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Er zijn aanwijzingen dat misbruik van middelen en 
afhankelijkheid daarvan bij mensen met een lichte ver-
standelijke beperking tot ernstigere problemen leiden 
dan bij mensen zonder zo’n beperking.4,5 Ondanks deze 
gevolgen blijft middelengebruik in de praktijk vaak 
onderbelicht.6,7 Het doel van deze klinische les is de sig-
nalering van problematisch middelengebruik bij mensen 
met een lichte verstandelijke beperking en het bespreken 
van middelengebruik met deze cliënten te bevorderen. 
Artsen en professionals uit verschillende disciplines 
kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Patiënt A, een 19-jarige zwakbegaafde jongeman (totaal 
IQ: 74), woont bij zijn ouders, maar wil gezien zijn leeftijd 
– met begeleiding – zelfstandig gaan wonen. Tijdens het 
intakegesprek bij de zorgorganisatie komt naar voren dat 
hij aansturing nodig heeft in zijn dagritme, controle en 
toezicht op huishoudelijke taken en terug moet kunnen 
vallen op begeleiding als hij vastloopt. Middelengebruik 
zou zich beperken tot roken en ‘af en toe een biertje’. Van 
ander middelengebruik is volgens patiënt en zijn ouders 
geen sprake. Patiënt vindt drugs ‘rotzooi’, en vader meldt 
dat patiënt ‘nog niet jarig is’ als hij drugs zou gebruiken.
Patiënt krijgt een eigen appartement in een wooncom-
plex met een 24-uursvoorziening voor zorg. Een begelei-
der komt meerdere malen per week bij de patiënt voor 
contact en praktische ondersteuning. In de eerste weken 
valt op dat patiënt zeer passief is, uit zichzelf niets doet 
en maar wat rondhangt. Zijn zelfzorg blijkt slecht te zijn; 
hij transpireert veel en verspreidt een onaangename 
lichaamsgeur. Patiënt is op sommige dagen snel geprik-
keld en moeilijk begeleidbaar, en op andere dagen weer 
goed begeleidbaar.
Samen met kameraden veroorzaakt hij regelmatig 
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Het gebruik van tabak, alcohol en andere drugs komt ook voor binnen groepen waarvan je dit niet zou 
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geluidsoverlast, waarop hij moeilijk aanspreekbaar is. In 
de loop van de tijd komt patiënt zijn afspraken steeds 
minder goed na, en ziet hij er steeds ongezonder uit. Hij 
is dan erg bleek, praat langzaam en maakt een vermoeide 
indruk. Aanvankelijk wordt dit geweten aan zijn werk in 
wisseldienst en aan overbelasting. Als patiënt enkele 
maanden binnen de voorziening woont, wordt een wiet-
lucht bij zijn appartement geroken. In een gesprek met 
zijn persoonlijk begeleider geeft patiënt aan inderdaad 
regelmatig cannabis te roken. Aanvankelijk deed hij dit 
buiten de woonvoorziening, maar de laatste tijd ook in 
zijn appartement.
In vervolggesprekken wordt open en op een niet-veroor-
delende manier verder over het cannabisgebruik gespro-
ken. Patiënt wordt uitgenodigd te vertellen over wat in 
zijn perspectief voor- en nadelen van gebruik zijn. Hij 
staat daarna open voor het bespreken van risico’s van 
gebruik en het maken van afspraken over gebruik. Enkele 
maanden later meldt een kennis dat patiënt naast can-
nabis ook met enige regelmaat cocaïne gebruikt, om de 
nachtdienst op zijn werk door te komen. Kort na dit 
gesprek heeft patiënt de woonvoorziening verlaten om 
samen te gaan wonen met zijn nieuwe vriendin. Verdere 
zorg heeft hij afgewezen.

