
         Els Noorlander  

               4.1     Benzodiazepinen   

    4.1.1     geschiedenis   
  Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is 
vermoedelijk zou oud als de mensheid. Alcohol en opiaten zijn al dui-
zenden jaren onder andere gebruikt als slaapmiddel. Talloze kruiden 
en andere stoffen zijn met dit doel gebruikt, in Nederland kent men 
bijvoorbeeld al heel lang de valeriaan. Dat opiaten en alcohol grote na-
delen hebben, en dus op een gegeven moment nauwelijks meer door 
artsen werden toegepast, leidde ertoe dat allerlei andere stoffen voor 
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dit doel werden voorgeschreven. Bekend en berucht zijn de barbitu-
raten. Deze stoffen, zeer effectief als het erom gaat rust en een betere 
slaap te bereiken, hadden grote nadelen. Sommigen werkten heel 
lang, zodat stapeling in het lichaam optrad, het verslavingspotentieel 
was groot en de therapeutische breedte klein. Dat laatste wil zeggen 
dat de afstand tussen een werkzame en dodelijke dosis maar klein is. 
Er zijn vele geslaagde suïcides met barbituraten gepleegd, en als men 
schrijvers van detectiveverhalen uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw mag geloven, is er ook regelmatig sprake geweest van nog veel 
duisterder praktijken. Geen wonder dat toen de benzodiazepinen op 
de markt kwamen – de eerste, diazepam (valium) in 1963 – het aan-
vankelijk enthousiasme groot was. Benzodiazepinen zijn namelijk veel 
veiliger. Het is een hele toer om er suïcide mee te plegen; zelfs met 
torenhoge doseringen lukt dat meestal alleen maar als er ook fl ink wat 
alcohol bij wordt gebruikt. Dat ook benzodiazepinen grote nadelen 
hebben werd pas in de loop van een aantal jaren duidelijk, toen er in 
Nederland reeds honderdduizenden mensen chronisch gebruiker wa-
ren geworden. In 1998 publiceerde de Gezondheidsraad een rapport 
over dit probleem (Gezondheidsraad, 1998), waarin het advies wordt 
gegeven bij een benzodiazepine-indicatie slechts kortdurend voor te 
schrijven en chronische gebruikers met klem te adviseren het gebruik 
geleidelijk te minderen.  

     4.1.2     wat zijn benzodiazepinen?   
  Benzodiazepinen zijn medicamenten die door de farmaceutische in-
dustrie worden vervaardigd voor toediening als tablet of capsule of als 
injectie of zetpil. De belangrijkste werking zijn kalmering, slaperig-
heid, spierverslapping en een anticonvulsief effect, dat wil zeggen dat 
het epileptische insulten kan couperen (Farmacotherapeutisch Kom-
pas, 2007). Benzodiazepinen hebben een zogenaamde kruistolerantie 
met alcohol, daardoor kunnen ze onthoudingsverschijnselen bij een 
alcoholdetox effectief bestrijden. Bij het delirium tremens zijn ze het 
medicament van eerste keus.  

     4.1.3     omvang gebruik van benzodiazepinen   
  Benzodiazepinen behoren tot de meest voorgeschreven geneesmidde-
len ter wereld (Zitman et al., 2006). In 2005 werden ze aan 1,2 miljoen 
Nederlanders voorgeschreven als middel tegen angst en aan 700.000 
mensen als slaapmiddel. Nog 200.000 mensen kregen zoplicon en 
zolpidem voorgeschreven, middelen die formeel geen benzodiazepi-
nen zijn maar dezelfde werking en dezelfde nadelen vertonen, behalve 
dat ze geen anticonvulsieve en geen spierverslappende werking heb-
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ben. Uit eerdere gegevens blijkt het bij benzodiazepinegebruikers in 
eenderde deel van de gevallen te gaan om langdurig gebruik (>3 maan-
den). Dat zou betekenen dat in Nederland meer dan 600.000 mensen 
langdurig benzodiazepinen gebruiken. Daarbij zijn nog niet meege-
teld patiënten die binnen GGZ-instellingen worden behandeld en de 
zoplicon en zolpidemgebruikers (Zitman et al., 2006).  

     4.1.4     opname en afbraak   
  Benzodiazepinen worden geslikt of gespoten en in het lichaam door 
de lever afgebroken, waarbij sommige worden omgezet in actieve 
afbraakproducten. Wat werking betreft ontlopen de verschillende 
benzodiazepinen elkaar niet veel. De belangrijkste verschillen zitten 
in farmacokinetiek, dat wil zeggen in de snelheid van opname en de 
werkingsduur. Over het algemeen zijn kortdurende benzodiazepinen 
eerder geschikt als slaapmiddel en voor acute situaties, de langwer-
kende meer geschikt als angstdemper. Een ander belangrijk verschil is 
de aanwezigheid van werkzame metabolieten. Dat wil zeggen dat na 
afbraak van de stof in het lichaam de afbraakproducten zelf ook een 
benzodiazepinewerking hebben. Dit verlengt de totale werkingsduur 
aanzienlijk. Het maakt het ook lastig de diverse stoffen goed te verge-
lijken. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat tien milligram dia-
zepam vergelijkbaar is met vijftig milligram oxazepam ( Seresta ), ware 
het niet dat diazepam werkzame metabolieten heeft en oxazepam niet. 
Chloordiazepoxide ( Librium ), diazepam ( Valium ) en clorazepinezuur 
( Tranxene ) hebben veel langdurig werkzame metabolieten, alprazolam 
( Xanax ), lorazepam ( Temesta ) en oxazepam  (Seresta)  hebben er geen. 
Heel globaal is er wel een zekere vergelijking te maken tussen de effec-
tiviteit van de diverse stoffen:  

