen	de	experimentele	groep	en	de	
controlegroep.	
	
Mirtazapine	
Haney	e.a.	(2010)	onderzochten	de	effecten	van	baclofen	en	mirtazapine	op	marihuana-
onthoudingsverschijnselen	en	terugval.	Mirtazapine	verbeterde	de	slaap	en	voedselinname,	
maar	had	geen	effect	op	andere	stemmingsgerelateerde	onthoudingsverschijnselen	zoals	
angst,	somberheid	en	prikkelbaarheid	en	verminderde	ook	niet	de	terugval.	In	deze	groep	
hadden	de	deelnemers	wel	last	van	onthoudingsverschijnselen	bij	onthouding	van	cannabis	
in	tegenstelling	tot	de	baclofengroep.	Volgens	de	onderzoekers	werd	dit	mogelijk	
veroorzaakt	door	het	gegeven	dat	in	deze	studie	een	meer	potente	cannabis	variant	werd	
gebruikt	(%	THC	6.2)	dan	in	de	studie	met	baclofen	(hier	wordt	verder	op	in	gegaan	onder	
kopje	spierelaxans).		
	
Escitalopram	
Weinstein	e.a.	(2013)	deden	een	dubbelblinde	placebogecontroleerde	studie	met	52	
deelnemers	die	gedurende	negen	weken	naast	cognitieve	gedragstherapie	10	mg	
escitalopram	of	placebo	kregen.	In	deze	studie	was	er	in	beide	groepen	een	hoge	drop-out.	
Uiteindelijk	bleef	slechts	19%	van	de	deelnemers	gedurende	de	hele	studieperiode	
abstinent.	Hierdoor	was	het	moeilijk	om	de	effecten	op	angst,	depressie	en	onthouding	te	
meten.	Escitalopram	had	in	deze	studie	geen	meerwaarde	boven	placebo	wat	betreft	het	
bereiken	van	abstinentie	en	afname	van	onthoudingsverschijnselen.		
	
Conclusies	

Niveau 2 Bupropion is niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen en bereiken van 
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abstinentie bij cannabisafhankelijkheid. 
 
A2 Mc Carpenter e.a., 2009 
B Haney e.a., 2001  

Niveau 2 

Nefazadone is niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen en bereiken van 
abstinentie bij cannabisafhankelijkheid 
 
A2 Carpenter e.a., 2009 

Niveau 2 

Er is tot op heden geen overtuigend bewijs dat fluoxetine effectiever is dan placebo in het reduceren 
van onthoudingsverschijnselen bij onthouding van cannabisgebruik. 
  
A2 Riggs e.a., 2007. 

Niveau 2 

Mirtazapine is niet superieur aan placebo in het bewerkstelligen van een afname van 
marihuanagebruik en/of verminderen van onthoudingsverschijnselen. Er zijn aanwijzingen dat 
mirtazapine wel de slaap en voedselinname kan verbeteren bij een cannabisonthoudingssyndroom.. 
 
A2 Carpenter e.a., 2009 

Niveau 2 

Escitalopram is niet effectief in het verminderen van onthoudingsverschijnselen en het bereiken van 
abstinentie bij cannabisafhankelijkheid. 
 
A2 Weinstein e.a., 2013 

	
Lithiumcarbonaat	
Bowen	e.a.	(2005)	verrichtten	een	open	label	studie	naar	lithiumcarbonaat	met	slechts	
negen	deelnemers	met	een	gemiddelde	leeftijd	van	27,3	jaar	die	dagelijks	cannabis	rookten.	
Bij	vijf	deelnemers	werd	geen	effect	gevonden,	bij	twee	een	sterke	afname	van	de	
onthoudingsklachten	en	bij	twee	deelnemers	hielp	het	enigszins	(vooral	een	positieve	
invloed	op	de	stemming).	Drie	deelnemers	waarvan	één	had	aangegeven	dat	lithium	de	
onthoudingsverschijnselen	verminderde,	hebben	nog	cannabis	gerookt	in	de	tijd	dat	ze	
lithium	namen.	Winstock	e.a.	(2009)	deden	een	studie	onder	20	deelnemers	waarvan	19	
mannen.	De	deelnemers	kregen	lithium	twee	keer	daags	500	mg	voor	de	duur	van	zeven	
dagen.	In	totaal	maakte	63%	de	behandeling	af.	Van	de	acht	uitvallers,	waren	er	twee	
gestopt	vanwege	mogelijke	bijwerkingen	van	de	lithium	(één	kaaktremor,	één	hoofdpijn/	
migraine).	De	helft	van	de	deelnemers	had	op	dag	vijf	lithiumspiegels	die	mogelijk	te	laag	zijn	
voor	een	therapeutisch	effect.	De	onthoudingsverschijnselen	werden	gemeten	met	de	
Marihuana	Withdrawal	Checklist	en	vergeleken	met	andere	studies	waarin	dit	
onderzoeksinstrument	ook	werd	gebruikt.	De	onthoudingsverschijnselen	leken	in	deze	
studie	aanzienlijk	minder	dan	in	de	studies	waarin	geen	lithium	werd	voorgeschreven.	Er	was	
overigens	geen	verschil	in	onthoudingsverschijnselen	tussen	deelnemers	met	een	te	lage	
lithiumspiegel	en	deelnemers	waarbij	de	lithiumspiegel	wel	binnen	de	therapeutische	
breedte	viel.	Op	grond	van	deze	twee	studies	werd	vervolgens	een	RCT	met	38	cannabis	
afhankelijke	deelnemers	gedaan	(Johnston	e.a.,	2014)	waarbij	de	deelnemers	in	de	
detoxificatie	gedurende	acht	dagen	twee	keer	daags	500	mg	lithiumcarbonaat	of	twee	keer	
daags	placebo	kregen	voorgeschreven.	De	onthoudingsverschijnselen	werden	gemeten	met	
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lithiumspiegel	en	deelnemers	waarbij	de	lithiumspiegel	wel	binnen	de	therapeutische	
breedte	viel.	Op	grond	van	deze	twee	studies	werd	vervolgens	een	RCT	met	38	cannabis	
afhankelijke	deelnemers	gedaan	(Johnston	e.a.,	2014)	waarbij	de	deelnemers	in	de	
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daags	placebo	kregen	voorgeschreven.	De	onthoudingsverschijnselen	werden	gemeten	met	
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de	cannabis	withdrawal	scale	(CWS)	(Allsop	e.a.,	2011;	2012).	In	deze	studie	bleek	lithium	
niet	effectiever	dan	placebo	in	het	verminderen	van	onthoudingsverschijnselen.	
		
Conclusie	

Niveau 1	

Twee kleine open-label studies lieten een mogelijk effect zien van lithiumcarbonaat voor het 
verminderen van onthoudingsverschijnselen bij cannabisonthouding. Deze bevinding werd in een RCT 
met 38 deelnemers niet bevestigd. 
 
A1 Johnston e.a., 2014 
B Bowen e.a., 2005; Winstock e.a., 2009 

	
Anticonvulsiva	
	
Valproïnezuur	
In	een	subject	cross-over	studie	met	zeven	deelnemers	(één	vrouw)	bleek	divalproïnezuur	
niet	effectief	in	het	verminderen	van	cannabisonthoudingsverschijnselen	(Haneye.a.,	2004).	
Wél	vonden	zij	een	afname	van	de	craving,	maar	daarentegen	nam	angst,	prikkelbaarheid	en	
vermoeidheid	toe.	In	een	RCT	van	Levin	e.a.	uit	2004	met	25	deelnemers	(waarvan	twee	
vrouwen)	en	een	studieduur	van	14	weken	bleek	divalproïnezuur	gecombineerd	met	
terugvalmanagement	niet	superieur	aan	placebo	in	het	verminderen	van	de	
onthoudingsverschijnselen	tijdens	onthouding.	De	bloedspiegels	valproïnezuur	waren	laag,	
mogelijk	was	er	sprake	van	een	geringe	therapietrouw.	Een	andere	mogelijkheid	is	dat	
cannabis	zorgt	voor	een	snellere	afbraak	door	enzyminductie.	
	
Gabapentine	
In	een	RCT	van	Mason	(2012)	met	50	deelnemers	gaf	gabapentine	een	significante	afname	
van	de	onthoudingsklachten	(gemeten	met	de	Marrihuana	Withdrawal	Checklist)	en	tevens	
een	significante	afname	van	cannabisgebruik	en	een	verbeterd	cognitief	functioneren.	
Hierbij	moet	aangetekend	worden	dat	er	veel	uitvallers	waren	in	beide	groepen,	14	van	de	
25	deelnemers	in	de	placebogroep	en	18	in	de	gabapentinegroep.	
	
Conclusies	

Niveau 2	

Valproïnezuur is niet superieur aan placebo in het verminderen van 
cannabisonthoudingsverschijnselen.  
 
A2 Haney e.a., 2004; Levin e.a., 2004  

Niveau 2	

Er is enige evidentie dat gabapentine mogelijk effectief is bij cannabisonthouding en mogelijk ook ten 
aanzien van een afname in gebruik van cannabis, maar zolang er geen aanvullend bewijs is wordt het 
niet als medicatie aanbevolen. 
 
A2 Mason e.a., 2012  

	
Spierrelaxans	
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Baclofen	
Haney	e.a.	(2010)	deden	een	studie	waarin	patiënten	met	cannabisafhankelijkheid	60	of	90	
mg	baclofen	per	dag	versus	een	placebo	kregen	aangeboden.	Er	waren	13	deelnemers	
geïncludeerd	in	de	studie,	waarvan	drie	uitvallers.	Patiënten	kregen	gedurende	de	
onderzoeksperiode	baclofen	in	verschillende	doses	of	placebo.	Er	werd	ambulant	gestart	
met	de	medicatie	en	in	deze	fase	van	acht	dagen	konden	de	deelnemers	hun	eigen	cannabis	
blijven	gebruiken.	Vervolgens	werden	ze	acht	dagen	opgenomen	en	kregen	de	deelnemers	
de	eerste	dag	nog	minimaal	zes	keer	per	dag	cannabis	op	recept	(THC-gehalte	3.2%)	voor	het	
opvangen	van	onthoudingsklachten	en	werd	daarna	de	marihuana	vervangen	door	geen	THC	
bevattende	marihuana.	Baclofen	verminderde	de	craving	naar	cannabis	(hierbij	dient	
vermeld	te	worden	dat	dit	gebeurde	in	de	fase	dat	zij	nog	cannabis	gebruikten)	en	nicotine	
op	een	dosisafhankelijke	wijze.	Baclofen	had	echter	geen	invloed	op	de	stemming	en	had	
ook	geen	invloed	op	terugval.	Baclofen	verslechterde	bovendien	het	cognitief	functioneren	
(accuraatheid	en	uitvoeren	van	taken).	Het	effect	op	onthouding	is	niet	duidelijk	doordat	de	
deelnemers	in	deze	groep	te	weinig	cannabisonthoudingsverschijnselen	hadden.		
	
Conclusie	

Niveau 2	

Deze kleine laboratoriumstudie levert geen bewijs dat baclofen effectief is in de behandeling van 
cannabisafhankelijkheid.  
 
A2 Haney e.a., 2010 

	
Cannabisreceptor	antagonisten	
Een	studie	met	rimonabant	werd	gestaakt	vanwege	ernstige	bijwerkingen	en	is	inmiddels	ook	
uit	de	handel	genomen.	Het	is	niet	duidelijk	of	andere	antagonisten	dezelfde	bijwerkingen	
hebben	(BAP,	2012).	
	
11.3.2	 Symptoomgerichte	medicatie:	toepassing	benzodiazepinen	en	benzodiazepine	

verwante	slaapmiddelen	bij	slapeloosheid		
	
Slaapproblemen	komen	regelmatig	voor	bij	cannabisonthouding	en	kunnen	behandeld	
worden	met	benzodiazepinen	verwante	slaapmiddelen.	Benzodiazepine	verwante	
slaapmiddelen,	ook	wel	Z-benzodiazepinen	of	nonbenzodiazepinen	genoemd,	zijn	
slaapmiddelen	met	een	afwijkende	chemische	structuur	maar	hetzelfde	moleculair	
aangrijpingspunt	en	dezelfde	werking	als	(klassieke)	benzodiazepinen.	Voorbeelden	hiervan	
zijn	zolpidem	en	zopiclone.	
In	veel	richtlijnen	wordt	een	lage	dosis	benzodiazepinen,	zoals	diazepam,	gedurende	een	
korte	tijd	aanbevolen	om	optredende	slaap-	en	angstproblemen	te	behandelen	(NSW	
Department	of	Health,	2008a;	Palmer,	2001).	Het	voorschrijven	van	benzodiazepinen	dient	
plaats	te	vinden	na	zorgvuldige	taxatie	en	monitoring.	Er	is	niet	aangetoond	dat	het	gebruik	
van	benzodiazepinen	tijdens	een	cannabisonthouding	ervoor	zorgt	dat	patiënten	langer	in	
behandeling	blijven.	Het	voorschrijven	van	deze	medicatie	moet	daarom	van	korte	duur	zijn,	
het	liefst	in	een	zo	laag	mogelijke	dosis	en	gecombineerd	worden	met	psychosociale	
behandeling	(NSW	Department	of	Health,	2008a;	Alcohol	and	Other	Drug	Withdrawal:	
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van	benzodiazepinen	tijdens	een	cannabisonthouding	ervoor	zorgt	dat	patiënten	langer	in	
behandeling	blijven.	Het	voorschrijven	van	deze	medicatie	moet	daarom	van	korte	duur	zijn,	
het	liefst	in	een	zo	laag	mogelijke	dosis	en	gecombineerd	worden	met	psychosociale	
behandeling	(NSW	Department	of	Health,	2008a;	Alcohol	and	Other	Drug	Withdrawal:	
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Practice	Guidelines,	2nd	ed.,	Turning	Point	2012;	Clinical	guidelines	for	withdrawal	
management	and	treatment	of	drug	dependence	in	closed	settings	van	de	WHO,	2009).		
Een	laboratoriumstudie	van	Vandrey	e.a.	(2011)	onder	20	deelnemers,	waarvan	85%	man,	
met	bij	aanvang	een	abstinentieduur	van	drie	dagen,	laat	zien	dat	zolpidem	(met	een	
vertraagde	afgifte)	de	slaaparchitectuur	en	slaapefficiëntie	tijdens	cannabisonthouding	
verbeterde.	Zolpidem	had	geen	effect	op	de	slaaplatentietijd	en	ook	werd	er	geen	afname	
van	de	overige	onthoudingsverschijnselen	gemeten	met	de	marihuana	withdrawal	checklist	
(MWC).	De	conclusies	zijn	gebaseerd	op	een	polysomnografie	en	subjectieve	metingen	
waarbij	er	ook	werd	gekeken	naar	het	cognitief	functioneren.		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Benzodiazepinen kunnen tijdens de cannabisonthouding helpen om slaap- en angstklachten te 
verminderen. Het is niet aangetoond dat patiënten dan ook langer in behandeling blijven.	Het 
voorschrijven van deze medicatie moet van korte duur zijn, het liefst in een zo laag mogelijke dosis. 
 
D NSW Department of Health, 2008a; Alcohol and Other Drug Withdrawal: Practice Guidelines, 2nd 
 ed. Fitzroy, Victoria: Turning Point Alcohol and Drug Centre, 2012; Clinical guidelines for 
 withdrawal management and treatment of drug dependence in closed settings van de WHO, 2009 

Niveau 2 

Zolpidem (met een vertraagde afgifte) lijkt de slaaparchitectuur en slaapefficiëntie tijdens 
cannabisonthouding te verbeteren.  
 
A2 Vandrey e.a., 2011 

	
Voedingssupplementen	
Het	anti-oxidans	N-acetylcysteïne	(NAC)	is	een	prodrug	van	het	natuurlijk	voorkomend	
aminozuur	cysteïne.	Preklinische	studies	hebben	laten	zien	dat	na	het	regelmatig	gebruik	
van	verslavende	middelen	er	een	verstoring	van	de	cysteïne–glutamineuitwisseling	ontstaat	
binnen	het	corticostriatale	circuit.	Men	veronderstelt	dat	deze	verstoring	een	rol	speelt	in	
het	continueren	van	verslavingsgedrag	(Kalivas	e.a.,	2009).	NAC	kan	mogelijk	door	
modulering	van	dit	verstoorde	transportsysteem	een	rol	spelen	bij	de	behandeling	van	
afhankelijkheid	van	middelen	(Knacksted	e.a.,	2009).	Dier-	en	preklinische	studies	
ondersteunen	de	potentiële	rol	die	NAC	kan	spelen	bij	verslaving	(Amen	e.a.,	2011).	In	een	
dubbelblinde	placebogecontroleerde	RCT	van	Gray	uit	2012	met	116	adolescenten	tussen	de	
15	en	21	jaar	die	afhankelijk	waren	van	cannabis	gebruikten	de	deelnemers	gedurende	de	
studieperiode	van	acht	weken	minder	cannabis	dan	de	deelnemers	in	de	placebogroep.	De	
deelnemers	kregen	tweemaal	daags	600	mg	NAC	in	combinatie	met	contingentie	
management	en	een	kortdurend	(10	minuten	-	1	keer	per	week)	op	stoppen	gericht	
counselingsgesprek.	De	primaire	uitkomstmaat	was	de	kans	(odds)	op	schone	urine-uitslagen	
bij	de	deelnemers	die	NAC	kregen	vergeleken	met	degenen	die	placebo	kregen.	De	kans	op	
schone	urine-uitslagen	bleek	ruim	twee	keer	zo	groot	bij	de	deelnemers	die	NAC	kregen	
(odds	ratio=2.4,	95%	CI=1.1-52	p=0.029).	Bovendien	traden	deze	verschillen	al	in	de	eerste	
week	op	en	NAC	kan	dus	mogelijk	ook	een	effect	hebben	op	de	onthoudingsverschijnselen	al	
is	dit	niet	onderzocht	in	deze	studie.	NAC	had	bovendien	weinig	bijwerkingen.	
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Conclusie	

Niveau 2 

N-acetylcysteïne (NAC) zorgt mogelijk voor een afname van cannabisgebruik bij adolescenten die 
willen stoppen met het gebruik van cannabis.  
 
A2 Gray e.a., 2012 

	
Overige	overwegingen	
Van	de	onderzochte	medicijnen	zolpidem,	buspiron,	bupropion,	nefazodone,	mirtazapine,	
divalproïnezuur,	gabapentine,	baclofen,	N-acetylcysteïne	en	orale	THC	lijken	alleen	
gabapentine	en	zolpidem	mogelijk	effectief	in	het	verminderen	van	onthoudingsklachten.	
Echter	is	er	op	dit	moment	geen	duidelijke	evidentie	voor	farmacologische	behandeling	van	
klachten	bij	cannabisonthouding	en	er	kan	daarom	geen	farmacologische	behandeling	
aanbevolen	worden.	Orale	THC	lijkt	een	kandidaat	om	onthoudingsverschijnselen	te	
onderdrukken.	In	het	bijzonder	bij	patiënten	met	ernstige	onthoudingsklachten	lijkt	het	een	
optie.	Verder	onderzoek	in	een	intramurale	setting	met	verschillende	doses	is	echter	nodig,	
onder	meer	om	de	veiligheid	van	hoge	doses	te	onderzoeken.		
Op	dit	moment	is	er	geen	evidentie	om	antidepressiva	voor	te	schrijven	als	farmacotherapie	
voor	cannabisonthouding.	Depressieve	klachten	komen	echter	regelmatig	voor	bij	
cannabisgebruikers	en	dit	kan	een	reden	zijn	om	antidepressiva	voor	te	schrijven.	In	dat	
geval	is	deze	medicatie	gericht	op	een	onderliggende	depressie	en	niet	op	het	tegengaan	van	
onthoudingsverschijnselen.	Het	is	mogelijk	dat	sommige	antidepressiva	en	bupropion	de	
angst-	en	slaapproblemen	in	de	eerste	stadia	van	onthouding	juist	kunnen	versterken.	
Daarentegen	kan	mirtazapine	mogelijk	wel	een	verbetering	van	de	slaap	geven	bij	
detoxificatie	van	cannabis,	maar	heeft	mirtazapine	waarschijnlijk	geen	effect	op	
onthoudingsverschijnselen	als	angst,	somberheid	en	prikkelbaarheid	(Haney	e.a.,	2010).	
De	richtlijn	TIP	uit	2006	adviseert	om	de	meeste	klachten	gedurende	de	onthouding	te	
behandelen	met	niet	verslavende,	symptoomgerichte	medicatie.	Bij	patiënten	met	blijvende	
slaapproblemen	wordt	trazadon	geadviseerd	(practice	based).	Benzodiazepinen	kunnen	
volgens	deze	richtlijn	tijdens	de	detoxificatie	het	best	vermeden	worden.	Benzodiazepinen	
zoals	diazepam	worden	in	veel	andere	richtlijnen	wel	geadviseerd.	Ondanks	het	gegeven	dat	
er	geen	evidentie	in	de	literatuur	is	voor	benzodiazepinen	wordt	het	ook	in	Nederland	in	het	
algemeen	vaak	gebruikt	om	symptomen	als	angst	en	slaapstoornissen	te	behandelen.	Het	is	
niet	aangetoond	dat	het	gebruik	van	benzodiazepinen	tijdens	een	cannabisonthouding	
ervoor	zorgt	dat	patiënten	langer	in	behandeling	blijven.	Er	zijn	wel	studies	waarin	
aangetoond	wordt	dat	zolpidem	(met	een	vertraagde	afgifte)	de	slaaparchitectuur	en	
slaapefficiëntie	tijdens	cannabisonthouding	verbetert.	Het	voorschrijven	van	deze	medicatie	
moet	echter,	net	als	bij	de	benzodiazepinen,	van	korte	duur	zijn,	het	liefst	in	een	zo	laag	
mogelijke	dosis	en	in	combinatie	met	psychosociale	behandeling	(NSW	Department	of	
Health,	2008a;	Palmer,	2001).	Op	grond	hiervan	meent	de	werkgroep	dat	zolpidem	met	een	
vertraagde	afgifte	geschikt	is	om	ernstige	slaapproblemen	te	behandelen	bij	
cannabisonthouding.	
Tabel	11.1	geeft	een	overzicht	van	medicatie	dat	op	basis	van	beperkt	beschikbare	literatuur	
geadviseerd	wordt	bij	de	behandeling	van	de	verschillende	symptomen	die	kunnen	optreden	
tijdens	de	onthouding.	Dit	overzicht	is	gebaseerd	op	informatie	uit	de	Clinical	guidelines	for	
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moet	echter,	net	als	bij	de	benzodiazepinen,	van	korte	duur	zijn,	het	liefst	in	een	zo	laag	
mogelijke	dosis	en	in	combinatie	met	psychosociale	behandeling	(NSW	Department	of	
Health,	2008a;	Palmer,	2001).	Op	grond	hiervan	meent	de	werkgroep	dat	zolpidem	met	een	
vertraagde	afgifte	geschikt	is	om	ernstige	slaapproblemen	te	behandelen	bij	
cannabisonthouding.	
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geadviseerd	wordt	bij	de	behandeling	van	de	verschillende	symptomen	die	kunnen	optreden	
tijdens	de	onthouding.	Dit	overzicht	is	gebaseerd	op	informatie	uit	de	Clinical	guidelines	for	
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withdrawal	management	and	treatment	of	drug	dependence	in	closed	settings	(WHO,	2009)	
en	Alcohol	and	Other	Drug	Withdrawal:	Practice	guidelines	(Turning	Point,	2012).	
	
