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Abstract 

Introduction: This study investigated factors that might be related to a readmission after a 

detoxification program. The focus of the research is on demographic variables, mood and 

addiction behaviour. When social workers know which patient has an increased chance of 

readmission they could act on it and possibly prevent it. In the literature there are diverse 

results but there is no uniformity on this subject.  

Methods: The data that is analysed in this research consists of dossier data of patients of 

Tactus Verslavingszorg (Tactus Addictiontreatment) whom had at least one detoxification 

(N=610). The variables that were measured are readmission, mood (comorbid diagnosis and 

depression symptoms measured before and after the detoxification), duration of the addiction, 

frequency of use and the substance used (alcohol, cannabis, cocaine, amfetamines, heroin, 

nicotine and GHB).  

Results: This research has shown that respondents with a heroin- or cocaine addiction or a 

comorbid mooddisorder have a readmission more often than other respondents. There is also a 

trend observable whereby respondents who are married or living together less often have a 

readmission. Lastly there is a trend observable whereby having a comorbid mooddisorder 

increases the chance of readmission. This chance is even higher when a respondent has both a 

mooddisorder as a cannabis addiction.  

Discussion: It is recommended that patients with a heroin- or cocaine addiction or a comorbid 

mooddisorder receive a readmission prevention plan. Further research is needed to investigate 

the characteristics of these respondents, so that there is more insight in the respondents who 

return to the detoxification. It is also recommended to start a qualitative research concerning 

this subject, where there is a more explorative view.  
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Samenvatting 

Inleiding: In dit onderzoek wordt gekeken naar factoren die gerelateerd zijn aan een 

heropname na een detoxificatie. Er wordt in het bijzonder gekeken naar demografische 

gegevens, stemming en verslavingsgedrag. Wanneer hulpverleners weten welke cliënten een 

verhoogde kans hebben op heropname kunnen zij hier op inspelen en mogelijk een heropname 

voorkomen. In de literatuur zijn verschillende resultaten omtrent dit onderwerp gevonden 

maar er is geen eenduidigheid in resultaten.  

Methode: De dataset die in dit onderzoek geanalyseerd is bestaat uit dossiergegevens van 

cliënten van Tactus Verslavingszorg die minimaal één detox hebben gehad (N=610). De 

variabelen die meegenomen worden in het onderzoek zijn heropname, stemming (comorbide 

stemmingsstoornis en depressieve klachten gemeten vóór en ná de detoxificatie), 

verslavingsduur, verslavingsfrequentie en verslavende middel (alcohol, cannabis, cocaïne, 

amfetaminen, heroïne, nicotine en GHB).  

Resultaten: Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat respondenten met een heroïne- of 

een cocaïneverslaving vaker een heropname na detoxificatie hebben dan respondenten met 

een andere verslaving. Daarnaast lijkt er een trend waarneembaar bij burgerlijke stand, 

waarbij respondenten die getrouwd zijn of samenwonen minder vaak een heropname hebben. 

Er is tot slot een trend waarneembaar waarbij het hebben van een comorbide 

stemmingsstoornis de kans op heropname verhoogt. Deze kans is nog groter wanneer er 

sprake is van zowel een comorbide stemmingsstoornis als een cannabisverslaving. 

Discussie: Het is aan te bevelen dat cliënten met een heroïne- of cocaïneverslaving of een 

stemmingsstoornis een preventieplan omtrent heropname krijgen aangeboden. Nader 

onderzoek is nodig om kenmerken van deze respondenten verder te onderzoeken, zodat er 

meer inzicht is in de respondenten die opnieuw opgenomen worden. Daarnaast wordt 

aanbevolen om een kwalitatief onderzoek omtrent dit onderwerp uit te voeren, waar met een 

meer exploratieve blik wordt gekeken. 
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Inleiding 

In dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijke factoren die gerelateerd zijn aan een 

heropname op een detoxafdeling. Er wordt in het bijzonder gekeken naar demografische 

gegevens, stemming en verslavingsgedrag. Allereerst wordt de problematiek rondom 

middelengebruik beschreven, ten tweede wordt een beschrijving van detoxificatie en een 

beschrijving van literatuur omtrent dit onderwerp gegeven en tot slot wordt het huidige 

onderzoek met de onderzoeksvraag beschreven. 

Verslaving 

De problematiek die rondom middelengebruik ontstaat behoort tot één van de grootste 

gezondheidsproblemen in Nederland (Hollander, Hoeymans, & Melse, 2006). Naast een hoge 

prevalentie heeft verslaving ook negatieve persoonlijke gevolgen zoals problemen in de 

thuissfeer, baanverlies en verlies van woning. Verder is verslaving voor de maatschappij een 

dure stoornis. In 2014 werd in totaal 355,6 miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van 

drugsmisdrijven, grotendeels aan (gevangenis) straffen voor harddrugsmisdrijven (van Laar et 

al., 2015). In 2011 is 480,1 miljoen euro aan DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) 

gedeclareerd in de verslavingszorg (van Laar et al., 2015). Kortom, verslaving is een serieus 

probleem op persoonlijk en maatschappelijk vlak. 

 Tactus Verslavingszorg is een instelling die hulp biedt aan alle mensen die vragen of 

problemen hebben met een verslavend middel of gewoonte. In 2014 is een nieuwe versie van 

de Diagnostic Statistical Manual uitgekomen (DSM-5). Echter, binnen Tactus wordt vanwege 

afspraken met ziektekostenverzekeraars nog gebruik gemaakt van de DSM-4. Om deze reden 

zal de DSM-4 ook het uitgangspunt vormen binnen dit onderzoek. De DSM-4 definieert 

verslaving als volgt: “Een onaangepast patroon van gebruik dat leidt tot stoornissen en 

problemen, blijkend uit het optreden op een willekeurig moment binnen de periode van een 

jaar van ten minste drie van de volgende verschijnselen: optreden van tolerantie, 

onthoudingsverschijnselen, vaak langer of meer gebruik dan voorgenomen, hevig verlangen 

naar het middel, veel tijd en energie spenderen om aan de stof te komen, opgeven of 

verwaarlozen van belangrijke sociale, werk- en/of recreatieve activiteiten of voortgezet 

gebruik, ondanks kennis van negatieve consequenties” (American Psychiatric Association, 

2000). 

Detoxificatie 

In Nederland zijn er verschillende instanties die hulpverlening bieden bij 
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verslavingsproblematiek. Per situatie wordt gekeken welke behandelvorm of vormen het 

meest passend zijn. Wanneer iemand niet zelfstandig abstinent kan worden van het middel 

waar hij verslaafd aan is, is een detoxificatieprogramma geïndiceerd. In dit programma 

“ontgift” iemand van het middel waaraan hij verslaafd is. Een detoxificatie kan voor vrijwel 

alle verslavende middelen passend zijn. Volgens Kosten en O’Connor (2003) is het doel van 

detoxificatie drieledig. Ten eerste zorgt een detoxificatie er voor dat iemand abstinent is van 

het middel, ofwel lichamelijk niet meer afhankelijk is. Detoxificatie veroorzaakt klachten 

zoals zweten en trillen. Deze klachten ontstaan tijdens detoxificatie omdat het lichaam zoekt 

naar een nieuw evenwicht, zonder gebruik van het middel. De klachten zijn een uiting van het 

nieuwe evenwichtsherstel (de Jong, van Hoek, & Jongerhuis, 2004). Naast deze klachten kan 

detoxificatie veiligheidsrisico’s met zich meebrengen zoals een delirium tremens (Wesson, 

1995). Om deze reden is het tweede doel van detoxificatieprogramma’s om het 

ontgiftingsproces veilig en zo comfortabel mogelijk te laten verlopen voor de cliënt. Door 

middel van medicatie kunnen de klachten ingeperkt worden en een delirium tremens worden 

voorkomen. Het derde doel is de cliënt voorbereiden op vervolgbehandeling. Dit kan bestaan 

uit bijvoorbeeld een re-integratieprogramma, ambulante vervolgbehandeling of een 

zelfhulpgroep.  

Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat een groot gedeelte van de cliënten na een 

detoxificatie terugvalt in het oude gebruik en opnieuw wordt opgenomen. Smyth, Barry, 

Keenan en Ducray (2010) noemen dat 59% van de cliënten binnen één week na ontslag op de 

detoxafdeling terugvalt in gebruik. In Nederland is tevens onderzoek gedaan naar heropname 

van patiënten na een detoxificatie en hier kwam een lager percentage (22%) naar voren (Mol, 

Wisselink, & Kuipers, 2014). Zij suggereren dat een detoxificatie geen opzichzelfstaande 

behandeling is en dus altijd deel moet uitmaken van een breder behandelplan. Ditzelfde wordt 

door Bailey, Herman en Stein (2013) gesuggereerd. Uit een systematic review van Amato, 

Davoli, Ferri, Gowing en Perucci (2004) blijkt dat de doorverwijzing van een detoxificatie 

naar een vervolgbehandeling niet altijd voldoende aandacht krijgt. Dit resulteert volgens 

Carrier et al. (2011)  in een “draaideur-effect”. Een cliënt neemt deel aan een detoxificatie en 

zodra deze is afgerond staat hij er alleen voor, wat een terugval tot gevolg heeft, waardoor hij 

opnieuw wordt opgenomen op de detoxafdeling. Bailey et al. (2013) suggereren dat dit 

mogelijk te verklaren is door de lange wachttijden bij de andere behandelvormen. 

Bovenstaande wijst er op dat het hoge percentage heropname na een detoxificatie deels 

verklaard kan worden door een slechte doorstroom naar vervolgbehandelingen. 
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 Zoals beschreven wordt heropname na een eerste detoxificatie mogelijk verklaard 

door een slechte doorstroom naar vervolgbehandeling. Echter, Mol et al. (2014) stellen dat 

detoxificatie in Nederland vrijwel altijd in combinatie met andere behandelingen wordt 

aangeboden. Dit suggereert dat er andere factoren spelen die het wel of niet hebben van een 

heropname kunnen beïnvloeden. Er is literatuur gezocht om deze factoren te identificeren, 

maar er lijkt weinig onderzoek gedaan naar heropname, specifiek na een detoxificatie. Het 

viel het Mol et al. (2014) op dat het percentage heropname significant hoger was wanneer 

iemand een GHB (gamma hydroxy boterzuur) verslaving heeft (43.4% ten opzichte van 22% 

bij respondenten met een andere verslaving). Naast deze literatuur is weinig onderzoek 

gevonden die meer zicht kan geven op eventuele factoren die gerelateerd zijn aan heropname 

na een detoxificatie.  

Voorspellende factoren voor terugval 

Zoals beschreven is er weinig bekend over heropname na een detoxificatie en welke factoren 

hierbij mogelijk een rol spelen. Om die reden is er breder in de literatuur gezocht naar 

factoren die, onafhankelijk van het soort behandeling, terugval in gebruik kunnen voorspellen. 

Hierin is onderscheid gemaakt tussen factoren die spelen vóór de behandeling en factoren die 

opspelen ná de behandeling. Zo hebben Tuithof, ten Have, van den Brink, Vollebergh en de 

Graaf (2014) en Trim, Schuckit en Smith (2013) ontdekt dat de frequentie van alcoholinname 

voorspellend is voor terugval in gebruik. Criteria van de DSM-4 diagnose blijken tevens van 

waarde te zijn voor het inschatten of iemand terug valt of niet. Hoe meer criteria iemand aan 

voldoet, des te hoger de kans op terugval (Tuithof et al., 2014, Dawson, Goldstein, & Grant, 

2007). Verder blijkt dat verminderde controle over gebruik (Tuithof et al., 2014) en de mate 

van craving naar een middel (Tuithof et al., 2014; Oslin, Cary, Slaymaker, Colleran, & Blow, 

2009) van voorspellende waarde zijn. Nagaich, Sharma, Garg en Nijhawan (2015) noemen 

daarnaast dat iemand die al eerder terug gevallen is in gebruik, een grotere kans heeft om 

opnieuw terug te vallen. Ook stellen Nagaich et al. (2015) dat iemand met een 

opiaatafhankelijkheid een significant grotere kans heeft op terugval, dan iemand die 

afhankelijk is van een ander middel. Wojnar et al. (2008) noemen daarnaast dat een cliënt die 

bekend is met suïcidale klachten in het verleden een grotere kans heeft om  na behandeling 

terug te vallen. Iemands geslacht is niet bepalend voor het hebben van een terugval (Walitzer 

en Dearing, 2006). Kortom, er zijn verschillende factoren genoemd die in relatie staan met 

terugval. De factoren die al spelen voordat iemand aan een behandeling begint en een terugval 

kunnen voorspellen zijn het aantal DSM-4 criteria waaraan iemand voldoet met in het 
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bijzonder craving naar het middel en verminderde controle over gebruik, de frequentie van 

alcoholinname, eerdere terugval in gebruik, suïcidale klachten en opiaatgebruik.  

 Factoren die een rol spelen ná de behandeling en terugval kunnen voorspellen zijn 

ook onderzocht. Zo worden sociale druk (Zywiak, Westenberg, Connors en Maisto, 2003), 

familiale invloeden (Zywiak et al., (2003) en sociale isolatie (Tate, Brown, Unrod en Ramo, 

2004) genoemd. Tevens is gebleken dat cliënten die na behandeling volledig abstinent blijven 

van het middel een grotere kans hebben om niet terug te vallen (Moos & Moos, 2006; 

Dawson et al., 2007). Er zijn verschillende resultaten gevonden omtrent negatief affect. Oslin 

et al (2009) hebben deze factor onderzocht maar hebben geen relatie gevonden tussen negatief 

affect en terugval, terwijl Zywiak et al. (2003) en Tate et al. (2004) deze factor wel als 

significante voorspeller van terugval hebben aangewezen. Kortom; factoren in de sociale 

kring spelen mee, er is onduidelijkheid over de rol van negatief affect en een respondent die 

abstinentie nastreeft heeft een hogere kans om niet opnieuw verslaafd te raken.  

Relatie tussen stemming en terugval 

Comorbiditeit tussen stemmings- en middelenproblematiek komt veel voor, hoewel de 

prevalentiecijfers uiteen lopen. Uit onderzoek van Kessler et al. (1997) komt naar voren dat 

53% van de mannen en 28% van de vrouwen met een alcoholafhankelijkheid, óók aan de 

criteria voor een depressieve stoornis voldoen. Davis et al. (2005) hebben gevonden dat 8.5% 

tot 21.4% gelijktijdig aan de criteria van een depressie en middelenafhankelijkheid voldoet. 

Daarnaast heeft 27% tot 40% eens in hun leven zowel een middelenafhankelijkheid als een 

depressie, maar niet gelijktijdig (Davis et al., 2005). Kortom, veel cliënten met een 

middelenafhankelijkheid hebben tevens depressieve klachten. Het is interessant om te kijken 

of deze comorbiditeit wellicht in relatie staat tot terugval in gebruik. 

Meerdere onderzoekers hebben gekeken of de comorbiditeit tussen stemming en 

verslaving in relatie staat tot terugval in gebruik. Zo hebben Tate et al. (2004) gevonden dat 

het hebben van een comorbide as 1 stoornis geen voorspeller is van terugval. Echter, wanneer 

zij specifiek naar de verschillende stoornissen keken, vonden zij een significant effect van 

stemmingsklachten wanneer er sprake is van een negatief affect aan het begin van de 

behandeling. Cornelius et al. (2004) hebben tevens een relatie gevonden tussen een comorbide 

diagnose depressie met terugval. Glenn en Parson (1991) hielden interviews met 103 

respondenten, vlak na hun behandeling voor alcoholafhankelijkheid. Na een follow-up van 14 

maanden bleek dat depressieve klachten de beste individuele voorspeller is. Suter, Strik en 
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Moggi (2011) hebben een soortgelijk onderzoek gedaan en vonden tevens dat depressieve 

klachten, zowel voor als na de behandeling, significant gerelateerd is aan terugval. In een 

onderzoek van Curran, Booth, Kirchner en Deneke (2007) kwam naar voren dat respondenten 

met een verhoogde score op de BDI een 4.1 tot 6.9 keer zo grote kans hadden om terug te 

keren naar verslavende middelen. Greenfield et al. (1998) vonden géén relatie tussen 

depressieve klachten gemeten met de Beck Depression Inventory (BDI) tijdens de 

behandeling en terugval. Kortom er is veel bewijs gevonden voor de relatie tussen terugval en 

stemming, maar deze relatie is niet in elk onderzoek gevonden.   

