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Een casus

• 40-jarige vrouw, HBO opleiding

• Bipolaire II stoornis, psychotische klachten 

• Borderline PS, vroegkinderlijk getraumatiseerd, ernstige PTSS, dissociatie

• Paniekstoornis met agorafobie,  sociale angst

• Alcohol- en, cannabisverslaving 

• Veel suïcidaliteit (51 x brief crisisdienst) automutilatie, veel acting out

• Veel craving tijdens en tussen opnames

Annette



Klacht- en behandelgeschiedenis
• Vanaf 2003 in zorg bij poliklinieken angststoornissen, depressie, 

persoonlijkheidsproblematiek, somatiek en psyche, seksuologie

• Vanaf 2005 tot 2014 ontelbare crisisopnames.

• Vanaf 2010 behandeling CIB open, alwaar borderlineproblematiek en 
alcoholverslaving verergerden

• 2014: Overname door Centrum Dubbele Problematiek van CIB Den Haag 
i.v.m. vastgelopen behandeling 

• Patiënte vertelt dat zij meermaals ‘onbehandelbaar’ is genoemd.
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Behandeling IDDT
• Middels langere opnames werd abstinentie bereikt, tijdens opname starten met 

CGT en andere behandeling. Daarbij is veel geïnvesteerd in een duurzame 
behandelrelatie, nog steeds.

• Klinische en poliklinische traumabehandeling (schematherapie en EMDR). EMDR 
bij craving omdat patiënte toch bleef worstelen met de alcohol.

• Met behulp van COMET heeft patiënte een tegengesteld zelfbeeld ontwikkeld. Nu 
Community Reinforcement Approach (CRA). Innovatie!

• Afgelopen jaren incidenteel een terugval waarbij zij zichzelf kan herpakken, leidt 
nu een stabiel leven en geeft haar kwaliteit van leven een 8. Pte: “Therapie op 
maat voor alles, dag en nacht”

• Kwaliteit van leven: cijfer 8

Annette



Definitie dubbele diagnose

• Psychiatrische stoornissen in combinatie met stoornissen in het gebruik van 
middelen

• Middelengebruik beïnvloedt psychiatrische problemen en andersom

• Sterke mate van maatschappelijk disfunctioneren

“Dual diagnosis is an expectation, not an exception” – Minkoff K
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Prevalentie verslaving
• Schizofrenie: 47%

• Bipolaire stoornis: 52%

• Depressie: 19%

• PTSS: 22-43%

• Borderline persoonlijkheidsstoornis: 27-57%

• ADHD: 23%

• Autisme: 16%

Nemesis 2010
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Neven e.a. Tijdschr Psychiatr 2018;60(2):114-119 
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Ervaringen patiënt

Video link
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IDDT (integrated dual disorder treatment)

Gecombineerde aandacht voor zowel verslaving als andere psychiatrische 
stoornissen vanuit één multidisciplinair team

Geen sequentiële of parallelle behandeling
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Psychologische behandelingen
• Individuele traumabehandeling

• Groeps-CGT gericht op middelen (o.a. stoppen met roken)

• GCT bij psychose

• Schematherapie-DD

• Seeking safety

• Fase overstijgende groepen (bv. zelfbeeld, beter slapen, intimiteit en relaties

• Contingentie management, Community Reinforcement Approach
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Trauma en verslaving

• 50% verslaafden heeft PTSS, 41% complexe PTSS (Ford&Smith 2008)

• 85% verslaafden heeft een traumatische ervaring meegemaakt  

• Sinds 2014 jaar bieden wij traumabehandelingen in de kliniek (EMDR, 
IE, NET, seeking safety)

• Nauwe samenwerking met het CIB, TCN en Centrum ’45 (gedeelde 
zorgpaden)
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Uitgebreide klinische diagnostiek 

• Middels een klinisch diagnostiektraject van 8-10 weken kunnen we patiënten in 
abstinente, stabiele toestand goed onderzoeken; ambulant is dat bij DD 
patienten zelden haalbaar 

• Psychiatrische diagnostiek

• Neuropsychologisch onderzoek (klinisch neuropsycholoog in team)

• Persoonlijkheidsonderzoek

• Specialistisch onderzoek naar bijv. ontwikkelingsstoornissen 

• Innovatie: neuropsychologische screeningen en screening op apathie

Annette



Evidentie: kwantitatief onderzoek
• Minder opnamedagen

• Minder arrestaties en overlast

• Verbetering kwaliteit van leven

• Middelengebruik

Geen verbetering ten opzichte van TAU:

• Psychiatrische symptomen

Kikkert e.a. J Sub Ab Treatm 2018;95:35-42; Neven e.a. Tijdschr Psychiatr 2018;60(4):231-240
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Evidentie kwalitatief onderzoek
• Band, samen optrekken, steun, maatwerk

• Ervaringsdeskundigen

• Contingentie management

• Traumabehandeling

• Integratie van zorg

• Autonomie

• Dieren

Van Wamel e.a. Advances Dual Diagnosis, geaccepteerd
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