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HERINNERINGEN ZIJN TE WISSEN

H

et lijkt science fiction: herinneringen wissen. Maar
het kan, dankzij een geheugenproces dat ‘reconsolidatie’
heet. Nadat een herinnering wordt
opgeroepen, wordt deze instabiel,
en wordt vervolgens opnieuw opgebouwd. Dat duurt ongeveer een
dag. Door precies in die periode een
elektrische impuls toe te dienen,

wordt het opbouwproces verstoord.
Dat ontdekte een team van internationale wetenschappers onder leiding van onderzoeker Marijn Kroes
van de Radboud Universiteit. In
de toekomst kan het mogelijk ook
met medicijnen. Bij dieren is dit al
gelukt. Dat biedt perspectief voor
behandelingen na bijvoorbeeld een
traumatische gebeurtenis.
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KNUFFELHORMOON MAAKT AUTIST SOCIALER

H

et ‘knuffelhormoon’ oxytocine, dat wordt afgegeven door
de hypothalamus, zorgt niet
alleen voor binding tussen moeder en
kind en tussen partners. Het komt vrij
tijdens álle sociale gedragingen – behalve bij mensen die een stoornis in
het autismespectrum hebben. Zij hebben veel minder oxytocine in hun her-

H

oe werkt ons werkgeheugen? Dat is een
van de onderzoeksgebieden van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW.
Dit gebeurt in samenwerking met een studie
naar activiteit in de temporaalkwab bij epilepsiepatiënten. Elektrodes in hun hersenen laten
zien welke hersendelen epileptische aanvallen
veroorzaken. Extra draadjes meten de activiteit
van individuele zenuwcellen.
De onderzoekers deden een opmerkelijke
ontdekking: sommige hersencellen worden
alléén actief als de patiënt aan een specifiek
persoon denkt. “Zo was er iemand met een
hersencel voor Jan Smit”, vertelt neurobioloog
en directeur van het Herseninstituut Pieter
Roelfsema. “Bij iemand anders reageerde een
bepaalde cel alléén op Wendy van Dijk.” De
onderzoekers ontrafelen hiermee het verschil
tussen actuele informatie in het bewustzijn
en informatie die tijdelijk opgeslagen ligt voor
later. Ook onderzoeken zij hoe de activiteit van
hersencellen verandert wanneer er nieuwe associaties worden geleerd.
Door fundamenteel onderzoek naar de werking van het geheugen hopen de onderzoekers
aanknopingspunten te vinden voor verder onderzoek naar geheugenproblemen en -ziekten.

H

ersengebieden zijn met elkaar verbonden in netwerken. Elk
netwerk is gericht op een specifieke taak, zoals bewegen of nadenken. Wanneer je bezig bent met een taak, communiceren
de hersengebieden binnen dat netwerk intensief met elkaar.
Als je ouder wordt, sterven hersencellen af, waardoor netwerken hun werk minder goed doen. Ouderen hebben vaak een slechter
geheugen en een trager reactievermogen. Dat komt waarschijnlijk
omdat er minder ‘interne communicatie’ is binnen een netwerk.
Wat blijkt: de hersenen compenseren deze achteruitgang door
de communicatie tússen netwerken op te voeren, ontdekte hersenonderzoeker Linda Geerligs. Netwerken die normaal niet zijn betrokken
bij een taak, gaan zich daar dus mee bemoeien. Op deze compensatietheorie promoveerde Geerligs onlangs aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Ze hoopt dat haar onderzoek aanknopingspunten biedt
voor het ontwikkelen van breintrainingsmethoden voor ouderen.

IMPULSIEF PUBERGEDRAG ZIT IN HERSENEN

J

Pubers doen dit niet om hun ouders te stangen. Hersenonderzoek wijst uit dat het puberbrein nog niet is toegerust op
het inschatten van langetermijngevolgen en het maken van
langetermijnplannen. Dat komt doordat de prefrontale cortex
nog niet is volgroeid. Pas op 24-jarige leeftijd is dit hersengebied
volledig ontwikkeld. Daarom is de overheidscampagne ‘Niet roken en drinken onder de 18’ zo relevant. Want alcohol, nicotine
en andere verslavende middelen veroorzaken schade aan de
prefrontale cortex waardoor deze ook op volwassen leeftijd impulsieve en emotionele beslissingen minder goed kan remmen.

senen. Maar als zij het hormoon toegediend krijgen met bijvoorbeeld een
neusspray, kunnen ze sociale situaties
beter beoordelen. Oxytocine activeert
bij hen delen van de hersenen die anders inactief blijven. Wetenschappers
hopen dat onderzoek naar oxytocine
bijdraagt aan de ontwikkeling van
een autismemedicijn.

