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Wat is verslaving?



Prevalentie middelengebruik Nederland
nationale drugsmonitor 2015, Trimbos

cannabis cocaïne opiaten XTC Amf. GHB benzo’s Alcohol Tabak

% recente
gebruikers
15-64 jaar

8 1,6 <0,1 2,5 1,3 0,4 10,1 (2009) 77% 25%

% gebruik jongeren
12-18 jaar

7,7 0,8 0,2 0.9 0,6 0,1 ? 27% 4%

aantal probleem-
gebruikers

29.300
40.200

? 14.000 ? ? ? 22.000
35.000

82.400
395.600

627.000

cliënten 
verslavingszorg

10.965 7.519 9.606 105 1.671 779 602 30.764 449
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DSM-5 criteria
Veel trek of gebruik

• Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan de bedoeling was.

• Wens of mislukte pogingen om te minderen of te stoppen.

• Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd.

• Hunkering: Sterk verlangen om te gebruiken

Negatieve consequenties, ook voor anderen

• Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis.

• Blijven gebruiken ondanks hieruit resulterende problemen in het relationele vlak

• Door gebruik opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk

• Voortdurend gebruik in situaties die fysiek gevaar opleveren

Tolerantie en afhankelijkheid

• Voortdurend gebruik ondanks weet hebben dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert.

• Tolerantie: Grotere hoeveelheden nodig voor hetzelfde effect.

• Het optreden van onthoudingsverschijnselen

2-3 licht,            4-5 matig,              6+ ernstig



Ziektelast
• Verslaving kan verergeren. Stoornissen in het gebruik van middelen zijn na verloop van 

tijd bij 25-30% chronisch

• Kans op tal van ziekten en vroegtijdige sterfte (Nutt, King & Philips, 2010; Rehm et al., 2017)

• Bij stoornis in alcohol (40%) of drugs (60%) vaak comorbide stoornis (Popma, Blaauw & Bijlsma, 2010)

• Comorbiditeit en chroniciteit moeilijk te behandelen (Hunt et al., 2013)

• Meer opnames

• Meer vroegtijdige sterfte

• Meer suicides

• Meer zwerven

• Meer somatiek

• Meer geweld

• Meer herhaalde detenties
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Partners hebben last

• Partners hebben tal van klachten (Benishek, Kirby & Dugosh, 2011)

• Allen hebben relatieproblemen (100%) en emotionele problemen (100%) 

• Bijna allen hebben financiële problemen (90%) en familieproblemen (87%)

• Meer dan helft heeft gezondheidsproblemen (68%) en last van geweld (70%)

• Ongeveer een op de zes heeft problemen met politie en justitie (17%)

• Partners hebben psychische en lichamelijke problemen en minder 
kwaliteit van leven (Hussaerts, Roozen & Meyers, 2007)
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Kinderen hebben last

• Kinderen hebben tal van klachten (Overview: Barber & Crisp, 1994)

• Kleine kinderen. Driejarigen zijn impulsiever en hebben meer gedragsproblemen (alcohol). 

• Basisschoolkinderen. Depressiever, meer gezondheidsproblemen (alcohol), meer problemen met ouders en meer 
parentificatie. Meerdere studies rapporteren meer kindermishandeling

• Adolescenten. Meer emotionele problemen, minder sociale competentie en slechtere gezondheid. Minder 
vervolgopleidingen

• Volwassen kinderen. Inconsistente bevindingen omtrent (psychische) gezondheid en persoonlijkheidsproblemen

• Overdracht van verslaving op kinderen (Anthonio et al., 2016)
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Verdere omgeving heeft last

• Vijf personen in de omgeving worden geraakt (Daley & Baskin, 1991)

• Alcoholgebruik belangrijkste factor bij verkeersongevallen (Houwing e.a., 

2014)

• Jaarlijks miljarden aan kosten alcohol en drugs (RIVM, 2016)
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Conclusie

Verslaving vormt niet alleen 

een probleem voor de persoon zelf, 

maar ook voor diens omgeving
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Modellen van verslaving



Visies op verslaving

• Het is een karakterzwakte (moreel model)

• Het komt door het middel (farmacologisch model)

• Het is een ziekte voor mensen die er kwetsbaar voor zijn (ziektemodel)

• Leshner (1997): Verslaving is een chronische recidiverende hersenziekte 
(hersenziektemodel)
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Nieuwe visie op verslaving

• Het is een samenspel van biologische, psychische en sociale factoren 
(bio-psycho-sociale model)

• Maar let ook op zingeving (o.a. Frankl, 1946, 2011)

• Dus een focus op het persoonlijke bio-psycho-sociale model met 
aandacht voor zingeving (BPSZ) is gewenst
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Conclusie

Bij verslaving is het 

persoonlijk verhaal 

van belang
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Bestaat een relatie tussen
middelen en geweld?