   Intermezzo 4.1         Doseringen  
  Uitgaande van diazepam tien milligram zijn de vergelijkbare do-
ses (Zitman et al., 2006): 
         alprazolam ( Xanax ) één milligram;  
         bromazepam ( Lexotanil ) tien milligram;  
         chloordiazepoxide ( Librium ) dertig milligram;  
         clorazepaat ( Tranxene ) vijftien milligram;  
         lorazepam ( Temesta ) tweeënhalve milligram;  
         oxazepam ( Seresta ) vijftig milligram;  
         temazepam ( Normison ) twintig milligram;  
         nitrazepam ( Mogadon ) vijf milligram,  
         fl urazepam ( Dalmadorm ) dertig milligram.     
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    Bij ouderen voorgeschreven moeten de doses minimaal worden 
gehalveerd en verdienen stoffen zonder actieve metabolieten de 
voorkeur. Bij een te sterk dempende en spierverslappende wer-
king moet bij ouderen namelijk rekening worden gehouden met 
het risico van valpartijen met botbreuken als gevolg.  

  

     Benzodiazepinen zijn aantoonbaar in de urine. Hoe lang ze aantoon-
baar blijven hangt af van de gebruikte laboratoriumtechniek. Bij het 
gebruik van sommige reagentia zijn de werkzame metabolieten soms 
langer dan een week nog aantoonbaar na staken van het medicament.  

     4.1.5     werking   
  Benzodiazepinen werken op het zogenaamde GABA-systeem. GABA  
staat voor gamma-amino-boterzuur . Het is een neurotransmitter die 
een werking uitoefent op de remmende systemen van het brein. Dit 
GABA-systeem is verreweg het grootste systeem in de hersenen. Ben-
zodiazepinen versterken de remmende werking van GABA, en rem-
men dus de activiteit van hersencellen.  
  Het zijn belangrijke medicijnen voor bepaalde indicaties: voor epilep-
tische insulten en alcoholdetox zijn ze soms levensreddend, net als 
bij de catatonie zoals die bij sommige psychiatrische ziektebeelden 
optreedt. De spierverslappende werking is ook zeer nuttig in de onge-
valsgeneeskunde. Het zijn superieure angstdempers en zijn dan ook 
beslist geïndiceerd bij psychosen die met veel angst gepaard gaan, en 
bij de eerste fase van een depressiebehandeling voordat de antidepres-
sieve werking van andere medicijnen op gang kan komen. Uit deze lijst 
van indicatie blijkt ook al direct dat het steeds gaat om kortdurende 
toedieningen. Het algemene advies is deze stoffen niet langer dan 
twee weken voor te schrijven als slaapmiddel en niet langer dan twee 
maanden als angstdemper. Er ontstaat anders een risico van afhanke-
lijkheid, met name bij patiënten bij wie ook sprake is van een persoon-
lijkheidsstoornis of een verslaving aan andere middelen.  
  De bijwerkingen volgen logisch uit de werking: 
         sufheid;  
         geheugenstoornissen;  
         valneiging (vanwege de spierverslappende werking);  
         concentratiestoornissen;  
         emotionele vervlakking.     
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    Patiënten die na langdurig gebruik stoppen vermelden een soort 
grauwsluiereffect. Ze dachten dat ze alles tot het moment van afbouw 
normaal waarnamen, maar na stoppen rapporteren ze dat kleuren 
helderder worden, muziek mooier klinkt, emotionele gebeurtenis-
sen meer impact hebben. Wetenschappelijke gegevens over dit 
fenomeen ontbreken. De geheugenstoornissen bij benzodiazepine-
gebruikers kunnen indrukwekkend zijn, routinehandelingen leveren 
geen problemen op, maar het opnemen van nieuwe informatie wordt 
problematisch.  