Patiënt B is een 35-jarige zwakbegaafde vrouw (totaal IQ: 
76), bekend met ADHD, borderline persoonlijkheidstrek-
ken en in het verleden polydrugsgebruik en cocaïneaf-
hankelijkheid. Zij woont in een zelfstandige wooneenheid 
met 24-uurszorg van een instelling voor gehandicapten-
zorg. In de jaren na plaatsing nemen de problemen toe. 
Patiënte heeft stemmingswisselingen en is zeer prikkel-
baar. De contacten verlopen hierdoor steeds moeizamer 
en worden minder frequent. Patiënt weet met verhalen 
over een verloren portemonnee of niet-werkende geldau-
tomaat extra geld van haar begeleiders te krijgen, waarbij 
het onduidelijk is waar zij dit geld aan uitgeeft.
Begeleiders schrijven de stemmingswisselingen, interac-
tieproblemen en het niet met geld om kunnen gaan toe 
aan haar verstandelijke beperking, de borderline-kenmer-
ken en de ADHD. Anderhalf jaar na plaatsing belt een 
bezorgde buurvrouw de politie nadat zij patiënte angstig 
heeft horen huilen. De agenten vinden patiënte gecol-
labeerd in de gang van haar appartement. Ze heeft gedu-
rende enkele dagen meerdere grammen cocaïne gebruikt 
en niet gegeten of geslapen. Achteraf geeft patiënte aan 
dit middel sinds een jaar weer regelmatig te gebruiken.

Patiënt C is een 38-jarige vrouw met het syndroom van 
Down en een IQ rond de 50. Zij wordt verwezen voor 
psychiatrische consultatie nadat zij eerder was behan-
deld vanwege een aantal ernstige alcoholintoxicaties, 
waarvoor zij telkens op de spoedeisende hulp was gezien.

Bij de middelenanamnese tijdens het intakegesprek van 
de alcoholpoli geeft zij aan dat zij alcohol en tabak 
gebruikt, maar geen andere middelen. Tijdens het psy-
chiatrisch consult zijn zowel patiënte als haar begeleid-
ster tevreden over de hulpverlening van de alcoholpoli. 
Na de start van deze hulpverlening hebben zich geen 
incidenten meer voorgedaan. Patiënte blijkt vooral baat 
gehad te hebben bij duidelijke leefregels: ‘niet meer dan 2 
glazen alcohol per dag.’
Uit de anamnese, heteroanamnese en observatie zijn er 
geen aanwijzingen voor een psychiatrisch toestands-
beeld. De verstandelijke beperking en duidelijke beïn-
vloedbaarheid vallen op. Het overmatig gebruik van 
alcohol is volgens begeleidster ook onder druk van een 
aantal kennissen ontstaan. Patiënte geeft aan nog wel 
contact te hebben met deze mensen, maar alleen sigaret-
ten van hen te krijgen. Desgevraagd geeft zij aan dat dit 
soms ook ‘speciale sigaretten’ zijn, ‘waar je lekker moe 
van wordt’. Uiteindelijk blijkt patiënte onder invloed van 
alcohol of cannabis door deze kennissen herhaaldelijk 
verleid te zijn tot het uitvoeren van seksuele handelingen.

Beschouwing

Hulp aan patiënten met problematisch middelengebruik 
begint met herkenning van dit gebruik. Bij veel mensen 
blijft middelengebruik echter langdurig onopgemerkt; in 
de behandeling van verslavingsproblemen is vaak sprake 
van zowel patient’s als doctor’s delay.6,7 Dit lijkt ook op te 
gaan voor cliënten met een lichte verstandelijke beper-
king. Zij zijn vaak niet genegen hun gebruik zelf aan te 
kaarten, terwijl hun begeleiders onvoldoende ervaring 
hebben in het herkennen van signalen van gebruik.5,8 Dat 
ligt mogelijk deels aan de inmiddels achterhaalde opvat-
ting dat mensen met een lichte verstandelijke beperking 
niet zouden gebruiken. Bij sommigen wordt het gebruik 
wel onderkend, maar ontbreekt het besef bij cliënt of 
professional dat de gebruikte stoffen of gebruikte hoe-
veelheden risicovol zijn.1 Patiënte C lijkt zich er bijvoor-
beeld niet van bewust te zijn dat in haar sigaretten can-
nabis verwerkt is.

