Ggz en verslavingszorg
Kennisagenda voor geïntegreerde zorg
Op 3 juni 2016 kwamen zo’n 50 professionals uit de ggz en
verslavingszorg, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en
beleidsmakers bijeen in The Living Museum te Bennebroek. Zij waren uitgenodigd door Kenniscentrum Phrenos
en Resultaten Scoren om mee te denken over een kennisagenda voor geïntegreerde zorg.
De deelnemers hadden voorafgaand aan deze invitational
conference een notitie gelezen van Jaap van der Stel over
de geschiedenis, de huidige situatie en de mogelijke toekomst van zorg voor patiënten met zowel verslavings- als
psychiatrische problemen. Volgens hem is er al zeker wat
verbeterd in de afgelopen decennia, maar er is nog veel te
winnen.
Persoonlijke missie
Dagvoorzitter Elsbeth de Ruijter, psychiater en lid van de Raad
van Bestuur van GGz inGeest, opende de middag en sprak de
wens uit de ggz en verslavingszorg ooit één behandelplek zullen
worden. Zij vertelde dat ze in haar opleiding tot psychiater, eerst
bij de RIAGG in Haarlem stage liep en later bij de Brijder in Alkmaar. Daar bleek ze de helft van de patiënten te kennen uit haar
Riagg-tijd. Op haar vraag waarom ze haar nooit iets over hun
verslavingsprobleem hadden verteld, antwoordden ze: “Als we
je dat verteld hadden, zou je gezegd hebben: ga eerst maar naar
de Brijder en dan hadden we bij jou moeten stoppen.” En daar
hadden ze gelijk in. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het voor
De Ruijter een persoonlijke missie is geworden om die twee, ggz
en verslavingszorg, bij elkaar te brengen.
Op het programma stonden vier lezingen. Daarna gingen de aanwezigen in vier groepen met elkaar in gesprek om
na te denken over de top drie van de kennisagenda voor de komende jaren.
Comorbiditeit is frequent, dynamisch en logisch
Eerste spreker was Arnt Schellekens, psychiater, van de afdeling Psychiatrie, Radboudumc Nijmegen en wetenschappelijk directeur van NISPA. In zijn betoog ‘Toepassing van richtlijnen over comorbiditeit in de verslavingszorg
en ggz’ ging hij in op wat we weten over comorbiditeit. Hij komt tot de conclusie dat psychiatrische comorbiditeit
frequent, dynamisch en logisch is.
De helft van de mensen met een verslavingsprobleem heeft een primair verslavingsprobleem zonder dat daar andere psychiatrische pathologie bij komt. De andere helft heeftmeer dan één psychisch comorbide probleem. Over
het ontstaan van comorbiditeit wordt verschillend gedacht. Je begint met een psychisch probleem en daarna ontwikkel je een verslaving als een soort van copingvaardigheid. Of andersom, het psychische probleem is een gevolg
van overmatig middelengebruik. Of er is een derde factor die bijdraagt aan beide. Mensen hebben een bepaalde
kwetsbaarheid en als ze iets naars meemaken, maakt dat hen kwetsbaar voor verslavingsproblematiek én voor
psychose of iets dergelijks. In dit verklaringsmodel krijg je een veel dynamischer interactie tussen die verschillende domeinen.
Vervolgens laat Schellekens aan de hand van het biopsychosociale model zien dat comorbiditeit logisch is. De verschillende delen van de hersenen, de prefrontale cortex, het middenbrein, de amygdala en de hippocampus,
worden allemaal aangedaan bij aandoeningen als depressie, angst, ADHD en psychoses. Al deze domeinen in de
hersenen worden ook beïnvloed door (langdurig) gebruik van middelen. Als je deze overlap ziet, hoe logisch is het
dan om te spreken van gescheiden classificaties of diagnoses of stoornissen?
Een vergelijkbaar verhaal zie je in de genetica. Ook psychologische factoren zoals prikkels zoeken, niet kunnen
uiten wat er in je omgaat, niet kunnen mentaliseren en verbaliseren, traumatisering en de hechting die ontbreekt,
dragen bij aan een psychische aandoening én aan verslaving. Beide groepen blijken ook problemen te hebben op
sociaal vlak. Te denken valt aan financiën, huisvesting, werk, sociale contacten enzovoorts.
