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Summary in Dutch 

 
Binnen de verslavingszorg lijdt een relatief grote groep patiënten aan een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). Na diagnostisch onderzoek wordt bij ongeveer 1 op de 4 patiënten PTSS 

geconstateerd. Problematisch middelengebruik en PTSS lijken sterk met elkaar verweven te zijn. De 

vermoede functionele relatie tussen PTSS en problematisch middelengebruik wordt ondersteund door 

wetenschappelijke bevindingen. Retrospectief onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met deze 

comorbiditeit veelal verdovende middelen zijn gaan gebruiken na een ingrijpende gebeurtenis. Dat is 

waarschijnlijk om PTSS symptomen te onderdrukken, zoals nachtmerries en intrusies. Uit experimenteel 

onderzoek blijkt bovendien dat deze patiënten meer (fysiologische) trek krijgen in alcohol of drugs na een 

confrontatie met herinneringen aan het trauma. Een tegengesteld patroon komt echter ook uit studies naar 

voren, waarbij een PTSS volgt op problematisch middelengebruik. Een mogelijke verklaring voor deze 

chronologie is dat middelengebruik een verhoogd risico met zich meebrengt op gevaarlijke situaties die 

kunnen leiden tot traumatisering en PTSS. Tot slot is het mogelijk dat middelengebruik interfereert met de 

verwerking van trauma’s, doordat het de extinctie van traumaherinneringen belemmert. Ook zou 

middelengebruik symptomen van het PTSS criterium ‘vermijding’ in stand kunnen houden (afstomping van 

de algemene reactiviteit).  

 

Ondanks dat ongeveer 25% van de patiënten binnen de verslavingszorg een diagnose heeft voor 

PTSS, worden de symptomen slechts in 5% van de gevallen spontaan door patiënten gerapporteerd. Voor 

een groot aantal patiënten betekent dit dat de klachten verborgen blijven. Dit kan worden ondervangen door 

actieve screening op PTSS. Twee hoofdstukken van dit proefschrift zijn gericht op de ontwikkeling van een 

korte vragenlijst (screener) voor het opsporen van PTSS binnen de verslavingszorg. Uitgangspunt voor het 

onderzoek was een bestaande screener uit de Verenigde Staten die gebruikt wordt voor het opsporen van 

PTSS bij soldaten, de Primary Care posttraumatic stress disorder screen (PC-PTSD). In de eerste studie, 

beschreven in hoofdstuk 2, werd deze lijst in het Nederlands vertaald en met een aantal extra vragen 

uitgebreid. Allereerst werd er een kader toegevoegd waarin patiënten konden aangeven welke traumatische 

gebeurtenissen zij hadden meegemaakt. Bovendien werden er 4 extra items aan de lijst toegevoegd die 

betrekking hadden op de symptoom clusters ‘vermijding’ en ‘verhoogde prikkelbaarheid’ van PTSS. De 

reden daarvoor was dat deze clusters in eerdere studies geassocieerd zijn met middelengebruik. Op basis 

van de resultaten van deze eerste studie werden de 4 beste items van de uitgebreide screener geselecteerd 

en werd op basis daarvan een nieuwe screener samengesteld: de Jellinek-PTSD screening questionnaire (J-

PTSD). De J-PTSD is opnieuw gevalideerd in een vervolgstudie (zie hoofdstuk 3). De resultaten laten zien 

dat de J-PTSD zowel een hoge sensitiviteit als een hoge specificiteit heeft. Beide screeningsonderzoeken 

werden uitgevoerd binnen de afdeling curatieve zorg van Jellinek verslavingszorg in Amsterdam.  