Tabel	11.1	 	 Mogelijke	medicatie	voor	symptomen,	die	kunnen	ontstaan	tijdens	cannabisonthouding	

Symptomen Medicatie 
slaapproblemen 
onrust, angst, prikkelbaarheid 
maagklachten 
pijnklachten, hoofdpijn 
misselijkheid 

benzodiazepinen, zolpidem, zopiclone, promethazine 
diazepam. 
mebeverine. 
paracetamol, NSAID’s  
promethazine, metoclopramide 

Bron:	Drug	and	Alcohol	Withdrawal	Clinical	Practice	Guidelines,	Turning	Point	2008;	WHO,	2009.		
	
Aanbevelingen	 	
• De onthoudingssymptomen zijn over het algemeen tijdelijk en niet dusdanig dat medicatie nodig is. Er is geen 

duidelijke evidentie voor een farmacologische behandeling van cannabisonthouding en er kan daarom geen 
farmacologische behandeling aanbevolen worden.  

• Persisterende klachten gedurende de detoxificatieperiode kunnen het best behandeld worden met niet verslavende 
symptoomgerichte medicatie of met benzodiazepinen, of z-benzodiazepinen (ook wel benzodiazepinen verwante 
slaapmedicatie genaamd), mits dit van korte duur is en de dosis niet te hoog is. 

11.4 Specifieke	doelgroepen	
	
Het	merendeel	van	de	geïncludeerde	deelnemers	in	studies	naar	medicatie	ter	behandeling	
van	onthoudingsverschijnselen	bij	cannabisdetoxificatie	zijn	uitgevoerd	bij	mannen.	De	
kinetiek	van	THC	en	metabolieten	is	vergelijkbaar	voor	mannen	en	vrouwen.	Ongeacht	de	
wijze	van	toediening	is	de	halfwaardetijd	voor	THC	voor	mannen	en	vrouwen	tussen	25	en	
36	uur	(Wall	e.a.,	1983).	Over	ouderen	en	vrouwen	zijn	in	de	literatuur	verder	geen	
specifieke	aanbevelingen	gevonden.	
	
Jongeren	12-23	jaar	
In	studies	van	Nocon	e.a.	(2006)	en	Cornelius	e.a.	(2006)	naar	specifieke	criteria	die	kunnen	
duiden	op	cannabisafhankelijkheid	(volgens	de	DSM-IV)	onder	cannabisgebruikende	
jongeren	worden	verschijnselen	passend	bij	cannabisonthouding	het	vaakst	door	hen	
gerapporteerd.	Ruim	90%	(90.6)	van	de	adolescenten	met	cannabisafhankelijkheid	
rapporteerde	in	het	onderzoek	van	Nocon	e.a.	(2006)	dat	zij	last	hadden	van	
onthoudingsverschijnselen.	Er	zijn	drie	prospectieve	studies	met	jongeren	gevonden	waarin	
gekeken	is	naar	het	effect	van	deze	onthoudingsverschijnselen	op	het	behandelresultaat.	In	
een	studie	van	Green	en	Kelly	uit	2014	bij	90	cannabis	gebruikende	jongeren	was	het	
behandelresultaat	na	een	jaar	hetzelfde	tussen	adolescenten	met	en	zonder	
onthoudingsverschijnselen	bij	de	start	van	de	behandeling.	In	het	onderzoek	van	Davis	e.a.	
(2016)	bij	110	jongeren	hadden	onthoudingsverschijnselen	ook	geen	effect	op	het	
behandelresultaat	(abstinentie)	tijdens	een	ambulant	behandelprogramma	van	drie	
maanden.	Wel	vielen	ex-gebruikers	met	onthoudingsverschijnselen	snéller	terug	in	het	
gebruik	van	cannabis.	Ook	in	de	studie	van	Arend	in	Denemarken	uit	2007	met	36	
deelnemers	(gemiddelde	leeftijd	van	22.8	jaar)	had	het	cannabisonthoudingssyndroom	geen	
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invloed	op	het	behandelresultaat	(terugval	in	gebruik).	Er	werd	in	deze	studie	geen	verschil	
in	de	ernst	van	onthoudingsscores	gevonden	tussen	de	deelnemers	jonger	dan	25	jaar	en	
deelnemers	ouder	dan	25	jaar.		
	

Niveau 2 

Onthoudingsverschijnselen komen regelmatig voor bij jongeren die zich melden voor behandeling. 
Deze klachten zijn in het algemeen gering en behoeven meestal geen opname (alleen bij bijkomende 
psychische problemen).  
Er is ook geen relatie met het uiteindelijke behandelresultaat (blijvende abstinentie).  
 
B Nocon e.a., 2006; Arendt, 2007; Green & Kelly, 2014; Davis e.a., 2016  

	
Zwangeren	
Cannabis	passeert	gemakkelijk	de	placenta	en	kan	daardoor	schadelijke	effecten	hebben	op	
de	foetus.	Cannabisgebruik	wordt	geassocieerd	met	foetale	groeivertraging	en	
vroeggeboorte.	Een	probleem	bij	de	huidige	studies	is	dat	zij	verstoord	worden	door	
confounders	als	tabaksgebruik,	gebruik	van	harddrugs	en	sociaal	demografische	factoren.	
Bovendien	zijn	de	meeste	studies	gebaseerd	op	zelfrapportage	en	niet	op	een	exacte	
kwantificering	van	gebruik.	De	resultaten	van	de	verschillende	studies	zijn	daardoor	
wisselend.	Desondanks	zijn	er	steeds	meer	aanwijzingen	dat	cannabisgebruik	gedurende	de	
zwangerschap	neurologische	ontwikkelingsstoornissen	of	klachten,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	
van	hyperactiviteit,	kan	veroorzaken	(Metz	e.a.,	2015).	Vrouwen	die	cannabis	gebruiken	
moeten	daarom	dringend	geadviseerd	worden	hun	gebruik	te	staken.	De	uitgangspunten	
voor	een	detoxificatie	van	cannabis	zijn	voor	zwangere	hetzelfde	als	voor	niet	zwangere	
vrouwen	en	de	detoxificatie	kan	in	elk	trimester	van	de	zwangerschap	gebeuren.	Omdat	er	
op	dit	moment	geen	farmacotherapie	is	waarvan	de	effectiviteit	onomstotelijk	is	
aangetoond	en	de	gezondheidsrisico’s	van	een	detoxificatie	gering	zijn,	wordt	gebruik	van	
medicatie	tijdens	de	zwangerschap	afgeraden.	In	het	geval	van	symptoomgerichte	medicatie	
dient	er	uitgebreide	voorlichting	plaats	te	vinden	over	de	voor-	en	nadelen	van	de	voor	te	
schrijven	medicatie.	(TIP,	Turning	Point,	2006;	WHO,	2009;	BAP,	2012).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Ongeacht de wijze van toediening is de halfwaardetijd voor THC voor mannen en vrouwen tussen 25 
en 36 uur. 
  
C Wall e.a., 1983 

Niveau 3 

de halfwaardetijd voor THC voor mannen en vrouwen ligt tussen 25 en 36 uur, ongeacht de wijze van 
toediening. 
  
C Wall e.a., 1983 

Niveau 3 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat cannabisgebruik gedurende de zwangerschap neurologische 
ontwikkelingsstoornissen of klachten kan veroorzaken bij het kind, onder meer in de vorm van 
hyperactiviteit. 
 
C Metz e.a., 2015 
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vrouwen	en	de	detoxificatie	kan	in	elk	trimester	van	de	zwangerschap	gebeuren.	Omdat	er	
op	dit	moment	geen	farmacotherapie	is	waarvan	de	effectiviteit	onomstotelijk	is	
aangetoond	en	de	gezondheidsrisico’s	van	een	detoxificatie	gering	zijn,	wordt	gebruik	van	
medicatie	tijdens	de	zwangerschap	afgeraden.	In	het	geval	van	symptoomgerichte	medicatie	
dient	er	uitgebreide	voorlichting	plaats	te	vinden	over	de	voor-	en	nadelen	van	de	voor	te	
schrijven	medicatie.	(TIP,	Turning	Point,	2006;	WHO,	2009;	BAP,	2012).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Ongeacht de wijze van toediening is de halfwaardetijd voor THC voor mannen en vrouwen tussen 25 
en 36 uur. 
  
C Wall e.a., 1983 

Niveau 3 

de halfwaardetijd voor THC voor mannen en vrouwen ligt tussen 25 en 36 uur, ongeacht de wijze van 
toediening. 
  
C Wall e.a., 1983 

Niveau 3 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat cannabisgebruik gedurende de zwangerschap neurologische 
ontwikkelingsstoornissen of klachten kan veroorzaken bij het kind, onder meer in de vorm van 
hyperactiviteit. 
 
C Metz e.a., 2015 
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11.5 Medicatie	na	detoxificatie	
Voor	informatie	over	medicatie	na	detoxificatie	wordt	verwezen	naar	de	MDR	‘niet-opioïde	
drugs’	die	momenteel	wordt	uitgewerkt	en	waarvan	verwacht	wordt	dat	deze	in	2017	
verschijnt.	

11.6 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
De	eerste	onderzoeken	naar	Orale	THC	bij	de	behandeling	van	cannabisverslavingen	laten	
positieve	resultaten	zien.	Nader	onderzoek	naar	het	effect	van	oraal	THC	op	de	
onthoudingsklachten	is	nodig	om	het	middel	te	kunnen	aanbevelen.	
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12 Tabak		
Robert	van	de	Graaf	•	Josette	Slingerland		
	
Samenvatting	

	
Inleiding	
Eén	op	de	vier	Nederlanders	boven	de	leeftijd	van	twaalf	jaar	rookt.	In	totaal	roken	zo’n	3,6	
miljoen	Nederlanders.	De	leeftijdscategorie	van	20-30	jaar	heeft	de	hoogste	prevalentie	
rokers,	namelijk	36.8%	(CBS,	2015).	Roken	is	een	groot	sociaalmaatschappelijk	probleem	met	
forse	gezondheidsschade.	Van	de	totale	ziektelast	wordt	13.1%	door	roken	veroorzaakt	
(RIVM,	2014).	Stoppen	met	roken	kan	grote	gezondheidswinst	opleveren.	De	slagingskans	
van	een	rookstop	poging	kan	worden	vergroot	met	gedragsmatige	en	medicamenteuze	
ondersteuning	(Feenstra,	2005).		

• Neurobiologie 
De tijd tussen inhalatie van nicotine en het bereiken van de hersenen is circa zeven tot tien seconden. Deze korte tijd 
tussen absorptie, distributie en het aangrijpen op de receptoren in het brein is medeverantwoordelijk voor de zeer 
verslavende werking van tabaksrook. Het cholinerge systeem speelt een significante rol in het beloningssysteem. Nicotine 
medieert een bekrachtiging/beloning in het mesocorticolimbisch dopaminesysteem. Een nicotine-intoxicatie verloopt 
bifasisch. In lage dosering stimulerend en in hoge dosering sederend en heeft meestal milde verschijnselen. 
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
Het plotseling staken of verminderen van het tabaksgebruik wordt binnen 24 uur gevolgd door vier (of meer) van de 
volgende klachten of verschijnselen: 1. prikkelbaarheid, frustratie of woede; 2. angst; 3. moeite met concentreren; 4. 
toegenomen eetlust; 5. rusteloosheid; 6. sombere stemming; 7. insomnia.  
• Anamnese 
Maak een inschatting van de verwachten ernst van de detoxificatie aan de hand van de Fagerstrom test en op basis van 
eerdere stoppogingen, schat de eventueel te verwachten complicaties in, vraag contra-indicaties voor eventuele medicatie 
uit bij start ondersteunende medicatie en let op medicamenteuze interacties of veranderde kinetiek door stoppen met 
roken. Speciale aandacht is vereist bij Diabetes Mellitus, omdat bij het stoppen met roken de metabole activiteit van 
CYP1A2 wordt verlaagd en er een veranderde insulinerespons optreedt. Daarnaast is speciale attentie bij Colitis Ulcerosa 
van belang vanwege de kans op het uitlokken van exacerbatie. Ook zijn psychotische ziektebeelden en ernstige 
stemmings- en angstproblematiek in plaats van stemmingsstoornis een aandachtspunt. 
• Lichamelijk onderzoek 
Roken veroorzaakt veel schade aan orgaansystemen. De meeste symptomen ontstaan pas vaak na het veertigste 
levensjaar. Onderzoek van verschillende orgaanfuncties als hart-, long-, en vaatstelsel zijn hierin belangrijk. 
• Bepaling van de setting 
De voorkeur gaat uit naar een ambulante setting aangezien de onthouding lang kan duren en er nagenoeg geen 
complicaties optreden. Over het algemeen verbeteren psychiatrische klachten als angst, stress en depressieve stemming 
ongeacht het psychiatrisch ziektebeeld binnen enkele weken tot jaren na abstinentie van tabak.  
• Monitoring 
De werkgroep adviseert voor het monitoren van de detoxificatieklachten de Nederlandse vertaling van de Minnesota 
Withdrawal Scale – Revised (MNWS-R) te gebruiken. Voor het meten van trek (craving) kan een numerieke rating scale 
(NRS, nul tot tien schaal) gebruikt worden. Met name depressieve stemming is een belangrijke parameter voor terugval.  
• Farmacotherapie bij (te verwachten ernstige) onthoudingsverschijnselen 
Nicotine vervangende medicatie (NVM) is de eerst aangewezen medicatie. NVM kan direct bij het stoppen gestart worden. 
Bij andere farmacotherapie moet één tot twee weken eerder gestart worden alvorens te stoppen met tabak. 
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Naast	de	schadelijke	radicalen	bevat	tabaksrook	duizenden	stoffen,	waarvan	meerdere	een	
carcinogene	werking	hebben	of	giftig	zijn.	Van	veel	stoffen	in	tabaksrook	is	de	identiteit	en	
werking	nog	niet	vastgesteld.	Nicotine	wordt	hoofdverantwoordelijk	gehouden	voor	het	
sterk	verslavende	effect	van	tabak	en	de	onthoudingsverschijnselen	bij	het	stoppen	met	
roken	(Benowitz,	2008).	Additieven	als	smaakstoffen	worden	toegevoegd	om	het	product	
aantrekkelijker	te	maken	voor	gebruik,	maar	kunnen	zelf	ook	schadelijke	effecten	hebben	
(Schenk	e.a.,	2012).	Daarnaast	kunnen	de	andere	bestanddelen	van	tabak	sensorische	
prikkeling	geven	met	(geconditioneerde)	bekrachtiging	tot	gevolg	(Balfour,	2002).		
Nicotine	heeft	zowel	effect	op	het	perifere	als	op	het	centrale	zenuwstelsel.	Via	de	
nicotinerge	acetylcholinereceptoren	(nAChR)	beïnvloedt	nicotine	diverse	systemen	in	het	
brein.	Het	nAChR-	systeem	bestaat	uit	vijf	subunits	die	samen	een	functionele	receptor	
vormen.	Elke	subunit	bevat	verschillende	subtypen	met	elk	zijn	eigen	dynamiek.	Activering	
van	nAChR	resulteert	in	het	vrijkomen	van	andere	neurotransmitters,	waaronder	dopamine.	
Dit	heeft	een	centrale	rol	in	het	verslavende	effect	van	nicotine	via	het	mesocorticolimbische	
dopaminerge	systeem,	ventrale	tegmentale	gebied,	nucleus	accumbens	en	prefrontale	
cortex.	Tolerantie	ontwikkelt	zich	door	neuroadaptatie	bij	chronische	blootstelling	aan	
nicotine	(Kenny	&	Markou,	2001).		
Nicotine	wordt	grotendeels	gemetaboliseerd	in	de	lever.	Diverse	enzymen	zijn	hiervoor	
verantwoordelijk:	primair	het	enzym	CYP2A6	en	in	mindere	mate	CYP2B6	en	CYP2E1.	Verder	
wordt	een	klein	gedeelte	van	de	nicotine	gemetaboliseerd	in	de	longen.	De	belangrijkste	
metabolieten	van	nicotine	zijn	cotinine	(70-80%)	en	nicotineoxide	(4%).	Deze	metabolieten	
worden	via	de	nieren	uitgescheiden	evenals	een	deel	van	de	nicotine,	dat	
ongemetaboliseerd	via	de	urinewegen	het	lichaam	verlaat.	De	eliminatiehalfwaardetijd	van	
nicotine	is	circa	twee	uur	en	van	cotinine	ongeveer	zestien	tot	twintig	uur	(Loonen	&	Hover,	
2012;	Ries	e.a.,	2014).	
Nicotine	zorgt	naast	dopamine	ook	voor	het	vrijkomen	van	andere	neurotransmitters,	zoals	
norepinefrine,	serotonine,	endorfines,	acetylcholine,	GABA	en	glutamaat	(Loonen	&	Hover,	
2012).	Mogelijk	dat	deze	neurotransmitters	een	rol	spelen	in	de	grote	verscheidenheid	van	
(subjectief	ervaren)	psychische,	gedragsmatige	en	lichamelijke	effecten,	zoals	verbeterde	
concentratie,	een	betere	stemming,	angstvermindering,	ontspanning,	stimulering	en	een	
vermindering	van	het	hongergevoel	(Kenny	&	Markou,	2001).	Perifeer	grijpt	nicotine	aan	op	
de	nAChR	in	de	autonome	ganglia	en	de	motorische	eindplaatjes.	Dit	laatste	kan	resulteren	
in	spierkrampen	en	onwillekeurige	spiercontracties.	Nicotine	heeft	een	indirect	stimulerend	
effect	op	het	sympathisch	zenuwstelsel	door	een	verhoogde	afgifte	van	epinefrine	in	het	
bijniermerg.	Hierdoor	stijgen	de	bloeddruk,	hartfrequentie	en	cardiale	output	(de	
hoeveelheid	bloed	die	het	hart	per	minuut	wegpompt),	neemt	de	ademfrequentie	toe,	stijgt	
de	glucosespiegel	en	treedt	er	vasospasme	van	de	kleine	huidvaatjes	op	wat	een	lagere	
huidtemperatuur	tot	gevolg	heeft.	Verder	zorgt	nicotine	voor	een	verhoging	van	de	afgifte	
van	adrenocorticotroop	hormoon	(ACTH)	in	de	adenohypofyse,	dat	op	zijn	beurt	de	aanmaak	
en	afgifte	van	corticosteroïden	(o.a.	cortisol)	in	de	bijnierschors	stimuleert.	Parasympatische	
stimulatie	door	nicotine	resulteert	in	toegenomen	tonus	en	motiliteit	van	de	darmen	
(American	Psychiatric	Association,	2000).	
De	meerderheid	van	de	tabaksgebruikers	krijgt	nicotine	binnen	door	het	roken	van	
sigaretten,	gevolgd	door	shag,	sigaren	en	pijp	(Schenk	e.a.,	2012).	Een	sigaret	bevat	acht	tot	
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negen	milligram	nicotine.	Rokers	kunnen	door	de	manier	van	inhalatie	de	hoeveelheid	
tabaksrook	zo	‘titreren’	dat	ze	gemiddeld	per	sigaret	zo’n	één	tot	drie	milligram	nicotine	
binnen	krijgen	(Mayer,	2014).	De	geïnhaleerde	nicotine	wordt	direct	geabsorbeerd	in	het	
pulmonale	vaatbed	en	vervolgens	getransporteerd	naar	het	brein;	nicotine	passeert	
gemakkelijk	de	bloedhersenbarrière.	De	tijd	tussen	inhalatie	van	nicotine	en	het	bereiken	
van	de	hersenen	is	zeven	tot	tien	seconden.	Deze	korte	tijd	tussen	absorptie,	distributie,	en	
het	aangrijpen	op	de	receptoren	in	het	brein	is	medeverantwoordelijk	voor	de	zeer	
verslavende	werking	van	tabaksrook	(Klinke	&	Jónsdótter,	2014).		
Rookloze	tabak	is	tabak	die	niet	verbrand	wordt.	Hierbij	komen	er	dus	geen	
verbrandingsproducten	vrij.	Pruimtabak,	snuiftabak	(snuff)	of	snus	zijn	vormen	hiervan.	Snus	
is	een	vochtige	poedertabak	die	onder	de	bovenlip	geplaatst	wordt.	Snus	is	illegaal	in	de	
Europese	Unie,	behalve	in	Zweden.	Het	gebruik	van	rookloze	tabak	gaat	gepaard	met	minder	
gezondheidsrisico’s	dan	het	roken	van	tabak.	Het	geeft,	echter	wel	een	verhoogde	kans	op	
pancreas-	en	mondbodemkanker	(Benowitz,	2008).		