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Stigmatisering
Als je studenten en hulpverleners vraagt hoe hoog zij verschillende stoornissen waarderen, scoort middelengebruik
altijd het laagste. In de loop van de opleiding gaan mensen
wel positiever denken over psychiatrische problematiek,
maar niet over verslaving. Gedurende het onderwijs blijken
studenten dus steeds negatiever te gaan denken over verslavingsproblematiek. Door meer aandacht aan het onderwerp
verslaving te besteden en niet alleen te focussen op kennis
(bijvoorbeeld in een keuzeblok) gaan studenten wel positiever denken over verslavingsproblematiek.
Ondoorzichtig oerwoud
Laatste punt van Schellekens is richtlijnontwikkeling. Als je je daarin gaat verdiepen zie je door de bomen het bos
niet meer. Het wordt een ondoorzichtig oerwoud. En als je het dan hebt over dubbeldiagnostiek hebt, hoe moet je
dat dan positioneren? Bij de psychiatrische stoornissen of bij de verslaving? Geen gemakkelijke klus. Zeker als je de
aanbevelingen ziet en merkt hoe weinig evidentie er is. Schellekens pleit daarom voor meer integratie van het
richtlijnenveld, zeker ook waar het om comorbiditeit gaat.
Hoe bereiken we geïntegreerde zorg?
Ingeborg Siteur, psychiater en relatie- en gezinstherapeut, lid Raad van Bestuur Antes ging in op de vraag: Hoe kunnen we de behandelingen van verslaving en ggz samen laten
komen?
Siteur ziet een cultuurverschil, waarin de verslavingszorg van
oudsher vooral een begeleidende rol had en de psychiatrie,
vooral het medisch model volgde. Die twee verschillende
werelden moeten elkaar leren verstaan. Er zijn allerlei behandelingen gekomen voor depressie, angst, psychose, maar voor de
verslaving zijn die er minder. De verslavingszorg benadert de
interactie tussen de aandoening en de omgeving meer vanuit
de presentiegedachte dan in de ggz gebeurt. Hier komt ook de
somatiek meer aan bod.
Bovendien speelt de organisatievorm een rol, er zijn aparte instituten met aparte geldstromen. Siteur vertelt dat toen ze bij
Antes kwam werken ze tot haar verbazing merkte dat een dbc voor verslaving minder euro’s opleverde voor dezelfde uren dan voor andere stoornissen.
Waarom willen we nu de behandeling samen laten gaan?
Komt dat door de toepassing van het biopsychosociale model? Komt het doordat er vanuit de ggz ook meer belangstelling komt voor somatiek. We hebben het over de transities, participatie, herstel, en dat is in de verslavingszorg een veel dominanter discours dan in de ggz. De presentiebenadering heeft als uitgangspunt hoe je mensen
van nabij kan bijstaan, en de uitdaging is dat we de kennis vanuit het behandelen, vanuit de psychologie of vanuit
de psychiatrie combineren met de kennis vanuit het sociale perspectief.
We classificeren en die starheid, daar hebben we last van. Moeten we niet dimensioneel denken? Is het niet een
beetje van dit of een beetje van dat? Of moeten we netwerkdenken, met symptomenclusters? Dat is meer op
maat dan de classificaties. En is er geen politieke reden voor de samnewerking? Hoe kunnen we de overheid beïnvloeden, en de verzekeraars? Zijn we samen niet sterker dan apart?
Andere vraag is: Hoever gaat die integratie? Samen in de classificatie, in de DSM? Of gaan we uit van de vraag:
hoeveel last heb je van je aandoening in de maatschappij? Kun je omgaan met vrienden, familie, geld verdienen, je
gedragen volgens de regels, hoe zelfredzaam ben je? Phrenos is een EPA-club, dat gaat over AS IV- en As Vproblematiek. Resultaten Scoren is veel meer gericht op het cure-domein, en op de enkelvoudige behandeling en
gedragstherapeutische benaderingen.
Gaan we het alleen hebben over het ziektedeel van de verslavingen en over de andere stoornissen? Moeten we
dan eigenlijk niet ook samenwerken met andere kenniscentra over angst en stemming en over persoonlijkheid?