Bradizza, Stasiewicz en Paas (2006) hebben een review geschreven over depressie als 

voorspellende factor van terugval. Zij vonden tevens wisselende resultaten. Zij opperden dat 

er wellicht een verschil zat tussen de verschillende verslavende middelen. Zij vonden een 

aantal onderzoeken met depressie als significante voorspeller wanneer het verslavende middel 

alcohol betrof. Wanneer iemand een opiaatafhankelijkheid had werd geen significante relatie 

tussen terugval en stemming gevonden (Bradizza et al., 2006) en ditzelfde geldt voor 

patiënten met een cocaïneverslaving (Alterman et al.,2000). Een verschil in het verslavende 

middel zou wellicht van invloed kunnen zijn in het wel of niet vinden van een relatie. 

Een andere factor die wellicht te maken heeft met het wel of niet vinden van een 

relatie tussen stemming en terugval is het moment van meten van depressieve klachten. Zo 

viel het Bradizza et al. (2006) op dat wanneer de klachten gemeten waren vlak voor de 

terugval (en dus na de behandeling) er doorgaans wel een significant effect werd gevonden. 

Echter, wanneer de stemmingsklachten gevonden waren voorafgaand aan de behandeling 

vormde dit geen significante voorspeller (Bradizza et al., 2006). Ditzelfde kwamen Curran, 

Flynn, Kirchner en Booth (2000) tegen. Zij maten depressieve klachten bij hun respondenten 

met de BDI vóór en ná de behandeling. Wanneer de depressieve klachten gemeten waren na 

afloop van de behandeling, zorgden deze klachten voor een 2.9 tot 4.9 keer grotere kans op 

terugval binnen drie maanden, ten opzichte van respondenten zonder depressieve klachten. Ze 

vonden zij geen significante relatie tussen het niveau van depressieve klachten vóór de 

behandeling en terugval. Daarnaast bleek zelfs dat respondenten met zowel vóór als ná de 

behandelingen depressieve klachten hadden een verhoogde kans hadden op terugval. Ook dit 

bleek niet het geval (Curran et al., 2000). Uit bovenstaande blijkt dat het moment van meten 

van de depressieve klachten wellicht een verschil maakt voor het vinden van een relatie.   
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Kortom, er is geen eenduidigheid in de literatuur. Enkele onderzoekers vinden een 

relatie tussen stemming en terugval, en andere onderzoekers niet. Een mogelijke verklaring is 

dat het moment van meten van stemming verschil maakt in het vinden van een relatie. 

Depressieve klachten voorafgaand aan de behandeling zijn niet gerelateerd aan terugval 

terwijl depressieve klachten na afloop van de behandeling dit wel zijn. Echter, dit is niet 

volledig in lijn met de bestudeerde literatuur. Drie onderzoekers vonden immers een relatie 

tussen een comorbide diagnose omtrent stemming, welke gesteld is voorafgaand aan de 

behandeling. Kortom, nader onderzoek is nodig.  

Huidig onderzoek 

Hulpverleners vanuit Tactus Verslavingszorg hebben de vraag uitgesproken welke cliënten 

terug komen op de detoxafdeling. Zij vragen zich af wat maakt dat iemand opnieuw 

opgenomen wordt. Er is vanuit Tactus een dataset beschikbaar gesteld met gegevens van 

cliënten die hebben deelgenomen aan een detoxificatie. Vanuit deze dataset is het mogelijk 

om een explorerend onderzoek te doen naar factoren die gerelateerd zijn aan een heropname.  

Wanneer er meer bekend is over factoren die gerelateerd zijn aan heropname geeft dit 

mogelijkheden voor de klinische praktijk. Hulpverleners kunnen al vroeg in het 

behandelproces een inschatting maken van het risico op heropname. In de literatuur is weinig 

informatie gevonden over factoren die gerelateerd zijn aan een heropname, specifiek na een 

detoxificatie. De focus in deze studie zal liggen op demografische gegevens, 

verslavingsgedrag en stemming. Wellicht zijn er bepaalde middelen die de kans op een 

heropname vergroten. Daarnaast is geen eenduidigheid gevonden in de literatuur over de 

relatie tussen stemming en terugval in gebruik.  

Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag “Welke variabelen zijn 

gerelateerd aan een heropname op de detoxafdeling?”, met de volgende deelvragen: 

 “Is er een relatie tussen demografische gegevens en een heropname op de 

detoxafdeling?” 

 “Is er een relatie tussen stemmingsklachten en een heropname op de detoxafdeling?” 

 “Is er een relatie tussen verslavingsgedrag en heropname op de detoxafdeling?”.  
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Methode 

Participanten 

De dataset die voor dit onderzoek geanalyseerd werd is verkregen door dossiergegevens op te 

vragen binnen Tactus Verslavingszorg. Alle participanten waren cliënten van Tactus 

Verslavingszorg die in de periode tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2014 een eerste 

detoxbehandeling hebben gehad. Met andere woorden, de cliënten die al een eerdere 

detoxbehandeling hadden ondergaan vóór de onderzoeksperiode, waren uitgesloten voor dit 

onderzoek. Om deel te nemen aan een detoxbehandeling moest iemand voldoen aan de DSM-

4 criteria voor middelenafhankelijkheid. De analyses zijn uitgevoerd op een dataset van 610 

respondenten.  

Onderzoeksdesign  

Het betreft een kwantitatief onderzoek waarin relaties zijn onderzocht tussen verschillende 

variabelen uit een bestaande dataset. Er is geen data verzameld omwille van dit onderzoek, er 

is enkel gebruik gemaakt van gegevens uit het cliëntendossier van Tactus. De 

onderzoeksperiode liep van 01 januari 2012 tot en met 30 juni 2015. In deze periode is voor 

iedere participant bijgehouden of hij na de eerste opname, opnieuw is opgenomen voor een 

detoxafdeling. Voor elke cliënt geldt ten minste één jaar follow-up.  

Variabelen 

De volgende variabelen zijn geanalyseerd voor dit onderzoek.  

Heropname 

Een heropname wil zeggen dat een respondenten minimaal een tweede keer opnieuw is 

opgenomen op de detoxafdeling. Er is een dichotome variabele gegenereerd waarbij een 1 

staat voor “heropname” en een 0 voor “geen heropname”.  

Demografische gegevens 

Het geslacht, leeftijd, burgerlijke stand, opleidingsniveau en woonvorm waren opgenomen in 

de dataset. De variabele burgerlijke stand is omgeschaald tot een dichotome variabele, wel of 

niet getrouwd/samenwonend.  

Comorbide stemmingsstoornis 

Van alle cliënten zijn de DSM-4 diagnoses opgenomen, op alle vijf de assen. Alles DSM-4 

gegevens zijn verkregen door middel van het gestructureerde interview MATE 2.1 (Meten 
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van Addicties voor Triage en Evaluatie). Indien er aanleiding voor is wordt de MINI (Mini 

International Neuropsychiatric Interview) afgenomen als vervolgonderzoek. Het is ook een 

mogelijkheid dat een diagnose al eerder gesteld is, bij bijvoorbeeld een andere instelling. 

Enkel as 1 diagnoses omtrent stemming zijn meegenomen in de analyses. Om de analyse te 

vergemakkelijken is er voor gekozen om van een stemmingsgerelateerde diagnose een 

dichotome variabele te maken. Een 1 stond voor “een stemmingsgerelateerde stoornis op as 

1” en een 0 voor “geen stemmingsgerelateerde stoornis op as 1”. Dit betekent dat iemand met 

een stemmingsstoornis als tweede of derde diagnose op as 1, een 1 scoort op deze variabele. 