12.1 Screening	en	diagnostiek	
	
12.1.1	Wanneer	vormt	het	gebruik	van	tabak	(nicotine)	een	risico	op	intoxicatie?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Sigarettenrokers	van	15	jaar	en	ouder	rookten	in	2014	gemiddeld	13	sigaretten	per	dag	
(TNS-NIPO,	2014).	In	tegenstelling	tot	andere	middelen	beschrijft	de	DSM-5	geen	specifiek	
intoxicatiesyndroom	voor	tabak.	Het	roken	van	tabak	leidt	ook	niet	snel	tot	ernstige	
intoxicaties	(overdosering)	(Hulzebos	e.a.,	1998;	Mayer,	2014).	Mocht	een	ernstige	nicotine-
intoxicatie	toch	optreden,	bijvoorbeeld	na	het	eten	van	tabak	of	innemen	van	NVM,	dan	
verloopt	deze	vaak	bifasisch.	In	een	lage	dosering	is	nicotine	stimulerend	en	in	hogere	
dosering	sederend	(Norton	e.a.,	1992).	De	vroege	symptomen	(15-60	minuten)	zijn	onder	
meer	misselijkheid,	speekselvloed,	buikpijn,	overgeven,	tachycardie,	hypertensie,	bleekheid,	
tachypnoe,	bronchorroe,	duizeligheid,	miosis,	hoofdpijn,	ataxie,	verwardheid,	tremoren,	
spierfasciculaties	en	convulsies.	Later	(30	minuten-4	uur)	kunnen	de	volgende	symptomen	
optreden:	diarree,	ademhalingsdepressie,	dyspnoe,	apnoe,	bradycardie,	hypotensie,	
arythmieën,	shock,	mydriasis,	zwakte,	hypotonie,	lethargie,	coma	en	
verlammingsverschijnselen	(Soghoian,	2011).	Een	nicotine-intoxicatie	kan	ook	resulteren	in	
overlijden	(Hulzebos	e.a.,	1998).	De	voor	volwassenen	algemeen	geldende	letale	dosis	van	
nicotine	is	60	mg.	Omdat	de	biologische	beschikbaarheid	van	orale	nicotine	
(nicotinevloeistof	van	een	e-sigaret)	echter	20%	bedraagt,	is	de	fatale	dosering	500–1000	
mg,	wat	correspondeert	met	een	gemiddeld	volwassen	lichaamsgewicht	met	6.5–13	mg/kg.	
Bij	kinderen	ligt	die	dosis	lager.	Bij	jonge	kinderen	kan	een	intoxicatie	voorkomen	door	
bijvoorbeeld	tabaksresten	uit	een	asbak	te	eten	(Hulzebos	e.a.,	1998;	Mayer,	2014).	In	de	
literatuur	zijn	aanwijzingen	voor	suïcide	met	behulp	van	nicotine	(Solarino	e.a.,	2010).		
	
Conclusies	
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(nicotinevloeistof	van	een	e-sigaret)	echter	20%	bedraagt,	is	de	fatale	dosering	500–1000	
mg,	wat	correspondeert	met	een	gemiddeld	volwassen	lichaamsgewicht	met	6.5–13	mg/kg.	
Bij	kinderen	ligt	die	dosis	lager.	Bij	jonge	kinderen	kan	een	intoxicatie	voorkomen	door	
bijvoorbeeld	tabaksresten	uit	een	asbak	te	eten	(Hulzebos	e.a.,	1998;	Mayer,	2014).	In	de	
literatuur	zijn	aanwijzingen	voor	suïcide	met	behulp	van	nicotine	(Solarino	e.a.,	2010).		
	
Conclusies	
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Niveau 3 
Het roken van tabak leidt niet snel tot ernstige intoxicaties (overdosering). 
  
C Hulzebos e.a., 1998; C Mayer, 2014  

Niveau 3 
Een ernstige intoxicatie kan lethaal zijn door depressie van het centraal zenuwstelsel. 
 
C Hulzebos e.a., 1998  

Niveau 3 
Lethale dosis voor volwassenen is rond de 6.5–13 mg/kg nicotine. 
 
C Mayer, 2014 

Niveau 3 

Een nicotine-intoxicatie verloopt bifasisch. In lage dosering stimulerend en in hoge dosering 
sederend. 
 
C Norton e.a., 1992  

	
Aanbeveling	

• Bij symptomen passend bij een intoxicatie van nicotine is het zinvol de vitale functies te controleren (ABCDE-
methodiek). Daarbij gaat de luchtweg (A, airway) voor de ademhaling (B, breathing) en de circulatie (C). Daarna 
komen het bewustzijn (D, disability) en omgeving (E, exposure) aan de orde.  

	
12.1.2	Welke	informatie	is	van	belang	om	de	ernst	van	het	tabaksonthoudingssyndroom	

vast	te	stellen?		
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Tabaksonthoudingssymptomen	treden	op	na	het	stoppen	met	het	gebruik	van	tabak	of	
hieraan	verwante	stoffen	zoals	nicotinevervangende	medicatie	(NVM).	De	symptomen	zijn	
veel	sterker	bij	rokers	van	tabak	ten	opzichte	van	gebruikers	van	NVM	(GWA;	Treutlein	e.a.,	
2011).	Dit	wordt	waarschijnlijk	veroorzaakt	doordat	bij	het	roken	van	tabak	het	
nicotinegehalte	hoger	is	en	sneller	stijgt	(APA,	2013).	Ook	andere	stoffen	in	tabaksrook	
kunnen	een	rol	spelen.	Het	tabaksonthoudingssyndroom	treedt	meestal	pas	op	als	er	voor	
het	stoppen	sprake	was	van	dagelijks	tabaksgebruik	gedurende	minimaal	enkele	weken,	
hoewel	dit	ook	bij	niet-dagelijkse	rokers	kan	voorkomen	(APA,	2013).	Niet	iedere	chronisch	
gebruiker	van	tabak	ervaart	klachten	bij	het	staken	ervan.	De	diagnose	
tabaksonthoudingssyndroom	volgens	de	DSM-5	kan	worden	gesteld	indien	er	aan	de	hierna	
genoemde	vier	voorwaarden	wordt	voldaan.		
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	
Tabaksonthoudingssyndroom	292.0	Classificatiecriteria	
A.	Dagelijks	tabaksgebruik	sinds	minimaal	enkele	weken	
B.	 Het	 plotseling	 staken	 of	 verminderen	 van	 het	 tabaksgebruik	 wordt	 binnen	 24	 uur	 gevolgd	 door	 vier	 (of	
meer)	van	de	volgende	klachten	of	verschijnselen:		
1.	Prikkelbaarheid,	frustratie	of	woede.	
2.	Angst.	
3.	Moeite	met	concentreren.		
4.	Toegenomen	eetlust.		
5.	Rusteloosheid.		
6.	Sombere	stemming.		
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7.	Insomnia.		
C.	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	
het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.		
D.	 De	 klachten	 of	 verschijnselen	 kunnen	 niet	 worden	 toegeschreven	 aan	 een	 somatische	 aandoening	 en	
kunnen	 niet	 beter	 worden	 verklaard	 door	 een	 andere	 psychische	 stoornis,	 waaronder	 de	 intoxicatie-	 of	
onthoudingssymptomen	van	een	ander	middel.	
American	Psychiatric	Association.	(2013).	Diagnostic	criteria	and	codes.	In	Diagnostic	and	statistical	manual	
of	mental	disorders	(5th	ed.).	Arlington,	VA:	Author.	APA,	2013.	

	
Na	circa	twee	tot	drie	dagen	abstinentie	zijn	de	klachten	zonder	ondersteuning	van	NVM	
meestal	het	hevigst.	De	onthoudingssymptomen	verdwijnen	meestal	na	twee	tot	drie	weken	
en	na	een	maand	zijn	de	meeste	patiënten	klachtenvrij,	hoewel	toename	in	eetlust	ook	na	
die	tijd	nog	aanwezig	kan	zijn	(American	Psychiatric	Association,	2013;	Hughes	e.a.,	2007).	
Ook	craving,	niet	onderdeel	van	het	tabaksonthoudingssyndroom	in	de	DSM-5,	kan	nog	lang	
blijven	bestaan.	Het	onthoudingsbeeld	is	over	het	algemeen	niet	ernstig	en	een	
gecompliceerd	beloop	treedt	niet	vaak	op.	Complicaties	zijn	vaak	gerelateerd	aan	comorbide	
problematiek	en	medicatiegebruik	(SAMHSA,	2006).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Het tabaksonthoudingsbeeld is over het algemeen niet ernstig en een gecompliceerd beloop 
treedt niet vaak op. Complicaties zijn vaak gerelateerd aan comorbide problematiek en 
medicatiegebruik. 
 
C SAMHSA, 2006  

Niveau 3 
Toename van craving en eetlust kunnen na abstinentie van tabak nog lang aanwezig zijn. 
 
C Hughes e.a., 2007 

Niveau 3 

De onthoudingssymptomen verdwijnen meestal na twee tot drie weken en na een maand zijn de 
meeste patiënten klachtenvrij. 
 
C Hughes e.a., 2007 

	
Overige	overwegingen	
Indien	de	patiënt	medicatie	wil	tegen	onthoudingsklachten	is	het	van	belang	om	bij	de	
indicatiestelling	rekening	te	houden	met	eventuele	contra-indicaties	voor	de	medicatie.	
	
Aanbevelingen	

• Het kan zinvol zijn om craving en eetlust te monitoren, omdat beiden lang na het stoppen problemen kunnen geven 
en een oorzaak van terugval kunnen zijn. Let hier met name op indien uit de voorgeschiedenis blijkt dat deze 
klachten toen ook aanwezig waren en/of een reden voor terugval waren.  

• Let tijdens de diagnostiek en indicatiestelling op contra-indicaties voor medicatie.  

	
12.1.2	Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	tabaksonthoudingssyndroom?	
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7.	Insomnia.		
C.	De	klachten	of	verschijnselen	van	criterium	B	veroorzaken	klinisch	significante	lijdensdruk	of	beperkingen	in	
het	sociale	of	beroepsmatige	functioneren	of	in	het	functioneren	op	andere	belangrijke	terreinen.		
D.	 De	 klachten	 of	 verschijnselen	 kunnen	 niet	 worden	 toegeschreven	 aan	 een	 somatische	 aandoening	 en	
kunnen	 niet	 beter	 worden	 verklaard	 door	 een	 andere	 psychische	 stoornis,	 waaronder	 de	 intoxicatie-	 of	
onthoudingssymptomen	van	een	ander	middel.	
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Na	circa	twee	tot	drie	dagen	abstinentie	zijn	de	klachten	zonder	ondersteuning	van	NVM	
meestal	het	hevigst.	De	onthoudingssymptomen	verdwijnen	meestal	na	twee	tot	drie	weken	
en	na	een	maand	zijn	de	meeste	patiënten	klachtenvrij,	hoewel	toename	in	eetlust	ook	na	
die	tijd	nog	aanwezig	kan	zijn	(American	Psychiatric	Association,	2013;	Hughes	e.a.,	2007).	
Ook	craving,	niet	onderdeel	van	het	tabaksonthoudingssyndroom	in	de	DSM-5,	kan	nog	lang	
blijven	bestaan.	Het	onthoudingsbeeld	is	over	het	algemeen	niet	ernstig	en	een	
gecompliceerd	beloop	treedt	niet	vaak	op.	Complicaties	zijn	vaak	gerelateerd	aan	comorbide	
problematiek	en	medicatiegebruik	(SAMHSA,	2006).	
	
Conclusies	

Niveau 3 

Het tabaksonthoudingsbeeld is over het algemeen niet ernstig en een gecompliceerd beloop 
treedt niet vaak op. Complicaties zijn vaak gerelateerd aan comorbide problematiek en 
medicatiegebruik. 
 
C SAMHSA, 2006  

Niveau 3 
Toename van craving en eetlust kunnen na abstinentie van tabak nog lang aanwezig zijn. 
 
C Hughes e.a., 2007 

Niveau 3 

De onthoudingssymptomen verdwijnen meestal na twee tot drie weken en na een maand zijn de 
meeste patiënten klachtenvrij. 
 
C Hughes e.a., 2007 

	
Overige	overwegingen	
Indien	de	patiënt	medicatie	wil	tegen	onthoudingsklachten	is	het	van	belang	om	bij	de	
indicatiestelling	rekening	te	houden	met	eventuele	contra-indicaties	voor	de	medicatie.	
	
Aanbevelingen	

• Het kan zinvol zijn om craving en eetlust te monitoren, omdat beiden lang na het stoppen problemen kunnen geven 
en een oorzaak van terugval kunnen zijn. Let hier met name op indien uit de voorgeschiedenis blijkt dat deze 
klachten toen ook aanwezig waren en/of een reden voor terugval waren.  

• Let tijdens de diagnostiek en indicatiestelling op contra-indicaties voor medicatie.  

	
12.1.2	Welke	differentiaaldiagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	tabaksonthoudingssyndroom?	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
De	eerder	beschreven	onthoudingssymptomen	kunnen	passend	zijn	bij	andere	comorbide	
psychiatrische	stoornissen,	zoals	een	angststoornis	of	een	depressieve	stoornis.	Stoppen	met	
roken	is	geassocieerd	met	vermindering	van	depressieve	stemming,	angst	en	stress.	Tevens	
is	het	geassocieerd	met	een	verbetering	van	de	kwaliteit	van	leven	en	een	positieve	
gemoedstoestand.	Dit	geldt	voor	patiënten	met	en	zonder	psychiatrische	stoornissen.	Het	
effect	van	stoppen	met	roken	is	gelijk	of	groter	dan	gebruik	van	antidepressiva	bij	angst-	en	
stemmingsstoornissen	(Taylor	e.a.,	2014).	Mono-amine	oxidase	(MAO)	wordt	niet	geremd	
door	nicotine,	maar	door	andere	producten	uit	tabak,	zoals	harman	en	norharman.	Het	
roken	van	tabak	leidt	tot	vermindering	van	de	cerebrale	activiteit	van	de	enzymen	
monoamine	oxidase	A	(MAO-A)	en	B	(MAO-B).	MAO-enzymen	zorgen	voor	metabolisatie	van	
monoaminen,	zoals	dopamine,	serotonine	en	norepinefrine.	Inhibitie	van	MAO	leidt	onder	
andere	tot	hogere	levels	van	dopamine	in	het	brein.	De	MAO-remmende	werking	van	tabak	
lijkt	hierdoor	medeverantwoordelijk	te	zijn	voor	de	verslavende	werking	van	roken.	
Medicatie	die	MAO	remt,	de	zogenaamde	‘MAO-remmers’,	heeft	een	antidepressieve	
werking.	Via	de	remming	van	MAO	door	roken	kan	op	korte	termijn	de	stemming	verbeteren	
(Loonen	e.a.,	2012;	Ries	e.a.,	2014).	Daarnaast	vertonen	de	klachten	die	ontstaan	na	
onthouding	van	tabaksproducten	overlap	met	symptomen	bij	andere	
onthoudingssyndromen	zoals	stimulantia,	cannabis,	benzodiazepinen,	alcohol	of	cafeïne.	
Ook	kan	het	lijken	op	klachten	van	een	slaapstoornis	(SAMHSA,	2006).	Differentiatie	tussen	
deze	klachten	kan	lastig	zijn.	Het	verdwijnen	van	de	klachten	door	NVM	kan	helderheid	
geven	of	de	symptomen	nicotinegerelateerd	van	aard	zijn	(APA,	2015).	
	
Conclusies	

Niveau 4 

Tabaksonthoudingssymptomen kunnen gemaskeerd worden door een angststoornis of 
depressie. Tevens kunnen deze onthoudingssymptomen passend zijn bij een 
onthouding/intoxicatie van een andere psychoactieve stof. 
 
D NGC, 2006 

Niveau 4 

Differentiatie tussen klachten passend bij het tabaksonthoudingssyndroom of andere 
onthoudingsbeelden of psychische stoornissen kan door voorschrift van nicotine vervangende 
medicatie worden onderscheiden behalve op de MAO-remmende werking van harman en 
norharman in tabak. 
 
D American Psychiatric Association, 2013 

	
Aanbevelingen	

• Het is van belang na te gaan of er - naast tabaksgebruik - sprake is van (een stoornis in het) gebruik van andere 
middelen, zoals alcohol of cannabis, anxiolytica, hypnotica of stimulantia, cafeïne of opioïden.  

• Het is van belang er rekening mee te houden dat tabaksonthoudingssymptomen andere aanwezige psychiatrische 
stoornissen kunnen maskeren.  

