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redactioneel

Het doet mij deugd u een themanummer over verslaving te presenteren.
Enkele maanden geleden nam Ellen Vedel contact op met de redactie van
ons tijdschrift om de eerste ideeën voor dit themanummer te bespreken. En
nu is het er. Verslaving. Een probleem dat zich aandient in allerlei vormen
en varianten maar tegelijk vaak verhuld blijft achter andere problemen die
sneller in het oog springen. Dit themanummer doet recht aan het belang van
aandacht voor verslavingsproblematiek en de mogelijkheden die cognitief
gedragstherapeuten hebben om die problematiek aan te pakken. Thema’s
die aan bod komen zijn diagnostiek van middelenmisbruik, behandeling
vanuit het perspectief van zowel nieuwerwetse als meer klassieke (cognitieve) gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, recente inzichten
over het nut van Cognitive Bias Modification, afhankelijkheid van slaap- en
kalmeringsmiddelen en de grenzen van gedragsverslavingen.
Namens de ‘reguliere’ redactie van ons tijdschrift, dank ik Maarten Merkx,
Wencke de Wildt en Ellen Vedel. Wij hebben dit mooie nummer aan de inspanningen van deze gastredacteuren te danken (naast de auteurs) en zijn
hen daarvoor zeer erkentelijk.
Paul Boelen Hoofdredacteur
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Problematisch middelengebruik en verslavingsproblematiek behoren, naast
angst- en depressieve stoornissen, tot de meest prevalente psychische aandoeningen. Ze behoren ook tot de aandoeningen waarover relatief veel misvattingen bestaan bij professionals in de ggz. De problematiek zou onbehandelbaar zijn, de cliënt over het algemeen ongemotiveerd. Middelen zouden
worden gebruikt als zelfmedicatie voor psychische klachten, waardoor het
gebruik vanzelf onder controle komt als de depressie opklaart of als de persoonlijkheidsproblematiek behandeld is. Of er wordt juist verondersteld dat
altijd onmiddellijke verwijzing naar de verslavingszorg nodig is. Misvattingen die we graag tackelen in dit themanummer.
Directe aanleiding voor dit themanummer is het recent verschenen Handboek cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken
(onder redactie van Schippers, Smeerdijk, & Merkx, 2014). Het handboek
bevat onder andere een uitgebreid behandelprotocol voor problematisch
middelengebruik en gokken. Deze vormt de officiële opvolger van de in 2001
in de verslavingszorg geïmplementeerde ‘Leefstijltrainingen’. Vanuit de ambitie van de sectie Verslaving van de VGCt om u als collega-professionals
geïnformeerd te houden over recente ontwikkelingen, hebben wij een aantal auteurs benaderd om een bijdrage te leveren. Om uw kennis over, maar
hopelijk ook uw enthousiasme voor het onderwerp problematisch middelengebruik en verslaving, te vergroten.
Het themanummer begint met een bijdrage van de Wildt waarin de mogelijkheden voor screening, diagnostiek en behandeling van problematisch
middelengebruik in de ggz worden beschreven. Vervolgens demonstreren
Merkx en collega’s de uitvoering van een cognitief gedragstherapeutische
behandeling, de state of the art psychologische behandeling voor problematisch middelengebruik. Baron en collega’s geven een overzicht van de
recente ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van motiverende
gespreksvoering. Dit is een effectieve en onmisbare methodiek voor deze
cliëntengroep. Voorts hebben we twee bijdragen over interventies die als
aanvulling op cognitieve gedragstherapie kunnen worden toegepast om de
behandelresultaten gunstig te beïnvloeden: Emmelkamp en collega’s geven
een overzicht van de toepassing en wetenschappelijke evidentie van Contingency Management (gedragstherapie pur sang), en Wiers en Salemink
beschrijven de mogelijkheden van Cognitive Bias Modification. Tot slot
zoomen we in op twee specifieke vormen van verslaving. Paling en collega’s
geven een overzicht van de gevolgen en behandelmogelijkheden van een
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‘vergeten’ verslaving, namelijk afhankelijkheid aan slaap- en kalmeringsmiddelen. Goudriaan en collega’s reflecteren aan de hand van wetenschappelijke bevindingen over de reikwijdte van het concept gedragsverslavingen
met de aansprekende titel: ‘Van gokken en gamen tot facebook en food: alles
een verslaving?’ Aan het eind van dit themanummer heeft u het verlossende
antwoord.
Veel leesplezier toegewenst.
Maarten Merkx
Wencke de Wildt
Ellen Vedel
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