 



Een ander onderwerp van dit proefschrift is de behandeling van patiënten met comorbide PTSS en 

problematisch middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat een verslavingsbehandeling beide stoornissen 

gunstig kan beïnvloeden. PTSS is echter een complicerende factor in een behandeling voor 

middelengebruik. Meerdere onderzoeken brachten PTSS symptomen in verband met een terugval in 

gebruik. Hierdoor ontstond het idee dat deze patiënten mogelijk meer baat hebben bij een gecombineerde 

behandeling voor beide stoornissen. Deze visie heeft de laatste jaren aan terrein gewonnen, wat heeft 

geresulteerd in de ontwikkeling en bestudering van diverse gecombineerde behandelprotocollen. Hoofdstuk 

4 geeft een overzicht van behandelprotocollen die wetenschappelijk zijn onderzocht en waarvan de 

resultaten in internationale tijdschriften zijn gepubliceerd. Tot voor kort waren dat vooral gecombineerde 

behandelingen met het doel patiënten te leren omgaan met PTSS. Hierbij werden geen interventies voor 

traumaverwerking aangeboden. Dit had te maken met de heersende bezorgdheid dat traumagerichte 

interventies PTSS klachten zouden aanwakkeren en zouden leiden tot het voortijdig staken van de 

behandeling. De gecombineerde behandelprotocollen zonder traumaverwerking hadden echter geen 

aantoonbare meerwaarde boven een behandeling voor middelengebruik. Dit in tegenstelling tot de 

ondervertegenwoordigde studies met traumagerichte PTSS behandeling die, alhoewel prematuur, hoopvolle 

resultaten lieten zien zonder de gevreesde exacerbatie van klachten of uitval.   

 In het kader van dit proefschrift zijn er, aansluitend op bovengenoemde bevindingen, twee 

gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCTs) uitgevoerd naar de effectiviteit van een traumagerichte 

behandeling voor PTSS in combinatie met een verslavingsbehandeling (hoofdstukken 5 en 6). Het 

onderzoek vond plaats binnen de afdeling curatieve zorg van Jellinek verslavingszorg bij respectievelijk 

ambulante en klinische of dagklinische patiënten. De behandeling van problematisch middelengebruik 

bestond uit cognitieve gedragstherapie (CGT). De interventie voor PTSS was gericht op traumaverwerking 

met behulp van gestructureerde schrijfopdrachten (geprotocolliseerde schrijftherapie). Door middel van de 

schrijfopdrachten werden imaginaire exposure en cognitieve herstructurering toegepast. Deze 

schrijfopdrachten werden wekelijks met een vaste individuele therapeut besproken. Voor de ambulante 

groep werden de behandelprotocollen voor problematisch middelengebruik en PTSS geïntegreerd. Voor de 

dagklinische groep werd het behandelprotocol voor PTSS toegevoegd aan de bestaande dagklinische 

verslavingsbehandeling. Alle participerende patiënten kregen psycho-educatie over de mogelijke 

functionele relatie tussen PTSS en problematisch middelengebruik. In beide studies leidde de 

gecombineerde behandeling tot een verbetering van PTSS symptomen en problematisch middelengebruik. 

Voor de ambulante groep bleek de gecombineerde behandeling effectiever te zijn dan de reguliere 

behandeling voor middelengebruik, mits cliënten minimaal 75% van de behandelsessies hadden gevolgd. 

De interventie gericht op traumaverwerking bleek niet tot een toename van PTSS klachten te leiden en ook 

niet tot een verhoogde kans op dropout.   

 Op basis van dit proefschrift kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor de klinische 

praktijk. Op de eerste plaats is het raadzaam om patiënten systematisch te screenen op PTSS tijdens de 

intake van een verslavingsbehandeling. Op die manier kunnen diegenen met deze comorbiditeit vroegtijdig 



worden geïnformeerd over de verwevenheid van beide stoornissen en het daaruitvolgende belang van 

abstinentie. Daarnaast is het raadzaam om patiënten tijdens de verslavingsbehandeling de mogelijkheid te 

bieden een traumagerichte interventie voor PTSS te volgen. Een goede informatieverstrekking is hierbij 

van cruciaal belang. Voordat begonnen wordt met een combinatie behandeling voor PTSS en 

problematisch middelengebruik, is het belangrijk om toe te lichten dat een reguliere verslavingsbehandeling 

al kan leiden tot een vermindering van PTSS klachten en dat een combinatie behandeling alleen iets 

toevoegt als deze (voor minimaal 75% van de sessies) wordt afgerond.  

 