JAN SMIT, DE BUURVROUW,
JE MOEDER: VOOR IEDEREEN
EEN HERSENCEL

OUDER BREIN COMPENSEERT ACHTERUITGANG

e puberzoon die dronken op de brommer stapt en je puberdochter die al maanden weet dat ze morgen een werkstuk
af moet hebben en daar pas vandaag aan begint. Welke
ouder herkent dit niet?
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ANGST BETER BEGRIJPEN

B

iologen van het California Institute of Technology hebben
onlangs een hersennetwerk
ontdekt dat in direct verband staat
met het voelen van angst. Deze kennis kan op termijn leiden tot betere
medicijnen voor angststoornissen.
Tot nu toe richtte onderzoek
naar angst zich vooral op de amygda-

la, maar in dit onderzoek werd het
laterale septum onderzocht. Daarbij
werd ontdekt dat activiteit in dit
gebied angst veroorzaakt, en dat
die angst daarna een tijd aanhoudt
door de aanmaak van stresshormonen. Voorheen werd gedacht dat het
laterale septum alleen reagéérde op
angst.
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Denk bij gedrags- of ontwikkelingsproblemen ook aan de kwaliteit van de slaap

TOENEMENDE VRAGEN OVER SLAAPPROBLEMEN BIJ KINDEREN

S

lapen is een dagelijks terugkerend proces waarvan de kennis
de afgelopen vijftig jaar enorm is
toegenomen. Desondanks is nog steeds
niet helemaal duidelijk waarom we zo
ongeveer eenderde van ons leven slapend doorbrengen. Hoewel slaap vaak
wordt omschreven als een proces waarin lichaam en geest tot rust komen,
zijn juist verschillende lichamelijke
processen en gebieden in de hersenen
zeer actief tijdens de slaap.
Een goede manier om de betekenis
van slaap te begrijpen is te kijken naar
wat er gebeurt als we niet of te weinig
slapen. Slaapgebrek blijkt het functioneren van onze hersenen sterk te beïnvloeden. Het tast ons geheugen, concentratievermogen en onze reactiesnelheid
aan. Daarnaast beïnvloedt het onze
emoties en onze fysieke gezondheid.
Ongeveer 30% van de bevolking
heeft (tijdelijk of chronisch) last van
slaapstoornissen
of
slapeloosheid.
Slaapstoornissen komen niet alleen
voor bij volwassenen. Ook kinderen
kunnen er hinder van ondervinden
met alle gevolgen van dien.

SLECHTE SLAAP OORZAAK VAN
ONTWIKKELINGSPROBLEMEN
“Als kinderslaapartsen zien wij een
groei in het aantal vragen over slaapproblemen bij kinderen. De grootste
groep kinderen die wij zien, heeft last
van insomnie ofwel slapeloosheid. Dat
daar de laatste jaren meer aandacht voor

##
GOEDE SLAAP IS
BELANGRIJK VOOR DE
ONTWIKKELING VAN
EEN KIND
is, is niet ten onrechte,” stelt slaapexpert en kinderneuroloog dr. Sigrid
Pillen, die verbonden is aan het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze. “Een goede slaap is belangrijk voor de ontwikkeling van een
kind: voor het geheugen, voor het leren
en voor het verwerken van prikkels”.
Slaapproblemen kunnen ook voorko-

men als symptoom van een andere
ziekte of aandoening, bijvoorbeeld een
neurologische stoornis, ADHD of autisme. Als de slaap is verstoord, kan zich
dat bij kinderen uiten in gedragsproblemen, prikkelbaarheid, druk gedrag en
concentratieproblemen. Kinderarts en
slaapgeneeskundige Nele Vandenbussche licht toe: ”Bij jonge kinderen zien
we vooral gedragsmatige slaapproblemen, zoals het ‘niet naar bed willen’.
Bij oudere kinderen is er vaak sprake
van dag- en nachtritmeproblemen: de
slaap verschuift naar een later dan sociaal wenselijk tijdstip. Als het kind dan
moeilijk kan opstaan, wordt het ten
onrechte voor lui aangezien terwijl er
sprake is van een verkeerd afgestelde
biologische klok.”