Relatie middelen en geweld

• In Nederland is 26-43% van de geweldszaken alcohol-gerelateerd (Ramaekers et al., 2016).

• De omvang van het druggerelateerde geweld in Nederland (3%) is gering (Ramaekers et 

al., 2016)

• In Nederland is 70-80% van het uitgaans-geweld alcohol-gerelateerd (Ramaekers et al., 

2016)

• Middelengebruik is een van de krachtigste historische voorspellers van 
gewelddadige recidive (Ter Horst, Spreen, & Bogaerts, 2019).
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Relatie middelen en geweld

• Alcohol en geweld gaan hand in hand (Cafferky et al., 2016; Foran & O’Leary, 2007)

• Drugs en (partner-)geweld gaan hand in hand (Moore et al., 2008; Cafferky et al., 2016)

• Kans op agressie onder alcoholisten 12 keer zo hoog (Murdoch e.a., 1990).

• In bevolking met meer alcoholconsumptie meer geweldsdelicten (Bye, 2007)

• Meer seksueel geweld bij alcoholisten en druggebruikers (o.a. Kraanen & Emmelkamp, 2011; zie ook Seto & Barbaree, 

1995)
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Conclusie

Middelengebruik en geweld 

hebben verband met elkaar
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Modellen van relaties



1: Geweld leidt tot middelengebruik

Systemische relatie: In het criminele milieu is het gebruikelijk om te gebruiken
Dit kan gelden voor alle middelen

Functionele relatie: Middelen verdoven angst/schuldgevoel
Dit kan gelden voor alcohol en veel andere middelen
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2: Middelengebruik leidt tot geweld

• Cocaïne, speed, crystal meth en synthetische drugs (4-FA, 3-MMC, mephedrone) agressie-verhogend, maar 
directe effecten van middel op geweld niet aangetoond (Ramaekers et al., 2016)

• Cannabis en heroïne werken eerder agressie-verlagend dan agressie-verhogend, maar het stoppen met gebruik 

werkt wel agressie-verhogend (Ramaekers et al., 2016)

• MDMA, LSD, XTC, GHB, ketamine en hallucinogenen niet agressie-verhogend (Ramaekers et al., 2016)

• Combinaties met alcohol zijn vaker problematisch (Ramaekers et al., 2016)

Dr. Eric Blaauw, www.adfor.org



3: Gemeenschappelijke factor (spurieus)

Impulsiviteit
Experimenteren (puberteit)
Antisociaal netwerk
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
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4: Interactie van middelen en criminaliteit

Middelen versterken al aanwezige tendensen. Middelen beïnvloeden de balans van 
controle op onderliggende symptoom- en karakterclusters

Impulscontrole

Problematische 

symptoom- en 

karakterclusters
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Interactie leidt tot geweld

• Alcohol en drugs hebben slechts een klein causaal effect op geweld (Ramaekers et al., 2016)

• Stimulantia kunnen zelfvertrouwen en gevoel van mannelijkheid vergroten, wat kan leiden tot hogere kans 
op agressie

• Na stoppen met verdovende middelen kan een rebound effect met onrust en irritatie optreden, wat in 
interactie met omgeving kan leiden tot agressie

• Combinaties van middelen en alcohol kunnen leiden tot verergering van pathologie (Ramaekers et al., 2016): Denk 
bijvoorbeeld aan cannabis bij psychose Dr. Eric Blaauw, www.adfor.org



Specifieke relatie alcohol en geweld

• Geweld komt vooral door (snelle) toename van alcohol in bloed. Er lijkt 
vooral bij 6 glazen een drempelwaarde te zijn (Ramaekers et al., 2016)

• Alcohol dempt de emotie- en impulscontrole  (Ramaekers et al., 2016)

• Alcohol vernauwt aandachtfocus en belemmert overzicht over situatie 
(Ramaekers et al., 2016)



Perfecte storm van geweld

Slotter & Finkel, 2011
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Conclusie

Combinatie van 

middel en persoon en omgeving 

leidt tot geweld
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Bestaat een relatie tussen 
middelen en partnergeweld?