     4.1.6     gevolgen van benzodiazepinegebruik   
  Vanuit een psychosociale invalshoek moet allereerst de neiging van 
benzodiazepinegebruikers vermeld worden om het oplossen van pro-
blemen eindeloos uit te stellen. Het slikken van deze stoffen maakt 
het leven in een moeizame sociale of relationele situatie enigszins dra-
gelijk, waardoor de neiging moeilijke problemen actief aan te pakken 
vermindert. Ook zijn psychotherapeutische interventies  minder werk-
zaam als benzodiazepinen verstrekt worden. Om een emotie te kun-
nen bewerken moet die emotie natuurlijk wel op te roepen zijn. Indien 
een patiënt gemotiveerd is om een serieuze behandeling aan te gaan 
voor een angststoornis, trauma of slaapstoornis, dan is het noodzake-
lijk benzodiazepinen af te bouwen, anders zal een andere behandeling 
niet aanslaan.  
  Speciale aandacht is noodzakelijk voor de werking van benzodia-
zepinen op patiënten met bepaalde persoonlijkheidsstoornissen. 
Aangezien veel van deze patiënten last van angst hebben, zijn benzo-
diazepinen bij hen met nadruk populair. Ze zijn echter zeer nadelig. 
Bij patiënten met een Borderline persoonlijkheidsstoornis versterken 
ze de gevoelens van vervreemding en de impulsiviteit. Patiënten met 
agressieproblematiek worden vaak in hun neiging tot ageren geremd 
door angst voor de gevolgen van hun gedrag; het is bepaald geen goed 
idee die angst te verminderen door benzodiazepinen voor te schrijven. 
Patiënten met antisociaal gedrag worden met benzodiazepinen anti-
socialer, en benzodiazepinen zullen bij hen de agressieproblematiek 
juist verergeren.  
  Onverwachts kunnen bij gebruik van benzodiazepinen zogenaamde 
paradoxale reacties optreden: in plaats van rust ontstaan dan juist agi-
tatie en prikkelbaarheid. Dit ziet men vooral veel bij ouderen optreden, 
en bij patiënten met alreeds cerebrale problemen, zoals zwakbegaafde 
mensen of mensen met een hersenbeschadiging.  
  Wat betreft de effecten tijdens de zwangerschap: van sommige benzo-
diazepinen is een verhoogde kans aangetoond op aangeboren afwij-
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kingen, en met name een gespleten verhemelte. Gebruik tijdens het 
laatste trimester van de zwangerschap veroorzaakt onthoudingsver-
schijnselen bij de baby na de geboorte (Farmacotherapeutisch Kom-
pas, 2007).  

     4.1.7     benzodiazepineverslaving   
  Benzodiazepinen  werken snel en zijn zeer effectief. Gevoelens van 
angst en onrust zijn na het innemen van tien milligram valium binnen 
het uur een heel stuk minder. Daarmee passen deze stoffen goed in 
een cultuur als de onze die op snelle, directe behoeftebevrediging is 
ingesteld. Immers, andere medicijnen hebben soms weken nodig om 
te gaan werken en niet-medicamenteuze interventies kosten tijd en 
energie.  
  Een groot probleem van de werking van benzodiazepinen is echter 
de tijdelijkheid ervan. Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gecon-
stateerd dat de werking van het medicijn na enkele weken begint af te 
nemen en dat na een week of zes de werking niet meer verschilt van 
die van placebo. Helaas is dat meestal niet de ervaring van de patiënt; 
men is bij verbetering van de klachten niet meer geneigd het gebruik 
nog te stoppen. Als men na langere tijd dat wel probeert, worden de 
optredende onthoudingsverschijnselen geïnterpreteerd als een teken 
van opnieuw optredende psychopathologie en als een teken dat men 
de stof echt nodig heeft. Dus wordt het gebruik hervat.  
  De meeste benzodiazepineverslaafden ervaren zichzelf niet als ver-
slaafd. Ze ervaren zich eerder als een patiënt met een chronisch 
probleem waarvoor chronisch medicatie nodig is. Indien hun arts 
dit beeld bevestigt blijft dit idee soms levenslang intact. De Gezond-
heidsraad wijst erop dat een bijwerking als geheugenproblemen door 
de patiënt vaak helemaal niet wordt waargenomen (Gezondheidsraad, 
1998). De familie weet wel dat het hun moeder zaken meerdere keren 
moet vertellen, maar daar raakt iedereen op ingesteld. De grauwsluier 
wordt per defi nitie niet waargenomen zolang het gebruik doorgaat. 
De valneiging wordt meestal aan heel andere oorzaken geweten. De 
patiënt heeft nog herinneringen aan de klachten die aan het gebruik 
voorafgingen en denkt dat dat medicijn daar nog steeds tegen helpt. 
Het is daarom geen wonder dat benzodiazepineverslaafden hun 
probleem vaak helemaal niet als zodanig ervaren. Het is de vraag in 
hoeveel procent van de gevallen er hier sprake is van gewoontegebruik 
en in hoeveel procent van verslaafd gebruik. Het is gebleken dat een 
simpele interventie (het sturen van een informatiebrief ) voldoende 
kan zijn om twintig procent van de chronisch gebruikers zonder veel 
problemen het gebruik te laten staken (Zitman et al., 2006). In die ge-
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vallen was er blijkbaar sprake van een gemakkelijk te doorbreken ge-
woonte. Aan de andere kant zijn er veel patiënten die slechts met veel 
inzet en tijd van behandelaars hun gebruik ter discussie willen stellen, 
en die een aantal gedragingen gaan vertonen vergelijkbaar met het ge-
drag van drugsgebruikers die willen voorkomen van hun drug afgesne-
den te worden. Zij zijn degenen die blijkbaar een verslavingsprobleem 
hebben ontwikkeld.  