IMPACT OP GEZIN
“Behalve dat slaapproblemen kunnen
leiden tot gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind, constateren
wij dat ze vaak impact hebben op het
hele gezin,” zegt Nele Vandenbussche.
“Wij zien regelmatig ouders op het
spreekuur die kampen met ernstige
oververmoeidheid, zodanig dat dit
ook ingrijpende consequenties heeft
voor het functioneren in hun werk en/
of relatie. Tijdige behandeling is dus
van belang.”

HULP MEESTAL MOGELIJK

Kind tijdens een nachtelijke slaapregistratie

" Foto: Henk Pluijm

Binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe wordt
multidisciplinair gekeken naar het
slaapprobleem. Soms is een nachtelijke slaapregistratie of aanvullend
psychologisch onderzoek nodig. Sigrid
Pillen: “Afhankelijk van de oorzaak
zoeken we naar de best passende
behandeling. Medicatie, ademhalingsondersteuning of lichttherapie
kan soms nodig zijn. In andere gevallen bieden we een vorm van psychologische begeleiding aan of, in geval van
kinderen, pedagogische hulp thuis
of op school. Het is belangrijk om te
weten dat er vaak iets te doen is aan
slaapproblemen.”

EXPERTS IN SLAAPSTOORNISSEN

SIGRID PILLEN

Kempenhaeghe heeft als grootste
multidisciplinair slaapcentrum van Nederland expertise in huis over de volle
breedte van de slaapgeneeskunde en behandelt kinderen en volwassenen met:
• overmatige slaperigheid overdag,
waaronder narcolepsie
• bewegingsstoornissen tijdens de slaap
• slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen, waaronder slaapapneu
• langdurige slapeloosheid

Kinderneuroloog,
Centrum voor
Slaapgeneeskunde
Kempenhaeghe

Bij onbedoeld gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan
leiden tot minder kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra
eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Dat dit ook lekkere tussendoortjes
kunnen zijn, bewijzen het Bouwsteentje en Easy-to-Eat.
De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat hebben de smaak van een gebakje en zijn
verkrijgbaar in verschillende smaken. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen
die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK
De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten.
Iedere portie bevat al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor
energie en bouwstoffen voor het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten
belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld bij het
herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij
tot de vorming van gezonde botten. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft
meer eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO
Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak.
U vindt de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo supermarkt.
Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat, alle smaken 4 stuks voor € 4,99.

EXPERTPANEL HERSENZIEKTEN BEHANDELEN

DRIE EXPERTS GEVEN HUN VISIE OP DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN IN HUN VAKGEBIED
DOOR: DEWI GIGENGACK

Prof. dr. Dirk Pevernagie

Jean Schoenen

Myrra Vernooij-Dassen

" Foto: Henk Pluijm

Somnoloog, medisch hoofd van Centrum voor Slaapgeneeskunde
Kempenhaeghe, hoofddocent Inwendige Ziekten aan de Universiteit Gent

NELE
VANDENBUSSCHE

Over het centraal slaapapneu-syndroom

Over migraine-aanvallen

Over Alzheimer

Neurostimulatie blijkt migraine-aanvallen te voorkomen. Hoe werkt het?
“Het brein is indirect te beïnvloeden door zenuwen te prikkelen. Wij doen onderzoek naar non-invasieve neurostimulatie:
via elektroden op de huid. Daarmee kunnen we hersenactiviteit
veranderen waardoor migrainesymptomen afnemen. En we onderzoeken transcraniële neuromodulatie, waarbij hersenactiviteit met elektrische of magnetische stromen wordt beïnvloed.

Wat zijn de effecten van psychosociale interventies bij dementerende ouderen?
“Psychosociale interventies verzachten de gevolgen van Alzheimer, voor patiënten én hun naasten. Uit onderzoek blijkt
dat er veel mogelijk is om hun fysieke, psychische, sociale en
spirituele welbevinden te verbeteren. Bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat ze actief kunnen blijven en door sociale contacten
te stimuleren. Uitgangspunt is altijd de behoefte van mensen.”

