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Een lastige opdracht

Is het eigenlijk niet bizar

• Maar zijn er eigenlijk studies waarin de
neuropsychologische gevolgen van
verslaving onderzocht worden, waarbij
gecontroleerd wordt voor langdurig
zwaar gebruik? Kortom, twee groepen
die evenveel gebruiken, waarbij de ene
groep “verslaafd” is en de andere niet?

• dat gebruik niet eens in de definitie van
verslaving zit?
• discussie met Jürgen Rehm bij
AliceRap meeting

• Nee

Een lastige opdracht
• en we hebben echt goed gezocht…

Maakt het eigenlijk wat uit?
• Of we spreken over verslaving of
slechte gewoonte?
• Enige evidentie bij roken (Eiser & Van
der Pligt, ‘86): mensen die spreken over
rookverslaving vinden het moeilijker om
te stoppen dan mensen die spreken
over slechte gewoonte
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Wat is verslaving?
•
•
•
•
•
•
•

DSM IV middelen-afhankelijkheid (3/7):
1. Tolerantie
-steeds meer nodig voor zelfde effect
-kleiner effect bij zelfde hoeveelheid
2. Ontwenning (withdrawal)
-lichamelijke kenmerken - per stof
-stof nemen <> ontwenningsverschijnselen

Wat is verslaving?
• 3. Stof langer/meer nemen dan gepland
• 4. Willen minderen / mislukte pogingen tot
minderen of gecontroleerd gebruik
• 5. Veel tijd besteden aan scoren/gebruiken
• 6. Belangrijke andere activiteiten worden
opgegeven wegens gebruik (sociaal,werk)
• 7. Doorgaan ondanks kennis direkt gevaar

Wat is verslaving?

DSM 5 (mei 2013): Verslaving

• DSM IV middelen misbruik (1/4):
• 1. Maatsch. Rollen verzaken door gebruik
(werk, school, familie)
• 2. Herhaaldelijk gebruik in gevaarlijke situatie
(dronken rijden/klussen)
• 3. Terugkerende problemen met de wet door
middelmisbruik
• 4. Doorgaan ondanks sociale problemen

• Alle criteria van misbruik en
afhankelijkheid op een hoop (11)
• Verschillende ernst-scores
• Een wissel: zucht (craving) ipv
problemen met de wet
• Gokken is erbij gekomen (vandaar niet
meer afhankelijkheid van middel)
• Nog discussie over andere niet-middel
verslavingen (sex, gamen, overeten, ...)

Wat is het belangrijkste
probleem bij alcohol probleem?

Hoe zit het dan met
controleverlies, etc.?

Dat mensen teveel drinken, wat zorgt voor
allerlei gezondheidsproblemen:
- op korte termijn (ongelukken,
agressie)
- op lange termijn (div. kankers,
leverproblemen, hersenproblemen)

Oorzaak of gevolg?
- Gebrek aan controle belangrijke
voorspeller van verslaving (reviews:
Verdejo-Garcia et al 2008; de Wit, 2009;
Peeters et al, 2014);

- Wellicht nog versterkt door middelen
- Idem negatieve gevoelens
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Belangrijk & Eenvoudig: Preventie

Algemeen probleem: inzicht in het probleem!
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Preventie en Preventie

Universele Preventie

• Effectief (WHO): belasting, beperkte
toegang, marketingverbod
• Preventie, universeel of gericht
• Gerichte preventie:
- gericht op wat?
> persoonlijkheid met verhoogd risico
> gericht op cognitieve processen

• Veel gebruikt:
- massa media (alcohol maakt meer
kapot dan je lief is, etc.)
- school (DARE; Gezonde School)
- prachtig als het zou werken
(enorme potentiele gezondheidswinst)
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Universele Preventie
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Universele Preventie

• Maar….helaas:
- Weinig bewijs voor effectiviteit (reviews:
Tobler; Foxcroft et al.).
- Soms zelfs verhoogd gebruik na interventie,
zgn. Iatrogene effecten (DARE; andere
voorbeelden externaliserende problemen:
Dishion)
- NL: Gezonde School en genotmiddelen:
klein positief effect alcohol, klein negatief
effect cannabis (Cuijpers et al., 2002).
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• Recent onderzoek (Koning et al):
gezonde school interventie wel effectief
als er naast kind-component ook oudercomponent wordt toegevoegd.
– Ouders uitleggen waarom het belangrijk is
dat kinderen niet jong drinken
– Regels stellen (niet drinken voor 18)
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Binge Drinking in drinkende Sensatiezoekers

Persoonlijkheid gerichte
Interventie (Preventure)

X2 (1)= 12.47, p<.000, phi= .54, NNT= 1.7

• Integratie Motiverende Gespreksvoering
en cognitieve gedragstherapie
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– Psychoeducatie
– Motiverende Component
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• MI technieken
• Doelen stellen, oefeningen
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– CBT componenten
• Persoonlijkheid-specifiek
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Aandachtbias voor alcohol

Wij: cognitieve trainingen
• Proces dat rol speelt bij verslaving
direct beïnvloeden

..

– Aandachtbias
– Toenanderingsneiging

1 pixel

X

2 pixels
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Aandacht Re-training alcohol 

Alcohol trial

(Schoenmakers et al. 2010 Drug Alc Dep)

37 alcoholisten: 5 x trainen in alcohol-kliniek
(Attentional Retraining of placebo-training). 
* Effecten op Attentional Bias 

..