   Verslavingsgedrag bij benzodiazepinegebruikers  
  De  pogingen van benzodiazepineverslaafden om aan hun gewenste 
stoffen te komen kunnen bizarre vormen aannemen: 
         aan anderen voorgeschreven middelen slikken;  
         klachten simuleren;  
         al of niet bedekt dreigen met agressie of suïcide als de arts het 

waagt aan de benzo’s te komen;  
         recepten vervalsen.     

    Verslaafden die er later over vertellen vermelden nog meer trucs: 
         de arts gedurende de hele spreekuurtijd bezighouden met emotio-

nele verhalen, om dan in de laatste minuut te komen met: o, ja dok-
ter, mijn seresta is ook op, heel goed wetend dat de arts geen tijd 
meer heeft om het gebruik ter discussie te stellen;  

         maximaal gebruik maken van waarnemers en onervaren arts-as-
sistenten (hoewel het steeds beter functionerende elektronisch pa-
tiëntendossier die mogelijkheden wel aardig kan kortsluiten).     

    De relatie met de arts, en vooral de huisarts, en de benzodiazepine-
verslaafde is een interessante. Beiden weten dat het benzodiazepi-
negebruik zou moeten stoppen, maar de patiënte wil haar medicatie 
niet kwijt, de arts heeft geen zin in eindeloze discussies, dus praten ze 
samen over iets anders en het benzodiazepinegebruik gaat door. Het 
is mooi beschreven door Joke Haafkens (1997). In haar boek blijkt ook 
duidelijk dat patiënten die uiteindelijk toch gestopt zijn goed kunnen 
vertellen over al hun trucs, terwijl een patiënte die is blijven gebruiken 
eindeloze verhalen heeft over waarom zij nu juist een van die uitzon-
deringen is die echt die medicatie nodig heeft, uiteraard in tegenstel-
ling tot al die anderen die misschien verslaafd zijn, maar zij is een heel 
ander geval enzovoort. Of de patiënte die natuurlijk wel weet dat ze de 
medicatie zou moeten stoppen, maar haar arts de schuld geeft: hij had 
haar nooit zoveel moeten voorschrijven, nu zit zij met de problemen, 
en nu moet hij haar die medicatie natuurlijk niet gaan afpakken!  
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      4.1.8     preventie   
  Uit de verslaving en de gevolgen daarvan kan maar één grote les ge-
trokken worden: uiterste terughoudendheid met het starten met ben-
zodiazepinen, want eenmaal gestart kan men in een spiraal terechtko-
men waaruit het moeilijk ontsnappen is. Bij de klachten waar het hier 
dikwijls om gaat, vage klachten van nervositeit, angsten, somberheid, 
slapeloosheid en wat dies meer zij, is lang niet altijd sprake van een 
ziekte maar eerder van psychosociale problematiek. Het is dan de taak 
van de arts aan deze aspecten aandacht te geven, lang voordat het voor-
schrijven van benzodiazepine geïndiceerd is. Het voorschrijven van 
leefregels zal in negen van de tien gevallen wel onmisbaar zijn. Voor de 
langdurige behandeling van een angststoornis (fobie, paniekstoornis, 
posttraumatische stressstoornis en gegeneraliseerde angststoornis) 
of een depressie zijn benzodiazepinen niet geïndiceerd, daarvoor zijn 
antidepressiva en cognitieve gedragstherapie aangewezen. Benzodia-
zepinen kunnen een rol spelen bij plotselinge heftige angst zoals die 
bij een psychose kan optreden, of bij een depressie in de periode dat 
een antidepressivum nog niet werkt. Er is dan wel een risico dat de pa-
tiënt na drie weken het antidepressivum niet meer wil en de benzodia-
zepine wil houden. Langdurig benzodiazepinengebruik is volgens de 
Richtlijn Angststoornissen alleen desnoods acceptabel als alle andere 
interventies aantoonbaar geprobeerd en mislukt zijn (Van Balkom & 
Van Vliet, 2006).  

    Hoewel natuurlijk elke arts zijn eigen scala aan adviezen zal ontwik-
kelen, overeenkomstig zijn eigen ervaring, opleiding en persoonlijke 
smaak en voorkeur, zal toch steeds sprake moeten zijn van een indi-
viduele benadering van de klachten van de patiënt. Het is prima als 
de arts in de omgeving de naam opbouwt zeer terughoudend met 
dit soort medicaties te zijn, op de lange duur spaart dat veel tijd en 
energie.  
  Patiënten zijn veel gevoeliger voor alternatieve adviezen als er nog geen 
verslaving is opgetreden. Bij verslaving is het verkrijgen van de stof-
fen een doel op zichzelf geworden en is de patiënt net zo min gevoelig 
voor adviezen als een drugsverslaafde of een alcoholist.  

     4.1.9     drugs- en alcoholverslaafden en 
benzodiazepinen   

  Drugs- en alcoholverslaafden zijn dol op benzodiazepinen  . Niet al-
leen vanwege de werking zelf, hoewel die aangenaam genoeg kan zijn, 
maar om nog heel andere redenen.  
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   Intermezzo 4.2         Drugsgebruikers en huisartsen (1)  
  Op de achterbank van een Rotterdamse methadonbus zaten 
drugsverslaafden op hun gemak adressen van huisartsen te ver-
handelen die bereid waren onbekende patiënten benzodiazepinen 
voor te schrijven. Voor een ‘geeltje’, toentertijd 25 gulden, kreeg 
men het adres. Het kostte extra als de koper ook nog wilde weten 
voor welke verhalen de huisarts gevoelig was en voor welke drei-
gementen hij waarschijnlijk zou zwichten.  