	
12.1.3	Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
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Wetenschappelijke	onderbouwing	
Roken	veroorzaakt	bij	veel	orgaansystemen	schade.	De	meeste	symptomen	ontstaan	vaak	
pas	na	het	veertigste	levensjaar	(American	Psychiatric	Association,	2013),	nadat	veelal	al	
vanaf	de	puberteit	is	gerookt.	De	duur	van	het	roken	heeft	een	grote	invloed	op	de	schade,	
die	ontstaat.	Er	is	een	duidelijke	correlatie	tussen	het	aantal	pakjaren	(één	pakjaar	=	20	
sigaretten	per	dag	gedurende	één	jaar)	en	het	risico	op	somatische	aandoeningen	ten	
gevolge	van	roken	(Doll	e.a.,	1994).	De	meest	voorkomende	somatische	ziekten	zijn	kanker,	
Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease (COPD),	hart-	en	vaatziekten	(HVZ)	en	perinatale	
problemen.	De	meeste	somatische	ziektebeelden	komen	niet	zozeer	door	de	opgenomen	
nicotine,	maar	door	de	inname	van	koolstofmonoxide,	teer	en	andere	schadelijke	stoffen	in	
tabaksrook.	Nicotine	lijkt	behoudens	het	verslavende	effect	geen	andere	schade	te	geven	
net	als	NVM	geen	gezondheidsschade	lijkt	te	geven	(American	Psychiatric	Association,	2013).		
Roken	verhoogt	het	risico	op	COPD.	Indien	het	aantal	pakjaren	meer	dan	20	betreft,	is	de	
kans	dat	men	bij	longausculatie	een	piepende/wheezende	ademhaling	of	verminderd	
ademgeruis	bij	de	patiënt	constateert	verhoogd,	en	daarmee	ook	de	kans	op	het	hebben	van	
COPD	(Broekhuizen	e.a.,	2012).	Aanhoudend	hoesten	en	dyspneu	d’effort	(benauwdheid	bij	
lichte	inspanning)	zijn	vroege	symptomen	van	COPD.	Dyspneu	in	rust,	een	tonvormige	thorax	
en	cachexie	zijn	symptomen	passend	bij	ernstige	COPD.	Spirometrie	heeft	een	toegevoegde	
waarde	bij	diagnostiek	van	COPD.	Een	X-thorax	kan	overwogen	worden	(Snoeck-Stroband	
e.a.,	2015).		
Roken	is	de	belangrijkste	risicofactor	voor	HVZ.	Daarnaast	is	het	onafhankelijk	een	
risicofactor	voor	diabetes	mellitus	en	nierschade	(Dekker	e.a.,	2011).		
Bij	patiënten	die	roken	is	het	inventariseren	van	het	risicoprofiel	op	HVZ	van	belang.	Dit	zijn	
onder	andere	familieanamnese,	Body	Mass	Index	(BMI),	hypertensie	en	dyslipidemie.		
Het	is	van	belang	om	te	kijken	naar	eventuele	contra-indicaties	voor	medicatiegebruik.	Zo	
worden	nicotinepleisters	bij	voorkeur	niet	geplakt	op	een	beschadigde	huid	(Chavannes	e.a.,	
2007).	Het	optreden	van	aften	nadat	het	roken	is	gestaakt,	komt	mogelijk	door	hetzelfde	
ontstaansmechanisme	als	de	toename	van	symptomen	van	colitis	ulcerosa	(McRobbie	
e.a.,2004).	Mogelijk	dat	rond	de	zevende	dag	een	dip	in	beschermende	werking	van	
speeksel-IgA	na	het	stoppen-met-roken	een	verklaring	is	voor	het	ontstaan	van	mondaften	
(Griesel	&	Germishuys,	1999).		
Nicotine	heeft	een	korte	halfwaardetijd	in	het	bloed	en	is	daardoor	geen	nuttige	marker	om	
te	controleren	of	een	patiënt	wel	of	niet	tabak	heeft	gebruikt.	Het	is	mogelijk	om	
tabaksgebruik	te	monitoren	door	het	meten	van	cotinine,	een	metaboliet	van	nicotine.	Deze	
heeft	een	langere	halfwaardetijd	(18	-	20	uur)	en	kan	ruim	twee	dagen	in	speeksel,	bloed	en	
urine	worden	gedetecteerd	(Ries	e.a.,	2014).	Het	duurt	enkele	uren	na	het	roken	van	een	
sigaret	voordat	het	cotinine-bloedgehalte	is	gestegen.	De	uitkomst	zegt	weinig	over	de	
hoeveelheid	die	iemand	rookt.	Ook	is	cotinine	een	afbraakproduct	van	NVM	en	kan	er	dus	
niet	gedifferentieerd	worden	tussen	een	roker	en	een	gestopte	roker	die	NVM	gebruikt.	De	
relatie	tussen	de	cotininewaarde	in	de	urine	en	het	wel	of	niet	optreden	en	de	ernst	van	het	
onthoudingssyndroom	is	zwak	(Ries	e.a.,	2014).		
De	hoeveelheid	uitgeademde	koolstofmonoxide	(CO)	kan	worden	bepaald	om	aan	te	tonen	
of	iemand	acht	tot	twaalf	uur	daarvoor	nog	gerookt	heeft.	Behandelaren	dienen	er	rekening	
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mee	te	houden	dat	een	verhoogde	CO-bloedconcentratie	ook	kan	worden	veroorzaakt	door	
blootstelling	aan	smog,	uitlaat-	en	andere	gassen.	Bepaalde	meetapparaten	kunnen	verder	
een	verhoogd	CO-gehalte	aangeven	bij	personen	die	lactose	intolerant	zijn	(Ries	e.a.,	2014).	
Andere	minder	gebruikte	biomarkers	zijn	de	concentraties	van	carboxyhemoglobine	in	het	
bloed	(HbCO),	thiocyanaat	in	plasma	of	speeksel	en	stoffen,	die	in	de	tabaksplant	
voorkomen,	zoals	anabasine	en	anatabine,	welke	in	de	urine	van	een	tabaksgebruiker	
kunnen	worden	aangetoond.	Deze	laatste	twee	kunnen	gebruikt	worden	bij	personen	die	
NVM	gebruiken	nadat	ze	gestopt	zijn	met	roken	(Ries	e.a.,	2014).	 
Bij	het	stoppen-met-roken	verdienen	een	aantal	psychiatrische	beelden	speciale	aandacht,	
namelijk	psychotische	stoornis,	bipolaire	stoornis	en	angst-	of	depressieve	stoornis.	Bij	
mensen	met	een	stoornis	in	tabaksgebruik	is	er	bij	22-32%	sprake	van	psychiatrische	
comorbiditeit,	zoals	depressie-,	bipolaire-,	angst-	en	persoonlijkheidsstoornissen	(American	
Psychiatric	Association,	2015).	Met	name	een	depressieve	stemming	en	psychotische	
klachten	zijn	belangrijk	om	aandacht	voor	te	hebben.	Een	aantal	antidepressiva	wordt	
sneller	gemetaboliseerd	bij	een	roker.	Stoppen-met-roken	heeft	dus	effect	op	de	
bloedspiegel	en	de	werking	van	deze	medicatie.	Uit	een	grote	studie	van	Taylor	e.a.	uit	2014	
komt	naar	voren	dat	stopen-met-roken	de	stemming	uiteindelijk	vaak	verbetert.	Op	korte	
termijn	heeft	het	stoppen-met-roken	juist	vaak	een	negatieve	invloed	op	de	stemming.	Het	
MAO-remmende	effect	van	roken	valt	weg	als	gestopt	wordt,	waardoor	de	stemming	kan	
verslechteren.	Ook	verschillende	antipsychotica	worden	bij	stoppen-met-roken	langzamer	
gemetaboliseerd	met	kans	op	verhoging	van	de	spiegel.	Psychiatrische	screening	is	dus	van	
belang	en	bestaat	onder	meer	uit	het	uitvragen	en	monitoring	van	psychiatrische	
symptomen	en	klachten,	bestaande	psychiatrische	comorbiditeit	en	medicatie	
(psychofarmaca)	gebruik.	Eventueel	kan	een	medicatiespiegel	bepaald	worden	van	
medicatie	die	door	het	CYP1A2	enzymsysteem	wordt	gemetaboliseerd.	Overleg	met	de	
voorschrijvend	verslavingsarts	of	psychiater	is	verder	van	belang.	Voor	deze	screening	kan	
ook	de	Structured	Clinical	Interview	for	DSM-III-R	(SCID-1)	worden	gebruikt.		
	
Conclusies	

Niveau 4 

Roken veroorzaakt veel schade bij orgaansystemen. De meeste symptomen ontstaan vaak pas 
na het veertigste levensjaar.  
 
D American Psychiatric Association, 2015 

Niveau 3 

Er is een duidelijke correlatie tussen het aantal pakjaren en het risico op somatische 
aandoeningen ten gevolge van roken. Hoe langer iemand rookt des te meer schade er is 
opgetreden.  
 
B  Doll, 2004 

Niveau 4 

Het nicotine-metaboliet cotinine kan tot ruim twee dagen na tabaksgebruik via speeksel, bloed 
en urine worden gedetecteerd. De cotininewaarde zegt niet hoeveel iemand gerookt heeft. 
Bovendien kan cotinine niet gebruikt worden om te differentiëren tussen het gebruik van tabak of 
NVM. 
 
D American Psychiatric Association, 2015 
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Niveau 3 

De hoeveelheid uitgeademde koolstofmonoxide (CO) kan worden bepaald om aan te tonen of 
iemand acht tot twaalf uur daarvoor nog gerookt heeft. 
 
C Ries e.a., 2014 

	
Overige	overwegingen	
De	indicatie	voor	longfunctieonderzoek	wordt	niet	alleen	bepaald	door	de	leeftijd	(boven	de	
40)	en	de	huidige	rookstatus,	maar	het	volledige	klinische	beeld	(dyspnoe,	aanhoudende	
hoestklachten,	vermoeidheid,	et	cetera)	blijft	daarin	leidend.	Het	bepalen	van	biomarkers,	
zoals	cotinine,	wordt	op	dezelfde	manier	ingezet	als	bij	de	behandeling	van	andere	
verslavingen	(Bloed	Alcohol	Concentratie,	Urine	Controle’s),	namelijk	ter	ondersteuning	van	
de	behandeling	en	niet	ten	behoeve	van	sanctioneren.	Bij	het	optreden	van	aften	in	de	
mond	tijdens	de	tabaksonthouding	kunnen	nicotinezuigtabletten	de	klachten	soms	
verminderen.	
	
Aanbevelingen	

• Stoppen-met-roken kan gevolgen hebben voor de metabolisatie en dus de werking van bepaalde medicatie. Dit is 
een belangrijk punt van aandacht tijdens de stoppen-met-roken behandeling om complicaties te voorkomen.  

• Longfunctieonderzoek als spirometrie is aangeraden bij klinische aanwijzingen voor COPD en/of indien de patiënt > 
40 jaar is en meerdere pakjaren (>20) achter zich heeft liggen.  

• Het is het raadzaam om de patiënt te onderzoeken op risicofactoren van HVZ; familieanamnese, BMI, bloeddruk, 
cholesterol-status 

• Met het meten van cotinine of CO kan aangetoond worden of iemand nog gerookt heeft. Dit is in het kader van 
ondersteuning in de behandeling en niet van sancties. 

• Het is van belang om te kijken naar eventuele contra-indicaties voor medicatiegebruik. Zo worden nicotinepleisters 
bij voorkeur niet geplakt op beschadigde huid. Nicotinezuigtabletten kunnen bij aften helpend zijn.  

• Screen voorafgaand aan het stoppen-met-roken of er sprake is van een psychiatrische stoornis. Stoppen met roken 
kan een bestaand psychiatrisch toestandsbeeld verslechteren en kan invloed hebben op de werking van 
voorgeschreven psychofarmaca. Screening kan door het uitvragen van stemming, angstklachten en psychotische 
verschijnselen. Hiervoor kan ook de Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) worden 
gebruikt. 

	
12.1.4	 Op	basis	van	welke	criteria	kan	worden	bepaald	of	een	detoxificatie	ambulant	of	

intramuraal	moet	plaatsvinden?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Een	stoornis	in	tabaksgebruik	op	zichzelf	is	meestal	geen	indicatie	voor	een	intramurale	
behandeling	ter	detoxificatie,	hoewel	in	de	internationale	literatuur	wel	gesproken	wordt	
over	intramurale	detoxificatie	en	behandeling	van	de	meest	verslaafde	rokers	met	gunstige	
resultaten	(Green	e.a.,	2003;	Hays	e.a.,	2011;	Hodgkin	e.a.,	2013).	Een	‘matched	care’	
benadering	ten	aanzien	van	detoxificatie	en	behandeling	kan	voor	de	ernstige	nicotine-
afhankelijke	patiënten	een	mogelijkheid	zijn,	waarbij	intramurale	behandeling	de	maximaal	
intensieve	benadering	betreft	(Hays	e.a.,	2011).	Intramurale	detoxificatie	en	behandeling	
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over	intramurale	detoxificatie	en	behandeling	van	de	meest	verslaafde	rokers	met	gunstige	
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kan	overwogen	worden	indien	meerdere	stoppogingen	zijn	mislukt	met	minder	intensievere	
therapie	(Green	e.a.,	2003;	Hays	e.a.,	2011;	Hodgkin	e.a.,	2013;	Tromp-Beelen,	2005).	
	
Conclusie	

Niveau 3 

Een ‘matched care’ benadering ten aanzien van detoxificatie en behandeling kan voor de 
ernstige nicotine afhankelijke patiënten een mogelijkheid zijn waarbij intramurale behandeling de 
maximaal intensieve benadering betreft. 
 
B Hays e.a., 2011 

	
Overige	overwegingen	
Detoxificatie	van	tabak	wordt	bij	voorkeur	ambulant	gedaan	aangezien	de	onthouding	lang	
kan	duren	en	juist	in	de	thuissituatie	geoefend	moet	worden	om	terugval	te	voorkomen.	
Verder	is	het	van	belang	dat	de	leefomgeving	zo	rookvrij	mogelijk	wordt	gemaakt.	Een	
intramurale	detoxificatie	is	bijvoorbeeld	geïndiceerd	indien	een	patiënt	een	ernstige	stoornis	
in	het	tabaksgebruik	heeft	welke	met	intensieve	ambulante	begeleiding	onvoldoende	
behandeld	kan	worden.	Vaak	is	er	dan	sprake	van	bijkomende	ernstige	psychiatrische,	
psychosociale	en/of	lichamelijke	comorbiditeit.	Indien	een	patiënt	vanwege	een	andere	
reden	dan	de	stoornis	in	het	tabaksgebruik	(bijvoorbeeld	alcoholverslaving	of	psychiatrische	
stoornis)	is	opgenomen	in	een	rookvrije	behandelomgeving	kan	dat	als	kans	gezien	worden	
om	tegelijkertijd	het	roken	aan	te	pakken.		
	
Aanbevelingen	

• Aangezien onthoudingsklachten bij tabaksdetoxificatie lang kunnen duren en er nagenoeg geen somatische 
complicaties optreden heeft een ambulante setting de voorkeur voor detoxificatie van tabak.  

• Intramurale detoxificatie en behandeling dienen overwogen te worden indien meerdere stoppogingen zijn mislukt 
met minder intensieve therapie of bij comorbide verslavingen en/of somatische dan wel psychiatrische problemen. 

	
	

12.2 	 Monitoring	
	
12.2.1	Welke	instrumenten	zijn	geschikt	voor	monitoring	van	

tabaksonthoudingsverschijnselen?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	zijn	enkele	onthoudingsschalen	ontwikkeld	voor	het	meten	van	
tabaksonthoudingssymptomen.	Vijf	veel	gebruikte	meetinstrumenten	zijn	de	Cigarette	
Withdrawal	Scale	(CWS)	(Etter	&	Hughes,	2006),	Wisconsin	Smoking	Withdrawal	Scale	
(WSWS)	(Welsch	e.a.,	1999),	Shiffman	Scale	(SS)	(Shiffman	&	Jarvik,	1976),	Mood	and	
Physical	Symptoms	Scale	(MPSS)	(West	e.a.,	2004)	en	Minnesota	Nicotine	Withrawal	Scale	
(M-NWS)	(Hughes	&	Hatsukami,	1986.	Deze	laatste	schaal	is	een	acht-punt-schaal	die	de	
huidige	symptomen	van	tabaksonthouding	inclusief	onbedwingbare	trek	en	prikkelbaarheid	
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beoordeelt	(totaalscore	0	–	32).	Onderling	vertonen	deze	schalen	grote	overeenkomsten.	De	
eerste	drie	schalen,	CWS,	WSWS	en	SS,	bevatten	meerdere	items	per	onthoudingssymptoom	
wat	de	betrouwbaarheid	positief	beïnvloedt.	De	MNWS	is	het	meest	beknopt	van	alle	vijf	
(Etter	&	Hughes,	2006;	West,	2006).	Deze	schalen	differentiëren	niet	tussen	onthouding	
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Voor	het	meten	van	trek	zijn	er	enkele	Engelstalige	vragenlijsten	ontwikkeld.	Dit	zijn	onder	
andere	de	Obsessive	Compulsive	Smoking	Scale	(OCSS)	(Hitsman	e.a.,	2010),	Questionnaire	
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Conclusie	

Niveau 2 

Er is geen significant voordeel tussen de verschillende onthoudingsschalen; Cigarette 
Withdrawal Scale (CWS), Wisconsin Smoking Withdrawal Scale (WSWS), Shiffman Scale (SS), 
Mood and Physical Symptoms Scale (MPSS) en Minnesota Nicotine Withrawal Scale (MNWS). 
 
B Etter & Hughes, 2006; West & Hajek, 2005 

	
Overige	overwegingen	
De	onthoudingsschaal	die	in	Nederland	veel	gebruikt	wordt	voor	het	meten	van	craving	is	
een	numerieke	rating	scale	(NRS,	nul	tot	tien	schaal).	In	de	eerste	twee	weken	na	het	
stoppen	met	roken	kan	dagelijks	de	craving	gemeten	worden	en	vervolgens	wekelijks	omdat	
craving	lang	kan	blijven	voortduren.	Voor	het	meten	van	onthoudingsverschijnselen	kan	de	
Nederlandse	vertaling	van	de	Minnesota	Withdrawal	Scale	–	Revised	(MNWS-R)	gebruikt	
worden.	Aangezien	de	eerste	week	van	de	detoxificatie	het	heftigst	is	voor	de	meeste	
patiënten	hoeft	deze	lijst	meestal	niet	langer	dan	een	week	gebruikt	te	worden.	De	lijst	kan	
tevens	gebruikt	worden	om	in	te	schatten	of	(een	hogere	dosering	van)	medicatie	
geïndiceerd	is.		
	
Aanbevelingen	

• Van de hiervoor genoemde schalen verdient de Minnesota Withdrawal Scale – Revised (MNWS-R) de voorkeur voor 
het meten van onthoudingsverschijnselen. Het is de meest beknopte schaal en is de enige schaal die in het 
Nederlands vertaald is.  

• Bij sterk aanwezige craving dient overwogen te worden om de ondersteunende medicatie te verhogen.  
• De Nederlandstalige MNWS-R kan tevens gebruikt worden om in te schatten of (een hogere dosering van) 

ondersteunende medicatie geïndiceerd is. 
• Voor het meten van trek (craving) is het advies gebruik te maken van een numerieke rating scale (nul tot tien 

schaal). In de eerste twee weken dagelijks en vervolgens wekelijks omdat craving lang kan voortduren  

12.3 Farmacologische	behandeling		
	
12.3.1	 Hoe	dient	het	afbouwen	of	stoppen-met-tabaksgebruik	te	worden	vormgegeven?	

	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Stoppen	met	roken	kan	abrupt	of	geleidelijk	gedaan	worden.	In	het	eerste	geval	wordt	een	
stopdatum	bepaald	en	op	die	dag	wordt	gestopt.	In	het	laatste	geval	wordt	geleidelijk	
afgebouwd	tot	er	gestopt	wordt.	Volgens	de	meest	recente	Cochrane	review	lijken	beide	
methoden	even	effectief	in	het	bereiken	van	langdurige	(meer	dan	maanden)	abstinentie	en	
kan	de	keus	aan	de	patiënt	overgelaten	worden	(Lindson	e.a.,	2012).		
Medicamenteuze	ondersteuning	bij	stoppen-met-roken	naast	psychosociale	respectievelijk	
gedragsmatige	interventies	verhoogt	de	slagingskans.	Hieronder	worden	de	mogelijke	
medicamenteuze	interventies	beschreven.	Hierbij	is	naast	Cochrane	reviews	veelvuldig	
gebruik	gemaakt	van	The	ASAM	Principles	of	Addiction	Medicine	(Ries	e.a.,	2014).	Per	
medicatietype	zullen	de	contra-indicaties	beschreven	worden.	Voor	meer	informatie	
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verwijzen	we	naar	het	farmacotherapeutisch	kompas	of	overleg	met	de	apotheker.	
Bupropion	en	varenicline	verminderen	ook	de	onthoudingssymptomen,	maar	hebben	meer	
potentiële	bijwerkingen	en	contra-indicaties.	Dit	laatste	geldt	ook	voor	nortriptyline	en	
cytisine	is	niet	op	recept	in	Nederland	verkrijgbaar,	maar	alleen	via	internet.		
	
Nicotinevervangende	medicatie	
Nicotinevervangende	medicatie	(NVM)	is	de	eerst	aangewezen	medicatie	vanwege	het	
gunstige	bijwerkingenprofiel,	de	bewezen	effectiviteit	en	de	lange	ervaring	die	er	bestaat	
met	deze	middelen.	Er	zijn	verschillende	vormen	van	NVM	zoals	een	pleister,	kauwgom,	
mondspray,	sublinguale	tablet,	inhalator	en	zuigtabletten.	Een	voordeel	van	de	pleister	is	dat	
deze	een	geleidelijke	afgifte	geeft.	Voorkeur	voor	andere	NVM	zijn	de	zuigtablet	en	
sublinguale	tablet	aangezien	deze	ten	opzichte	van	de	kauwgom	en	de	spray	het	meest	een	
‘gereguleerde’	afgifte	geven.	Zie	voor	indicatie,	contra-indicatie	en	dosering	NVM	figuur	
12.1.		
Een	combinatie	van	verschillende	vormen	van	NVM	is	even	effectief	als	behandeling	met	
varenicline.	Welke	combinatie	dit	betreft	is	nog	onvoldoende	onderzocht.	De	werking	van	
enkel	de	nicotinepleister	is	even	effectief	als	de	werking	van	bupropion	(Cahill	e.a.,	2013).	
NVM	heeft	geen	invloed	op	medicatie-interacties	waaruit	blijkt	dat	de	interacties	
voornamelijk	geïnduceerd	worden	door	de	PAK,	in	plaats	van	alleen	nicotine,	door	middel	
van	inductie	van	hepatisch	cytochroom	P450	enzymen.	Echter	activeert	nicotine	het	
sympathisch	zenuwstelsel	wat	invloed	kan	hebben	op	de	werking	van	andere	medicatie	
(GWA;	Treutlein	e.a.,	2011).	
Koffie	of	zure	dranken	kunnen	de	oromucosale	absorptie	negatief	beïnvloeden.	Daarom	
wordt	geadviseerd	15	tot	30	minuten	voor	gebruik	van	orale	NVM	deze	bestanddelen	niet	in	
te	nemen.	Gebruik	van	een	zuigtablet	dient	uitgelegd	te	worden	aan	de	patiënt:	niet	
doorslikken	omdat	dit	zorgt	voor	maagklachten	en	omdat	de	opname	verloopt	via	het	
mondslijmvlies.	Hiervoor	moeten	de	zuigtabletten	steeds	periodes	in	de	wangzak	‘bewaard’	
worden	voor	een	goede	opname.	
	