In bijlage 1 zijn alle stoornissen die onder “stemmingsgerelateerde stoornissen” vallen 

opgenomen.  

Verslavingsgegevens 

Per participant zijn er tot maximaal drie verslavingen gediagnosticeerd. Ook hier zijn er 

dichotome variabelen gegenereerd om de analyses te vergemakkelijken. Er zijn variabelen 

gegenereerd voor de verslavingen die in de dataset het meest voorkwamen. Te noemen: GHB, 

cannabis, alcohol, cocaïne, amfetaminen, heroïne en nicotine.  

Verslavingsduur en verslavingsfrequentie 

De duur van de verslaving en de frequentie van gebruik waren opgenomen in de dataset. De 

variabelen waren ordinaal geschaald. Verslavingsduur is opgedeeld in de groepen 0 tot 12 

maanden, 1 tot 5 jaar en meer dan 5 jaar. Verslavingsfrequentie is opgedeeld in de groepen 

dagelijks, wekelijks en onregelmatig.  

Depressieve klachten 

Om de depressieve klachten voorafgaand en na afloop van de detoxificatie te meten is gebruik 

gemaakt van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21). Binnen Tactus verslavingszorg 

wordt gebruik gemaakt van dit instrument om een cliënt te monitoren. Dit resulteerde in 

meerdere DASS-21 gegevens per participant. Er is voor elke patiënt een meetmoment 

voorafgaand en één meetmoment na afloop van de detox gekozen. Hierin is gekozen voor de 

gegevens die qua afnamedatum het dichtst bij de startdatum van de detox liggen, als 

meetmoment vóór de detox. Wanneer een respondent een heropname heeft gehad zijn de 

DASS-21 resultaten gebruikt die het dichtst bij, maar voorafgaand aan, de heropname liggen. 

Van de respondenten met een heropname had 75% deze binnen 413 dagen. Om 

vergelijkingsgegevens te hebben was er ook data nodig van de respondenten die geen 

heropname hadden. Er is voor gekozen om de data te gebruiken die qua afname het dichtst bij 
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413 dagen na de eerste detox lag. Enkel de scores op de subschaal “Depressie” zijn gebruikt 

voor dit onderzoek. 

Beurs, van Dyck, Maquenie, Lange en Blonk (2001) hebben onderzoek gedaan naar de 

psychometrische eigenschappen van de DASS-21. Hieruit kwam naar voren dat de DASS-21 

een uitstekende interne consistentie (α=0.91) en test-hertest betrouwbaarheid (α=0.94) heeft. 

Verder is de constructvaliditeit acceptabel, wanneer de DASS-21 depressie subschaal wordt 

vergeleken met de BDI. De scores zijn op nominaal meetniveau geschaald, op basis van het 

afkappunt dat tevens gebruikt wordt bij Tactus. Een score hoger dan 20 wordt gezien als een 

indicatie voor depressieve klachten (Schippers & Broekman, 2011). 

 

Statistische analyses 

De data wordt geanalyseerd met de 23
e
 versie van SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). De demografische gegevens, comorbide stemmingsstoornis, verslavingsgegevens, 

en depressieve klachten worden geanalyseerd in combinatie met de variabele “Heropname”. 

Op deze manier wordt gekeken of de desbetreffende variabele gerelateerd is aan heropname. 

Er wordt tevens per middel afzonderlijk gekeken of er een relatie is tussen heropname en de 

variabelen comorbide stemmingsstoornis en depressieve klachten, om een eventueel interactie 

effect te onderzoeken. Alle variabelen zijn nominaal of ordinaal dus wordt er gebruik gemaakt 

van een Chi-kwadraat toets en de Fisher’s exact om te onderzoeken of er een relatie is tussen 

de verschillende variabelen en wel of niet een heropname. Wanneer een p-waarde kleiner is 

dan 0.05 wordt het resultaat significant genoemd en wanneer de P-waarde kleiner is dan 0.10 

wordt het resultaat een trend genoemd. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de analyses 

per variabele.  
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Resultaten 

Tabel 1 – Respondenten kenmerken (n=610)   

Variabele  M SD 

Leeftijd  37.7 12.9 

  N % 

Geslacht 

 

Man 

Vrouw 

472 

138 

77.4 

22.6 

Opleidingsniveauᵃ 

 

Laag 

Hoog 

Onbekend 

499 

50 

61 

81.8 

8.2 

10.0 

Woonvorm 

 

Eigen woning 

Familie/kennissen/ouders 

Dakloos/daklozen opvang 

Overig 

361 

120 

42 

87 

59.2 

19.7 

6.9 

14.3 

Nationaliteit 

 

Nederlands  

Overig Europees 

Overig 

Onbekend 

502 

32 

45 

31 

82.3 

5.2 

7.4 

5.1 

Burgerlijke stand 

 

Niet gehuwd/samenwonend 

Gehuwd/samenwonend  

Onbekend 

515 

95 

23 

84.4 

15.6 

3.8 

Heropnameᵇ Wel 

Niet 

180 

430 

29.5 

70.5 

Comorbide diagnose stemmingᶜ Wel 

Niet 

36 

574 

5.9 

94.1 

DASS-21 vóór detox – Subschaal 

depressie (0-42) ᵈ 

Lager dan 21 

Hoger dan 20 

Onbekend 

290 

163 

157 

47.5 

26.7 

25.7 

DASS-21 ná detox – Subschaal 

depressie (0-42) ᵈ 

 

Lager dan 21 

Hoger dan 20 

Onbekend 

320 

61 

229 

52.5 

10.0 

37.5 

Primaire verslavingᶜ 

 

Alcohol 

Cannabis 

Cocaïne 

Heroïne 

GHB 

Amfetaminen 

Overig 

283 

140 

68 

34 

34 

20 

31 

46.4 

23.0 

11.1 

5.6 

5.6 

3.3 

5.1 
ᵃ Laag is alle opleidingen tot aan middelbare school afgerond op VMBO of  MBO niveau 

Hoog is middelbare school afgerond op Havo of VWO niveau en HBO of WO.  

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵈ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 



14 
 

In tabel 1 zijn de kenmerken van de respondenten opgenomen. Van de 610 respondenten was 

77.4% man (n=472), 81.8% laag opgeleid (n=499), woonde 59.2% in een eigen woning 

(n=361), was 82.3% Nederlands (n=502) en was 84.4% niet gehuwd of samenwonend 

(n=515). De leeftijdsmarge liep van 14 tot 74, met een gemiddelde van 37 jaar (M=37.7, 

SD=12.9). In de onderzoeksperiode had 29.5% van alle respondenten tweede opname op de 

detoxafdeling (n=180). 5.9% had een comorbide diagnose omtrent stemming (n=36) en 26.7% 

had depressieve klachten voorafgaand aan de detoxificatie (n=163) volgens de score op de 

DASS-21. Na de detox had nog 10.0% een score hoger dan de afkapwaarde van 21 (n=61). 

De meest voorkomende primaire verslavingen zijn alcohol, cannabis, cocaïne, GHB, heroïne 

en amfetaminen.  

Demografische gegevens 

Er is geen significante relatie gevonden tussen heropname en één van de demografische 

variabelen (geslacht, nationaliteit, opleidingsniveau, woonvorm of burgerlijke stand). Zoals te 

zien in tabel 2 lijkt er wel een trend waarneembaar voor burgerlijke stand (X²=3.868, Df=1, 

P=0.051). Respondenten die getrouwd zijn of samenwonen worden minder vaak opnieuw 

opgenomen (21.1%) ten opzichte van de respondenten die niet getrouwd zijn of samenwonen 

(31.1%). Alleen opvallende resultaten (P<0.10) worden weergegeven in tabellen. Overige 

resultaten zijn terug te vinden in bijlage 3.  

