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en 11 andere vragen over verslaving

Verslaving is geen keuze, maar een ziekte. 
De een is er  bevattelijker voor dan de ander. 
Laten we dus ophouden mensen met een 
verslaving te verwijten dat het ‘hun eigen 
schuld’ is. 

Wanneer ben je verslaafd?
Het simpelste antwoord is: als je niet meer 

zonder een  middel kunt. Denk aan tabak, 

alcohol, cannabis,  harddrugs, slaapmiddelen en  

kalmerende medicijnen. Maar je kunt ook verslaafd  

raken aan een bepaald  gedrag, zoals gokken, gamen, 

kopen of seks.  

‘Niet zonder kunnen’ is de enge definitie van verslaving. 

Maar goed beschouwd zijn er méér symptomen die op 

een verslaving wijzen: 

•  Steeds meer nodig hebben van een bepaald

 middel of een bepaalde handeling om hetzelfde

 effect te bereiken.

•  Ontwenningsverschijnselen krijgen als je niet  gebruikt.

Er zijn lichamelijke ontwenningsverschijnselen,

 zoals  zweten en trillen, en geestelijke ontwennings-

verschijnselen, zoals een paniekaanval.

•  Meer dan de helft van de dag bezig zijn met het

 gebruik of de handeling (erover denken en/of het

 daadwerkelijk doen). 

Hoe snel kun je verslaafd raken?
Dat hangt af van het middel. Aan tabak,  

heroïne en GHB raak je over het algemeen 

al na een paar keer gebruik verslaafd. Bij alcohol, xtc,  

wiet en gedrag als gokken of gamen gaat dat meestal 

geleidelijker. Daarnaast bepalen de reden en de frequentie 

van het  gebruik mede hoe snel iemand verslaafd raakt,  

net als diens gevoeligheid voor een middel. 

Wie stelt de diagnose?
Een psychiater, psycholoog of verslavings - 

arts. Hij doet dat op basis van onderzoek.  

Daarbij maakt hij gebruik van internationaal vastgestelde 

richtlijnen. De uitkomst kan een milde, een matige of een 

ernstige vorm van afhankelijkheid zijn. 

Waarom gaat iemand gebruiken?
Iemand die verslaafd is, gebruikt omdat hij  

zich er - ogenschijnlijk - beter door voelt.  

Het middel neemt bijvoorbeeld angst of pijn weg en 

zorgt voor  ontspanning en rust. Voor de  behandeling 

is het  daarom belangrijk om te weten welk gevoel 

 iemand met een  verslaving probeert te onderdrukken 

en  waarom hij dat blijft doen, zelfs als er problemen 

 ontstaan met bijvoorbeeld familie en werk.  

Het verraderlijke van  verslaving is namelijk dat je steeds 

meer van hetzelfde  middel of gedrag nodig hebt om 

je goed te voelen.  Uiteindelijk lukt genieten of naar iets 

 uitkijken helemaal niet meer. 
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Hoe werkt verslaving? 
Verslaving is een stoornis in de hersenen  

waarbij het  beloningssysteem ontregeld  

raakt. Dat is het systeem dat ervoor zorgt dat je  

ergens plezier aan beleeft of er een goed gevoel van  

krijgt. Het stofje dopamine speelt een belangrijke rol.  

Als je een verslavend middel gebruikt of verslavend  

gedrag vertoont, komt er veel meer dopamine vrij dan  

bij alledaagse positieve zaken, zoals mooi weer of  

meedoen aan een sportwedstrijd. Duurt een verslaving 

langer, dan verandert er van alles in de hersenen.  

Het  beloningssysteem reageert bijvoorbeeld minder  

goed op dopamine en raakt als het ware uitgeput.  

Daardoor heeft iemand met een verslaving steeds  

meer van hetzelfde nodig om zich goed te voelen.  

Ook het  verstandelijke deel van het brein, de natuurlijke 

‘rem’ op behoeftes,  functioneert bij verslaving minder 

goed. Het gevolg:  iemand met een verslaving geeft  

steeds  makkelijker toe aan verlangens om te gebruiken  

of te handelen. 

Is verslaving erfelijk? 
Het is zeker zo dat verslaving in de ene  

familie vaker  voorkomt dan in de andere.  

Kinderen van wie één of beide ouders aan alcohol  

verslaafd zijn, hebben een grotere kans om zelf ook 

verslaafd te raken. Vermoedelijk heeft dat te maken met 

onregelmatigheden in het DNA. Hoe de overdracht van 

gevoeligheid voor verslaving genetisch precies werkt, 

wordt langzaamaan steeds duidelijker. 