Prevalentie van partnergeweld

• Huiselijk geweld is vaker wederkerig dan eenzijdig (Desmarais et al., 2012a; 2012b; Lysova, Dim & 

Dutton, 2019)

• Meta-analyse op 48 studies liet zien dat 58% wederkerig was, 28% van vrouw naar man 
en 14% van man naar vrouw (LanghinrichsenRohling et al., 2012)

• Nauwelijks verschillen in lichamelijke of psychische gevolgen bij mannelijke of 
vrouwelijke daders (Hines & Douglas, 2015; Laskey, Bates & Taylor, 2019; Lysova et al., 2019)

• Zie ook De Vogel & Uzieblo (2020): Geweld in tijden van Corona: Hoe de COVID-19 
pandemie het stereotype denken over huiselijk geweld nog duidelijker blootlegt
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Bevindingen alcohol en partnergeweld

• Middelengebruik en partnergeweld gaan hand in hand (Cafferky et al., 2016; Foran & O’Leary, 2007; 

Moore et al., 2008)

• Meer partnergeweld waar alcohol wordt verkocht (Livingston, 2011)

• Bij 50-60% alcoholisten in behandeling was partnergeweld in afgelopen jaar (Murphy & O’Farell, 1996)

• Bij 28% van de plegers van partnergeweld is sprake van een stoornis in het gebruik van 
alcohol (Kraanen et al., 2010)

• Plegers van partnergeweld recidiveren vaker dan andere veroordeelde daders (Beijersbergen, 

Blokdijk, & Weijters, 2018)



Conclusie

Ook bij partnergeweld 

bestaat een duidelijke relatie met middelen
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Typen partnergeweldplegers 
bij middelengebruik



Typologie – I (niet heel bruikbaar)

o Alleen-familie: geen ernstig geweld, beperkt tot gezin. Weinig antisociaal 
gedrag en psychopathologie, geen ernstige middelenproblematiek

o Licht-antisociaal: beperkte mate van geweld en antisociale kenmerken die ook 
buiten het gezin tot uiting komen

o Algemeen gewelddadig: ernstige vormen van geweld, ook buiten het gezin. 
Antisociale kenmerken/delinquentie en ernstige alcohol-drugsproblematiek

o Borderline-dysfoor: matig-ernstig geweld tegen partner. Psychische 
problemen (borderline trekken) en negatieve affecten

Holtzworth-Munroe & Stewart, 2000
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Typologie – II (bruikbaar)

oPsychopathische type (25%): geen wroeging, schuld of 
empathie. Pleegt instrumenteel geweld. 

oOvergeremde type (37%): opkroppen van emoties en 
gebrekkige coping. Kan zowel afstandelijk als controlerend zijn. 
Kan niet met frustraties en problemen omgaan, wat zich uit in 
geweld. 

oEmotioneel-labiele/cyclische type (37%): borderline 
kenmerken. Om verschillende redenen relatieproblemen, 
waardoor spanningen oplopen, wat ontaardt in geweld. 

Dutton, 2000
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Aanbevelingen voor
aanpak



Perfecte storm van geweld

Slotter & Finkel, 2011
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Specifieke aanpak

• Onderzoek de invloed van de omgeving (uitlokkende situatie)

• Kijk naar de specifieke invloed van het middel

• Onderzoek de dynamiek in de persoon en maak de indeling
• Psychopathische type

• Overgeremde type

• Emotioneel labiele/cyclische type

• Kies de juiste aanpak
• Bij psychopate type is afstand nemen belangrijk

• Bij overgeremde type is systeembehandeling belangrijk

• Bij emotionele labiele/cyclische type is individuele behandeling belangrijk en 
daarnaast misschien systeembehandeling
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Conclusie

Aanpak van partnergeweld 

vereist een tailor-made aanpak
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