Tabel 2 Relatie burgerlijke stand en heropname (N=610) 

 Getrouwd/samenwonend  

 Wel Niet  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 20 21.1 160 31.1 3.868 1 0.051 

Geen heropname 75 78.9 355 68.9    

ᵃ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Stemming 

Hoewel er net geen significante relatie gevonden is tussen een comorbide stemmingsstoornis 

en heropname (X²=4.103, Df=1, P = 0.058), is er wel een trend waarneembaar. Van de 

respondenten met een comorbide stemmingsstoornis is 44.4% opnieuw opgenomen (n=16), 

ten opzichte van 28.6% van de respondenten zonder een stemmingsstoornis (n=164), zoals te 

zien in tabel 3. 
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Tabel 3 Relatie comorbide stemmingsstoornis en heropname (N=610) 

 Comorbide stemmingsstoornisᵃ  

 Wel Geen  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 16 44.4 164 28.6 4.103 1 0.058 

Geen heropname 20 55.6 410 71.4    

ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Wanneer gekeken wordt naar de scores vóór de detox en heropname is er geen relatie te 

ontdekken (X²=0.687, Df=1, P=0.452), zoals te zien in tabel 4.   

Tabel 4 Relatie depressieve klachten vóór detox en heropname (N=453) 

 DASS-21 scores – subschaal depressie (0-42) ᵃ 

 Hoger dan 21 Lager dan 20  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 44 17.0 89 30.7 0.687 1 0.452 

Geen heropname 119 73.0 201 69.3    

ᵃ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie. Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

In tabel 5 is de te zien dat er geen relatie is gevonden tussen heropname en depressieve 

klachten na detoxificatie (X²=0.614, Df=1, P= 0.464). 

Tabel 5 Relatie depressieve klachten ná detox en heropname (N=381) 

 DASS-21 scores – subschaal depressie (0-42) ᵃ 

 Hoger dan 21 Lager dan 20  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 18 29.5 111 34.7 0.614 1 0.464 

Geen heropname 43 70.5 209 65.3    

ᵃ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie. Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Verslavingsgedrag - middel 

Er is een significante relatie gevonden tussen de primaire verslaving en heropname 

(X²=13.344, Df=6, P=0.038), zoals te zien in tabel 6. Het percentage heropname is met name 

hoog bij heroïne- en cocaïnegebruik.  
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Tabel 6 Primaire verslaving (N=610)   

Variabele  Heropnameᵇ Geen heropname    

  N % N % X² Df P 

Primaire 

verslavingᵃ 

Alcohol 

Cannabis 

Heroïne 

Cocaïne 

Amfetaminen 

GHB 

Overig 

74 

34 

15 

29 

7 

12 

9 

26.1 

24.3 

44.1 

42.6 

35.0 

35.3 

29.0 

209 

106 

19 

39 

13 

22 

22 

73.9 

75.7 

55.9 

57.4 

65.0 

64.7 

71.0 

13.344 6 0.038 

 ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

In tabel 7 is te zien dat er een significante relatie is tussen heroïneverslaving en heropname 

(X²=8.309, Df=1, P=0.005). 48.8% van de respondenten met een heroïneverslaving wordt 

opnieuw opgenomen (n=21), ten opzichte van 28% van de respondenten met een andere 

verslaving (n=159).  

Tabel 7 Relatie heroïneverslaving en heropname (N=610) 

 Heroïneverslavingᵃ  

 Wel Geen  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 21 48.8% 159 28.0 8.309 1 0.005 

Geen heropname 22 51.2 408 72.0    

ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

In tabel 8 is te zien dat er tevens een significante relatie gevonden is tussen heropname en een 

cocaïneverslaving (X²=7.960, Df = 1, P=0.007). Er zijn meer respondenten opnieuw 

opgenomen wanneer zij een cocaïneverslaving hadden (40.7%) dan wanneer zij een andere 

verslaving hadden (27.1%).  

Tabel 8 Relatie cocaïneverslaving en heropname (N=610) 

 Cocaïneverslavingᵃ  

 Wel Geen  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 44 40.7 136 27.1 7.960 1 0.007 

Geen heropname 64 59.3 366 72.9    

ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Alleen opvallende resultaten (P<0.10) worden weergegeven in tabellen, overige resultaten 

zijn terug te vinden in bijlage 3. 
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Verslavingsgedrag – duur en frequentie 

Zoals te zien in tabel 7 is geen significante relatie gevonden tussen verslavingsduur (X²= 

0.302, Df= 2, P = 0.860) en heropname. Er is tevens geen relatie tussen verslavingsfrequentie 

en heropname (X²= 2.036, Df= 2, P= 0.361), zoals te zien in tabel 8.  

Tabel 9 Relatie verslavingsduur en heropname (N=268) 

 Verslavingsduur   

 Tot 1 jaar 1 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar    

 N % N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 6 35.3 25 29.4 48 28.9 0.302 2 0.860 

Geen heropname 11 64.7 60 70.6 118 71.1  

ᵃ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Tabel 10 Relatie verslavingsfrequentie en heropname (n=273) 

 Verslavingsfrequentie    

 Dagelijks Wekelijks Onregelmatig    

 N % N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 63 30.7 16 30.2 2 13.3 2.036 2 0.361 

Geen heropname 142 69.3 37 69.8 13 86.7  

ᵃ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Verslavingsgedrag - interactie stemming en verslaving 

Alleen opvallende resultaten (P<0.10) zijn beschreven en zichtbaar in tabellen. In bijlage 4 is 

een overzicht opgenomen van alle resultaten omtrent de interactie tussen stemmen en 

verslaving. Van de respondenten met een alcoholverslaving (n=332) hebben 24 respondenten 

een stemmingstoornis. Van deze 24 respondenten heeft 45.8% een heropname (n=11) ten 

opzichte van 26.3% van de respondenten met een alcoholverslaving zonder 

stemmingsproblematiek (n=81). Hier is een trend waarneembaar (X²=4.241, Df=1, P= 0.056).  

Tabel 11 Relatie stemming en heropname bij alcoholverslaving (n= 332) 

 Comorbide stemmingsstoornisᵃ  

 Wel Geen  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 11 45.8 81 26.3 4.241 1 0.056 

Geen heropname 13 54.2 227 73.7    

ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 
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Van de respondenten met een cannabisverslaving (n=194) hebben 10 respondenten een 

stemmingsgerelateerde stoornis. Van deze 10 respondenten heeft 60% een heropname (n=6), 

ten opzichte van 27% van de respondenten met een cannabisverslaving zonder een 

stemmingsgerelateerde stoornis (n=50). Dit is een significante relatie (X²=4.977, Df=1, P= 

0.035), zoals te zien in tabel 7. Met andere woorden, respondenten met zowel een comorbide 

stemmingsstoornis als een cannabisverslaving hebben een grotere kans op terugval dan andere 

respondenten.  

Tabel 12 Relatie stemming en heropname bij cannabisverslaving (n=194) 

 Comorbide stemmingsstoornisᵃ  

 Wel Geen  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 6 60 50 27 4.977 1 0.035 

Geen heropname 4 40 134 72.8    

ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

 

Er is geen significante relatie gevonden tussen heropname en een comorbide  

stemmingsstoornis, bij respondenten met een cocaïneverslaving (n=69). Echter, de uitkomsten 

op de DASS-21 lijsten voorafgaand aan de detoxificatie zijn opvallend (X²=4.380, Df=1, 

P=0.051). 34 respondenten met een cocaïneverslaving had een verhoogde score en 10 van 

deze respondenten had een heropname (29.4%), ten opzichte van 19 van de respondenten met 

een cocaïneverslaving zonder depressieve klachten (54.3%). Omtrent de DASS-21 uitkomsten 

na de detox zijn geen opvallende resultaten gevonden.  