Wat zijn de voordelen ten opzichte van medicatie?
“Het door ons geteste apparaat, de Cefaly, werkt bij 40 procent
van de patiënten met episodische migraine. Dat is minder dan
bij de sterkere medicatie, maar non-invasieve neurostimulatie
kent, in tegenstelling tot de meeste medicatie, geen bijwerkingen. Neurostimulatie met de Cefaly kan daarom als nodig met
medicijnen worden gecombineerd.”

Dat zorg patiëntgericht moet zijn klinkt logisch. Is dat het niet?
“Zorg is vaak aanbodgericht. Patiëntgerichte zorg gaat uit van
wat mensen zelf kunnen. Een valkuil is om alles te willen
overnemen. Dat tast iemands waardigheid aan. Het gaat om de
benadering. Iemand voortdurend verbeteren kan goedbedoeld
zijn, maar kan een patiënt frustreren of beledigen. Onderzoek
bewijst dat gedragsproblemen bij alzheimerpatiënten zijn te
verminderen door bestaande capaciteiten te gebruiken en mensen in beweging te houden.”

Emeritus hoogleraar neurologie en directeur Hoofdpijn Research Unit
van de Universiteit van Luik

Directeur Radboud Alzheimer Centrum en hoogleraar psychosociale
zorg voor kwetsbare ouderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Kinderarts, Centrum
voor Slaapgeneeskunde
Kempenhaeghe

" Foto: Henk Pluijm

www.kempenhaeghe.nl

SLAAPGEBREK KAN
DEPRESSIE VEROORZAKEN
Een nacht te weinig slaap heeft direct gevolgen: je bent minder alert
en neemt informatie minder goed in
je op. Voldoende slaap is dan ook belangrijk voor de hersenen. Waarom
dat zo is en hoe dat precies werkt, is
voor wetenschappers nog onderwerp
van onderzoek en discussie.

DOOR: DEWI GIGENGACK

S

lapen heeft waarschijnlijk
meerdere functies voor de
hersenen, zegt universitair
docent en slaaponderzoeker Peter
Meerlo van de Rijksuniversiteit Groningen. “Er zijn immers twee totaal
verschillende vormen van slaap.” Tijdens de slow wave sleep' worden perioden waarin de zenuwcellen zeer
actief zijn afgewisseld met perioden
van totale radiostilte. Gedurende de
rapid eye movement sleep zijn cellen continu actief. “Een belangrijke
theorie is dat slaap een rol speelt bij
plasticiteit van zenuwcellen – aanpassingen in de synaptische sterkte”,
vertelt Meerlo.
Volgens wetenschappers heeft
plasticiteit twee mogelijke functies:
het terugbrengen van het contact tus-

PETER MEERLO
Universitair docent en
slaaponderzoeker RuG

sen zenuwcellen om nieuwe ‘communicatieruimte’ te creëren, of juist het
intensiveren ervan om informatie in
het geheugen op te slaan.
Chronisch slaapgebrek is een van
de symptomen van psychiatrische
aandoeningen, maar het kan depressie, schizofrenie en post-traumatische
stressstoornis ook mede veroorzaken.
Dat chronisch slaapgebrek een risicofactor is voor het ontwikkelen van
psychiatrische ziekten blijkt uit het
feit dat slaapproblemen vaak voorafgaan aan stemmingsproblemen. Meerlo: “Door de negatieve gevolgen van
slaapgebrek communiceren zenuwcellen en hersengebieden die betrokken
zijn bij de regulatie van emoties op
den duur mogelijk minder goed met
elkaar, met een verstoorde stemming
als gevolg.”

!

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT
BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT
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PRIJS
WINNEND
CONCEPT

PRIJSWINNEND CONCEPT
Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond.
Omdat het voor iemand met erge slikproblemen niet mogelijk is om van de
Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in
2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke
basis gemaakt en bevat geen E-nummers.

verkrijgbaar bij
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, 06 24 88 65 26