+ voorzichtige indicaties
klinische effecten 
-minder snel
terugval; 
- kortere succesvolle 
behandelduur
1 pixel

2 pixels
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Automatische toenaderingsneiging
eerst meten (Wiers, Rinck, e.a. 2009 Genes, Brain, Behav )

Indirect Meten actie-tendens
Vorm bepaalt actie
Liggend: duwen
rechtop: trekken
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Trekken: zoom in

26

duwen: zoom uit
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Meten (50% duw, 50% trek alcohol)
Resultaten Wiers, Rinck et al, G2B, 2009)
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1st klinische studie
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mu-opioid receptor gen, ook gerelateerd aan cue-induced craving
(van den Wildenberg et al., 2007, ACER)
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214 alcoholverslaafde patienten in Duitse kliniek (Lindow):
* 2 experimentele condities
(alcohol wegduwen met of zonder instructie)
* 2 controle condities (niks of verlengde meting)
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Gegeneraliseerde effecten, o.a. IAT
Alcohol
toenaderen

Fris
verwijderen
cola

Effect op terugval 1 jaar later

Vooraf: beide groepen categoriseren 
Alcohol makkelijker met toenadering
effect training on IAT (D-score)

Softdrinks
Avoid

0,6
0,5
Approach Bias (D-score)

0,4

Fris
toenaderen

Alcohol
verwijderen
pakken

0,3
0,2
0,1

pretest
posttest

0,0
Training

-0,1

Control

-0,2
-0,3
-0,4

Softdrinks
Avoid

-0,5
condition

Achteraf: alleen getrainde groep
categoriseert alcohol makkelijker met verwijderen
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Wat betekent dit?

Replicatie: Approach bias re-training
Eberl, Wiers, Pawelczack, Rinck, Becker & Lindenmeyer, 2013
Developmental Cognitive Neuroscience

Ø Moderatie: training is nuttige toevoeging bij CGT
voor die patiënten die sterke automatische
toenaderingsneiging hebben (vergelijkbare
bevinding bij angst: Kuckertz et al 2014 BRAT).
Ø Klinische implicatie zou zijn om patiënten te
selecteren met sterke automatische
toenaderingsneiging. Maar… meting nog niet sterk
genoeg voor individuele diagnostiek
Ø Mediatie: het klinisch relevante effect loopt
inderdaad via veranderde toenaderingsneiging (geen
placebo o.i.d.)

• N = 509, training / no training
• Replicatie met mediatie & moderatie
Approach bias
at pretest

Change in Alcohol
Approach-Bias

B = -0,91
p < 0.001
B = -0,230
p = 0.001

B = 0.570
p = 0.041

b	
  
c	
  

Training
Condition

c’	
  

B = -0.372
p = 0.048

Treatment
Outcome

B = -0.72
p = 0.097

Age

B = -0.374
p = 0.009
B = 0.400
p = 0.014

# Previous
Detoxifications
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Study 4: Relapse Rates of 1405 Patients

Verse Data: 


179/316

2 (Approach-bias, echt/placebo) 
x 2 (aandachttraining, echt/placebo)

Resultaten voor 1-jaar follow-up



114/238
103/230
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Alleen Online trainen?

Vergelijk Nalmefene

(Wiers, Houben, Fadardi, Van Beek, Rhemtulla & Cox, 2014) 

Ø Online training (aandacht, actietendens varianten,
controle).
Ø Belangrijkste uitkomst: reductie in alcohol
gebruik:
in alle condities (ook placebo-training)
ØTwee belangrijke verschillen met klinische studies
(waar dus wel differentieel effect was):

Ø Nieuw medicijn
nalmefene, niet gericht
op abstinentie, maar
op minderen
Ø Gaat heel goed
(ook met placebo)
(Mann et al, 2013)


Ø- doel van vrijwel iedereen was minderen, niet stoppen
Ø- anders dan bij klinische studies was er geen therapie naast de
training


> Mogelijke oplossing: online CGT (effectief bij alcohol, Riper 37
et al.,
2008; 2009; 2011; 2014) + CBM of therapeut + huiswerk CBM
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Conclusies

Aanbeveling

Ø (Alcohol)verslaving is niet los te zien van overmatig
gebruik, dat laatste zorgt voor veel schade
Ø Andere problemen vaak vooraf aan verslaving
Ø Universele preventie werkt als je het richt op
ouder en kind
Ø Gerichte preventie werkt (persoonlijkheid)
Ø Bij groep die gemotiveerd is te stoppen werkt
cognitieve training
Ø Veel mensen kunnen minderen met minimale hulp
(online minderdrinken; placebo-pil of training)

Ø Max 2 glazen per dag (mannen), 1 glas (vrouwen),
en houdt aantal dagen alcohol-vrij
Ø Dit is voor meeste mensen niet zo moeilijk
Ø Hulp? Gratis online: www.minderdrinken.nl
Ø Of trainen (vooral effectief voor mensen die willen
minderen, maar die het niet lukken):
www.impliciet.eu
Ø En verder is er hybride hulp (e-interventie +
psychotherapie) en natuurlijk psychotherapie
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