Andere	middelen	ter	ondersteuning	van	het	stoppen	met	roken	
Er	is	nog	weinig	wetenschappelijke	ondersteuning	om	een	e-sigaret	aan	te	bevelen	als	
interventie	bij	stoppen-met-roken.	Ook	zijn	de	eventueel	schadelijke	gevolgen	op	de	lange	
termijn	nog	niet	onderzocht.	Hierom	is	het	niet	raadzaam	om	dit	middel	aan	te	bevelen	in	
het	kader	van	stoppen-met-roken	(McRobbie	e.a.,	2014).	Een	shisha-pen	bevat	meestal	geen	
nicotine	en	een	e-sigaret	wel	(Kienhuis	e.a.,	2015).		
Rookloze	tabak	in	de	vorm	van	snus	als	ondersteuning	bij	het	stoppen	met	roken	laat	op	de	
lange	termijn	geen	voordeel	zien.	Pruim-	en	snuiftabak	zijn	echter	niet	onderzocht	als	
ondersteuning	bij	het	stoppen	met	roken	(Carpenter	&	Gray,	2010;	Fägerstrom	e.a.,	2012;	
Tønnesen	e.a.,	2008).	Een	verslaving	aan	rookloze	tabak	kan	het	beste	met	varenicline	of	op	
de	tweede	plaats	met	nicotine	smelttabletten	worden	behandeld,	hoewel	de	slagingskans	
lager	is	dan	bij	tabak	die	wordt	gerookt	(Ebbert	e.a.,	2015).		
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Figuur	12.	1	Stroomdiagram	voor	gebruik	nicotine	vervangende	medicatie	
Bron:	Farmacotherapeutisch	Kompas,	2016.	*	Nicotine	zuigtabletten	bevatten	aspartaam	(E951)	wat	schadelijk	
kan	zijn	bij	mensen	met	fenylketonurie.	Mint	zuigtabletten	bevatten	maltitol	(E965)	wat	niet	gebruikt	mag	
worden	bij	fructose	intolerantie.		
	
Bupropion	
Bupropion	is	een	antidepressivum	dat	eveneens	geregistreerd	is	voor	het	stoppen-met-
roken.	Het	blijkt	tabaksonthoudingssymptomen	te	verminderen.	Bupropion	is	een	selectieve	
remmer	van	de	heropname	van	noradrenaline	en	dopamine	en	daarnaast	is	een	metaboliet	
ervan	een	antagonist	op	de	nicotine	acetylcholine-receptoren.	De	effectiviteit	van	bupropion	
lijkt	niet	te	berusten	op	het	antidepressieve	effect	van	bupropion,	maar	op	de	werking	op	
het	dopamine(belonings)systeem	(Hurt	e.a.	in	Ries	e.a.,	2014),	hoewel	het	exacte	
werkingsmechanisme	nog	niet	bekend	is	(Farmacotherapeutisch	kompas,	2016).		
Bupropion	heeft	een	aantal	voordelen	ten	opzichte	van	andere	medicatie.	Allereerst	kan	een	
comorbide	depressieve	stoornis	tegelijk	mee	behandeld	worden.	Eventueel	kan	bupropion	
bij	een	bestaande	-	met	medicatie	behandelde	depressie	-	(tijdelijk)	gebruikt	worden	naast	
een	bestaand	antidepressivum.	Het	is	wel	van	belang	om	te	kijken	naar	mogelijke	interacties	
en	de	patiënt	moet	goed	gemonitord	worden	op	eventuele	bijwerkingen.	Bupropion	dient	
niet	tegelijkertijd	met	een	MAO-remmer	gebruikt	te	worden,	omdat	deze	laatste	ook	de	
heropname	van	monoaminen,	zoals	dopamine	en	noradrenaline	remt	(Hurt	e.a.,	2014;	
Farmacotherapeutisch	kompas,	2016).	Een	irreversibele	MAO-remmer	dient	minimaal	14	
dagen	voor	de	start	van	bupropion	gestaakt	te	zijn;	voor	een	reversibele	MAO-remmer	geldt	
een	periode	van	minimaal	24	uur	(Farmacotherapeutisch	kompas,	2016).		
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Daarnaast	lijkt	bupropion	(in	de	dosering	van	300	mg	per	dag)	een	toename	van	het	
lichaamsgewicht	helpen	te	voorkomen,	hoewel	dit	effect	over	het	algemeen	verdwijnt	na	
het	stoppen	met	bupropion	(Hurt	e.a.,	2014).	Bupropion	kan	mede	hierdoor	
gecontraïndiceerd	zijn	bij	een	bijkomende	eetstoornis	als	anorexia	nervosa	
(farmacotherapeutisch	kompas,	2016).	De	meest	voorkomende	bijwerking	is	slapeloosheid	
(35%)	en	daarom	wordt	geadviseerd	om	het	middel	niet	direct	voor	het	slapen	in	te	nemen	
(Cahill,	2013;	farmacotherapeutisch	kompas,	2016).	Verder	komt	een	droge	mond	vaak	voor	
(10%)	(Hughes,	2014).	Er	is	een	geringe	kans	op	convulsies	(0,1%)	en	een	contra-indicatie	
voor	bupropion	is	dan	ook	een	voorgeschiedenis	van	insulten,	actueel	hoofdtrauma,	maar	
ook	abrupte	onthouding	van	alcohol	of	benzodiazepinen.	Een	zeldzame	gerapporteerde	
bijwerking	is	suïcidaliteit.	Ernstige	levercirrose	is	ook	een	contra-indicatie.	Bupropion	wordt	
gemetaboliseerd	door	de	lever	(farmaceutisch	kompas,	2016).	De	metabolieten	worden	
uitgescheiden	via	de	nieren;	bij	nierfunctiestoornissen	moet	eventueel	de	dagdosering	
aangepast	worden	(farmacotherapeutisch	kompas,	2016).		
Bupropion	heeft	verder	een	inhiberende	werking	op	het	CYP2D6	enzymsysteem.	Gelijktijdig	
gebruik	met	medicatie	wordt	gemetaboliseerd	door	CYP2D6	en	kan	resulteren	in	een	
verminderde	metabolisatie	van	deze	medicatie.	Voorbeelden	van	middelen	die	door	CYP2D6	
worden	gemetaboliseerd	zijn	bepaalde	antidepressiva	(desipramine,	imipramine,	
paroxetine),	antipsychotica	(risperidon),	bètablokkers	(metoprolol)	en	anti-aritmica	
(flecaïnide,	propafenon)	(farmacotherapeutisch	kompas,	2016).	Het	is	in	het	algemeen	van	
belang	om	bij	het	voorschrijven	van	bupropion	rekening	te	houden	met	eventuele	
interacties	met	medicatie,	te	meer	omdat	stoppen-met-roken	op	zichzelf	al	resulteert	in	een	
tragere	metabolisatie	van	het	CYP1A2	systeem	wat	effecten	kan	hebben	op	de	metabolisatie	
van	medicatie.		
Bupropion	start	men	bij	voorkeur	een	week	voor	de	daadwerkelijke	rook-stop-datum.	De	
eerste	drie	dagen	schrijft	men	een	dagdosering	van	150	mg	voor	en	vanaf	de	vierde	dag	
tweemaal	daags	150	mg.	In	de	tweede	week	stopt	de	patiënt	vervolgens	met	roken.	
Bupropion	wordt	voor	een	periode	van	zes	tot	twaalf	weken	voorgeschreven,	maar	kan	
langduriger	gebruikt	worden	(Hurt	e.a.,	2014).		
	
Varenicline	
Varenicline	is	een	partiële	nicotine	agonist	op	α4β2	nAChR	en	een	volle	agonist	van	α7	
nAChR	en	is	speciaal	ontwikkeld	voor	het	behandelen	van	nicotineafhankelijkheid	(Tsoi	e.a.,	
2013).	Voordeel	is	dat	het	niet	alleen	de	aanmaak	van	dopamine	in	de	hersenen	stimuleert,	
maar	dat	het	ook	de	acetylcholinereceptoren	bezet	(weliswaar	op	een	minder	sterke	wijze	
als	nicotine)	(Coe	e.a.,	2005),	waardoor	nicotine	niet	meer	de	kans	heeft	om	zich	aan	
nicotinereceptoren	te	hechten.	Het	vermindert	hiermee	de	craving	en	
tabaksonthoudingssymptomen.	Varenicline	wordt	vrijwel	volledig	ongemetaboliseerd	via	de	
urinewegen	uitgescheiden	in	een	halfwaardetijd	van	circa	17	uur	(Ries	e.a.,	2014).		
De	meest	voorkomende	bijwerking	van	varenicline	is	misselijkheid	(circa	30%),	welke	
meestal	mild	tot	matig	van	aard	is.	Daarnaast	worden	hoofdpijn,	levendige	dromen	en	
slapeloosheid	frequent	(>10%)	gerapporteerd	(farmacotherapeutisch	kompas,	2016).		
Aanvankelijk	werd	gewaarschuwd	voor	een	verhoogd	risico	op	(ernstige)	
neuropsychiatrische	bijwerkingen,	zoals	depressiviteit	en	suïcidaliteit	bij	patiënten	met	
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Daarnaast	lijkt	bupropion	(in	de	dosering	van	300	mg	per	dag)	een	toename	van	het	
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als	nicotine)	(Coe	e.a.,	2005),	waardoor	nicotine	niet	meer	de	kans	heeft	om	zich	aan	
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meestal	mild	tot	matig	van	aard	is.	Daarnaast	worden	hoofdpijn,	levendige	dromen	en	
slapeloosheid	frequent	(>10%)	gerapporteerd	(farmacotherapeutisch	kompas,	2016).		
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neuropsychiatrische	bijwerkingen,	zoals	depressiviteit	en	suïcidaliteit	bij	patiënten	met	
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psychiatrische	comorbiditeit,	een	depressieve	stoornis	of	schizofrenie.	Ook	leek	er	een	
toegenomen	risico	te	zijn	op	ernstige	cardiovasculaire	bijwerkingen.	Recent	onderzoek	toont	
aan	dat	er,	vergeleken	met	een	placebobehandeling,	geen	verhoogde	kans	is	op	deze	
neuropsychiatrische	(Thomas	e.a.,	2015)	en	cardiovasculaire	bijwerkingen	(Mills	e.a.,	2014;	
Ware	e.a.,	2013;	Ries	e.a.,	2014).	De	enige	absolute	contra-indicatie	lijkt	een	allergie	voor	
varenicline	te	zijn	(Ries	e.a.,	2014).	
De	behandeling	wordt	gestart	voorafgaande	aan	de	stopdatum.	De	standaard	startdosering	
gedurende	de	eerste	drie	dagen	is	0,5	mg	per	dag.	Daarna	wordt	de	dosering	gedurende	vier	
dagen	verhoogd	naar	1	mg	per	dag.	Vanaf	de	tweede	week	wordt	gedurende	nog	11	weken	
een	dagdosering	van	2	mg	voorgeschreven.	Patiënten	stoppen	met	roken	nadat	ze	één	week	
varenicline	hebben	genomen.	Zo	nodig	kan	het	gebruik	verlengd	worden	naar	24	weken	
(Ries	e.a.,	2014).		
	
Nortriptyline		
Nortriptyline	staat	niet	officieel	geregistreerd	voor	de	indicatie	stoppen-met-roken,	maar	
wordt,	net	als	NVM,	bupropion	en	varenicline	wel	vergoed	door	de	zorgverzekeraars	mits	
het	gecombineerd	wordt	met	bewezen	effectieve	gedragsmatige	behandeling.	Nortriptyline	
is	een	tricyclisch	antidepressivum	dat	voornamelijk	de	heropname	van	noradrenaline	remt	
en	in	mindere	mate	serotonine.	De	meest	voorkomende	bijwerkingen	van	nortriptyline	zijn	
sedatie	en	een	droge	mond.	Het	kan	gebruikt	worden	om	een	comorbide	depressieve	
stemming	te	behandelen,	maar	nortriptyline	is	effectief	bij	een	lagere	bloedspiegel	dan	die	
gebruikt	wordt	voor	de	behandeling	van	een	depressie.	Nortryptyline	mag	niet	gebruikt	
worden	samen	met	een	MAO-remmer	en	mag	pas,	net	als	bupropion,	gestart	worden	voor	
het	stoppen	met	roken	nadat	minimaal	14	dagen	de	MAO-remmer	gestaakt	is.	Andere	
contra-indicaties	zijn	een	allergie	voor	nortriptyline	en	een	recent	myocardinfarct,	of	andere	
vormen	van	hart-	en	vaatziekten	(Farmacotherapeutisch	kompas,	2016).	Nortriptyline	wordt	
gemetaboliseerd	via	CYP2D6	in	de	lever	en	vervolgens	uitgescheiden	via	de	nieren.	
Medicatie,	die	CYP2D6	remmen,	zoals	antipsychotica	en	SSRI’s	(fluoxetine),	bupropion,	
bètablokkers	en	nieuwe	anti-aritmica	kunnen	de	plasmaspiegel	van	nortriptyline	verhogen.	
Ook	andere	middelen,	zoals	methylfenidaat,	fluconazol	en	calciumantagonisten	kunnen	de	
plasmaspiegel	verhogen.	Bij	ernstige	leverfunctie-	en/of	nierfunctiestoornissen	kan	het	
gebruik	van	nortriptyline	gecontra-indiceerd	zijn.	De	startdosering	van	nortriptyline	is	25	mg	
per	dag,	waarna	het	geleidelijk	verhoogd	kan	worden	naar	75	mg	per	dag.	Het	wordt	
gedurende	6	tot	12	weken	en	eventueel	verlengd	tot	24	weken	gegeven	(Ries	e.a.,	2014).		
	
Combinatietherapie	
De	laatste	jaren	worden	ook	combinaties	van	verschillende	medicatie	uitgeprobeerd.	De	
combinatie	van	een	langwerkend	(pleister)	én	kortwerkende	nicotine	vervangend	middel	
lijkt	effectiever	dan	een	enkele	NVM-vorm	(Hartmann-Boyce	e.a.,	2014).	Verder	is	het	nog	
niet	exact	duidelijk	welke	combinaties	voor	welke	patiënten	het	meest	effectief	zijn.		
	
Cytisine	
Cytisine	is	in	Nederland	niet	op	recept	of	over-the-counter	te	verkrijgen,	maar	wordt	wel	
geregeld	door	patiënten	besteld	via	internet	en	gebruikt	als	hulpmiddel	bij	het	stoppen-met-
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roken.	Cytisine	wordt	al	langere	tijd	in	Oost-Europese	landen	gebruikt.	De	neurochemische	
werking	is	vergelijkbaar	met	varenicline	en,	hoewel	het	aantal	studies	nog	beperkt	is,	lijkt	
cytisine	effectiever	dan	placebo	bij	het	stoppen-met-roken	(Hartmann-Boyce	e.a.,	2014).		
	
Tabel	12.2	Ondersteunende	medicatie	bij	stoppen	met	roken	
Medicatie Toediening Gebruik 
NVM Algemeen • Stop roken voor aanvang met NVM. 

• Geef bij grote afhankelijkheid een hogere startdosis. 
 Kauwgom 2mg, 4 mg • Gebruik zo nodig 2-4mg, max 50-60 mg per dag gedurende 3 

maanden. 
• Bouw daarna af volgens bijsluiter, max 0,5 - 1 jaar. 

 Pleister 7, 14, 21 mg • Gebruik één pleister van 7, 14 of 21mg per etmaal.  
• Plak de pleister elke dag op een nieuw plek gedurende 4-6 weken. 
• Bouw af volgens bijsluiter, max 3 maanden.  

 Sublinguale tablet 2 mg • Gebruik zo nodig elke 1-2 uur 2 mg, max. 30 tabletten per dag, 
gedurende max. 3 maanden. 

• Bouw af volgens bijsluiter, max 3 maanden. 
 Zuigtablet 1, 2, 4 mg • Gebruik zo nodig elke 1-2 uur 1 mg, max. 25 tabletten per dag, 

gedurende max. 3 maanden. 
• Bouw af volgens bijsluiter. 

Bupropion Tablet 150 mg • Start als de patiënt nog rookt, stopdatum in 2e week. 
• Begindosering 150mg 1dd, 6 dagen, ’s morgens; daarna 150 mg 2 dd. 

(interval 8 uur), 7-9 weken. 
• Bij verminderde lever- of nierfunctie en bij ouderen max. 150 mg per 

dag. 
• Bouw daarna de dosering af. 

Nortriptyline Tablet 10, 25, 50 mg 

• Start als de patiënt nog rookt, stopdatum op dag 7 of 8. 
• Begindosering 25 mg 1 dd, na 3 dagen 50 mg 1 dd, na weer 3 dagen 

75 mg 1 dd. 
• Bij ouderen en adolescenten: start met 10 mg 1 dd, na 3 dagen 20 mg 

1 dd, na weer 3 dagen 30-40 mg 1 dd. 
• Behandel gedurende 6-12 weken 75 mg 1 dd (ouderen/adolescenten 

30-40 mg 1 dd). 
• Stop in één keer; afbouw niet nodig. 

Varenicline Tablet 0,5 mg,1 mg 

• Start 1 tot 2 weken voor stopdatum. 
• Begindosering 0,5 mg 1dd 3 dagen, daarna 0,5 mg 2dd 4 dagen, 

waarna onderhoudsdosering 1 mg 2dd gedurende 12 weken bij 
verminderde nierfunctie (eGFR 10-30 ml) halvering van dosering. 

Gebaseerd	op	het	Farmacotherapeutisch	Kompas	(2017).		

	
Conclusies	

Niveau 1 

Er is aangetoond dat geleidelijk minderen niet meer voordelen heeft ten opzichte van abrupt 
stoppen met roken. 
 
A1 Lindson e.a., 2012 
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Niveau 3 

Als een roker stopt met roken dan zal de dosering van antidepressiva en antipsychotica alsook 
medicatie voor somatische aandoeningen (zoals insuline) mogelijk moeten worden aangepast. Bij 
ouderen met diazepam moet bij het stoppen met roken depressie van het centraal zenuwstelsel 
gemonitord worden.  
 
C Schaffer e.a., 2009 

Niveau 1 

Er is weinig bewijs dat de e-sigaret effectief en veilig als interventie ingezet kan worden bij stoppen 
met roken. Bijwerkingen op lange termijn zijn nog niet onderzocht. Er werd geen voordeel ten 
opzichte van placebo gevonden bij rookloze tabak in de ondersteuning bij SMR.  
 
A1 McRobbie e.a., 2014  
A2 Fägerstrom e.a., 2012 
B Carpenter & Gray, 2010; Tønnesen e.a., 2008 

Niveau 4 

Nicotinevervangende medicatie heeft de voorkeur. Bupropion en varenicline verminderen de 
onthoudingssymptomen, maar hebben meer potentiële bijwerkingen en contra-indicaties.  
 
D Expert-groep 

Niveau 1 

Een combinatie van verschillende vormen van NVM is equivalent aan de effectiviteit van 
varenicline. Welke combinatie dit betreft is nog onvoldoende onderzocht. De werking van enkel de 
nicotinepleister is equivalent aan de werking van bupropion. 
 
A1 Cahill, 2013 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat er geen verhoogd risico is op neuropsychiatrische of cardiovasculaire 
bijwerkingen bij gebruik van varenicline. 
 
A1 Mills e.a., 2014; Thomas e.a., 2015 
A2 Anthenelli, e.a., 2016 

Niveau 1 

Verslaving aan rookloze tabak kan het best behandeld worden met varenicline of op de tweede 
plaats met nicotine smelttabletten. 
 
A1 Ebbert, 2015 

	
Overige	overweging	
Bij	het-stoppen-met	roken	(abrupt	of	geleidelijk)	dient	altijd	rekening	gehouden	te	worden	
met	somatische,	psychische	comorbiditeit,	andere	verslavingen	en	medicatie,	zoals	hierna	
wordt	besproken.		
Carcinogene	polycyclische	aromatische	koolwaterstoffen	(PAK)	uit	tabaksrook	vertonen	
interacties	met	meerdere	soorten	medicatie.	Deze	PAK	versterken	de	werking	van	het	
leverenzym	CYP1A2,	onderdeel	van	het	cytochroom	P450	enzymsysteem,	dat	
verantwoordelijk	is	voor	de	metabolisatie	van	veel	geneesmiddelen.	Rokers	hebben	hogere	
doseringen	van	deze	medicatie	nodig	en	als	een	roker	stopt	met	roken	dan	zal	de	dosering	
van	deze	geneesmiddelen	mogelijk	moeten	worden	aangepast.	Tabel	12.2	geeft	een	
overzicht	van	medicatie	die	gemetaboliseerd	wordt	via	CYP1A2.	NVM	en	de	e-sigaret	
verhogen	de	metabolisatie	van	het	cytochroom	P450	enzymsysteem	niet	(Berm	e.a.,	2016;	
Kroon,	2007;	Schaffer	e.a.,	2009).		