 

Tabel 13 Relatie stemming en heropname bij cocaïneverslaving (n=69) 

 DASS-21 – subschaal depressie (0-42) vóór detoxᵃ 

 Hoger dan 21 Lager dan 20  

 N % N % X² Df P 

Heropnameᵃ 10 29.4 19 54.3 4.380 1 0.051 

Geen heropname 24 70.6 16 45.7    

ᵃ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie. Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 
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Discussie 

Bevindingen 

Het doel van deze studie was het onderzoeken van heropname op een detoxafdeling en 

factoren die daar wellicht aan gerelateerd zijn. Wanneer die bekend zijn kunnen hulpverleners 

vroeg in het behandelproces een inschatting maken van de kans op heropname en deze 

mogelijk voorkomen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat respondenten met een 

heroïne- of een cocaïneverslaving vaker een heropname na detoxificatie hebben dan 

respondenten met een andere verslaving. Daarnaast lijkt er een trend waarneembaar bij 

burgerlijke stand, waarbij respondenten die getrouwd zijn of samenwonen minder vaak een 

heropname hebben. Er is tot slot een trend waarneembaar waarbij een comorbide 

stemmingsstoornis de kans op heropname verhoogt. Deze kans is nog groter wanneer er 

sprake is van zowel een comorbide stemmingsstoornis als een cannabisverslaving.  

Verslavingsgedrag 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat een verslaving aan cocaïne of heroïne leidt tot een 

grotere kans op heropname na detox. Dit is deels in lijn met de literatuur. Er is geen literatuur 

bekend omtrent cocaïneverslaving maar Nagaich et al. (2015) vonden dat cliënten met een 

opiaatafhankelijkheid een significant grotere kans hadden op terugval. Heroïne is lichamelijk 

zeer verslavend. Wellicht hebben respondenten met een andere verslaving na de eerste keer 

detox ook opnieuw gebruikt, maar leidt dit bij heroïne sneller tot afhankelijkheid wat een 

heropname tot gevolg heeft. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het hoge percentage. 

Een verklaring voor het hoge percentage heropname bij cocaïne kan wellicht gezocht worden 

in de sociale omgeving, omdat cocaïne in de regel in sociale situaties wordt gebruikt. Dit lijkt 

echter ook het geval voor amfetaminen en hier is geen hoog percentage heropname gevonden.  

Het is opvallend dat niet naar voren is gekomen dat respondenten met een GHB 

verslaving vaker een heropname hebben, omdat dit als enige verslaving expliciet genoemd 

werd als voorspeller van een heropname na detox in een onderzoek van Mol et al. (2014). Zij 

schrijven dat het hoge percentage heropname bij deze verslaving mogelijk te verklaren is door 

het geringe behandelaanbod voor GHB verslaafden. Veelal is de detoxificatie namelijk de 

enige vorm van behandeling en dit blijkt vaak onvoldoende. Het is onduidelijk wat de overige 

behandelingen zijn van de respondenten in het huidige onderzoek, dus het is onduidelijk of dit 

hier wel of niet gespeeld heeft. Wel is bekend dat GHB verslaving binnen Tactus in principe 

bestaat uit een volledig behandelplan waar detoxificatie slechts een onderdeel van is. Dit kan 
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dus suggereren dat heropname bij een GHB verslaving niet significant hoger is dan bij andere 

middelen, mits de behandeling breder is dan enkel een detoxificatie.  

In dit onderzoek zijn geen significante relaties gevonden tussen verslavingsduur of 

verslavingsfrequentie en een heropname. Dit komt niet overeen met de resultaten van Tuithof 

et al. (2014) en Trim et al. (2013). Zij vonden dat de vroegere alcoholinname een voorspeller 

van terugval was. De resultaten uit dit onderzoek suggereren ten eerste dat iemand die meer 

dan vijf jaar verslaafd is geen grotere kans heeft op heropname dan iemand die minder dan 

zes maanden verslaafd is. Ten tweede betekent dit dat de frequentie van gebruik niet uitmaakt 

voor de kans op een heropname na een eerste detox.  

Demografische gegevens 

Demografische kenmerken blijken niet gerelateerd te zijn aan een heropname. Hoewel net niet 

significant, lijkt het er wel op dat respondenten die getrouwd zijn of samenwonen minder 

vaak heropgenomen worden dan andere respondenten. Het samenwonen met een partner lijkt 

cliënten te kunnen beschermen tegen heropname na een detoxificatie. Dit is niet naar voren 

gekomen in de literatuur. Uit voorgaand onderzoek (Walitzer & Dearing, 2006) is wel 

gebleken dat geslacht niet gerelateerd is aan terugval, wat overeen komt met de resultaten uit 

het huidige onderzoek.  

Stemming 

Er lijkt een trend waarneembaar waarbij iemand met een comorbide stemmingsstoornis een 

grotere kans op heropname heeft. Tate et al. (2004) en Cornelius et al. (2004) vonden ook dat 

iemand met een comorbide stemmingsstoornis een hogere kans op terugval had. Op basis van 

het literatuuronderzoek werd verwacht dat het moment van meten wellicht van belang was bij 

het vinden van een relatie. Depressieve klachten voorafgaand aan behandeling waren níét 

gerelateerd aan terugval en depressieve klachten na afloop van de behandeling wel. Echter, in 

het huidige onderzoek zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden. Depressieve klachten 

gemeten zowel voor als na de detoxificatie zijn niet gerelateerd aan heropname. Op basis van 

dit onderzoek kan dus gesteld worden dat depressieve klachten niet gerelateerd zijn aan 

heropname, maar dat er wel een trend waarneembaar is wanneer een respondent voldoet aan 

de criteria van een stemmingsstoornis.  

De net niet-significante relatie die gevonden is in dit onderzoek weerspiegeld wellicht 

de tegenstrijdige bevindingen uit eerder onderzoek. Dit bevestigd dat de relatie tussen 

stemming en heropname complex is. Holahan, Moos, Holohan, Cronkie en Randall (2004) 
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hebben een langdurige studie gedaan naar depressieve personen. Respondenten met depressie 

hadden vaker alcohol misbruik, gebruikte alcohol als coping, hadden meer negatieve 

levensgebeurtenissen en kregen minder familiesteun in vergelijking tot de populatie. Zij 

suggereren dat depressie geen eendimensionaal probleem is en dat het uit meerdere aspecten 

bestaat. Zoals sociale isolatie, eenzaamheid, negatieve levensgebeurtenissen, familiesteun en 

destructieve coping (Holahan et al, 2004). Dit zijn allemaal factoren die vaak voorkomen bij 

depressieve personen, maar waar niet iedereen met een depressie per se mee te maken krijgt. 

Swendsen en Merikangas (2000) stellen dat er een grote discrepantie is in onderzoek naar 

comorbiditeit tussen middelenafhankelijkheid en depressie. Zij noemen dat dit mogelijk 

veroorzaakt wordt doordat deze stoornissen gezamenlijke causale factoren hebben. Dit zijn 

factoren zoals genetische aanleg, familiale invloeden of baanverlies. Wanneer al deze factoren 

geïdentificeerd zijn en worden meegenomen in de analyse van de relatie tussen heropname en 

stemming, geeft dat meer inzicht in de factoren die gerelateerd zijn aan heropname.  

In het huidige onderzoek is tevens gekeken of het verslavende middel te maken had 

met de relatie tussen stemming en heropname. De combinatie van een cannabisverslaving en 

een comorbide stemmingsstoornis levert een verhoogde kans op heropname na een detox op. 

Hier zijn geen aanwijzigen voor gevonden in de literatuur. Er is ook een trend ontdekt bij 

respondenten met een alcoholverslaving en een comorbide stemmingsstoornis en dit is in 

overeenstemming met de literatuur (Bradizza et al., 2006). Op basis van dit onderzoek lijkt 

het er op dat respondenten met een cocaïneverslaving en depressieve klachten voorafgaand 

aan de detox een kleinere kans hebben op terugval dan respondenten met een 

cocaïneverslaving zonder depressieve klachten. Dit is een onverwacht resultaat en is niet terug 

gevonden in de literatuur. 

Sterke en zwakke punten 

Het huidige onderzoek heeft een aantal tekortkomingen en sterke punten. Het onderwerp van 

deze studie was “heropname na een detoxificatie”. Hier was weinig informatie over te vinden 

in de literatuur. Om deze reden is er voor gekozen om meer informatie te zoeken met ten 

eerste “terugval” in plaats van heropname en ten tweede zonder de specificatie van 

detoxificatie. Met deze steekwoorden was er meer informatie te vinden en deze informatie is 

gebruikt voor het literatuuronderzoek. Dit maakt dat de vergelijkingen tussen literatuur en het 

huidige onderzoek moeilijk zijn.  
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Een volgend punt van aandacht is de groep respondenten met een depressieve stoornis. 