signaleren van geBruik
Signalen van gebruik kunnen worden ingedeeld in signa-
len die gerelateerd zijn aan de directe werking van een 
middel (intoxicatie) of onttrekking (ontwenningsver-
schijnselen), schade door langdurig gebruik en algemene 
– sociaal-maatschappelijke – signalen gerelateerd aan 
gebruik (tabel 1). Over het algemeen gaat het bij deze 
signalen om afwijkingen ten opzichte van het gebruike-
lijke gedragspatroon van betrokkene.
Als signalen van gebruik al worden opgemerkt, worden 
ze vaak niet als zodanig geïnterpreteerd. Symptomen die 
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TaBel 1  Signalen van – al dan niet problematisch – middelengebruik

signaal uitingsvormen (voorbeelden)

signalen van intoxicatie of onthouding*
 anamnese en heteroanamnese gerapporteerd gebruik

wisselingen in status mentalis

wisselingen in fysiek functioneren

 afwijkingen in de status mentalis concentratieproblemen

sterk wisselende emoties

sterk afwijkend gedrag, zoals agressie, ontremming, merkwaardig gedrag, sterk wisselende gedragingen

 afwijkingen bij lichamelijk onderzoek of observatie alcoholfoetor

tremor

veranderde pupilgrootte

bewustzijnsveranderingen

sociaal-maatschappelijke problemen door gebruik†
 werk- of schoolproblemen toegenomen school- of werkverzuim

maandagmorgenverzuim

afnemende prestaties op school of werk

nalatigheid met afspraken en nakomen van verplichtingen

 relatieproblemen interactieproblemen met begeleiding

verlies van vrienden en andere waardevolle contacten

sociaal isolement

nieuwe ‘vrienden’ uit de gebruikerswereld

 drugsgerelateerde kleine criminaliteit, prostitutie, 

mishandeling en uitbuiting

 financiële problemen

 verminderde zelfzorg en/of zorg voor huishouding

schade door langdurig gebruik‡
 algemene anamnese ‘onverklaarde’ lichamelijke problemen

veranderingen in eetlust of gewicht

klachten wijzend op maagulcus

veel ongelukken of bijna-ongelukken

toegenomen vraag om ‘zo nodig’-medicatie

 speciële anamnese en heteroanamnese gerapporteerd gebruik

vermindering van plezier of belangstelling in alledaagse activiteiten

apathie

 lichamelijk onderzoek matige zelfzorg

nicotinevingers

CopD

tekenen van intraveneus gebruik

ondervoeding

vergrote lever

hypertensie

polyneuropathie

 status mentalis vermindering van plezier of belangstelling in alledaagse activiteiten

apathie (door veranderingen in het beloningssysteem in de hersenen)

 aanvullend onderzoek afwijkingen in laboratoriumonderzoek, longfunctie-onderzoek of neurologisch onderzoek

* Signalen zijn verschillend voor verschillende soorten middelen.

† onafhankelijk van het soort middel.

‡ afhankelijk van soort middel.
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achteraf kunnen worden toegeschreven aan middelenge-
bruik, worden eerder toegeschreven aan psychiatrische 
stoornissen, zoals bij patiënt B, of aan overvraging – al 
dan niet samenhangend met de verstandelijke beperking, 
zoals bij patiënt A. Zelfs als bekend is dat een cliënt pro-
blematisch gebruik vertoond heeft, zoals patiënt B, wordt 
niet snel een relatie gelegd tussen gedragsproblemen en 
middelengebruik. Op het moment dat patiënt B – naar 
aanleiding van een fysieke en emotionele decompensatie 
na gebruik – zelf vertelt over haar drugsgebruik, blijkt ze 
al bijna een jaar weer structureel te gebruiken. Achteraf 
gezien zijn de symptomen te verklaren als verschijnselen 
passend bij intoxicatie of onthouding.

