Oorzaken verslaving - afhankelijkheid
De reden dat iemand een verslavingsprobleem ontwikkelt kent een veelheid
aan mogelijke oorzaken. En dit verslavingsproces is ook nog eens per persoon
verschillend.
Verslaving kunnen we zien als een cluster van gestoorde hersenprocessen.
Door de toediening van stoffen die een sterke invloed hebben op bepaalde
systemen in de hersenen kan gewoontegedrag ontstaan dat erop is gericht de
stof vaker en/of in een grotere hoeveelheid toe te dienen. Er ontstaat
hunkering naar de stof en de persoon kan zichzelf steeds minder goed
beheersen. Verslaving krijgt in de loop van het proces steeds meer het
karakter van een dwangstoornis. Het denken raakt steeds meer gefixeerd op
alles wat te maken heeft met het gebruik. Het gedrag is er sterk op gericht
om de toevoer van middelen op peil te houden.
Het experimenteren met middelen hoeft niet vanuit een problematische
toestand te beginnen. Verschillende factoren kunnen de kwetsbaarheid voor
verslaving verhogen. Daaronder vallen genetische kenmerken, de
omstandigheden waaronder je bent opgevoed en je verdere levensloop, de
omgeving en persoonlijke stresservaringen.
Er hoeft helemaal geen diepliggende persoonlijke problematiek aanwezig te
zijn om verslaafd te raken. Hier is ook wel iets van aangetoond: volgt men een
grote groep studenten gedurende hun leven, dan wordt een aantal alcoholist,
maar wie dat worden, valt op hun twintigste nog niet vast te stellen, hoe
goed ze ook worden onderzocht op iedere denkbare psychische en sociale
problematiek. Hebben ze eenmaal een tijd gedronken, ja, dan rijzen de
psychosociale problemen van alle kanten de pan uit, maar dit volgde dan op
de verslaving en ging er niet aan vooraf.
Het gebruik van stoffen kan de illusie geven dat dit soort problemen door
middel van dat gebruik opgelost of dragelijk gemaakt kunnen worden. Op
korte termijn kan dit ook zo werken. Een verslaving ontwikkelt zich verder
grotendeels onafhankelijk van de oorzaak, volgens eigen wetten.
Voor de behandeling van een verslaving zijn dan ook eigen methoden nodig,
waarbij de oorspronkelijke oorzaak lang niet altijd meer de hoofdrol speelt.
De ervaring leert dat het zelden gaat om zo’n probleem. Mensen zijn
blijkbaar zo veerkrachtig dat ze een ernstig probleem in een levensgebied
kunnen compenseren. Bij veel cliënten in de verslavingszorg speelden er
meerdere factoren een rol. En als er een duidelijk probleem in het leven is
terug te vinden, stel een gezinsprobleem of zwakbegaafdheid, dan is het
maar zeer de vraag of die omstandigheid werkelijk de doorslaggevende rol
heeft gespeeld bij het ontstaan van de verslaving.

Het gebruik kan, via een fase van overmatig middelen gebruik, geleidelijk
overgaan in afhankelijkheid. Dan zijn we in de punt van de grafiek terecht
gekomen.
Een bouwwerk met stapeling van somatische (lichamelijke), psychische,
sociale schade en disfunctioneren.
De vorm van de ‘driehoek’ (zie model) symboliseert dat het grootste deel van
de bevolking geen problemen heeft met verslaving, een kleiner deel enige
problemen heeft, en nog een kleiner deel met ernstige problemen kampt.
Dat is een goede afspiegeling van de werkelijkheid. Negentig procent van de
mensen heeft geen probleem met het drinken van alcohol. Sommige hebben
er enige problemen mee, en slechts twee tot vier procent is werkelijk
verslaafd.

In een stad als Amsterdam met ongeveer 1 miljoen inwoners zijn er dus
ongeveer 100.000 mensen die problemen beginnen te krijgen met hun
alcoholgebruik, terwijl 20.000 tot 40.000 mensen met echte
verslavingsproblemen kampen. (Bron: Jellinek-jaarverslag 2001-Jan Walburg

Voor verslaving geldt dat er (psycho) biologische en sociologische determinanten
(bepalende factoren) en mechanismen aan ten grondslag liggen. Verslaving wordt dan
ook gezien als een Psychobiologisch verschijnsel dat betrekking heeft op de disfunctie
van specifieke systemen in het brein bijvoorbeeld het beheersen van impulsen. Daarbij
geldt dat een eenzijdige, bijvoorbeeld alleen biologische, psychologische of sociale
interventie nooit voldoende is. Alle aspecten moeten in een integrale benadering
worden meegenomen.
(Teksten gedeeltelijk ontleend aan Jaap van der Stel)
Heeft iemand eindelijk besloten van de drank af te geraken of te stoppen met
middelengebruik, dan zal hij of zij al gauw merken dat zijn leven gevangen zit in cirkels.
Professor dr. Kuno van Dijk heeft een model van vicieuze cirkels opgesteld.
Het model kijkt minder naar "de" oorzaak van de verslaving, maar meer naar de
factoren die de verslaving in stand neigen te houden.