Speelt je persoonlijkheid een rol?
Ook die is van belang. Hoe ga je met  

stress om? Word je opstandig of vermijdend?  

Angstig of  onzeker? Ben je perfectionistisch?  

Vind je het belangrijk wat  anderen van je vinden?  

Dat soort zaken bepaalt mede hoe gevoelig je  

bent voor verslaving.

En je omgeving?
De manier waarop je bent opgevoed, de  

houding van je ouders tegenover middelen,   

traumatische  gebeurtenissen in je leven: het zijn  

allemaal factoren die  invloed  hebben. Een omgeving die 

veel van je vraagt en je weinig  vertrouwen en handvatten 

geeft om  daarmee om te gaan, maakt je vatbaarder voor 

 gebruik van  verslavende middelen. 

Dus in bepaalde situaties is  
verslaving  onvermijdelijk?
Nee, zo simpel is het niet. Verslaving is  

een complex  samenspel, waarbij alle pijlen  

tegelijk in de verkeerde  richting wijzen. De meeste  

mensen kunnen de keuze maken om op tijd te stoppen, 

óók als ze bijvoorbeeld een erfelijke aanleg hebben of 

iets traumatisch hebben meegemaakt. Maar als je brein  

eenmaal is ‘gekaapt’ door verslaving, is het middel de 

baas. Dat zorgt dan voor een constante trek.
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Wanneer doet iemand er goed  
aan om hulp te  zoeken? 
Als hij geestelijke of lichamelijke klachten  

krijgt, zoals angst, depressie of slaap- 

problemen. Of als de  verslaving zijn leven gaat  

beheersen, bijvoorbeeld doordat zijn  relatie  stukloopt 

of hij grote schulden heeft. Nederland telt zo’n twee 

miljoen mensen die problemen hebben met  verslavende 

 middelen, variërend van roken en  alcohol tot harddrugs. 

Slechts een klein deel van hen zoekt  professionele hulp.  

Als ze dat al doen, is het meestal pas na lange tijd,  

als de problemen al ernstig zijn. Dat is des te schrijnender  

omdat de kans van slagen groter is als je eerder met  

een behandeling begint. 

Gaan verslaving en psychische  
problemen hand in hand? 
Vaak wel. Van de mensen die hulp zoeken  

voor een verslaving, heeft 60 tot 80 procent psychische 

klachten. Vooral depressie en angststoornissen gaan 

vaak samen met verslaving. Deze aandoeningen  hebben 

 duidelijke overeenkomsten: ze hebben allemaal te 

maken met de ontregeling van het beloningssysteem in 

de  hersenen. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat 

mensen met psychiatrische aandoeningen door erfelijke 

aanleg  gevoeliger zijn voor verslaving. Andersom geldt  

dat  vermoedelijk ook. 

Eens verslaafd, altijd verslaafd? 
Een verslaving verandert zogezegd je  

hersenen. Het gevolg is dat je een dwang- 

matige ‘trek’ kunt houden, zelfs nadat je bent 

 afgekickt. Toch betekent dit niet dat iedereen die ooit 

een  verslaving had, terugvalt in oud gedrag. Als  mensen 

op een goede manier van hun verslaving  afkomen,  

kunnen ze écht genezen. 

Gespreksgroepen

Een verslaving raakt niet alleen de persoon zelf, 
maar net zo goed de levens van partners, ouders, 
 kinderen en andere naasten. VNN helpt ook hen, 
onder meer met cursussen en gespreksgroepen. 

Een greep uit het aanbod: 
•  Het gebruik van een ander zat: gespreksgroep  

voor familie en partners die worstelen met de  

verslaving van hun naaste.

•  Jongerenpraatgroep: voor jongeren die ouders  

hebben met psychische en/of verslavingsproblemen.

•  Oudercursus: voor ouders die zich zorgen maken 

over de (mogelijke) verslaving van hun kind. 

vnn.nl/naasten

Onderzoek, training  
en nascholing
We weten veel over verslaving, maar ook nog  

altijd veel niét. Vandaar dat het zo belangrijk is 

om  onderzoek te blijven doen. VNN heeft een eigen 

 onderzoeksafdeling en investeert in studies naar 

 betere herkenning en doeltreffende  behandelingen. 

Allemaal met als doel: in de toekomst meer 

 blijvende schade door verslaving voorkomen.