  

       De alcoholist wordt met benzo’s erbij sneller dronken, dat spaart geld. 
De drugsgebruiker gebruikt de helft van zijn maanddosis in een keer 
op en is dan een avond heel erg onder invloed, de rest verkoopt hij en 
van de opbrengst betaalt hij andere drugs. Een voorraadje houden is 
ook handig voor het geval je dealer bijvoorbeeld gearresteerd wordt, 
dan kun je afkickverschijnselen van opiaten wat verlichten. Een andere 
techniek is zich voordoen als opiaatverslaafde, vragen om methadon 
of iets anders vervelends en zich dan laten ‘overhalen’ om met een 
recept valium genoegen te nemen. Kortom, de kans is heel groot dat 
deze medicatie niet op een verantwoorde manier zal worden gebruikt. 
Wat het nut van zulke medicatie voor deze doelgroep zou moeten zijn 
is al helemaal onduidelijk. De conclusie is: niet aan beginnen.  

   Intermezzo 4.3         Gebruikers en huisartsen (2)  
  Een intelligente drugsgebruiker betaalde jarenlang zijn heroïne- 
en cocaïnegebruik uit de opbrengst van door hem legaal verkre-
gen benzodiazepinen. Hij kende het ‘repertorium’ zo ongeveer uit 
zijn hoofd en wist precies welke klachten welk medicijn zouden 
kunnen opleveren. Hij was niet zo dom om om pillen te vragen, 
hij toonde zich zelfs terughoudend en liet zich de medicatie bijna 
opdringen. Hij gaf zich uit voor een vertegenwoordiger die voor 
zijn werk veel moest reizen. Voor een kleine klacht meldde hij 
zich bij een plaatselijke huisarts. Minstens eenmaal per week 
lukte het hem een huisarts af te leiden zodat hij een blanco recept 
kon stelen. Op het legale recept dat hij voor het kleine klachtje 
gekregen had stond dan de handtekening die hij kopieerde op het 
blanco recept waar hij een benzodiazepinevoorschrift op schreef. 
Hij vertelde later met spijt dat hij zo dom geweest was een keer 
te proberen een opiumwetrecept te schrijven. Hij was toen door 
de mand gevallen. Hij was ervan overtuigd dat als hij het bij ben-
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zodiazepinen gehouden had hij tot in lengte van dagen op deze 
manier door had kunnen gaan.  
  Huisartsen zijn tegenwoordig wel zo verstandig aan onbekende 
patiënten geen grote hoeveelheden benzodiazepinen voor te 
schrijven, en zeker niet aan patiënten die bekend staan als ver-
slaafd. Toch lukt het een verslaafde nog wel eens door te dreigen 
met geweld of eventueel zelfs gewelddadig te worden een recept 
te krijgen. De huisarts die dat overkomt doet er goed aan direct 
aangifte te doen, anders zal hij de patiënt elke week terug zien 
met hetzelfde gedrag, en mogelijk zal hij ook nog anderen zien 
verschijnen aan wie zijn adres, inclusief gebruiksaanwijzing, is 
doorverkocht.  

  

    Behandeling benzodiazepineverslaving  
  Het is om een aantal redenen belangrijk dat een chronische benzodia-
zepinegebruiker het gebruik staakt: 
    1      gebruik van deze stoffen dient waarschijnlijk helemaal geen nuttig 

doel meer;  
     2      angstklachten kunnen door gebruik van benzodiazepinen vererge-

ren;  
     3      elk jaar kunnen in ons land meer dan duizend gebroken heupen 

worden toegeschreven aan het gebruik van benzodiazepinen door 
ouderen (Zitman et al., 2006);  

     4      de geheugenproblemen doen ernstig af aan de kwaliteit van leven;  
     5      is psychotherapie geïndiceerd dan is het noodzakelijk van benzodi-

azepinen af te komen;  
     6      benzodiazepinegebruik kan gevaar opleveren in het verkeer en bij 

het bedienen van machines;  
     7      er is risico van suïcide, naar schatting sterven elk jaar enkele tiental-

len mensen aan een overdosis, zij het vaak gecombineerd met alco-
hol.      

    Bij stoppen met benzodiazepinen kunnen onthoudingsverschijnselen 
worden verwacht: 
         slapeloosheid;  
         angstgevoelens;  
         prikkelbaarheid;  
         spiertrekkingen of beven;  
         hartkloppingen;  
         duizeligheid;  
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         concentratiestoornissen;  
         lusteloosheid;  
         misselijkheid;  
         hoofdpijn;  
         moeheid;  
         in ernstige gevallen kunnen epileptische insulten of psychotische 

verschijnselen optreden.     