" Foto: Martijn Lieffens
Bij sommige patiënten met slaapapneu ligt de oorzaak in de hersenen.
Dit ‘centraal slaapapneu-syndroom’ (CSAS) is moeilijk te diagnosticeren.
Waarom?
“Niet alle patiënten hebben klachten. Vaak is het de partner die
’s nachts hoort dat de adem stokt. Als ze wél klachten hebben,
zoals moeheid overdag, kunnen die soms worden verklaard
door andere oorzaken. De noodzaak tot behandelen als er geen
klachten zijn, lijkt misschien niet opportuun. Maar een ernstig
CSAS betekent een chronisch zuurstoftekort en dat kan schade
toebrengen aan organen.”
Wat zijn de oorzaken van CSAS?
“De oorzaak is een gebrek aan hersenprikkels die de ademhaling sturen. Dat kan komen door een beschadigd ademhalingscentrum zoals bij een herseninfarct of bij het gebruik van medicijnen waaronder morfine. Of het ligt aan overgevoeligheid van
receptoren in het lichaam die de ademhaling detecteren. In dit
geval wordt de ademhalingssturing instabiel, met afwisselend
hyperventilatie en apneu als gevolg.”
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van patiënten
met CSAS?
“Als ‘CPAP’ – een luchtpomp die de luchtdruk in de luchtwegen
verhoogt – niet werkt, kan de adaptieve servo-ventilatie (ASV) uitkomst bieden. Dit speciaal voor CSAS ontwikkelde apparaat past
de luchtdruk aan naar gelang de fase van de ademhalingscyclus,
waardoor de ademhaling stabiliseert. Dit is een relatief nieuwe
methode die nog niet standaard wordt vergoed. Maar ASV leidt
doorgaans tot betere resultaten dan andere behandelingen.”

Kan migraine ooit helemaal worden genezen?
“Er zijn geen nieuwe medicijnen in ontwikkeling. Neurostimulatie is in opkomst; de komende vijf jaar zullen er nieuwe apparaten op de markt komen, maar neurostimulatie of medicatie
zullen migraine niet genezen. Migraine wordt veroorzaakt door
een combinatie van genetische kenmerken die een drempel
vormen voor migraine-aanvallen. Het precieze mechanisme
verschilt per migrainefamilie en patiënt. De genen zijn nu niet
te helen, maar de migrainedrempel kan met het ouder worden
stijgen, waardoor migraine zonder aura bij senioren zelden
voorkomt.”

U vindt dat het zorgaspect in de maatschappelijke discussie over
Alzheimer onderbelicht blijft. Waarom?
“De discussie richt zich te veel op euthanasie. Maar er is steeds
meer bewijs dat mensen nog veel goede levensjaren kunnen
hebben met gepersonaliseerde zorg. Met meer kennis over de
ziekte, snappen mantelzorgers het gedrag van de patiënt beter.
Dan blijken ze vaak heel creatief in het vinden van kleine dingen die het leven beter maken. Daar valt nog een enorme slag
te maken.”

Een nieuwe lente
met minder migraine?
Ook zo veel last van migraine of hoofdpijn
en niet weten hoe je er van af komt?
Neurostimulatie met Cefaly heeft al meer dan 50.000
mensen een aanzienlijke vermindering in het aantal en
de hevigheid van de aanvallen gebracht.

Probeer nu uit!
U kunt Cefaly nu 40 dagen uitproberen voor
de actieprijs van € 39,-. Lees de voorwaarden
op www.cefalyactie.nl
Eenvoudig zelfhulpmiddel

Effectief en veilig

CefalyJHHIWNOHLQHHOHNWULVFKHSULNNHOVDIYLDHHQ Klinische studies laten zien dat CefalyHĳHFWLHI
SODNHOHFWURGHRSMHYRRUKRRIG0HWHHQGDJHOLMNVH en veilig is. Een recent onderzoek onder 2.313
VHVVLHYDQPLQXWHQZRUGWHHQSUHYHQWLHIHĳHFW patiënten toont aan dat na 40 dagen 53,3%
opgebouwd in 20-40 dagen.
tevreden is en de behandeling wil voortzetten.
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VERSLAVING EEN
HERSENZIEKTE?
Verslaving is niet simpelweg een
kwestie van een gebrek aan wilskracht, zoals weleens wordt gedacht.
Veel wetenschappers zijn het erover
eens dat verslaving een hersenziekte
is, waarbij verschillende delen van de
hersenen zijn betrokken.

MAART 2014

VOOROORDELEN EN
STEREOTYPES

‘Ik dacht dat
iedereen aan me
kon zien dat ik
verslaafd was’

VERSLAVING ROEPT VAAK NEGATIEVE REACTIES OP. MEER DAN BIJ ANDERE PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN ALS SCHIZOFRENIE OF DEPRESSIE VINDEN VEEL MENSEN DAT
EEN VERSLAVING ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VALT. HOE WERKT DEZE

DOOR: DEWI GIGENGACK

BEELDVORMING EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR (EX-)VERSLAAFDEN?