Er is gekeken naar een diagnose op het gebied van stemming. Hierin zijn verschillende 

diagnoses meegenomen die betrekking hebben tot stemming zoals dysthymie, eenmalige 

depressieve episode of recidiverende depressieve episode. Dit betekent dat er een onderling 

verschil in de groep “respondenten met een stemmingsstoornis” zit. Omdat het aantal 

respondenten met stemmingsklachten klein was, is er voor gekozen om deze groep toch als 

een geheel te zien. Mogelijk heeft dit geen heterogene groep respondenten opgeleverd, 

waardoor de relatie in dit onderzoek niet significant gevonden is.  

Het aantal mensen met een stemmingsstoornis in deze dataset is laag. 5.9% van alle 

respondenten heeft een comorbide diagnose op het gebied van stemming, terwijl uit 

onderzoek van Davis et al (2005) blijkt dat 8.5% tot 21.4% van de respondenten met een 

middelenafhankelijkheid tegelijk een stemmingsstoornis heeft. Een mogelijke verklaring is 

dat depressieve respondenten, wellicht vanwege passiviteit, geen hulp zoeken en daarom niet 

bij een instelling voor verslavingszorg terecht komen. Een andere mogelijkheid is dat de 

beoordelaars van Tactus verslavingszorg depressieve klachten niet voldoende signaleren. Dit 

lijkt aannemelijk gezien de scores op de DASS-21 lijsten (26.7% had voorafgaand aan de 

detox depressieve klachten).  

Dit onderzoek maakte gebruik van een grote steekproef (n=610), wat zorgt voor een 

grotere betrouwbaarheid. Echter, de subgroepen (zoals respondenten met een comorbide 

stemmingsstoornis) was enkele keer te klein voor analyses. In enkele gevallen zelfs te klein 

om een analyse uit te voeren, waardoor de onderzoeksvraag niet volledig beantwoord kon 

worden. Er zijn in dit onderzoek relatief veel trends ontdekt en weinig singificante resultaten. 

Mogelijk waren deze trends wel significant wanneer het respondentenaantal groter was. Een 

sterk punt van deze studie is dat er geen data is verzameld omwille van dit onderzoek. Er zijn 

dus geen manipulaties uitgevoerd op de respondenten wat zorgt voor een “real life” setting. 

Dit maakt dat er sprake is van een hoge ecologische validiteit en daarmee een hoge externe 

validiteit. Met andere woorden, de resultaten uit dit onderzoek zijn goed te generaliseren naar 

de klinische praktijk. Tot slot is dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Tactus 

Verslavingszorg. Dit maakt dat de onderzoeksvraag en daarmee de bevindingen van het 

onderzoek goed aansluiten bij de vraag vanuit de klinische praktijk.  

Aanbevelingen 

Ten eerste is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de klinische praktijk. Het doel van 
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deze studie was het onderzoeken van heropname op een detoxafdeling en factoren die daar 

wellicht aan gerelateerd zijn. Wanneer die bekend zijn kunnen hulpverleners vroeg in het 

behandelproces een inschatting maken van de kans op heropname en deze mogelijk 

voorkomen. De belangrijkste aanbeveling is daarom dat er een preventieplan komt om een 

heropname te voorkomen bij cliënten met een verhoogd risico. Dit is aanbevolen voor 

cliënten met een heroïne- of cocaïneverslaving of een comorbide stemmingsstoornis. Wanneer 

er naast een cannabis- of alcoholverslaving tevens een comorbide stemmingsstoornis is, is de 

kans op heropname nog groter en een preventieplan dus nog sterker aanbevolen. 

Er zijn tevens een aantal aanbevelingen geformuleerd voor een volgend. Het valt op 

dat in de analyses met de variabele “comorbide stemmingsstoornis” moeilijkheden ontstaan 

omdat dit geen eendimensionaal begrip is. Met andere woorden, niet iedereen met een 

stemmingsstoornis is hetzelfde. Stemmingsproblematiek kan een aanduiding zijn van 

verschillende problemen zoals sociale isolatie, negatieve levensgebeurtenissen of 

disfunctionele coping. Wellicht is er meer informatie over de relatie tussen stemming en 

verslaving te ontdekken wanneer er meer gekeken wordt naar de verschillende aspecten van 

stemmingsproblematiek. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de respondenten met een 

stemmingsstoornis die terug gevallen zijn allemaal een disfunctionele copingsstijl hebben en 

de respondenten met een stemmingsstoornis die niet terug gevallen zijn een gezonde 

copingsstijl. Wanneer er meer inzicht is in dergelijke factoren kan de relatie tussen depressie 

en terugval beter worden begrepen, waardoor een terugval beter kan worden voorkomen. Het 

is daarom een aanbeveling voor toekomstig onderzoek om een kwalitatief onderzoek omtrent 

heropname uit te voeren. Dit kan in de vorm van interviews bij zowel hulpverleners als 

cliënten.  Wanneer er met een explorerende blik wordt gekeken naar factoren gerelateerd aan 

heropname kan er wellicht een patroon ontdekt worden. Op basis hiervan kan een nieuw 

kwantitatief onderzoek plaats vinden.  

Heroïne- en cocaïne gebruik leidt eerder tot een heropname dan andere verslavingen. 

Een aanbeveling voor volgend onderzoek is om te kijken naar kenmerken van respondenten 

die deze middelen gebruiken. Wellicht is er in deze relatie een andere variabele aan te wijzen 

die van belang is voor het inschatten van de kans op een heropname.  

Er is tevens een aanbeveling specifiek voor Tactus Verslavingszorg geformuleerd. Er 

bleek in de gebruikte dataset een laag percentage depressieve cliënten. Dit wijst mogelijk op 

onderdetectie van comorbide diagnoses. Het verdient de aanbeveling dat hier binnen de 
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instelling nader onderzoek naar wordt gedaan. Ten eerste kan er worden gekeken in de 

gebruikte dataset of ook andere stoornissen minder vaak voorkomen dan zou worden 

verwacht op basis van prevalentie cijfers. Wellicht geldt de onderdetectie niet alleen voor 

stemmingsstoornissen maar ook voor andere as 1 stoornissen. Ten tweede kan er, indien er 

inderdaad sprake is van lagere aantallen, binnen de instelling onderzoek gedaan worden naar 

mogelijke oorzaken van onderdetectie. Mogelijk hebben hulpverleners te weinig tijd om 

nadere diagnostiek uit te voeren tijdens een intake of hebben zij te weinig kennis over 

mogelijke comorbiditeit. Wanneer comorbiditeit beter wordt opgemerkt worden daarmee 

tevens de factoren die mogelijk heropname tot gevolg hebben beter opgemerkt, waardoor hier 

eerder op kan worden ingespeeld.  

Tot slot is er voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een dataset met veel gegevens 

van cliënten die zijn opgenomen op een detoxafdeling. In dit onderzoek is er gekeken naar 

demografische gegevens, stemming en verslavingsgedrag. Er is echter nog meer uit deze 

dataset te halen. Mogelijk is er een relatie te ontdekken tussen heropname en een comorbide 

aandachtsstoornis, zoals Glenn en Parsons ontdekten (1991). Er is in dit onderzoek tevens een 

trend ontdekt boor burgerlijke stand en heropname. Dit suggereert dat de thuissituatie van 

belang is. Deze relatie kan verder onderzocht worden door gegevens van as 4 van de DSM-4 

nader te onderzoeken. Tot slot is het mogelijk interessant om te kijken of de respondenten 

vaker dan één keer opnieuw opgenomen worden. In de huidige dataset is voor elke respondent 

bekend hoe vaak zij heropgenomen zijn tijdens de onderzoeksperiode. Echter, omdat niet elke 

respondent daarmee een gelijke follow-up periode had is er voor gekozen om deze informatie 

niet mee te nemen in de analyses. Een mogelijkheid voor volgend onderzoek is om deze 

informatie wel mee te nemen en eventueel de onderzoekgegevens aan te vullen met het aantal 

keren heropname.  