    Er zijn meerdere methoden om, vooral in de eerste lijn, een deel van de 
chronische gebruikers tot stoppen te bewegen. Een goed moment voor 
een dergelijke interventie is bijvoorbeeld de komst van een nieuwe 
huisarts. Een op de vijf chronische gebruikers kan via de volgende in-
terventies met gebruik stoppen: 
         een brief met voorlichting ;  
         een uitnodiging voor een gesprek;  
         voorlichting geven;  
         informatiemateriaal uitdelen.     

    Een andere methode is  gereguleerde dosisreductie  , waarbij de benzodi-
azepinen worden omgezet naar een enkele stof met een langdurige 
werking. Immers, bij een kortwerkende stof wisselen dagelijks mo-
menten van rust zich af met momenten van onrust als de stof is uitge-
werkt. De snelle werking daarna van een nieuwe dosis wordt geacht 
het verslavingsfenomeen te versterken. Schakelt men eerst over op 
een langwerkende stof als valium, dan is men de hele dag doorlopend 
onder invloed van de stof. De pieken en dalen die anders bij een af-
bouw verhevigd zouden kunnen optreden blijven weg. Daarna wordt 
er afgebouwd. Een goed schema is elke week omlaag met 25 procent 
en de laatste week nog een keer met 12,5 procent. Deze aanpak lukt 
vooral goed als de dosis niet hoger was dan dertig milligram valium-
equivalenten per dag. Het is wel onvermijdelijk dat er zo nu en dan 
klachten zullen optreden; die zijn met goede uitleg aan de patiënt over 
het algemeen wel hanteerbaar. Patiënten kunnen heel wat aan als ze 
weten waar de klachten vandaan komen en waar ze het voor doen. De 
methode van gereguleerde dosisreductie is goed onderbouwd (Zitman 
et al., 2006).  

    De methode die gebaseerd is op  langzame afbouw    op basis van sympto-
men  kan een afbouwschema hebben dat langer dan een jaar duurt. Er 
wordt een dosis verlaagd, vervolgens wacht men af tot alle eventuele 
abstinentieverschijnselen verdwenen zijn alvorens men weer iets om-
laag gaat. Bij veel optredende klachten kan men de stappen ook nog 
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verkleinen. Dit past wel bij de vraag van sommige patiënten om te 
kunnen afbouwen met in elk geval maar heel weinig klachten. Aan de 
andere kant kan deze aanpak bijna eindeloos lijken. De resultaten lij-
ken weliswaar bemoedigend, maar de hoeveelheid onderzoek ernaar is 
nog maar gering (Zitman et al., 2006).  

    Een vierde methode is  gereguleerde afbouw met aanvullende behandeling  . 
Heel wat medicijnen en andere interventies zijn geprobeerd om de 
benzodiazepineafbouw te vergemakkelijken: enig resultaat wordt ge-
meld van antidepressiva ( imipramine ) of stemmingsstabilisatoren ( car-
bamazepine ,  valproaat ), melatonine (een middel tegen jetlag) voor men-
sen met slaapproblemen, en cognitieve gedragstherapie voor mensen 
met paniekaanvallen. Al deze interventies gaan uit van logische rede-
neringen: patiënten bezig met benzodiazepineafbouw hebben last van 
stemmingsstoornissen, slaapstoornissen en angst, en geven dikwijls 
aan dat ze zich beter voelen als ze iets anders krijgen wat hen helpt de 
vertrouwde benzo’s los te laten. Het zal in de praktijk ook gaan om 
een zogenaamd placebo-effect. Daar kan men natuurlijk gebruik van 
maken om patiënten door een moeilijke periode heen te slepen. Hard 
bewijs dat dergelijke medicatie het uiteindelijk resultaat van de benzo-
diazepineafbouw positief beïnvloedt, ontbreekt echter.  
  Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met een paniekstoornis geeft 
hen meer zelfvertrouwen en dat helpt bij een moeizame benzodiaze-
pineafbouw. Of het uiteindelijk veel uitmaakt als het gaat om het defi -
nitief stoppen met benzodiazepinen is ook weer de vraag. Hard bewijs 
ontbreekt.  

    Tot slot is er de  klinische detox  , vooral geschikt voor mensen met ex-
treem benzogebruik en tevens aanwezige andere verslavingen of an-
dere psychopathologie. Het voordeel van een kliniek is: 
         steun van andere patiënten;  
         steeds aanwezige medische zorg;  
         afl eiding van de optredende verschijnselen door een dagprogram-

ma.     

    Na klinische detox van 76 benzodiazepineverslaafden bleef eenderde 
clean, eenderde ging veel minder gebruiken en eenderde had geen po-
sitief resultaat (Zitman et al., 2006).  
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       4.2     Ernstige problemen rond slaapmiddelen in de geschiedenis   
  
  Er zijn in het verleden heel andere stoffen gebruikt dan de tot nu toe 
besproken tranquillizers van uitsluitend het benzodiazepinetype. Een 
kenmerk van de pillenverslaving is dat het juist in vele gevallen gaat 
om modieuze fenomenen die niet langer dan een paar jaar duren. In 
dit verband kunnen genoemd worden verslaving aan: 
         methaqualon ( Mandrax );  
         glutethimide ( Doriden );  
         het in het verleden populaire barbituraat secobarbital (V esperax ).     