BELONING
In de middenhersenen, die betrokken
zijn bij de verwerking van instincten
en emoties, bevindt zich het beloningscentrum. Dit gebied zorgt voor
een fijn gevoel bij bijvoorbeeld seks,
eten en verliefdheid. De verantwoordelijke stof is dopamine. Door het gebruiken van alcohol en drugs wordt er
meer dopamine afgegeven. Mensen bij
wie het beloningscentrum niet goed
werkt (dit is genetisch bepaald en dus
erfelijk) zijn extra gevoelig voor deze
middelen, omdat ze hierdoor nog wél
dat positieve gevoel krijgen. Bovendien sterven dopaminereceptoren af
door alcohol en drugs, wat betekent
dat er steeds meer gebruikt moet worden voor hetzelfde effect.

BEHEUGEN
De hersenen onthouden elk fijn gevoel
en het verlangen naar dat soort van
gevoel zorgt voor terugval. Overigens
is het niet bewezen dat het geheugen
alleen in de hersenen zit.

RATIO
Een goed functionerende neocortex
zorgt ervoor dat instinctieve verlangens een rationele tegenhanger
krijgen; gedachten als ‘het is niet gezond’ of ‘ik moet morgen werken’. Bij
verslaafden kan de neocortex minder
goed grip hebben op de plek waar de
verslaving zit. Dit maakt het afkicken
nog lastiger.

!
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ezondheidswetenschapper Leonieke van Boekel van Tranzo
(Tilburg University) doet promotieonderzoek naar beeldvorming
over verslaving. Ze ondervroeg het
algemene publiek, professionals uit de
gezondheidszorg en verslaafden zelf.
“Veel mensen staan afwijzend
tegenover verslaving”, vertelt Van
Boekel. “Dat uit zich in de vorm van
medelijden, maar vooral in angst en
boosheid.”
Over verslaafden bestaan allerlei
stereotypes: dat ze agressief zijn, niet
te vertrouwen, gevaarlijk en onvoorspelbaar. Deze etiketten worden vooral gebruikt door mensen die het minst
met verslaving te maken hebben. Wie
een verslaafde kent, is toleranter. Dat
geldt ook voor professionals. “Mensen
die in de verslavingszorg werken, oordelen milder over verslaafden”, zegt
Van Boekel.
Een van de gevolgen van een
negatieve beeldvorming is dat verslaafden soms ongelijk worden behandeld. Verslaafden ervaren meer
discriminatie dan patiënten met
andere psychiatrische aandoeningen,
weet Van Boekel uit eerder onderzoek.
“Dat heeft consequenties als ze na een
behandeling terugkeren in de maatschappij. Zo gaan ze sneller situaties
als solliciteren of het aangaan van
nieuwe vriendschappen uit de weg.

De angst om afgewezen te worden is
groot. Anderen verzwijgen hun problemen uit schaamte.”
Van Boekel hoopt met het in
kaart brengen van de taboesfeer rond
verslaving aan te tonen dat er iets aan
moet gebeuren, zoals antistigma-initiatieven. “Zonder stereotypes en
vooroordelen kunnen behandelingen

LEONIEKE VAN
BOEKEL
Gezondheidswetenschapper van Tranzo
(Tilburg University)
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effectiever zijn en terugkeer in de
maatschappij succesvoller.”