screenen op en Bespreken van geBruik
In de algemene medische praktijk zijn een aantal korte 
vragenlijsten beschikbaar om op middelengebruik te 

screenen (CAGE, MAST, AUDIT/DUDIT). Voor de alge-
mene bevolking zijn deze lijsten valide gebleken bij het 
opsporen van middelenmisbruik en afhankelijkheid.9 
Het is echter de vraag of deze lijsten ook betrouwbaar en 
valide zijn bij gebruik bij mensen met een verstandelijke 
beperking. De vragen in deze lijsten zijn vaak te complex 
voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking. 
Daarnaast zijn deze patiënten sterk geneigd om vragen 
sociaal wenselijk te beantwoorden. Dat geldt a fortiori 
voor beladen onderwerpen zoals middelengebruik.10 Het 
rechtstreeks informeren naar gebruik leidt daardoor – 
zeker als dit bijvoorbeeld in de aanwezigheid van familie-
leden gebeurt – vaak tot ontwijkende antwoorden, zoals 
ook bij patiënt A.
Patiënt C illustreert dat bij het screenen op gebruik moet 
worden doorgevraagd, omdat het voor de patiënt niet 
altijd duidelijk is wat met termen als ‘alcohol’, ‘drugs’ en 
‘cannabis’ wordt bedoeld. De voorbeelden van patiënt B 
en C laten zien dat bij problematisch gebruik van één 
middel ook naar gebruik van andere middelen moeten 
worden geïnformeerd.
Het bespreken van middelengebruik levert over het alge-
meen betere resultaten op wanneer dit vanuit een empa-
thische, belangstellende houding gebeurt (tabel 2). Bij 
patiënten met een lichte verstandelijke beperking is het 
van belang naast de extra aandacht voor vertrouwelijk-
heid en contactopbouw rekening te houden met een 
beperkt begripsvermogen en beperkte kennis, neiging tot 
het geven van sociaal wenselijke antwoorden en suggesti-
biliteit.5,10 Begripsverwarring kan gedeeltelijk worden 
voorkomen door gebruik te maken van afbeeldingen van 
middelen.1,8 Daarnaast is het effectief om het gesprek 
geleidelijk op te bouwen, van neutrale vragen – bijvoor-
beeld over kennis van de effecten van middelen – naar 
meer beladen vragen over gebruik door de patiënt.5,8

De SumID-Q (dit staat voor ‘Substance use and misuse 
in intellectual disability questionnaire’) is een nieuw 
Nederlandstalig instrument dat met deze aspecten reke-
ning houdt. Hiermee wordt eerst onderzocht welke mid-
delen (tabak, alcohol, cannabis, stimulantia en overige 
middelen) de cliënt kent, waarna op de middelen die de 
cliënt kent wordt doorgevraagd met kennis- en attitude-
vragen. Daarna volgen vragen naar gebruik in de omge-
ving van de cliënt en pas dan wordt gevraagd naar het 
gebruik van de cliënt zelf. De eerste onderzoeks- en 
praktijkresultaten met dit instrument zijn positief.8

aanBevelingen
Screening op middelengebruik door mensen met een 
lichte verstandelijke beperking is een belangrijke eerste 
stap in de richting van vroege interventie bij al dan niet 
problematisch middelengebruik. Omdat observaties 
door derden veelal leiden tot ondersignalering van mid-

TaBel 2  aandachtspunten bij het bespreken van middelengebruik 
of vermoedens daarvan 

aandachtspunten

algemeen
maak het informeren naar middelengebruik tot standaardonderdeel van 

anamnese en onderzoek; dit maakt dit thema minder gevoelig

stel vragen over gebruik op een vriendelijke en begripvolle toon; vermijd een 

confronterende interviewstijl

begin bij de sociaal minder beladen middelen (rookt u? drinkt u wel eens 

alcohol?), vraag daarna verder door

vraag vervolgens alle middelen uit

bij mensen met een verstandelijke beperking
besteed extra aandacht aan vertrouwen en contactopbouw alvorens beladen 

vragen te stellen

ondersteun begeleiders die dagelijks met deze cliënten werken in het 

signaleren van en bespreekbaar maken van middelengebruik

maak gebruik van afbeeldingen van middelen; ga aan de hand van deze 

afbeeldingen na in hoeverre de cliënt de middelen kent en welke 

terminologie de cliënt hanteert; gebruik deze terminologie in de rest van 

het interview

vermijd het stellen van gesloten of suggestieve vragen

benoem eventuele signalen van gebruik kort en bondig, zonder interpretatie 

of poging tot verklaring daarvan: ‘Ik heb de laatste tijd gemerkt 

dat …(noem een paar signalen)….’ Nodig de cliënt vervolgens op 

belangstellende wijze uit om te reageren op deze signalen: ‘Ik vraag me af 

hoe dat ontstaan is. Heb jij daar een idee over?’