Verslaving speelt daarbij ook een rol.
En wie bepaalt in hoeverre we de geïntegreerde behandeling in praktijk gaan brengen? Stel dat je geïntegreerd wil
behandelen, maar je hebt geen hulpverleners die de betreffende comorbide aandoeningen kunnen behandelen.
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Het stempel verslaving
Siteur gaat vervolgens in op hoe hulpverleners
de verschillende groepen bejegenen. Ze noemt
een aantal kenmerken van psychische stoornissen en verslaving (zie haar ppt sheet 5 en 6) en
licht daaruit het aspect craving en scoren. Dat
gedrag is specifiek voor verslaving. Dit geeft gedragsproblemen die de samenwerking binnen
de behandeling beinvloeden. Een ander aspect
is de impact van de omgeving op de ziekte. In
Rotterdam is er veel armoede, traumatisering,
gebrek aan sociale steun. “Hulpverleners houden wel van psychotische mensen, borderliners
vinden ze minder aardig en de verslaafden vinden ze over het algemeen niet leuk.” Die zijn
moeilijker te behandelen, omdat hun hele omgeving en al hun gewoontes triggers vormen voor terugval in hun verslaving. Denk bijvoorbeeld aan contact met de
buurman, kopje koffie na het eten of de geur van een sigaret.
Dat verslaafden als moeilijke mensen worden bestempeld zien we ook terug in de toegang tot gemeentelijke voorzieningen. Als je verslaafd bent, kun je in het Rotterdamse geen schuldhulpverlening krijgen. Ook bij de toegang tot
beschermde woonvormen en behandelsettingen is verslaving een item. Dat doet iets met je als mens, maar ook
met ons als hulpverleners.
Hoe komt het dat professionals stigmatiseren? Misschien komt het doordat verslavingsbehandeling erg ingewikkeld is: als je verslaving kan behandelen, kan je alles behandelen. Omdat het zo verweven is met alles in en om die
persoon. Dat geeft hulpverleners een gevoel van onmacht. Of heeft het te maken met de aanname dat de ander
niet wil? “Als die goed gemotiveerd zou zijn, zou het wel lukken.”
Meer menselijk contact
Russel Cummins, ervaringsdeskundige, teamcoach en bege- “Mensen zijn een geheel, en dat waar je
leider bij GGz inGeest, begint zijn lezing ‘Medicatie, zelfmedi- hulp voor vraagt is lastig in het leven, maar
catie: de mens achter de psychiatrische gebruiker’ met dat
het is maar een deel van je.”
het hem is opgevallen dat mensen in de zorg altijd praten
over de nadelen van de drugs en de voordelen van de medicatie. De patiënten hebben het juist over het omgekeerde: de nadelen van de medicatie en de voordelen van de drugs. Gebruik van drugs is volgens Cummins meer dan
aangeleerd gedrag of een reactie op receptoren die roepen dat ze trek hebben. Iemand die gebruikt kan om verschillende redenen verslaafd zijn geraakt. Cummins: “Als ik toen in antipsychotica kreeg niet had geblowd, had ik
ook hier niet meer gestaan. Ik had geen gevoelsleven meer, en blowen geeft je de illusie van gevoel. Ik zou bijna
een lans willen breken voor medicinaal drugsgebruik voor mensen met zware medicatie om dat soort bijeffecten te
bestrijden. Bij de behandeling van kanker is dat geaccepteerd, maar in de psychiatrie is het compleet taboe.”
Cummins wil de manier van contact maken benadrukken. Hij laat een filmpje zien waarin duidelijk wordt dat mensen een natuurlijke drang hebben naar binding en verbinding. Als we getraumatiseerd of geïsoleerd zijn, zoeken we
binding met iets dat ons een gevoel van verlichting geeft, bijvoorbeeld drugs. Ben je verslaafd aan drugs, dan is de
oplossing een binding te vormen met iets gezonds, lieve mensen om je
heen, een goede omgeving. Goede hulpverleners pakken samen met de
verslaafde die punten aan die onder de verslaving zitten. Ze maken menselijk contact, gelijkwaardig.