    Mandrax wordt nog steeds massaal gebruikt in Zuid-Afrika, waar het 
met cannabis wordt vermengd en gerookt. De broompreparaten, zo-
als Diacid, die zich ongeveer 30 tot 35 jaar geleden populair wisten te 
maken, verdwenen de laatste dertig jaar volledig uit de aandacht van de 
druggebruikers. Hetzelfde was het geval met een aantal synthetische 
opiaten, zoals Burgodin.  
  Een middel uit de benzodiazepinegroep dat langdurig alle modegrillen 
overleefde, en nog wel wordt gebruikt, is fl unitrazepam ( Rohypnol ). 
Deze stof is berucht vanwege zijn frequent optredende paradoxe reac-
ties. Deze reacties kunnen gepaard gaan met extreme agressie. Bijzon-
derheid bij het gebruik van deze stof is dat de gebruiker niet meer weet 
wat hij vijf minuten geleden gedaan heeft. Hij voelt zich er dan ook 
niet verantwoordelijk voor.  

    Het inmiddels uit de handel genomen middel triazolam ( Halcion)  ver-
oorzaakte op schizofrenie gelijkende ziektebeelden, gepaard gaande 
met zelfmoordneiging.  

    Begin jaren zestig van de vorige eeuw bleek dat het slaapmiddel Thali-
domide (Softenon) bij ongeboren kinderen zeer ernstige afwijkingen 
van het bewegingsapparaat veroorzaakte. Het duurde helaas lang voor-
dat men de link legde tussen de steeds vaker voorkomende afwijkin-
gen en dat simpele slaaptabletje wat maanden eerder was ingenomen.  

     4.3     Antidepressiva   
  
  Wat verslaving betreft spelen antidepressiva een ondergeschikte rol, 
er is nauwelijks sprake van tolerantieontwikkeling. Onthoudings-
verschijnselen treden wel op na langdurig gebruik, maar een sterke 
behoefte opnieuw te gaan gebruiken niet. Antidepressiva worden veel-

Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving



139

vuldig voorgeschreven en ook wel oneigenlijk gebruikt. De tabletten 
worden soms fi jngemaakt en gerookt met een tripachtig effect.  
  Antidepressiva zijn de medicamenten van eerste keus bij de behande-
ling van angststoornissen. Sommige antidepressiva hebben bijna di-
rect een positieve werking op gestoorde slaap, zoals mirtazepine ( Re-
meron ) en sertraline ( Zoloft ). Dat maakt dat ze ook wel bij slaapstoor-
nissen worden voorgeschreven als die gepaard gaan met depressieve 
klachten. Of hier dan sprake is van een echte depressie is de vraag. 
Feitelijk maakt men gebruik van een bijwerking, slaperigheid, om een 
patiënt met slaapproblemen geen verslavende benzodiazepinen te 
hoeven voorschrijven. Misbruik en afhankelijkheid van deze stoffen 
worden nauwelijks waargenomen.  

    Neuroleptica, antipsychotische middelen , worden eveneens vrijwel 
niet als verslavingsmiddel gebruikt. Een uitzondering vormen enkele 
chronische psychiatrische patiënten in inrichtingen. Zo zijn er patiën-
ten die duidelijk verslaafd zijn aan het roesachtige en verdovende effect 
dat optreedt na injectie met zogenaamde depotneuroleptica (middelen 
met lange werkingsduur). De vervelende bijwerkingen die zo’n depot 
ook heeft houden echter overmatig gebruik wel tegen.  
  De meer gebruikelijke verslavingsmiddelen van chronische inrich-
tingspatiënten waren vroeger echter het in onbruik geraakte slaapmid-
del paraldehyde en de injectie met opial-scopolamine, een middel dat 
gegeven werd bij onrust. Er waren vele patiënten die precies wisten 
hoe onrustig ze ’s avonds moesten worden om het middel toegediend 
te krijgen.  
  Sommige neuroleptica, vooral die met sterk dempende werking zoals 
chloorprotixeen ( Truxal ) en pipamperon ( Dipiperon ), worden gebruikt 
bij de behandeling van angst- en spanningsklachten. Ze worden gege-
ven in plaats van benzodiazepinen, bijvoorbeeld aan mensen met een 
sterk verhoogd verslavingsrisico. Deze stoffen hebben een dempende 
werking. Ze hebben het voordeel dat de werking blijft bestaan en er 
geen tolerantie optreedt. Er zijn zeker patiënten die aan deze stoffen 
verslaafd raken, evenals aan het ook wel om deze reden voorgeschre-
ven antiallergicum promethazine (Phenergan). Over het algemeen 
loopt het gebruik minder uit de hand dan bij de benzodiazepinen en 
wordt er weinig in gehandeld.  
  Soms worden neuroleptica op de zwarte markt aangeboden en echte 
pillenfreaks nemen alles wat ze te pakken krijgen. Het kan leiden tot 
onverwachte bijwerkingen (zie intermezzo 4.4).  
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   Intermezzo 4.4         Je moet niet alles slikken  
  Een langdurig drugsgebruiker verscheen in paniek bij de metha-
donbus met een nek die scheef stond en niet meer recht wilde. 
Ook had hij een dikke tong, zodat hij nauwelijks kon praten. 
Uiteindelijk werd duidelijk dat hij een handje pillen had geslikt, 
afkomstig van een inbraak bij een apotheek, zonder te weten wat 
hij slikte. Het bleken antipsychotica te zijn. Een injectie akineton 
loste vervolgens het probleem op.  

