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Verslaving en comorbiditeit
Wat is de evidentie?
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Comobiditeit is “hot”
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Jellinek onderzoek comorbiditeit
Verslaving &
persoonlijkheid, 1997

Verslaving & ADHD, 2015

Verslaving & PTSS, 2014

Verslaving & Geweld, 2014
DGT, 2004

Angst & Alcohol, 2003

∗ Vergroten behandelbereik
•
•
•

Actieve screening, kortdurende interventies
E-health
CRAFT

•
•

Contingency management
E-health

•
•
•
•

Contingency management
Farmacologische interventies
Cognitive bias modification
Behandeling comorbiditeit

∗ Verbeteren therapietrouw, verminderen drop-out
∗ Verbeteren behandelresultaten
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Waarom zijn we toch zo geïnteresseerd in
comobiditeit?
Cliënten kenmerken
∗
∗
∗
∗

Meer ernstige klachten t.o.v. enkelvoudige stoornis
Lagere therapietrouw, hogere drop-out
Minder goed behandelresultaat
Verhoogde kans op terugval

Beperkte behandeleffect verslavingsbehandelingen
Passend bij CGT rationale van verslaving (coping)
Passend bij de perceptie van cliënten (zelf-medicatie hypothese)

Een paar opmerkingen vooraf………..

Heterogeniteit
Stoornis in het gebruik van een middel
(alcohol, cannabis, cocaïne, opiaten etc.)

Verwarrende terminologie
Dubbel diagnose versus comorbiditeit.
Prevalentie: afhankelijk van waar je kijkt
Normale bevolking, polikliniek GGZ,
verslavingszorg.
Geïntegreerde behandeling: wat is dat?

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Depressieve stoornis
Bipolaire stoornis
Psychotische stoornissen
Sociale fobie
Paniekstoornis met agorafobie
Obsessief compulsieve stoornis
Gegeneraliseerde angststoornis
PTSS
Anorexia/boulimia
Cluster B persoonlijkheidsstoornissen
Cluster C persoonlijkheidsstoornissen
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Etiologie van comorbiditeit
∗ Middelengebruik als coping om met psychische
klachten om te gaan (zelf-medicatie hypothese)
∗ Psychische klachten als gevolg van middelengebruik
(middelen-geinduceerde klachten)
∗ Onderliggende biologische of omgevingsfactor
veroorzaakt beide stoornissen.

Stelling 1 :
Effectieve verslavingsbehandelingen bij
chronisch psychiatrische patiënten zijn een
wens maar geen realiteit.
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Verslavingsbehandeling bij EPA
Cochrane review Hunt et al., 2013, (N=3165)
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

IDDT (4 studies)
Case-management (4 studies)
MI + CGT (7 studies)
CGT (2 studies)
MI (8 studies)
‘skills-training’ (2 studies)
Contingency management (2 studies)

Conslusie:
Geen evidentie t.a.v. verminderen middelengebruik en
terugdringen drop-out.

Stelling 2:
Ongeacht de comorbide problematiek, is het
doorbreken van het middelengebruik altijd de
eerste stap.
Stelling 3:
Het behandelen van comorbiditeit verbetert niet
het resultaat van de verslavingsbehandeling.
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Verslaving en PTSS

Behandeling van Verslaving & PTSS

Total: N=17, 6 RCT’s
∗ Non-trauma-focused therapieën(N=11, 5 RCT’s) Transcend, Seeking Safety
∗ Trauma-focused therapieën (N=6, 1 RCT) Prolonged Exposure
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Behandeling van Verslaving & PTSS

Effectief & efficiënt identificeren van cliënten:

13

Recente studies Verslaving & PTSS-I

Mills et al. (2012), JAMA

N=103
Design: TAU verslaving versus TAU verslaving + COPE (13 sessies, 90 min)
Resultaten:
• significante afname in PTSS en SUD klachten in beide condities
• significant meer afname PTSS klachten in COPE conditie
Drop-out: 20% maakt 13 sessies COPE af
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Recente studies Verslaving & PTSS-II

2013

∗ N=99 (poliklinisch)
∗ TAU vs TAU + schrijftherapie
∗ Sign. afname PTSS en
middelengebruik in beide
condities.
∗ Sign. meer afname PTSS in
schrijfconditie (completers).
∗ Drop-out: 47%

∗ N=34 (klinisch)
∗ TAU vs TAU + schrijftherapie
∗ Sig. afname middelengebruik
in beide condities.
∗ Trend sign. meer afname PTSS
in schijfconditie.
∗ Drop-out: 38%

Recente studies Verslaving & PTSS-III
2013

N= 62
Design: CBT alcohol & supp. counseling versus CBT alcohol & exposure PTSS
Resultaten:
• in beide condities afname PTSS klachten
• sign. meer afname PTSS in exposure conditie.
• T.a.v. alcoholgebruik, multi-interpretabele resultaten
Drop-out: <9 sessies 40% (totaal 12 sessies, 90 min.)
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Maar hoe zit het dan bij andere stoornissen-I?

Voorbeelden uit onderzoek uit eigen keuken:
Angst & Alcohol: positief effect paniek & sociale fobie,
geen additioneel effect verslaving.
DGT onderzoek: geen additioneel effect op
middelengebruik t.o.v. TAU.

Maar hoe zit het dan bij andere stoornissen-II?

N=15 RCT’s, 12 medicatie, 3 CGT
Internaliserende stoornissen & AUD
Resultaten:
Effect op abstinentie: d=0.15
Afname drinken : d=0.35
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Take-home message…..
∗ De effectiviteit van verslavingsbehandelingen bij
cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen is
nog onvoldoende.
∗ Reguliere evidence-based behandelingen voor comorbide stoornissen zijn toepasbaar bij cliënten met
verslavingsproblematiek.
∗ Het toepassen van deze behandelingen leidt niet tot
escalatie verslavingsproblematiek
∗ Echter, heeft ook geen direct duidelijk additioneel
effect op de verslavingsbehandeling
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