“Onbekwaamheid en handelingsverlegenheid liggen ten grondslag aan de
lage succescijfers van behandeling. De basis in de zorg is contact. Als dat
mogelijk is, is elke behandeling mogelijk. Niet-eerlijk contact is vaak
schadelijk. Hulpverleners leren in hun opleiding trucjes om zogenaamd
contact te leggen. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp dat je boos wordt.’
Dat werkt bij veel mensen als een rode lap.
We moeten inzien dat veel gebruikers lijden aan ernstige vaak niet behandelde en genegeerde trauma’s. Hierbij zet de patiënt de drugs in als zelfmedicatie. Als je cliënten ziet als mens, niet
als ziektebeeld, heb je geen oog meer voor het gezonde deel.”
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Sociale wijkteams en mensen met multiproblematiek
Ingrid Horstik, ontwikkelaar, Buurtteam Organisatie Sociaal Utrecht
vertelt over sociale wijkteams, integrale teams, in Utrecht
buurtteams geheten en de relatie tot de kennisagenda.
Utrecht heeft ervoor gekozen om alle mensen die in de AWBZ zaten
met de lagere indicaties in de wijkteams op te vangen, en te begeleiden. De grootte van de teams varieert tussen de 10 en 20 professionals afhankelijk van de grootte en de zwaarte van de zorgvraag in
het gebied. De professionals in de teams komen uit zorg (verslaving,
ggz, lvb), welzijn, maatschappelijk werk, van werk en inkomen of
schulddienstverlening. In de teams zitten ook ervaringsdeskundigen.
De doelgroep is de kwetsbare bewoner, maar iedereen die in principe een vraag heeft kan bij de wijkteams terecht. De voordeur is van 9 tot 5 open. De buurtteams zijn tevens de toegang tot de aanvullende (Wmo)-zorg.
De filosofie is dat het wijkteam de mensen met een zorgvraag als generalist tegemoet treden. Eén persoon van het
team heeft contact met de klant en wat je aan specialisme nodig hebt, zit in het team. Generalisten hebben een
brede basiskennis en daarnaast hebben zij een antenne nodig om te kunnen signaleren of klanten risico’s lopen op
onder- en overzorg. De deskundigheid van generalistische professionals op ggz-gebied is een aandachtspunt.
In de praktijk zien buurtteams veel mensen met ggz-problematiek. Ook mensen met ernstige psychische problemen
die niet bereikt worden door de ggz en verslavingszorg. Comorbiditeit is daarbij eerder regel dan uitzondering. De
buurtteams, waarbij meerdere levensdomeinen in ogenschouw worden genomen, spreken liever van ‘gestapelde
problematiek’ omdat deze vaak meer recht doet aan de complexiteit. Ze gebruiken daarvoor het 4 D model dat hen
in staat stelt om breed en generalistisch te kijken. Horstik: “Wij komen dus niet in die discussie of het een comorbide ggz of een comorbide verslavingsprobleem is. Voor mensen met een ggz- of verslavingsprofiel gebruiken we de
driehoek: klinisch herstel - maatschappelijk herstel - persoonlijk herstel. Wij vragen aan de klant wat die nodig heeft
om een stap verder naar herstel te zetten.” Daarbij werken de buurtteams nauw samen met POH-GGZ en huisartsen om moeilijke casussen te verduidelijken. Ook wordt er opnieuw nagedacht over multidisciplinaire ketensamenwerking. Nu belangrijke ggz-spelers naar de wijk gaan, is het zaak om ook over de organisatie van de ggz na te denken. Hier ligt volgens Horstik ook een rol voor de kennisinstituten.

Marsel, ervaringsdeskundige:
“Mensen doen gemakkelijker hun verhaal aan een ervaringsdeskundige, omdat het dan herkend wordt.
Ook is het belangrijk om te zorgen dat als mensen uit de verslavingszorg naar huis gaan, zij iemand
hebben die met hen in een goede triggervrije omgeving weer een leven opbouwt.”

The Living Museum
De conferentie vond plaats in The Living Museum. Voorafgaand aan het programma vertelde Marsel die hier
werkt over dit initiatief van Rokus Loopik (SPV), die dit
idee opgedaan had in New York. GGZ inGeest heeft hen
deze ruimte ter beschikking gesteld. Marsel: “We zijn allemaal kunstenaars met een psychiatrische
achtergrond. The living museum moet een plek
zijn waar we ruimte hebben om vrij te kunnen
werken, zonder vooroordeel of stigmatisering.