  

      4.4     Antiparkinsonmiddelen   
  
  Antiparkinsonmiddelen vinden toepassing bij de ziekte van Parkinson 
en bij de parkinsonachtige symptomen die optreden als bijwerking van 
de meeste neuroleptica. Bekende antiparkinsonmiddelen die gebruikt 
worden voor bijverschijnselen van neuroleptica zijn de parasympathi-
colytica, bijvoorbeeld trihexyfenidyl ( Artane ), biperideen ( Akineton ), 
en dexetimide ( Tremblex ). In overdosis, en speciaal indien toegediend 
door middel van intramusculaire injecties, kunnen deze anticholinerge 
middelen een atropineachtige vergiftiging veroorzaken, gepaard gaan-
de met dronkenschap, zwakke tripeffecten (hallucinaties), een gevoel 
van loomheid en psychische ontspanning, wijde pupillen, een droge 
mond, visusstoornissen, misselijkheid en duizeligheid.  
  De roeseffecten worden door sommige patiënten geapprecieerd, het-
geen tot verslaving aanleiding kan geven. Tolerantie en abstinentie 
treden niet op, wel bestaat het risico voor een min of meer ernstige 
toxische psychose. Verslaving aan en psychosen ten gevolge van anti-
cholinerge antiparkinsonmiddelen zijn beschreven (Farmacotherapeu-
tisch Kompas, 2007).  

     4.5     Pijnstillende middelen (niet-opiaten)   

    4.5.1     acetylsalicylzuur (aspirine)   
  Het kauwen op de bast van wilgenhout werd sinds eeuwen toegepast 
als behandeling van allerlei kwalen. In 1827 lukte het Leroux uit de 
bast van de wilg  Salix Alba,  een stof af te scheiden die koortswerende 
eigenschappen had (salicine). Uit salicine werd salicylzuur gemaakt en 
van dit zuur kunnen diverse stoffen worden afgeleid (salicylaten of as-
pirineachtige stoffen). Het zijn belangrijke geneesmiddelen die onder 
andere worden toegepast om koorts te onderdrukken en bij pijn door 
acuut reuma en jicht.  

Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving



141

  Bij langdurig gebruik van matige hoeveelheden Aspirine kan zoge-
naamde salicylisme  ontstaan waarbij voor kan komen: 
         duizeligheid;  
         oorsuizen;  
         gehoorverlies voor hoge tonen;  
         verwardheid;  
         psychose;  
         misselijkheid;  
         braken;  
         kleine hoeveelheden bloed in de ontlasting (slechts door middel van 

laboratoriumonderzoek op te sporen; soms treedt echter een maag-
bloeding op).     

    Bij eenmalig gebruik van een aanzienlijke hoeveelheid aspirine, zoals 
bij zelfmoordpogingen kan voorkomen, treedt een ander ziektebeeld 
op, onder andere gekenmerkt door; 
         ademhalingsmoeilijkheden;  
         verwardheid;  
         psychose;  
         eventueel bewusteloosheid;  
         sterk zweten;  
         braken;  
         rood gelaat met oedeem rondom de ogen;  
         allerlei symptomen die wijzen op uitdroging (plooien in de huid 

blijven staan);  
         verhoogde lichaamstemperatuur;  
         bloedingen.     

    Een levensbedreigende toestand kan ontstaan bij een salicyldosis van 
dertig tot veertig gram; dergelijke patiënten dienen met spoed in een 
ziekenhuis te worden opgenomen.  

     4.5.2     paracetamol (panadol, finimal)   
  Een toename van het misbruik van paracetamol  vormt de laatste tijd 
een probleem: men heeft ontdekt dat paracetamol een ernstige lever-
beschadiging kan veroorzaken, vooral bij overdosis. Mensen die al iets 
aan hun lever mankeren of gemankeerd hebben en alcoholisten zijn 
voor de leverbeschadiging door paracetamol extra gevoelig. De acute 
complicatie ontstaat enkele dagen na inname van de paracetamol en 
doet zich voor in de vorm van een versterf van leverweefsel, soms in 
korte tijd dodelijk verlopend. Een fl inke overdosis paracetamol moet 
dan ook altijd serieus genomen worden.  
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  Een ander belangrijk gezondheidsprobleem is de door paracetamol 
veroorzaakte hoofdpijn. Deze kan optreden na meer dan driemaal per 
week gebruik. Het leidt tot inname van nog veel meer en veel vaker pa-
racetamol, terwijl de hoofdpijn niet meer verdwijnt. Stoppen met para-
cetamol geeft dan enkele weken zware hoofdpijn, die spontaan moet 
verdwijnen. Verslaving aan paracetamol is geen zeldzaamheid.  
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