Kortom, er is meer onderzoek nodig om de relatie tussen stemming en heropname 

beter in kaart te krijgen. Wel is er op basis van dit onderzoek te stellen dat cocaïne- en 

heroïneverslaving of de combinatie van een cannabisverslaving en een stemmingsstoornis 

eerder leidt tot een heropname na een detoxificatie. Deze groepen hebben daarom extra 

aandacht nodig.  
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Bijlage 1: Diagnoses die vallen onder “stemmingsstoornis” 

DSM-4 code Diagnose 

296.20 Eenmalige depressieve episode 

296.31 Recidiverende depressie – licht 

296.22 Depressieve episode - gematigd 

296.84 Depressieve episode door een middel 

311 Depressie Niet Anderszins Omschreven 

296.25 Depressieve episode, gedeeltelijke 

verbetering 

300.4 Dysthyme stoornis 

296.30 Recidiverende depressie- niet gespecificeerd 

296.21 Matige depressieve stoornis 

296.33 Recidiverende depressieve episode – zonder 

psychotische kenmerken 

296.36 Recidiverende depressieve episode, volledige 

verbetering 

296.26 Depressieve episode, volledige verbetering 
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Bijlage 2: overzicht van statistische analyses 

Variabele Meetniveau Toets 

Demografische gegevens 

Geslacht Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Burgerlijke stand Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Opleiding Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Woonvorm Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Verslavingsgegevens 

GHB Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Cannabis Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Alcohol Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Cocaïne Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Amfetaminen Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Heroine Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Nicotine Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Stemming 

Comorbide diagnose 

stemming 

Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

DASS-21 vóór detox – 

subschaal depressie 

Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

DASS-21 ná detox – 

subschaal depressie 

Nominaal Chi-kwadraat (Fisher’s exact) 

Verslavingsgedrag 

Frequentie van gebruik Ordinaal Chi-kwadraat 

Duur van gebruik Ordinaal Chi-kwadraat 
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Bijlage 3: Tabellen demografische gegevens en verslavende middelen 

Tabel 14 Relatie demografische gegevens en heropname 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Geslacht (N=610)     0.023 1 0.916 

Man 140 29.7 332 70.3    

Vrouw 40 29.0 98 71.0    

Woonvorm (N=610)     1.302 3 0.729 

Eigen woning 112 31.0 249 69.0    

Bij familie/kennissen/ 

ouders 

32 26.7 88 73.3    

Dakloos/ 

daklozenopvang 

13 31.0 29 69.0    

Overig 23 26.4 64 73.6    

Nationaliteit (n=579)     1.318 2 0.517 

Nederlands 144 28.7 358 71.3    

Overig Europees 11 34.4 21 65.6    

Overig 16 35.6 29 64.4    

Opleidingsniveauᵃ (n=549)    0.060 1 0.872 

Laag 148 29.7 14 28.0    

Hoog 14 28.0 36 72.0    
ᵃ Laag is alle opleidingen tot aan middelbare school afgerond op VMBO of  MBO niveau 

Hoog is middelbare school afgerond op Havo of VWO niveau en HBO of WO.  

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

Tabel 15 Relatie verslavende middelen en heropname (N=610) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Alcoholᵃ     1.131 1 0.287 

Wel 92 27.7 240 72.3    

Niet 88 31.7 190 68.3    

Cannabisᵃ     0.056 1 0.849 

Wel  56 28.9 138 71.1    

Niet 124 29.8 292 70.2    

GHBᵃ     1.914 1 0.213 

Wel 16 39.0 25 61.0    

Niet 164 28.8 405 71.2    

Amfetaminenᵃ     0.119 1 0.691 

Wel 10 32.3 21 67.7    

Niet 170 29.4 409 70.6    

Nicotineᵃ     0.571 1 0.560 

Wel 16 25.4 47 74.6    

Niet 164 30.0 383 70.0    
ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 
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Bijlage 4: Tabellen interactie verslaving en stemming 

Tabel 16 Relatie stemming en heropname bij alcoholverslaving (n= 332) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   4.241 1 0.056 

Wel 11 45.8 13 54.2    

Niet 81 26.3 227 73.7    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 1.692 1 0.249 

Hoger dan 20 22 23.7 71 76.3    

Lager dan 21 51 31.3 112 68.7    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 0.092 1 0.838 

Hoger dan 20 9 27.3 24 72.3    

Lager dan 21 55 29.9 129 70.1    
ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 17 Relatie stemming en heropname bij cannabisverslaving (n= 194) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   4.977 1 0.035 

Wel 6 60.0 4 40.0    

Niet 50 27.2 134 72.8    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 0.025 1 1.000 

Hoger dan 20 14 28.6 35 71.4    

Lager dan 21 21 27.3 56 72.7    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 0.2444 1 0.766 

Hoger dan 20 4 28.6 10 71.4    

Lager dan 21 30 35.3 55 64.7    
ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 18 Relatie stemming en heropname bij cocaïneverslaving (n=108) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   0.014 1 1.000 

Wel 3 42.9 4 57.1    

Niet 41 40.6 60 59.4    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 4.380 1 0.051 

Hoger dan 20 10 29.4 24 70.6    

Lager dan 21 19 54.3 16 45.7    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 2.856 1 0.123 

Hoger dan 20 1 14.3 6 85.7    

Lager dan 21 31 47.7 34 52.3    
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ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 19 Relatie stemming en heropname bij heroïneverslaving (n= 43) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   1.073 1 0.488 

Wel 1 100.0 0 0.0    

Niet 20 47.6 22 52.4    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 0.583 1 0.704 

Hoger dan 20 7 58.3 5 41.7    

Lager dan 21 7 43.8 9 56.3    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 2.563 1 0.204 

Hoger dan 20 2 28.6 5 71.4    

Lager dan 21 18 62.1 11 37.9    
ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 20 Relatie stemming en heropname bij GHBverslaving (n= 41) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   0.866 1 0.632 

Wel 1 20.0 4 80.0    

Niet 15 41.7 21 58.3    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 0.375 1 0.703 

Hoger dan 20 3 27.3 8 72.7    

Lager dan 21 8 38.1 13 61.9    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 0.000 1 1.000 

Hoger dan 20 4 50.0 5 50.0    

Lager dan 21 8 50.0 8 50.0    
ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 21 Relatie stemming en heropname bij amfetaminenverslaving (n= 31) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   - - - 

Wel 0 0.0 0 0.0    

Niet 10 32.3 21 67.7    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 0.655 1 0.570 

Hoger dan 20 2 40.0 3 60.0    

Lager dan 21 2 21.4 11 78.6    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 0.545 1 1.000 

Hoger dan 20 0 0.0 1 100.0    

Lager dan 21 4 36.4 7 63.6    
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ᵃ Diagnostic Statistical Manual – 4th edition gemeten met MATE 2.1 

ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

Tabel 22 Relatie stemming en heropname bij nicotineverslaving (n= 63) 

 Heropnameᵇ Geen heropname  

 N % N % X² Df P 

Comorbide stemmingsstoornisᵃ   1.072 1 0.564 

Wel 0 0.0 3 100.0    

Niet 16 26.7 44 73.3    

DASS-21 scores – subschaal depressie vóór detoxᶜ 0.010 1 1.000 

Hoger dan 20 5 26.3 14 73.7    

Lager dan 21 7 25.0 21 75.0    

DASS-21 scores – subschaal depressie ná detoxᶜ 0.213 1 1.000 

Hoger dan 20 2 20.0 8 80.0    

Lager dan 21 9 27.3 24 72.7    
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ᵇ een heropname op de detoxafdeling in de onderzoeksperiode 

ᶜ Depression Anxiety Stress Scale 21 item-versie – subschaal depressie Een score hoger dan 20 suggereert de aanwezigheid van depressieve 

klachten 

 

 

 