We gaan hier onze eigen weg. Het mooiste is
dat alle kunstenaars hier hun eigen plek hebben,
waar ze aan hun kunst werken én kunnen exposeren.”
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Discussie: wat moet er op de kennisagenda?
Na deze inspirerende inleidingen gingen de deelnemers in vier groepen praten over wat ze op de kennisagenda
wilden hebben. Hieruit kwamen de volgende punten in volgorde van:














Opleiden! Niet alleen professionals maar ook het algemeen publiek waarbij kennis en destigmatisering belangrijke onderwerpen zijn. Onbekend maakt onbemind: neem de verslavingszorg positiever op in de scholing.
Destigmatisering
Vroege interventie en preventie.
Implementatie van bestaande kennis, kennis delen
Best practices verzamelen. Ervaringskennis moet beter
ingezet worden.
Hoe komen we af van de verslavingszorg? Nieuwe organisatievormen en financieringsstromen.
Zorgen voor evidentie voor integrale behandeling. Onderzoeken hoe we comorbiditeit het beste kunnen behandelen
Herstel als gezamenlijk uitgangspunt
De doelgroep identificeren, het is van belang te kijken
naar ernst van de aandoening, en of iemand net verslaafd
is of langdurig.
Aansluiting bij maatschappelijk domein

Hierop kwam Jaap van Weeghel, wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos aan het woord. Volgens
hem wil kennisagenda niet zeggen dat je het alleen over onderzoek hebt, maar dan heb je het over innoveren,
effectstudies van waar kennis over is, maar die nog niet gevalideerd is, en over implementeren van kennis die al
wel bestaat. De kennisagenda moet niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook ervaringskennis bevatten. Uit
de discussies is volgens Van Weeghel redelijk uitgekomen wat hij gehoopt had. Er is behoefte aan effectieve behandelinterventies. Je ziet nu veel belangstelling voor onderzoek aan de preventiekant, maar dat de belangstelling bij
de dubbele diagnosekant, de ernstige kant stagneert. Maatschappelijk herstel is weinig aan bod is gekomen deze
dag. In de verslavingszorg wordt veel aan rehabilitatie gedaan, maar de kennisagenda daarover is helemaal leeg.
Van Weeghel pleit ook voor kennisontwikkeling over de executieve functies en natuurlijk wil hij ook stigma op de
agenda hebben. Leonieke van Boekel heeft in haar proefschrift het stigmaprobleem van verslaafden in kaart gebracht, maar van oplossingen heeft ze niets kunnen vinden. Dus op het gebied van antistigma-interventies ligt nog
een braak terrein. Hij noemt hier Mental Health First Aid, een interventie van Mondriaan en GGzE.
Van Weeghel benadrukt ook de noodzaak om huisartsen te scholen, aangezien daar veel handelingsverlegenheid
ligt, omdat ze te weinig weten over verslavingsproblematiek. Ten slotte noemt Van Weeghel dat ze zich snel moet
buigen over de vraag hoe je nou de zorg van verslaving en psychische aandoeningen het beste kunt organiseren.
We moeten samen!
Roel Hermanides stelt we er niet meer onderuit kunnen om de ggz en verslavingszorg samen te brengen. Opleiden
heeft daarbij prioriteit. Nu zijn verslavingsartsen de enige groep die serieus worden opgeleid in de verslavingskunde. De kennis die er is moet standaard in alle opleidingscurricula, van nuldelijn tot specialistisch, terechtkomen.
Ook Hermanides ziet de noodzaak om te werken aan de attitude van de professionals. Hoe langer ze in de zorg
werken, hoe meer ze gaan stigmatiseren. Ook vroeginterventie staat hoog bij hem op de agenda: “Waarom stellen
we niet aan alle patiënten die bij ons in zorg komen dezelfde set van vragen, waardoor we op dezelfde manier
beginnen.”
Meer nieuws over de kennisagenda volgt in september 2016.

Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen
5