242	
	

	
Tabel	12.2	Overzicht	van	medicatie	die	gemetaboliseerd	wordt	via	CYP1A2.	
Somatische medicatie Psychofarmaca Overig 
Estradiol Amitriptyline Cafeïne 
Naproxen Clomipramine  
Ondansetron Imipramine  
Propranolol Fluvoxamine  
Verapamil Olanzapine  
Ropivacaïne Clozapine  
Theofylline Haloperidol  
Zolmitriptan Diazepam   
Tizanidine   
Ropinirol   
Gebaseerd	op	Kroon	(2007)	en	Schaffer	e.a.,	2009.		

	
Het	is	aanbevolen	om	bij	het	stoppen-met-roken	bij	gebruik	van	theofylline,	clozapine	en	
olanzapine	de	bloedspiegel	van	deze	medicamenten	te	laten	bepalen	en	zo	nodig	de	
dosering	te	verlagen	vanwege	de	smalle	therapeutische	breedte	van	deze	medicatie.	Dit	kan	
tot	maanden	na	het	stoppen	met	roken	nodig	zijn	(Smits,	2002;	Schaffer	e.a.,	2009).	Ook	is	
het	belangrijk	bij	het	gebruik	van	psychofarmaca	te	overleggen	met	de	voorschrijvend	
verslavingsarts	of	psychiater,	omdat	de	dosering	van	de	psychofarmaca	kan	veranderen	
nadat	het	roken	gestaakt	is.	Roken	kan	bijvoorbeeld	de	metabolisatie	van	diazepam	
drievoudig	versnellen,	waardoor	de	dosering	verlaagd	moet	worden	na	het	stoppen	met	
roken	(Schaffer	e.a.,	2009).	Dit	gegeven	is	bijvoorbeeld	van	belang	bij	gebruik	van	diazepam	
tijdens	het	detoxificatieproces	van	andere	psychoactieve	middelen,	zoals	alcohol	of	
benzodiazepinen.	Het	tegelijkertijd	stoppen	of	minderen	met	roken	van	tabak	kan	van	
invloed	zijn	op	de	benodigde	dosering	van	diazepam.	In	tegenstelling	tot	PAK	is	fluvoxamine	
een	remmer	van	CYP1A2.	Roken	kan	verder	het	effect	verminderen	van	opioïden,	
furosemide,	bètablokkers,	nifedipine	en	H2-antagonisten.	Oplettend	dient	men	te	zijn	bij	
een	veranderde	insulinerespons	bij	insulineafhankelijke	diabetes	mellitus.	Overleg	met	een	
internist	kan	noodzakelijk	zijn.	Als	gevolg	van	het	stoppen	met	roken	kan	een	lagere	dosis	
insuline	nodig	zijn.		
	
Concluderend	is	het	van	belang	dat	bij	het	stoppen	met	roken	rekening	gehouden	wordt	met	
mogelijke	effecten	op	de	werking	van	medicatie.	Overleg	hierover	met	een	verslavingsarts,	
psychiater	of	internist.	Indien	de	patiënt	het	middel	varenicline	gebruikt	is	het	belangrijk	om	
bij	bestaande	comorbiditeit	als	neuropsychiatrische	klachten,	zoals	depressiviteit	en	
suïcidaliteit	of	schizofrenie,	als	ook	bij	ernstige	cardiovasculaire	bijwerkingen,	extra	goed	te	
monitoren,	zeker	bij	gebruik	van	andere	medicatie.	
	
E-sigaret	
Het	roken	van	een	e-sigaret	kan	een	cue	zijn	die	craving	kan	doen	toenemen.	Dit	geldt	ook	
voor	de	shisha-pen,	een	soort	e-sigaret	waarbij	ook	een	verdamping	wordt	geïnhaleerd.		
	
Aanbevelingen	

• Patiënten kunnen zelf aangeven wat zij prefereren; abrupt stoppen of geleidelijk afbouwen. 
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dosering	te	verlagen	vanwege	de	smalle	therapeutische	breedte	van	deze	medicatie.	Dit	kan	
tot	maanden	na	het	stoppen	met	roken	nodig	zijn	(Smits,	2002;	Schaffer	e.a.,	2009).	Ook	is	
het	belangrijk	bij	het	gebruik	van	psychofarmaca	te	overleggen	met	de	voorschrijvend	
verslavingsarts	of	psychiater,	omdat	de	dosering	van	de	psychofarmaca	kan	veranderen	
nadat	het	roken	gestaakt	is.	Roken	kan	bijvoorbeeld	de	metabolisatie	van	diazepam	
drievoudig	versnellen,	waardoor	de	dosering	verlaagd	moet	worden	na	het	stoppen	met	
roken	(Schaffer	e.a.,	2009).	Dit	gegeven	is	bijvoorbeeld	van	belang	bij	gebruik	van	diazepam	
tijdens	het	detoxificatieproces	van	andere	psychoactieve	middelen,	zoals	alcohol	of	
benzodiazepinen.	Het	tegelijkertijd	stoppen	of	minderen	met	roken	van	tabak	kan	van	
invloed	zijn	op	de	benodigde	dosering	van	diazepam.	In	tegenstelling	tot	PAK	is	fluvoxamine	
een	remmer	van	CYP1A2.	Roken	kan	verder	het	effect	verminderen	van	opioïden,	
furosemide,	bètablokkers,	nifedipine	en	H2-antagonisten.	Oplettend	dient	men	te	zijn	bij	
een	veranderde	insulinerespons	bij	insulineafhankelijke	diabetes	mellitus.	Overleg	met	een	
internist	kan	noodzakelijk	zijn.	Als	gevolg	van	het	stoppen	met	roken	kan	een	lagere	dosis	
insuline	nodig	zijn.		
	
Concluderend	is	het	van	belang	dat	bij	het	stoppen	met	roken	rekening	gehouden	wordt	met	
mogelijke	effecten	op	de	werking	van	medicatie.	Overleg	hierover	met	een	verslavingsarts,	
psychiater	of	internist.	Indien	de	patiënt	het	middel	varenicline	gebruikt	is	het	belangrijk	om	
bij	bestaande	comorbiditeit	als	neuropsychiatrische	klachten,	zoals	depressiviteit	en	
suïcidaliteit	of	schizofrenie,	als	ook	bij	ernstige	cardiovasculaire	bijwerkingen,	extra	goed	te	
monitoren,	zeker	bij	gebruik	van	andere	medicatie.	
	
E-sigaret	
Het	roken	van	een	e-sigaret	kan	een	cue	zijn	die	craving	kan	doen	toenemen.	Dit	geldt	ook	
voor	de	shisha-pen,	een	soort	e-sigaret	waarbij	ook	een	verdamping	wordt	geïnhaleerd.		
	
Aanbevelingen	

• Patiënten kunnen zelf aangeven wat zij prefereren; abrupt stoppen of geleidelijk afbouwen. 
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• De eerste keus medicatie is nicotine vervangende medicatie (NVM) vanwege relatief beperkte bijwerkingen. 
• Indien NVM onvoldoende werking heeft kan varenicline of bupropion voorgeschreven worden. 
• Het is van belang dat bij het stoppen met roken rekening gehouden wordt met mogelijke effecten op de werking van 

medicatie. Overleg hierover met een verslavingsarts, psychiater of internist. 

	

12.4 Specifieke	doelgroepen	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
Patiënten	met	een	uni-	of	bipolaire	stemmingsstoornis	
Bupropion,	een	antidepressivum	met	dopamine	agonistisch	effect,	kan	ondersteunend	zijn	
tijdens	de	behandeling	wanneer	patiënten	in	het	verleden	een	depressieve	stoornis	hebben	
gehad.	Dit	is	niet	gevonden	bij	patiënten	die	willen	stoppen	met	roken	en	voldoen	aan	
actuele	criteria	voor	een	depressieve	stoornis.	Er	is	onvoldoende	wetenschappelijk	
onderzoek	gepubliceerd	om	het	effect	op	stoppen	met	roken	van	andere	antidepressiva,	
NVM	of	varenicline	te	evalueren	(van	der	Meer	e.a.,	2013;	Mackowick	e.a.,	2012).	
Metabolisatie	van	antidepressiva	wordt	verhoogd	door	polyaromatische	koolwaterstoffen	in	
tabaksrook.	Bij	het	stoppen	met	roken	kan	het	nuttig	zijn	om	concentratiebepalingen	te	
doen.	
Er	lijkt	enige	evidentie	te	zijn	voor	varenicline	bij	een	bipolaire	stoornis	bij	het	stoppen	met	
roken.	Andere	medicamenteuze	interventies	bij	een	bipolaire	stoornis	zijn	nog	onvoldoende	
onderzocht	(Chengappa	e.a.,	2014;	Evins	e.a.,	2014;	Weinberger	e.a.,	2008;	Wu	e.a.,	2012).		
	
Schizofrenie	
Patiënten	met	schizofrenie	roken	meer	dan	de	algemene	bevolking	(Tsoi	e.a.,	2013).	
Bupropion	kan	theoretisch	gezien	een	verhoogde	kans	op	het	ontwikkelen	van	psychotische	
verschijnselen	geven.	Echter	zijn	erbij	additioneel	gebruik	van	antipsychotica	geen	ernstige	
bijwerkingen/	serious	adverse	events	(SAE)	gevonden	en	er	was	geen	significant	verschil	ten	
opzichte	van	placebo	op	positieve	en	negatieve	symptomen	of	depressieve	klachten.	
Bovendien	liet	het	een	significante	verbetering	als	behandeling	bij	het	stoppen	met	roken	
zien	(Tsoi	e.a.,	2013).	Er	is	enig	voordeel	bij	een	combinatie	therapie	met	NVM	en	bupropion	
(Evins	e.a.,	2007;	George	e.a.,	2008).	Er	is	onvoldoende	wetenschappelijk	bewijs	voor	de	
effectiviteit	van	NVM	bij	patiënten	met	schizofrenie	voor	een	‘stoppen	met	roken’	
behandeling	(Tsoi	e.a.,	2013).		
Er	is	geringe	evidentie	dat	varenicline	een	significante	verhoging	geeft	op	de	slagingskans	
voor	het	stoppen	met	roken	in	vergelijking	met	placebo.	Varenicline	heeft	ten	opzichte	van	
placebo	geen	negatief	effect	op	psychiatrische	symptomen	bij	patiënten	met	schizofrenie,	
echter	kan	dit	door	de	beperkte	hoeveelheid	onderzoeken	niet	worden	uitgesloten	(Tsoi	
e.a.,	2013).		
Metabolisatie	van	antipsychotica	wordt	verhoogd	door	polyaromatische	koolwaterstoffen	in	
tabaksrook	(Desai	e.a.,	2001).	Bij	het	stoppen	met	roken	kan	het	nuttig	zijn	om	
concentratiebepalingen	te	doen.	Patiënten	hebben	los	van	bijwerkingenprofiel	van	
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antipsychotica,	een	hogere	kans	op	ontwikkelen	van	het	metaboolsyndroom	(Mitchell	e.a.,	
2013).		
	
Patiënten	met	een	comorbide	verslavingsprobleem	
Roken	komt	zeer	veel	voor	bij	patiënten	met	een	comorbide	verslavingsprobleem:	tussen	de	
65	en	90%	(Guydish	e.a.,	2016).	Het	is	aangetoond	dat	NVM,	gedragsmatige	therapie	of	de	
combinatie	hiervan,	effectief	zijn	bij	patiënten	met	een	stoppen	met	roken-wens	en	een	
comorbide	verslavingsprobleem.	Het	is	daarom	van	belang	om	deze	groep	patiënten	te	
motiveren	voor	een	stoppen-met-roken-behandeling.	Varenicline	en	bupropion	zijn	niet	
effectief	gebleken	in	deze	populatie,	echter	is	er	nog	weinig	onderzoek	naar	gedaan	
(Thurgood	e.a.,	2015).	Wanneer	men	het	beste	de	stoppen	met	roken	behandeling	kan	
inzetten	is	nog	onvoldoende	onderzocht.	Er	is	enig	bewijs	dat	de	kans	op	abstinentie	van	
alcohol	en/of	drugsgebruik	toeneemt	indien	patiënten	ook	stoppen	met	roken	(Baca	&	
Yahne,	2009;	Burling	e.a.,	2001;	Prochaska	e.a.,	2004;	Shoptaw	e.a.,	2002;	Thurgood	e.a.,	
2015;	Winhusen	e.a.,	2014).	De	onderzoeken	lieten	in	ieder	geval	geen	verslechtering	van	
abstinentie	op	middelengebruik	zien	(Thurgood	e.a.,	2015).	Een	rookvrije	klinische	omgeving	
helpt	verder	bij	het	stoppen-met-roken.		
	
Zwangerschap/lactatie	
Er	wordt	bij	een	zwangerschapswens	aangeraden	zo	lang	mogelijk	voor	de	conceptie	zich	te	
onthouden	van	tabak,	omdat	dit	de	fertiliteit	positief	beïnvloedt	(Cooper	&	Moley,	2008).	
Ook	eventuele	medische	zwangerschapsbevorderende	behandeling	als	In	Vitro	Fertilisatie	
(IVF)	is	succesvoller	indien	men	niet	(meer)	rookt	(Waylen	e.a.,	2009).		
Stoppen	met	roken	heeft	een	significant	effect	op	het	verhogen	van	het	geboortegewicht	en	
het	verlagen	van	incidentie	vroeggeboorte.	Stoppen	met	roken	zou	het	doel	moeten	zijn	in	
de	behandeling	van	elke	vrouw	met	een	zwangerschapswens	of	van	elke	zwangere,	echter	
zal	bij	een	zeer	selecte	(verslavingszorg	patiëntengroep)	gekozen	moeten	worden	voor	het	
minderen	van	het	aantal	sigaretten	per	dag	in	plaats	van	volledig	stoppen	(harmreduction	of	
schadebeperking).	Er	is	echter	geen	veilige	marge	qua	hoeveelheid	geïnhaleerde	tabaksrook	
aan	te	geven	(Graham,	2014;	Benjamin-Garner,	2012).		
Voor	zwangeren	zijn	psychosociale	interventies	als	counseling/coaching	eerste	keus	en	
geven	zij	meer	kans	op	stoppen	met	roken	en	een	significant	hoger	geboortegewicht.	
Psychosociale	hulp	is	helpend	mits	de	therapie	uit	meerdere	componenten	bestaat;	sociale	
steun,	biochemische	feedback,	financiële	beloningen	(Chamberlain	e.a.,	2013).		
Er	is	enige	effectiviteit	van	NVM	additioneel	aan	gedragstherapie	bij	zwangeren.	Er	werd	
geen	significant	effect	gevonden	op	de	veiligheid	voor	het	ongeboren	kind.	Voor	bupropion	
is	onvoldoende	evidentie	in	deze	doelgroep.	Voor	varenicline	en	de	e-sigaret	is	er	geen	
wetenschappelijke	ondersteuning	(Coleman	e.a.,	2015).	Er	zijn	meer	onderzoeken	nodig	met	
hogere	dosering	NVM	aangezien	de	metabolisatie	van	nicotine	verhoogd	is	tijdens	
zwangerschap	(Coleman	e.a.,	2015).	Indien	de	partner	rookt	is	het	aan	te	bevelen	deze	te	
betrekken	in	de	stoppen	met	roken	behandeling	gezien	de	risico’s	voor	het	ongeboren	kind	
bij	passief	meeroken	van	de	moeder	(Lumley	e.a.,	2009).		
Bij	lacterende	vrouwen	wordt	NVM	aanbevolen	om	de	negatieve	invloed	van	tabaksrook	op	
de	baby	en	de	omgeving	te	voorkomen.	Nicotine	heeft	een	negatieve	invloed	op	de	



244	
	

antipsychotica,	een	hogere	kans	op	ontwikkelen	van	het	metaboolsyndroom	(Mitchell	e.a.,	
2013).		
	
Patiënten	met	een	comorbide	verslavingsprobleem	
Roken	komt	zeer	veel	voor	bij	patiënten	met	een	comorbide	verslavingsprobleem:	tussen	de	
65	en	90%	(Guydish	e.a.,	2016).	Het	is	aangetoond	dat	NVM,	gedragsmatige	therapie	of	de	
combinatie	hiervan,	effectief	zijn	bij	patiënten	met	een	stoppen	met	roken-wens	en	een	
comorbide	verslavingsprobleem.	Het	is	daarom	van	belang	om	deze	groep	patiënten	te	
motiveren	voor	een	stoppen-met-roken-behandeling.	Varenicline	en	bupropion	zijn	niet	
effectief	gebleken	in	deze	populatie,	echter	is	er	nog	weinig	onderzoek	naar	gedaan	
(Thurgood	e.a.,	2015).	Wanneer	men	het	beste	de	stoppen	met	roken	behandeling	kan	
inzetten	is	nog	onvoldoende	onderzocht.	Er	is	enig	bewijs	dat	de	kans	op	abstinentie	van	
alcohol	en/of	drugsgebruik	toeneemt	indien	patiënten	ook	stoppen	met	roken	(Baca	&	
Yahne,	2009;	Burling	e.a.,	2001;	Prochaska	e.a.,	2004;	Shoptaw	e.a.,	2002;	Thurgood	e.a.,	
2015;	Winhusen	e.a.,	2014).	De	onderzoeken	lieten	in	ieder	geval	geen	verslechtering	van	
abstinentie	op	middelengebruik	zien	(Thurgood	e.a.,	2015).	Een	rookvrije	klinische	omgeving	
helpt	verder	bij	het	stoppen-met-roken.		
	
Zwangerschap/lactatie	
Er	wordt	bij	een	zwangerschapswens	aangeraden	zo	lang	mogelijk	voor	de	conceptie	zich	te	
onthouden	van	tabak,	omdat	dit	de	fertiliteit	positief	beïnvloedt	(Cooper	&	Moley,	2008).	
Ook	eventuele	medische	zwangerschapsbevorderende	behandeling	als	In	Vitro	Fertilisatie	
(IVF)	is	succesvoller	indien	men	niet	(meer)	rookt	(Waylen	e.a.,	2009).		
Stoppen	met	roken	heeft	een	significant	effect	op	het	verhogen	van	het	geboortegewicht	en	
het	verlagen	van	incidentie	vroeggeboorte.	Stoppen	met	roken	zou	het	doel	moeten	zijn	in	
de	behandeling	van	elke	vrouw	met	een	zwangerschapswens	of	van	elke	zwangere,	echter	
zal	bij	een	zeer	selecte	(verslavingszorg	patiëntengroep)	gekozen	moeten	worden	voor	het	
minderen	van	het	aantal	sigaretten	per	dag	in	plaats	van	volledig	stoppen	(harmreduction	of	
schadebeperking).	Er	is	echter	geen	veilige	marge	qua	hoeveelheid	geïnhaleerde	tabaksrook	
aan	te	geven	(Graham,	2014;	Benjamin-Garner,	2012).		
Voor	zwangeren	zijn	psychosociale	interventies	als	counseling/coaching	eerste	keus	en	
geven	zij	meer	kans	op	stoppen	met	roken	en	een	significant	hoger	geboortegewicht.	
Psychosociale	hulp	is	helpend	mits	de	therapie	uit	meerdere	componenten	bestaat;	sociale	
steun,	biochemische	feedback,	financiële	beloningen	(Chamberlain	e.a.,	2013).		
Er	is	enige	effectiviteit	van	NVM	additioneel	aan	gedragstherapie	bij	zwangeren.	Er	werd	
geen	significant	effect	gevonden	op	de	veiligheid	voor	het	ongeboren	kind.	Voor	bupropion	
is	onvoldoende	evidentie	in	deze	doelgroep.	Voor	varenicline	en	de	e-sigaret	is	er	geen	
wetenschappelijke	ondersteuning	(Coleman	e.a.,	2015).	Er	zijn	meer	onderzoeken	nodig	met	
hogere	dosering	NVM	aangezien	de	metabolisatie	van	nicotine	verhoogd	is	tijdens	
zwangerschap	(Coleman	e.a.,	2015).	Indien	de	partner	rookt	is	het	aan	te	bevelen	deze	te	
betrekken	in	de	stoppen	met	roken	behandeling	gezien	de	risico’s	voor	het	ongeboren	kind	
bij	passief	meeroken	van	de	moeder	(Lumley	e.a.,	2009).		
Bij	lacterende	vrouwen	wordt	NVM	aanbevolen	om	de	negatieve	invloed	van	tabaksrook	op	
de	baby	en	de	omgeving	te	voorkomen.	Nicotine	heeft	een	negatieve	invloed	op	de	
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melkproductie	en	NVM	heeft	hierin	geen	normaliserend	effect.	Zowel	varenicline	als	
bupropion	worden	overgedragen	via	de	moedermelk	en	worden	tijdens	de	lactatie	ook	
ontraden	(Einarson	&	Riordan,	2009).		
	