D

e 30-jarige Thijs uit Utrecht
was ruim tien jaar verslaafd aan wiet. Vooroordelen had hij vooral zélf. “Ik dacht:
ik ben toch geen junk onder een
brug. Ook mijn ouders hadden
door onwetendheid een verkeerd
beeld. ‘Je kunt er toch gewoon
mee stoppen?’, vroegen ze.”
Toen de joints zijn leven gingen beheersen, was er geen ontkennen meer aan. “Op mijn 27ste
raakte ik rock bottom”, vertelt hij.
“Ik was werkloos, mijn relatie was
uit, ik had geen geld voor eten en
was depressief. En ik stond elke
dag bij de coffeeshop. Mijn broer
heeft letterlijk mijn deur ingetrapt en me meegenomen naar
een psycholoog. Drie dagen later
zat ik in het vliegtuig naar een
afkickkliniek in Zuid-Afrika.”
Na terugkomst was het
moeilijk om het leven weer op
te pakken. Hij had een coach die
hem hielp en hij ging naar bijeenkomsten waar hij met andere
verslaafden praatte. “Ik dacht dat
iedereen aan me kon zien dat ik
verslaafd was. Als ik bekenden
tegenkwam, was ik bang dat ze
me zouden veroordelen. In kleine
stapjes heb ik geleerd om meer
vertrouwen te hebben en om weer
dingen te ondernemen.”
Vooral verslaafden zelf kunnen de taboesfeer rond verslaving
doorbreken, vindt Thijs. Dat gebeurt deels al door het tijdschrift
Lef en tv-programma’s als Verslaafd! “Verslaafden zijn vaak anoniem. We hebben meer openheid
nodig.”

!
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MEDICIJNVERSLAVING: BETREK OUDERS ÉN SCHOOL ER BIJ
Preventie van medicijnmisbruik
bij jongeren werkt het best bij een
gecombineerde aanpak van school
en thuis. Dat bleek onlangs uit een
studie naar oneigenlijk gebruik van
opioïde pijnstillers door tieners,
uitgevoerd door de Amerikaanse
universiteiten van Duke en Pennsylvania State.

I

Vaak experimenteren jongeren
met meerdere soorten medicijnen.
Voor de lol, om beter te presteren of om
effecten van andere middelen te versterken of tegen te gaan. Een klein deel
verklaart verslaafd te zijn aan het middel: bij gebruikers van angstmedicijnen
komt dat met bijna 8 procent het vaakst
voor, bij astmamedicijnen is dat 6 procent en bij pijnstillers ruim 4 procent.
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n het onderzoek werden 11.000
scholieren zes jaar lang gevolgd
nadat zij deelnamen aan een zogenoemde evidence based preventive intervention (EBPI). De wetenschappers
onderzochten de effectiviteit van drie
lesprogramma’s voor scholen en een
interventieprogramma voor families.
De combinatie van het lesprogramma
‘Life Skills’ en het familieprogramma
was het meest effectief: de kans dat
een tiener opioïden zou misbruiken
werd verkleind met 6 tot 10 procent,
vergeleken met de controlegroep die
geen EBPI kreeg.
Medicijnmisbruik en -verslaving
onder Amerikaanse jongeren neemt
epidemische vormen aan. Ook Nederland kent dit probleem. Onderzoek in
2009 door het IVO, een bureau dat we-

##
VERSLAVING AAN
MEDICIJNEN KAN
HERSENSCHADE
VEROORZAKEN EN LEIDEN
TOT DEPRESSIVITEIT,
PARANOIA OF
GEHEUGENPROBLEMEN

DIKE VAN DE MHEEN
Directeur onderzoek IVO

veroorzaken met gevolgen voor de
motorische vaardigheden en het geheugen. En verslaving aan slaap- en
kalmeringsmiddelen kan resulteren
in concentratie- en geheugenproblemen en depressiviteit.
Preventie is belangrijk, vinden de
onderzoekers van het IVO. “Jongeren
én hun ouders onderschatten de gevaren van medicijnmisbruik. Ouders
beseffen vaak niet dat hun kinderen
geneesmiddelen ook oneigenlijk kunnen gebruiken”, zegt directeur Onderzoek van het IVO Dike van de Mheen.
“Jongeren verkrijgen medicijnen vaak
via ouders of schoolgenoten. Daarom
pleiten wij ervoor om voorlichting
hierover op te nemen in bestaande
schoolvoorlichtingsprogramma’s over
drugs en alcohol.”
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tenschappelijk onderzoek doet naar
leefstijl en verslaving, toonde aan dat
ruim 7 procent van de jongeren tussen 14 en 17 jaar wel eens medicijnen
heeft ‘misbruikt’. Met zelfzorggenees-

middelen meegeteld is dat zelfs 13 procent. Het gaat vooral om pijnstillers en
ADHD-medicijnen en in mindere mate
om slaappillen, angstmedicatie en medicijnen tegen astma.

Verslaving aan medicijnen kan
hersenschade veroorzaken. Zo kan
verslaving aan ADHD-medicijnen
leiden tot paranoia. Verslaving aan
antidepressiva
kan
hersenschade