De lichamelijke cirkel
Als men een verslavende stof gebruikt, dan heeft dat invloed op het menselijk lichaam.
Het gevolg is klachten, of zelfs ernstige ziekten. Alcohol geeft over het algemeen een
ernstiger lichamelijk beeld dan drugs of medicijnen zoals slaapmiddelen en
angstremmers.
De farmacologische cirkel
Van Dijk bedoelt hiermee de technische kant van verslaving, met verschijnselen als
tolerantie, abstinentie (onthouding van het middel), en vooral, bovenal, controleverlies.
Wanneer iemand vaak veel alcohol drinkt, went het lichaam aan het drinken. De
drinker heeft daardoor steeds meer nodig om hetzelfde gevoel te krijgen, m.a.w. kan

steeds meer drinken voordat hij aangeschoten of dronken wordt. De gewenning
noemen we tolerantie.
De psychische cirkel
Dit zijn er eigenlijk twee: een psychiatrische en een psychologische.
Eerst de psychiatrische:
Psychotrope stoffen veroorzaken psychiatrische ziektebeelden. Dit zijn stoffen die een
invloed hebben op de psyche door het veranderen van fysiologische processen in
het centraal zenuwstelsel.
Alcohol veroorzaakt angststoornissen, depressies en psychotische verschijnselen,
opiaten en tranquillizers: depressies, cocaïne: angststoornissen enz. enz.
De psychologische cirkel.
Die heeft van alles te maken met zaken als zelfbeeld, ideaal-ik, schuld en schaamte. Men
komt nog wel eens een drugverslaafde tegen die zich vol trots als zware junk presenteert
en daaraan een gevoel van eigenwaarde ontleent, maar het is zeldzaam, en bij
alcoholisten komt het vrijwel niet voor. Niemand wil verslaafd zijn. Niemand wil dat het
etiket 'verslaving' op hem of haar van toepassing is. Niemand is er blij mee eindelijk een
bevredigend verslavingsniveau bereikt te hebben. Integendeel.
De sociale cirkel
Dit is een buitengewoon belangrijke cirkel. Het gebruik van psychotrope stoffen levert
sociale problemen op. Deze cirkel werkt opvallend anders voor druggebruikers dan voor
alcoholisten. Sociaal gezien is druggebruik een heel ander fenomeen dan alcoholisme.
De druggebruiker is vrijwel vanaf het begin in conflict met de rest van de wereld, en hij
weet dit ook. Zijn sociale gedrag is vaak onbeschaafd en hinderlijk voor anderen. Met
drugs gaat het meer om zware gezinsproblemen, financiële drama's, en justitiële
moeilijkheden door criminaliteit om aan middelen te kunnen komen.
Bij alcohol gaat het vaker om werkmoeilijkheden, botsingen met de partner, en
problemen met justitie in de zin van agressieve delicten en rijden onder invloed.
De cirkel van de omgeving
Het vijfde extra cirkeltje is later toegevoegd en gaat over het eigen proces van de
partner en mensen in de nabije omgeving. Levens van anderen worden diepgaand
beïnvloed, zodanig dat ook bij hen cirkels gaan draaien.
Natuurlijk kan het zijn dat er voor de verslaving al een of meerdere cirkels volledig uit
evenwicht waren, en dat dit bij het ontstaan van de verslaving een rol heeft gespeeld.
Maar in dit model hebben bij het in stand houden van de verslaving altijd nog heel
andere zaken meegedaan, omdat zodra de cirkels gingen draaien en allerlei dingen uit
evenwicht zijn geraakt die een eigen rol zijn gaan spelen.
Waarom zou er per se een oorzaak moeten zijn?
In feite ontbreekt in het hele model de oorzaak van de verslaving.
Natuurlijk zijn er wel oorzaken, d.w.z. dat er talloze zaken kunnen zijn die een
voedingsbodem hebben gevormd zodat een verslaving kon ontkiemen en groeien. En

natuurlijk is het goed om die oorzaak te bezien. Men moet er echter op voorbereid zijn
dat vooral de alcoholische of tranquillizerslikkende cliënt uit ieder advies zal proberen te
distilleren dat hij eigenlijk geen verslaafde is. Zelfs uit een behandeling in een
verslavingskliniek trekken sommigen de conclusie dat ze toch niet echt een verslaafde
zijn. Immers, ze leren daar dat ze zich moeten leren uiten, dat ze beter voor zichzelf
moeten leren opkomen, dat ze sociale vaardigheden moeten aanleren en dat ze in
relatietherapie moeten. Ze trekken daaruit toch heel gemakkelijk de conclusie dat er
toch iets anders met ze aan de hand is dan een verslaving. Is de behandeling achter de
rug, dan zie je toch nog wel eens dat iemand denkt nu helemaal in de revisie te zijn
geweest, al zijn problemen te hebben verwerkt, en alles geleerd te hebben wat nodig is,
en nu dus weer als ieder ander te zijn, en dus eigenlijk nu weer sociaal te kunnen
drinken, net als iedereen. Niet helemaal onbegrijpelijk als men de lijn heeft gevolgd dat
het gebruik van psychotrope stoffen het gevolg is van allerlei stoornissen. Niet zo
vreemd dat je dan denkt dat je na het oplossen van de stoornissen geen verslaafde meer
zult zijn.
Geen wonder dat behandelinstellingen die beweren: ‘Het gaat ons niet om de
verslaving, maar om de mens’, zo populair zijn, en dat cliënten soms zo graag naar een
psychotherapeut buiten de verslavingszorg willen. Dan kun je tijdens de therapie je
verslavingsprobleem nog vergeten en kun je dus doorgebruiken. Misschien verdwijnt het
probleem dan vanzelf als je eenmaal alles hebt verwerkt wat je moest verwerken, en
kun je dan gewoon weer sociaal alcohol drinken. Een dergelijke strategie eindigt bijna
altijd in een mislukking.
Voor behandeling van verslavingsproblematiek zijn diverse mogelijkheden. Van
individuele gesprekken tot opname in een kliniek, afhankelijk van medische indicering.
Anno 2018 is het motto in de ggz-verslavingszorg: ‘Ambulant zolang het kan, klinisch als
het nodig is’.