wanneer de cliënt gebruik ontkent, ga dan niet in discussie; bespreek 

vermoedens van gebruik in de vorm van een vraag of hypothese: ‘Ik vraag 

me af…’; stel zo nodig voor om in een vervolggesprek hier nog eens op 

terug te komen
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delengebruik, wordt aangeraden systematisch te scree-
nen, dat wil zeggen: niet alleen ‘op indicatie’ bij cliënten 
van wie men gebruik vermoedt. Voor deze screening kan 
men de SumID-Q gebruiken.6,8,9 Professionals die werken 
met cliënten met een lichte verstandelijke beperking spe-
len een belangrijke rol in het signaleren van middelenge-
bruik; zij dienen getraind te worden in het gebruik van de 
SumID-Q en in het bespreken van middelengebruik.
Ook in de verslavingszorg, algemene ggz en eerste lijn is 
aandacht voor de combinatie van problematisch midde-
lengebruik en verstandelijke beperking noodzakelijk. De 
behandeling van problematisch middelengebruik bij cli-
enten met een lichte verstandelijke beperking dient geop-
timaliseerd te worden, bij voorkeur in een intensieve 
samenwerking met degenen die deze cliënten de dage-
lijkse zorg verlenen.1,3,5 Daarnaast is ook aandacht nodig 
voor het vóórkomen van lichte verstandelijke beperking 
onder patiënten die al langere tijd zorg ontvangen voor 
verslavingsproblemen. Niet zelden blijkt een niet eerder 
opgemerkte verstandelijke beperking een verklaring voor 
een problematisch verlopende verslavingsbehandeling.

Dames en Heren, de combinatie problematisch midde-
lengebruik en lichte verstandelijke beperking is een vorm 
van dubbeldiagnose die nog onvoldoende onderkend 
wordt door zorgprofessionals. Systematische screening 
op middelengebruik, het tijdig signaleren en het op een 
cliëntvriendelijke wijze bespreken van gebruik zijn 
belangrijke voorwaarden voor adequate hulpverlening. 
Maar dit is nog niet voldoende. Juist bij doelgroepen die 
een bijzondere benadering vragen – zoals patiënten met 
een verstandelijke beperking – moeten bevindingen uit 
onderzoek en diagnostiek vertaald worden naar een 
zorg- en behandelplan op maat. Ook hier ligt nog een 

belangrijke taak voor gehandicaptenzorg, eerstelijnsge-
neeskunde en verslavingszorg.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenver-

klaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5668; 

klik op ‘Belangenverstrengeling’).
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▼   leerpunTen  ▼

•	 Middelengebruik	komt	onder	cliënten	met	een	lichte	  
verstandelijke	beperking	voor,	ook	als	deze	cliënten	in	
een instelling verblijven.

•	 Zij	gebruiken	niet	alleen	legale	middelen	als	alcohol	en	
tabak, maar ook illegale als cannabis, cocaïne, ghB, xtc en 
andere middelen.

•	 Middelengebruik	leidt	bij	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking vaker tot misbruik en afhankelijkheid,  
psychosociale problematiek en een problematisch 
behandeltraject.

•	 Bij	deze	groep	mensen	worden	signalen	van	  
middelengebruik vaak niet als zodanig herkend.

•	 De	SumID-Q	is	een	Nederlands	instrument	voor	het	  
systematisch screenen op middelengebruik bij mensen 
met een lichte verstandelijke beperking.

•	 Het	periodiek	uitvragen	van	middelengebruik	–	niet	  
confronterend	of	veroordelend	–	draagt	bij	aan	vroegere	
herkenning bij deze groep.
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