Diabetes	Mellitus		
Vaak	kan	de	dosering	van	orale	bloedglucose	verlagende	medicatie	of	insuline	worden	
verlaagd	omdat	bij	het	stoppen	met	roken	de	metabole	activiteit	van	CYP1A2	wordt	verlaagd	
en	er	een	veranderde	insulinerespons	optreedt.	Dosisverlaging	heeft	als	voordeel	minder	
kans	op	bijwerkingen	(Gill	e.a.,	2005).	
	
Colitis	Ulcerosa	
Het	stoppen	met	gebruik	van	nicotine	kan	een	exacerbatie	van	colitis	ulcerosa	uitlokken,	dit	
weegt	echter	niet	op	tegen	de	voordelen	van	stoppen	met	roken	op	lange	termijn	(Bastida	&	
Beltrán,	2011).	Er	is	tot	op	heden	geen	evidentie	voor	de	beste	manier,	of	medicatie,	bij	deze	
doelgroep	met	de	wens	tot	stoppen	met	roken	(Cosnes,	2004).	Langzame	afbouw	van	tabak	
is	met	behulp	van	nicotinepleisters	te	prefereren	boven	abrupt	stoppen	(Expert-opinie).		
	
Conclusies	

Niveau 1 

Voor patiënten met een huidige of in het verleden doorgemaakte depressieve stoornis is 
psychosociale counseling in de stemming helpend. Indien patiënten in het verleden een 
depressieve stoornis hebben doorgemaakt kan bupropion een positief effect hebben bij het 
stoppen met roken en gestopt blijven. Voor varenicline of NVM is onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs. 
 
A1 Meer van der, e.a. 2013 
C Mackowick e.a., 2012 

Niveau 1 

Er zijn aanwijzingen dat varenicline een positief effect heeft op het Stoppen-met-roken bij een 
bipolaire stoornis.  
 
A2 Evins e.a., 2014; Chengappa e.a., 2014 
C Wu e.a., 2012  

Niveau 1 

Bij patiënten met comorbide schizofrenie heeft bupropion een significant positief effect in deze 
populatie. Voor het gebruik van NVM is onvoldoende wetenschappelijk bewijs. Varenicline geeft 
een gering significant verschil in de slagingskans voor stoppen met roken. 
 
A1 Tsoi e.a., 2013 

Niveau 1 

Bij patiënten met een comorbide verslavingsprobleem zijn NVM en/of gedragstherapie effectief 
in het behandelen van nicotine afhankelijkheid. Dit had geen negatieve invloed op abstinentie 
van comorbide alcohol- of drugsverslaving. 
 
A1 Thurgood, 2015 
C Prochaska, 2004 

Niveau 1 
Voor zwangeren kan psychosociale counseling ondersteunend zijn. In de farmacologische 
ondersteuning is er geen plaats voor varenicline of bupropion. Er is enige evidentie voor de 
effectiviteit van NVM. 
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A1 Coleman e.a., 2015 

Niveau 3 

Tijdens de zwangerschap is stoppen met roken het doel. Minderen van roken blijkt niet 
eenduidig een significant verschil te geven op het geboortegewicht.  
 
C Graham, 2014 

Niveau 3 

Bij Diabetes Mellitus kan – na het stoppen met roken - vaak de dosering bloedglucose 
verlagende medicatie worden verlaagd, omdat dan de metabole activiteit van CYP1A2 wordt 
verlaagd en er een veranderde insulinerespons optreedt.  
Bij Colitis Ulcerosa kan het stoppen met nicotine een exacerbatie uitlokken, dit weegt echter niet 
op tegen de voordelen van stoppen met roken op lange termijn.  
Daarnaast zijn psychotische ziektebeelden en ernstige stemmingsproblemen ook een 
aandachtspunt. 
 
C Gill e.a., 2005; Bastida & Beltrán, 2011  

	
Overige	overweging	
Regelmatig	vragen	naar	de	aanwezigheid	van	een	zwangerschapswens	bij	rokende	vrouw	
en/of	partner	kan	vroegtijdige	hulp/advies	in	de	hand	werken.		
	
Aanbevelingen	

• Bupropion kan ondersteunend zijn bij het stoppen met roken indien de patiënt een voorgeschiedenis heeft met een 
depressieve stoornis 

• Men kan bij een bipolaire stoornis varenicline proberen ter ondersteuning van het stoppen met roken. 
• Bupropion is aan te bevelen als eerste keus middel bij patiënten met schizofrenie als interventie bij stoppen met 

roken behandeling. NVM is gezien het veilige bijwerkingenprofiel de tweede keus.  
• Het is aangeraden om de patiënten in de eerste weken goed te monitoren op de mentale toestand. 
• Het is aan te bevelen om patiënten met een comorbide verslavingsprobleem te motiveren voor een stoppen met 

roken behandeling. NVM en gedragstherapie zijn daarin effectief. 
• Varenicline en Bupropion zijn gecontra-indiceerd als medicamenteuze ondersteuning tijdens stoppen met roken bij 

zwangeren. NVM zou een optie kunnen zijn additioneel aan gedragstherapie. 

12.5 Medicatie	na	detoxificatie	
	
12.5.1	Wat	is	de	voorkeur	voor	behandeling	als	terugvalmanagement?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	is	een	aantal	klachten	als	gewichtstoename	en	craving	die	langdurig	kunnen	blijven	
bestaan	na	stoppen-met-roken.	Het	stoppen-met-roken	zorgt	voor	een	normalisering	van	
het	door	het	roken	versnelde	levermetabolisme,	toegenomen	eetlust	en	lichaamsgewicht,	
met	name	in	de	eerste	drie	maanden	met	een	gemiddelde	van	4	tot	5	kg	na	één	jaar	
abstinentie	(Aubin	e.a.,	2012).	Gepersonaliseerde	afvaltrainingen	geven	na	een	jaar	een	
positief	effect	op	het	gewicht	zonder	dat	het	de	kans	op	terugval	in	nicotine	verhoogt.	
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A1 Coleman e.a., 2015 

Niveau 3 

Tijdens de zwangerschap is stoppen met roken het doel. Minderen van roken blijkt niet 
eenduidig een significant verschil te geven op het geboortegewicht.  
 
C Graham, 2014 

Niveau 3 

Bij Diabetes Mellitus kan – na het stoppen met roken - vaak de dosering bloedglucose 
verlagende medicatie worden verlaagd, omdat dan de metabole activiteit van CYP1A2 wordt 
verlaagd en er een veranderde insulinerespons optreedt.  
Bij Colitis Ulcerosa kan het stoppen met nicotine een exacerbatie uitlokken, dit weegt echter niet 
op tegen de voordelen van stoppen met roken op lange termijn.  
Daarnaast zijn psychotische ziektebeelden en ernstige stemmingsproblemen ook een 
aandachtspunt. 
 
C Gill e.a., 2005; Bastida & Beltrán, 2011  

	
Overige	overweging	
Regelmatig	vragen	naar	de	aanwezigheid	van	een	zwangerschapswens	bij	rokende	vrouw	
en/of	partner	kan	vroegtijdige	hulp/advies	in	de	hand	werken.		
	
Aanbevelingen	

• Bupropion kan ondersteunend zijn bij het stoppen met roken indien de patiënt een voorgeschiedenis heeft met een 
depressieve stoornis 

• Men kan bij een bipolaire stoornis varenicline proberen ter ondersteuning van het stoppen met roken. 
• Bupropion is aan te bevelen als eerste keus middel bij patiënten met schizofrenie als interventie bij stoppen met 

roken behandeling. NVM is gezien het veilige bijwerkingenprofiel de tweede keus.  
• Het is aangeraden om de patiënten in de eerste weken goed te monitoren op de mentale toestand. 
• Het is aan te bevelen om patiënten met een comorbide verslavingsprobleem te motiveren voor een stoppen met 

roken behandeling. NVM en gedragstherapie zijn daarin effectief. 
• Varenicline en Bupropion zijn gecontra-indiceerd als medicamenteuze ondersteuning tijdens stoppen met roken bij 

zwangeren. NVM zou een optie kunnen zijn additioneel aan gedragstherapie. 

12.5 Medicatie	na	detoxificatie	
	
12.5.1	Wat	is	de	voorkeur	voor	behandeling	als	terugvalmanagement?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	is	een	aantal	klachten	als	gewichtstoename	en	craving	die	langdurig	kunnen	blijven	
bestaan	na	stoppen-met-roken.	Het	stoppen-met-roken	zorgt	voor	een	normalisering	van	
het	door	het	roken	versnelde	levermetabolisme,	toegenomen	eetlust	en	lichaamsgewicht,	
met	name	in	de	eerste	drie	maanden	met	een	gemiddelde	van	4	tot	5	kg	na	één	jaar	
abstinentie	(Aubin	e.a.,	2012).	Gepersonaliseerde	afvaltrainingen	geven	na	een	jaar	een	
positief	effect	op	het	gewicht	zonder	dat	het	de	kans	op	terugval	in	nicotine	verhoogt.	
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Bupropion,	NVM	en	varenicline	kunnen,	gebruik	makend	van	de	bijwerkingen	anorexie	en	
gewichtsverlies,	op	kort	termijn	een	gunstig	effect	op	het	gewicht	sorteren.	Voor	de	langere	
termijn	is	dit	nog	onduidelijk	(Farley	e.a.,	2012).		
Depressieve	stemming	is	de	belangrijkste	parameter	in	de	kans	op	terugval	(American	
Psychiatric	Association,	2000;	Watkins	e.a.,	2000;	Hughes,	2007).	Affectieve	symptomen	
worden	geprikkeld	door	centraal	gelokaliseerde	nAChR.	Somatische	
onthoudingsverschijnselen	worden	gemedieerd	door	zowel	centraal	als	perifeer	gelegen	
nAChR	(Kenny	&	Markou,	2001).		
Er	is	onvoldoende	bewijs	dat	cognitieve	gedragstherapie	in	de	vorm	van	een	
‘terugvalmanagement-counseling’	helpend	kan	zijn	als	behandeling	bij	ex-rokers.	Als	
medicamenteuze	ondersteuning	in	terugvalmanagement	zou	een	verlengd	recept	van	
varenicline	helpend	kunnen	zijn.	Langer	gebruik	van	bupropion	als	terugvalmanagement	
geeft	geen	significant	voordeel.	NVM	als	ondersteuning	tijdens	abstinentie	van	nicotine	is	
nog	onvoldoende	onderzocht.	Er	zijn	enkele	studies	die	een	positief	effect	van	NVM	op	
terugvalmanagement	laten	zien	(Hajek	e.a.,	2013).	Nicotinevaccins	blijken	geen	effect	te	
hebben	op	terugval.	De	hypothese	was	dat	door	de	vaccinatie	de	farmacokinetiek	van	
nicotine	door	binding	aan	een	antilichaam	niet	door	de	bloed-hersenbarrière	kon	migreren.	
Uit	deze	onderzoeken	werd	er	geen	significant	verschil	op	de	lange	termijn	gezien	in	het	
abstinent	blijven	van	nicotine	(Hartmann-Boyce	e.a.,	2012,	Schayck	e.a.,	2014).	
	
Conclusies	

Niveau 1 

Er is onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning voor cognitieve gedragstherapie als 
interventie in terugvalmanagement. Een verlenging van het recept varenicline kan helpend zijn 
als terugvalpreventie. NVM is nog onvoldoende onderzocht. 
 
A1 Hajek e.a., 2013 

Niveau 3 
Affectieve onthoudingssymptomen zijn een belangrijke parameter in de kans op terugval. 
 
C Watkins e.a., 2000 

Niveau 1 
Nicotine vaccinatie is niet effectief gebleken als terugvalmanagement. 
 
A1 Hartmann-Boyce e.a., 2012 

	
Overige	overwegingen	
De	duur	van	medicamenteuze	ondersteuning	wordt	voor	maximaal	zes	(varenicline)	en	
negen	maanden	(NVM)	aanbevolen.	Dit	omdat	in	deze	tijd	gedragsmatige	
copingsstrategieën	dan	meer	eigen	zijn	geworden.	
	
Aanbevelingen	

• Het kan zinvol zijn om de affectieve symptomen naast craving te evalueren als parameter voor terugval. Het stoppen 
met roken zorgt voor een vertraagd metabolisme, toegenomen eetlust en lichaamsgewicht. Daarom is het van 
belang om het lichaamsgewicht te meten. Dit kan tijdens het detoxificatieproces en de daaropvolgende 
abstinentieperiode worden gedaan.  

• Een verlengd gebruik van varenicline (tot zes maanden) en NVM (tot negen maanden) als terugvalmanagement kan 
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overwogen worden. 

	

12.6 Toekomstige	ontwikkelingen	
	
Momenteel	is	er	een	onderzoek	gaande	naar	effectiviteit	van	Eye	Movement	Desensitization	
and	Reprocessing	(EMDR)	bij	alcoholafhankelijkheid	(Markus	e.a.,	2015).	Aangezien	het	
neurobiologische	mechanisme	voor	nicotine-	en	alcoholafhankelijkheid	overeenkomen	is	het	
mogelijk	dat	dit	ook	een	gunstig	effect	kan	hebben	op	de	ondersteuning	bij	stoppen	met	
roken	(Herman	e.a.,	2015).	
Er	is	van	oudsher	relatief	weinig	aandacht	voor	de	gevolgen	en	de	behandeling	van	
tabaksverslaving	bij	mensen	met	een	comorbide	psychiatrische	stoornis	en/of	andere	
verslaving.	Behandelaren	dienen	er	rekening	mee	te	houden	dat	bij	tabaksgebruikers	met	
een	comorbide	psychiatrische	stoornis	of	andere	verslaving	er	vaker	sprake	is	van	een	
ernstigere	tabaksverslaving	en	bijkomend	tabaksonthoudingssyndroom.	Deze	groep	rokers	
roken	meer	en	vinden	het	ook	moeilijker	om	te	stoppen	met	roken.	De	hevigheid	van	de	
onthoudingsklachten	is	één	van	de	belangrijke	redenen	hiervoor	(Lawn	&	Campion,	2013;	
GWA;	Treutlein	e.a.,	2011).	Logischerwijs	is	de	gezondheidsschade	in	deze	patiëntengroep	
dan	ook	groter.	In	landen	als	Engeland,	Verenigde	Staten	en	Australië	is	er	toenemend	
aandacht	voor	deze	rokende	patiëntengroep	en	richtlijnen	in	deze	landen	adviseren	om	de	
behandeling	van	tabaksverslaving	te	integreren	in	de	behandeling	van	andere	verslavingen	
en/of	psychiatrische	stoornissen	en	instellingen	volledig	rookvrij	te	maken.	Recent	is	het	
rookbeleid	in	de	Nederlandse	ggz	onderzocht.	De	volgende	aanbevelingen	werden	gedaan:	
(1)	een	universeel	rookbeleid	in	de	ggz	zou	moeten	worden	ontwikkeld;	(2)	de	kennis	en	
vaardigheden	van	medewerkers	over	(stoppen	met)	roken	door	patiënten	moeten	worden	
verbeterd;	(3)	hierna	moet	deze	kennis	worden	overgebracht	op	de	patiënten;	(4)	de	
bekendheid	van	de	bestaande	interventies	moet	worden	vergroot	en	de	effectiviteit	hiervan	
moet	worden	onderzocht;	(5)	het	behandelaanbod	moet	worden	doorontwikkeld;	en	(6)	het	
onderwerp	moet	ook	worden	geborgd	bij	patiëntenorganisaties	en	kennisnetwerken	
(Blankers	e.a.,	2015).	Sinds	2015	kunnen	erkende	verslavingszorginstellingen	zich	laten	
registreren	als	erkende	behandelaar	van	tabaksverslaving	in	het	Kwaliteitsregister	Stoppen	
met	Roken.	Patiënten	krijgen	de	behandeling	van	stoppen-met-roken	alleen	vergoed	van	de	
zorgverzekeraars	als	ze	deze	volgen	bij	een	erkende	geregistreerde	behandelaar	of	
instellingen.	Een	toenemend	aantal	verslavingszorginstellingen	is	reeds	ingeschreven	in	dit	
register.		
	
Aanbevelingen	

• Meer onderzoeken zijn nodig naar innovatieve interventies bij stoppen met roken en of als terugvalmanagement. 
• Behandeling van tabaksverslaving dient geïntegreerd te worden in de behandeling van andere verslavingen en/of 

psychiatrische stoornissen. Daarnaast wordt het aanbevolen een rookvrij-beleid binnen de instellingen te 
implementeren. 
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13 Ketamine	
Thomas	Knuijver	
	
Samenvatting	
• Neurobiologie 
Ketamine is een dissociatief anestheticum en geeft analgesie, amnesie en sedatie zonder dat het de ademhaling 
onderdrukt. Ketamine werkt door blokkering van de N-methyl-D-asparaginezuur (NMDA)-receptor.  
• Onthoudingsbeeld (DSM-5) 
Er is beperkt bewijs voor fysiologische onthoudingssymptomen. Verslaving aan ketamine is vooral psychologisch van aard 
met de aanwezigheid van tolerantie en sterke craving. 
• Anamnese 
Comorbide problemen kunnen het stoppen negatief beïnvloeden en moeten worden uitgevraagd. 
• Bepaling van de setting 
Stoppen met ketamine kan altijd ambulant plaatsvinden of intramurale detoxificatie is noodzakelijk vanwege comorbide 
(verslavings)problematiek. 
• Monitoring 
Voor en tijdens het stoppen van langdurig ketaminegebruik kunnen somatische problemen ontstaan, zoals biliaire dilatatie, 
urologische symptomen en gastro-intestinale klachten. De meeste klachten gaan vanzelf over, maar bij aanhoudende 
klachten wordt doorverwijzing naar de uroloog geadviseerd. 
• Farmacotherapie bij onthoudingsverschijnselen 
Er worden geen medische complicaties gemeld en psychofarmaca is niet nodig. Behandeling bij het stoppen met ketamine 
is ondersteunend van aard. Medicatie wordt geadviseerd als ketamine gebruikt wordt als zelfmedicatie voor onderliggende 
problemen. 
• Na de detoxificatie 
Er zijn geen specifieke farmacotherapeutische mogelijkheden om terugval te voorkomen. 

	
Inleiding	
Ketamine	is	een	dissociatief	anestheticum	en	geeft	analgesie,	amnesie	en	sedatie	zonder	dat	
het	de	ademhaling	onderdrukt	(Strayer	&	Nelson,	2008).	Daarnaast	is	er	off-label	gebruik	bij	
refractaire	neurologische	pijn,	kankerpijn	en	nociceptieve	pijn	(Akporehwe	e.a.,	2006),	maar	
ook	voor	de	behandeling	van	astma	en	depressie	(Sassano-Higgins	e.a.,	2016).	De	afbraak	
van	ketamine	verloopt	hoofdzakelijk	via	CYP3A4,	maar	ook	via	CYP2B6	en	CYP2C9.	Ketamine	
werkt	door	blokkering	van	de	N-methyl-D-asparaginezuur	(NMDA)-receptor	(Large,	2007).	
Verder	is	het	mogelijk	dat	het	de	noradrenaline-,	dopamine-	en	serotoninespiegels	in	het	
brein	doet	stijgen.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	de	glutamaatspiegel	in	de	frontaalkwab	stijgt.		
In	het	uitgaansleven	wordt	ketamine	misbruikt	als	partydrug	en	soms	gebruikt	als	date-rape	
drug.	Het	heeft	een	bewustzijnsveranderende	en	hallucinerende	werking	en	wordt	ook	wel	
een	‘dissociatief	tripmiddel’	genoemd.	Gebruikers	ervaren	hallucinaties,	derealisaties	en	
depersonalisaties	en	de	perceptie	van	lichaam	en	omgevingsgeluiden	of-kleuren	veranderen.	
Bij	hogere	doseringen	raakt	de	gebruiker	in	een	ketamineroes,	waarbij	uitgesproken	
depersonalisatie	optreedt	met	‘out	of	the	body’	ervaring	en	verlies	van	perceptie	van	ruimte	
en	tijd.	De	recreatieve	gebruiker	kan	ongewenste	effecten	ervaren	als	angst,	verminderd	
geheugen,	slechte	aandacht,	onduidelijke	spraak,	emotionele	terugtrekking,	paranoia	en	
ongewone	gedachten.	Pijn	op	de	borst,	hartkloppingen,	tachycardie,	tijdelijke	verlamming	en	
wazig	zien	zijn	ook	bekend	bij	recreatief	gebruik	van	ketamine	(Boker	&	Anderson,	2014;	
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Sassano-Higgins	e.a.,	2016).	Een	eenmalige	dosering	verslechtert	al	het	werkgeheugen	en	
episodisch	geheugen	(Morgan	&	Curran,	2006).		
Ketamine	wordt	in	Nederland	meestal	gesnoven.	De	effecten	na	snuiven	zijn	binnen	enkele	
minuten	tot	een	kwartier	voelbaar	en	houden	ongeveer	een	uur	aan.	Recreatief	gebruik	van	
ketamine	is	vaak	onderdeel	van	polydruggebruik	en	ketamine	wordt	vaak	samen	met	andere	
clubdrugs,	alcohol	en/of	stimulerende	middelen	gebruikt	(Sassano-Higgins	e.a.,	2016).	
Overlijden	aan	ketamine-intoxicatie	is	zeldzaam	(Critchlow,	2006;	Cheng	e.a.,	2005),	al	
zorgen	de	ontremming	en	veranderde	zintuigelijke	waarnemingen	voor	
omgevingsrisico’s.	Deze	omgevingsrisico’s	zorgen	dat	chronisch	gebruik	van	ketamine	
bijdraagt	aan	voortijdig	overlijden.		
Fysiologische	afhankelijkheid	is	niet	aangetoond,	maar	veel	gebruikers	lukt	het	niet	om	te	
stoppen	met	gebruik	en	zij	maken	zich	zorgen	over	het	verslavend	effect	van	de	stof	
(Critchlow,	2006;	Morgan	&	Curran,	2012).	Verslaving	aan	ketamine	is	vooral	psychologisch	
van	aard	met	de	aanwezigheid	van	tolerantie	en	sterke	craving	(Boker	&	Anderson,	2014;	
Kalsi	e.a.,	2011;	Jansen	&	Darracot-Cankovic,	2001;	Sassano-Higgins	e.a.,	2016).		

13.1 Screening	en	diagnostiek	
	
13.1.1	Welke	informatie	is	van	belang	om	ketamine-intoxicatie	vast	te	stellen?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Een	acute	intoxicatie	met	ketamine	uit	zich	in	delier,	amnesie,	verslechtering	van	het	
geheugen,	hyperthermie,	verminderde	motore	functies,	tachycardie,	hypertensie,	een	
verhoogde	cardiale	output	en	spiertonus	(Boker	&	Anderson,	2014;	Klein	e.a.,	2004;	
Maxwell,	2005;	Morgan	&	Curran,	2006;	Sassano-Higgins	e.a.,	2016;	Yiu-Cheung,	2012).	De	
ademhaling	is	versneld	of	vertraagd	en	bronchiale	secretie	en	dilatatie	nemen	toe.	De	
cerebrale	bloedtoevoer	en	cerebrale	druk	nemen	toe	en	er	kan	sprake	zijn	van	duizeligheid	
(Klein	e.a.,	2004;	Ng,	2010).	Misselijkheid	en	braken	komen	voor,	evenals	verminderd	zicht,	
tijdelijke	paralyse	en	analgetische	verschijnselen	(Dillon	e.a.,	2003).	Wanneer	er	sprake	is	
van	verminderd	bewustzijn,	paralyse	en	amnesie	spreekt	men	ook	wel	van	de	K-Hole,	een	
heftige	ketamine-ervaring.	
De	behandeling	van	acute	ketamine-intoxicatie	is	grotendeels	ondersteunend	en	omvat	het	
verwijderen	van	een	persoon	uit	overmatige	auditieve	en	visuele	stimulatie	totdat	de	
symptomen	afnemen.	In	gevallen	van	ernstige	symptomen,	met	name	agitatie	en	agressie,	
kunnen	benzodiazepinen	nodig	zijn	(Kalsi	e.a.,	2011).	
	

Conclusie	

Niveau 3 

Een acute ketamine-intoxicatie uit zich in delier, amnesie, verslechtering van het geheugen, hyperthermie, 
verminderde motore functies, tachycardie en hypertensie en een verhoogde cardiale output en spiertonus. 
 
C Boker & Anderson, 2014; Morgan & Curran, 2006; Sassano-Higgins e.a., 2016 
D Maxwell, 2005; Klein e.a., 2004; Yiu-Cheung, 2012 
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ademhaling	is	versneld	of	vertraagd	en	bronchiale	secretie	en	dilatatie	nemen	toe.	De	
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symptomen	afnemen.	In	gevallen	van	ernstige	symptomen,	met	name	agitatie	en	agressie,	
kunnen	benzodiazepinen	nodig	zijn	(Kalsi	e.a.,	2011).	
	

Conclusie	

Niveau 3 

Een acute ketamine-intoxicatie uit zich in delier, amnesie, verslechtering van het geheugen, hyperthermie, 
verminderde motore functies, tachycardie en hypertensie en een verhoogde cardiale output en spiertonus. 
 
C Boker & Anderson, 2014; Morgan & Curran, 2006; Sassano-Higgins e.a., 2016 
D Maxwell, 2005; Klein e.a., 2004; Yiu-Cheung, 2012 
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13.1.2	Welke	informatie	is	van	belang	om	het	ketamine-onthoudingssyndroom	vast	te	
stellen?	

	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Er	is	beperkt	bewijs	voor	specifieke	fysiologische	onthoudingsverschijnselen	na	beëindiging	
van	ketaminegebruik	en	tot	op	heden	is	er	geen	specifiek	ketamine-onthoudingssyndroom	
beschreven.	In	een	review	van	Sassano-Higgins	(2016)	rapporteert	één	casestudie	
onthoudingssymptomen,	terwijl	een	andere	casestudie	geen	enkel	onthoudingssymptoom	
rapporteert	na	langdurig	en	veel	gebruik.	Chen	e.a.	(2014)	rapporteren	geslachtsverschillen,	
waarbij	vrouwen	meer	symptomen	ervaren,	waaronder	angst,	dysforie	en	tremors.	
Ketaminegebruikers	relateren	hun	symptomen	aan	het	stoppen	met	ketamine,	maar	
mogelijk	zijn	ze	het	gevolg	van	het	stoppen	met	een	combinatie	van	verschillende	middelen.		
Tijdens	en	na	stoppen	van	langdurig	ketaminegebruik	kunnen	somatische	problemen	
ontstaan,	zoals	biliaire	dilatatie,	cholestase,	koliekachtige	pijnen,	galblaasdyskinesie,	
blaasledigingsproblemen,	dysurie,	urine-incontinentie,	hematurie,	hydronefrose	en	
nierfalen.	Het	werkingsmechanisme	hiervan	is	nog	niet	opgehelderd	(Morgan	&	Curran,	
2012).	In	een	caseserie	(n	=	37)	van	Poon	e.a.	(2010)	hadden	25	patiënten	hoge	gastro-
intestinale	klachten,	33	urologische	symptomen,	23	epigastrische	pijn	en	4	braken	als	klacht.	
Chen	e.a.	(2014)	vinden	bij	de	helft	van	meer	dan	1000	ketaminegebruikers	urologische	
problemen.	Een	case-serie	(n=96)	van	Yiu-Cheung	(2012)	laat	bij	92%	ketaminegebruikers	
cystitis	zien	en	bij	66%	chronische	abdominale	pijn.	Oorzaak	hiervan	is	mogelijk	bilaire	
dilatatie	(Gutkin	e.a.,	2012).	Vrouwen	rapporteren	een	verminderde	seksuele	functie	zoals	
gemeten	met	de	"female	sexual	function	index",	behalve	op	het	domein	zin.	Dit	hangt	
mogelijk	samen	met	urologische	klachten	(Jang	e.a.,	2012).	
	
Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	fifth	edition	(DSM-5)	
Het	ketamine-onthoudingssyndroom	is	niet	opgenomen	in	de	DSM-5	(American	Psychiatric	
Association,	2013).		
	
Conclusies	

Niveau 3 

Ketamine heeft een laag verslavend potentieel, maar psychologische afhankelijkheid met sterke craving 
en tolerantie is beschreven.  
 
C Boker & Anderson, 2014; Morgan & Curran, 2012 
D Critchlow, 2006 

Niveau 3 
Ketamine heeft geen specifiek ketamine-onthoudingssyndroom. 
 
C  Sassano-Higgins e.a., 2016 

Niveau 3 

Tijdens en na staken van langdurig ketaminegebruik kunnen gastro-intestinale en urinewegproblemen 
ontstaan. Het werkingsmechanisme is onbekend. 
 
C Chen e.a., 2014; Gutkin e.a., 2012; Morgan & Curran, 2012; Poon e.a., 2010; Yiu-Cheung, 2012  

Niveau 3 Mogelijk zijn angst, dysforie en tremoren symptomen die ontstaan door het stoppen met ketaminegebruik. 
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C  Chen e.a., 2014 

	
	
13.1.3	Welke	differentiaal	diagnoses	zijn	onderdeel	van	de	screening	en	diagnostiek	van	

het	ketamine-onthoudingssyndroom?	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Differentiaal	diagnostisch	moet	gedacht	worden	aan	intoxicaties	met	andere	middelen	als	
het	gaat	om	het	acute	beeld.	Andere	dissociatieve	middelen,	zoals	LSD,	PCP,	DXM,	lachgas	
en	Salvia	Divinorum,	geven	een	vergelijkbaar	psychisch	beeld.	Bij	verminderd	bewustzijn	
moeten	in	eerste	instantie	ernstiger	oorzaken	uitgesloten	worden.	Omdat	er	geen	ernstige	
ademhalingsdepressie	optreedt	is	er	in	geval	van	ketaminemisbruik	geen	levensbedreigende	
situatie	(Critchlow,	2006;	Cheng	e.a.,	2005).	Vanwege	veelvuldig	gecombineerd	gebruik	van	
ketamine	met	andere	clubdrugs,	alcohol	en/of	stimulerende	middelen	(Sassano-Higgins	e.a.,	
2016;	Zhang	e.a.,	2013)	kan	het	moeilijk	zijn	hiertussen	te	differentiëren.	
	
Conclusie	

Niveau 3 

Ketamine wordt veelvuldig gecombineerd met andere middelen. Differentiaal diagnostisch moet gedacht 
worden aan intoxicaties met andere middelen als het gaat om het acute beeld.  
 
C  Sassano-Higgins e.a., 2016; Zhang e.a., 2013 

	
	
13.1.4	Welk	onderzoek	is	van	belang	voor	de	somatische	en	psychische	gezondheid	van	

patiënten?	
	

Wetenschappelijke	onderbouwing	
Gastro-intestinale	problemen	lossen	vanzelf	op	bij	voldoende	langdurige	abstinentie,	de	
duur	tot	herstel	is	onbekend	en	niet	beschreven	(Ng	e.a.,	2012).	Als	de	klachten	
samenhangen	met	biliaire	dilatatie	volgt	bij	vermoeden	van	cholelithiasis	een	verwijzing	naar	
een	Maag-Darm-Lever-specialist.	De	meeste	urogenitale	klachten	zijn	ook	van	voorbijgaande	
aard,	hoewel	er	kans	is	op	blijvende	schade	aan	blaas	en	urinewegen.	Bij	een	verminderde	
nierfunctie	bij	een	verder	relatief	gezonde	patiënt	kan	verwezen	worden	naar	de	uroloog	
voor	diagnostiek	naar	nierschade	(Morgan	&	Curran,	2012).	Ook	als	klachten	van	de	lagere	
urineweg	persisteren	is	verwijzing	naar	een	uroloog	geïndiceerd	(Yiu-Cheung,	2012;	Poon	
e.a.,	2010).	
Internationaal	wordt	de	‘Pelvic	pain	and	urgency/frequency	(PUF)	patient	symptom	scale’	
gebruikt	voor	de	screening	van	interstitiële	cystitis	(blaaspijnsyndroom).	Ng	e.a.	(2012)	
hebben	deze	vertaald	naar	het	Chinees	en	toegepast	bij	patiënten	met	ketaminemisbruik.	Zij	
vinden	bij	een	goede	betrouwbaarheid	en	validiteit	voor	het	gebruik	van	deze	vragenlijst	in	
deze	doelgroep,	maar	beperkingen	van	het	onderzoek	worden	beschreven.	Een	score	van	17	
of	hoger	stellen	zij	als	indicatie	voor	verder	urologisch	onderzoek	(in	tegenstelling	tot	12	in	
andere	studies	zonder	ketaminegebruik).		
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C  Chen e.a., 2014 
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Langdurig	gebruik	kan	leiden	tot	verslechtering	van	het	geheugen.	Morgan	&	Curran	(2006;	
2012)	beschrijven	persisterende	schade	aan	het	episodisch-	en	werkgeheugen,	mogelijk	
gerelateerd	aan	neurologische	afwijkingen.	Persistente	dissociatieve-,	depressieve-	en	
waandenkbeelden	zijn	ook	gemeld	bij	langdurig	gebruik	(Sassano-Higgins	e.a.,	2016).	
Een	retrospectieve	caseserie	door	Zhang	e.a.	(2013)	onder	353	Chinese	ketaminegebruikers	laat	
zien	dat	77%	ooit	een	psychotische	stoornis	heeft	gehad,	28%	een	stemmingsstoornis,	40%	een	
angststoornis	en	45%	een	cognitieve	beperkingsstoornis	(Zhang	e.a.,	2013).	Vrouwen	en	
mannen	verschillen	in	co-gebruik	(Chen	e.a.,	2014;	Zhang	e.a.,	2013),	sociaal	demografische	
gegevens,	psychiatrische	stoornissen	(Zhang	e.a.,	2013)	en	cognitieve	stoornissen	(Chen	e.a.,	
2014).	Vanwege	deze	bevindingen	is	verder	onderzoek	geïndiceerd	na	detoxificatie.	Genoemde	
stoornissen	kunnen	van	invloed	zijn	op	het	stoppen	en	abstinent	blijven	van	
ketaminegebruikers.	
	
Conclusie	

Niveau 3 

Een score van 17 of hoger op de pain and urgency/frequency (PUF) vragenlijst is een indicatie voor 
verder urologisch onderzoek (Ng e.a., 2012). 
 
C  Ng e.a., 2012 

	
Overige	overwegingen	
Een	algemeen	lichamelijk	onderzoek	dient	uitgevoerd	te	worden.	Bij	ketaminegebruik	kan	
met	name	abdominale	gevoeligheid	optreden.	Een	algemeen	bloedbeeld	en	nier-	en	
leverwaarden	kunnen	richting	geven	aan	de	differentiaal	diagnose.	Afwijkingen	in	alkalisch	
fosfatase	en	gamma-glutamyltranspeptidase	(gGT)	wijzen	in	de	richting	van	biliaire	
problemen	door	ketaminegebruik	en	herstellen	na	stoppen	van	gebruik.	Bloed	in	de	urine	
wijst	op	mogelijke	blaasschade.	
	
Aanbevelingen	

• Tijdens de anamnese dient aandacht te zijn voor mogelijke somatische problemen, van met name blaas, nieren en 
galwegen. Wanneer deze klachten persisteren is verwijzing naar een specialist geïndiceerd. 

• Op indicatie wordt geadviseerd bloed- en urineonderzoek uit te voeren om afwijkingen in nier-, lever- en/of 
blaasfuncties op te sporen.  

13.2 Behandeling	van	ketamine-onthoudingssyndroom	
	
Wetenschappelijke	onderbouwing	
Ketamine	is	een	niet	ernstig	verslavende	stof.	Er	is	geen	richtlijn	beschikbaar	voor	de	
behandeling	van	ketamine-onthoudingssymptomen	en	afhankelijkheid	(Chen	e.a.,	2014).	In	
de	studie	van	Chen	e.a.	(2014)	zocht	slechts	7%	van	de	meer	dan	1000	ketaminegebruikers	
tijdens	het	stoppen	met	ketamine	medische	ondersteuning	voor	ofwel	
onthoudingssymptomen	ofwel	fysieke	klachten.	Waaruit	de	behandeling	bestond	werd	niet	
beschreven.	
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De	verslavingsbehandeling	na	langetermijngebruik	van	ketamine	is	grotendeels	
ondersteunend	en	gericht	op	het	voorkomen	van	terugval	(Kalsi	e.a.,	2011).	Janssen	&	
Darracot-Cankovic	(2001)	adviseren	om	in	één	keer	te	stoppen	met	gebruik	van	ketamine	en	
niet	om	gradueel	af	te	bouwen.	Behandeling	van	langdurig	misbruik	zonder	verdere	
psychiatrische	comorbiditeit	bestaat	uit	een	standaard	verslavingsbehandeling	die	bestaat	
uit	diverse	psychosociale	interventies,	zoals	het	vergroten	van	de	motivatie	tot	stoppen,	
heldere	doelen	formuleren	en	terugvalmanagement	(Janssen	&	Darracot-Cankovic,	2001).	Bij	
het	vermoeden	van	cognitieve	stoornissen	bij	aanvang	van	detoxificatie	is	het	aan	te	raden	
deze	te	vervolgen	met	de	Montreal	Cognitive	Assessment	(MOCA)/	Mini-Mental	State	
Examination	(MMSE)	en	bij	persisteren	verder	onderzoek	te	doen	(Chen	e.a.,	2014).	
Vanwege	de	afwezigheid	van	onthoudingssymptomen	is	detoxificatie	met	behulp	van	
psychofarmaca	niet	nodig.	Er	worden	geen	medische	complicaties	vermeld	die	gerelateerd	
zijn	aan	het	stoppen	met	ketaminegebruik.	Het	stoppen	met	gebruik	van	ketamine	
gedurende	de	zwangerschap	is	gewenst.	Er	zijn	aanwijzingen,	op	basis	van	ex-vivo	onderzoek	
dat	ketaminegebruik,	net	als	andere	NMDA-antagonistische	middelen,	neuronale	activiteit	
onderdrukt	en	apoptose	van	cellen	in	het	zich	ontwikkelende	brein	van	het	ongeboren	kind	
stimuleert	(Farber	e.a.,	2003;	Olney	e.a.,	2002).		
Sommige	mensen	gebruiken	ketamine	als	zelfmedicatie	voor	onderliggende	problemen	zoals	
depressie,	angst	of	psychose.	Deze	moeten	worden	behandeld	met	de	gebruikelijke	
geneesmiddelen	en	therapieën	(Janssen	&	Darracot-Cankovic,	2001).	Tenzij	er	ernstige	
somatische	problematiek	aanwezig	is	die	opname	op	een	afdeling	interne	geneeskunde	
noodzaakt,	is	een	opname	niet	geïndiceerd.	
Voor	de	meting	van	zucht	naar	ketamine	is	geen	specifiek	instrument	beschikbaar.	Een	
Numerieke	Rating	Schaal	(NRS)/Visueel	Analoge	Schaal	(VAS)	biedt	uitkomst.	Voor	
onthoudingssymptomen	is	er	ook	geen	specifieke	lijst	beschikbaar,	maar	zouden	de	
Subjectieve	Onthoudingsschaal	(SOS)	en	Objectieve	Onthoudingsschaal	(OOS)	in	combinatie	
met	klinische	indruk	richtinggevend	kunnen	zijn,	zeker	bij	polydruggebruik.		
	
Conclusies	

Niveau 3 

Er is geen richtlijn beschikbaar voor de behandeling van het ketamine-onthoudingssymptomen en 
afhankelijkheid. De verslavingsbehandeling na lange termijngebruik van ketamine bestaat uit diverse 
psychosociale interventies gericht op het voorkomen van terugval.  
 
C Chen e.a., 2014 
D Janssen & Darracot-Cankovic, 2001; Kalsi e.a., 2011 

Niveau 3 

Stoppen met gebruik van ketamine tijdens zwangerschap is gewenst, vanwege aanwijzingen tot het 
onderdrukken van neurale activiteit en apoptose van cellen in het zich ontwikkelende brein van het 
ongeboren kind. 
 
C Farber e.a., 2003; Olney e.a., 2002 

	
Overige	overwegingen	
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D Janssen & Darracot-Cankovic, 2001; Kalsi e.a., 2011 

Niveau 3 
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onderdrukken van neurale activiteit en apoptose van cellen in het zich ontwikkelende brein van het 
ongeboren kind. 
 
C Farber e.a., 2003; Olney e.a., 2002 

	
Overige	overwegingen	
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Farmacotherapie	speelt	geen	rol	in	de	behandeling	van	het	onthoudingssyndroom.	Bij	
ernstige	onrust,	al	dan	niet	veroorzaakt	door	de	onthouding,	kunnen	lage	dosis	diazepam	in	
afbouw	gegeven	worden.	
	
Aanbevelingen	

• Behandeling bij het stoppen met ketamine is ondersteunend van aard. 
• Comorbide klachten, zoals ernstige onrust, al dan niet ten gevolge van psychiatrische comorbiditeit, acute 

intoxicatie of het stoppen met ketamine, kan behandeld worden met een lage dosis diazepam, die snel afgebouwd 
wordt. 

13.3 Medicatie	na	detoxificatie	
	
Er	zijn	geen	specifieke	farmacotherapeutische	mogelijkheden	om	terugval	te	voorkomen.	

13.4 Aanbevelingen	wetenschappelijk	onderzoek	
	
Interacties	anders	dan	op	de	recreatieve	psychische	effecten	van	het	gebruik	zijn	niet	
bekend	in	de	literatuur.	Het	risico	op	terugval	in	gebruik	is	niet	onderzocht.	Over	de	lange	
termijn	effecten	anders	dan	bovenstaande	is	niets	bekend.		
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