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verslaafd aan 
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Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen op latere leeftijd en 
brengen veel lijdensdruk met zich mee. Een angststoornis is de belangrijkste indicatie voor het 
gebruik van benzodiazepinen. Van de ouderen gebruikt 12 tot 31% benzodiazepinen. Vrouwen 
met een angststoornis lopen daarbij het grootste risico op afhankelijkheid.1 Chronisch 
benzodiazepinegebruik is slecht behandelbaar bij ouderen vanwege de vaak onderliggende 
problematiek zoals angst.2 Dit artikel beschrijft het proces om een effectieve behandeling te 
realiseren voor afbouw van benzodiazepinen bij comorbide angstklachten.

LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel weet/kunt u:
• wat de prevalentie van angststoornissen is bij ouderen;
• de gezondheidsrisico’s noemen van langdurig 

benzodiazepinegebruik;
• welke de reguliere interventies zijn bij angststoornissen en 

benzodiazepinegebruik;
• interventies inzetten om weerstand te verlagen;
• de meerwaarde van het inzetten van de presentiebenadering in 

combinatie met motiverende gespreksvoering;
• wat de rol van de verpleegkundig specialist is in casussen waarbij 

de reguliere interventies niet toepasbaar blijken te zijn.

TREFWOORDEN
benzodiazepineafhankelijkheid, angststoornis, presentiebenadering

1 STUDIEPUNT

Casus Aukje

Aukje is een 74-jarige vrouw afkomstig uit een klein dorpje 
in Zuidoost-Drenthe. Ze is op haar negentiende getrouwd 
met een man die haar mishandelde. Uit het huwelijk zijn 
drie kinderen geboren, die weinig contact met hun ouders 

onderhielden. Na het overlijden van vader in 2014 hebben 
zij het contact met moeder na 30 jaar weer hersteld. De 
chronisch traumatische gebeurtenissen tijdens haar 
huwelijk hebben geleid tot een neergaande spiraal van 
ernstige klachten: er is een altijd aanwezige angst, waarbij 
ze het contact met de buitenwereld is gaan vermijden. 
Hiervoor is ze 30 jaar geleden gestart met lorazepam, wat 
resulteerde in afhankelijkheid. Om haar gebruik van 6 dd 
2,5 mg lorazepam onder controle te krijgen, heeft een 
nieuwe huisarts vijf jaar geleden bepaald dat ze één 
doosje per week in huis mag hebben. Sindsdien vreest ze 
continu dat ze medicatie tekortkomt en is daardoor de 
hele dag bezig met uitrekenen hoeveel ze nog heeft en 
wanneer ze er weer eentje kan nemen. Desondanks 
ervaart ze de medicatie als een bron van steun en heeft ze 
nooit willen afbouwen. Ook het geloof is een steun; ze 
prevelt bij alles wat ze doet een gebed en zegt tekens via 
de heilige geest te ontvangen.
Aukje komt nauwelijks buiten en laat geen onbekenden 
toe in haar woning. Elk contact levert angst op. Ze klaagt 
over vergeetachtigheid. Ook geeft ze aan vermoeid te zijn, 
wat haar beperkt in haar dagelijkse activiteiten.
Haar kinderen zijn geschrokken van moeders toestand en 
hebben via de huisarts de SGGZ ingeschakeld.
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MEDISCHE EN VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK
Het verzamelen van de gegevens verliep in eerste 
instantie moeizaam, omdat Aukje elk contact afhield. 
Ze belde alle afspraken af. De verpleegkundig 
specialist heeft in overleg met haar kinderen besloten 
om ongevraagd bij haar langs te gaan. Het huis was 
hermetisch afgesloten met rolluiken, maar de voor-
deur bleek op een kier te staan. Aukje inter preteerde 
dit als een ‘teken van boven’ en de verpleeg kundig 
specialist mocht binnenkomen. Het eerste contact 
was gelegd.

Uit het psychiatrisch onderzoek komt naar voren dat 
Aukje al jaren lijdt aan buitensporige angst en bezorgd-
heid over uiteenlopende onderwerpen met daarbij 

vermoeidheid, concentratieproblemen en slaap-
problemen. Met behulp van de DSM-5-classificatie (zie 
kader) is er vastgesteld dat ze 
–  een gegeneraliseerde angststoornis heeft; 
–  lijdt aan angst voor sociale situaties en deze 

vermijdt, waardoor ze voldoet aan de criteria van een 
sociale fobie; 

–  voldoet aan de criteria voor een stoornis in het 
gebruik van een hypnoticum (tolerantie, 
onthoudingsverschijnselen, lange tijd continueren 
van het middel); en 

–  trekken heeft van een dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis (preoccupatie met haar 
medicatie en het geloof, wat ten koste gaat van haar 
openheid en soepelheid). 

Foto Frank Muller / Zorginbeeld
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De Benzodiazepine Dependence Self-Report 
Questionnaire, een zelfinvulvragenlijst waarmee het 
verslavingsprofiel in kaart wordt gebracht, laat een 
hoge score zien op: 
–  problematisch gebruik; 
–  gebrek aan therapietrouw; en 
–  zeer hoog op preoccupatie.

Differentiaaldiagnostisch kan er gedacht worden aan 
een posttraumatische stressstoornis. Ze voldoet echter 
niet aan de DSM-5-criteria (herbelevingen, vermijden 
van prikkels), terwijl er wel klinisch relevante 
symptomen aanwezig zijn, zoals slaapproblemen en 
angstklachten.
Een neuropsychologisch onderzoek en een 
beeldvormend onderzoek hebben uitgewezen dat er
–  geen sprake is van cognitief verval; 
–  wel een verlaagde inprenting met betrekking tot 

verbale informatie wordt geobjectiveerd. 

De SCID-II, een semigestructureerd interview voor het 
meten van persoonlijkheidsstoornissen, laat zien dat 
Aukje afwijkend scoort op de schalen ontwijkend, 
afhankelijk en dwangmatig. Dit is echter niet dusdanig 
dat de classificatie persoonlijkheidsstoornis gesteld 
kan worden.
Somatisch gezien heeft Aukje al jaren een 
hypothyreoïdie, die adequaat behandeld wordt.

Het dagelijkse functioneren van Aukje wordt beïnvloed 
door angst en risicovol benzodiazepinegebruik. Bij het 
formuleren van de verpleegkundige diagnose is ge-
bruikgemaakt van de NANDA International.
Met de International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) is Aukjes functioneren in 
kaart gebracht met beperkingen en beschermende 
factoren, zodat richting gegeven kan worden aan de 
behandeling.  

Haar benzodiazepinegebruik veroorzaakt enerzijds een 
afhankelijkheid en anderzijds ervaart ze het als een 
beschermende factor. 

BEHANDELING 
Aan de hand van de Nursing Intervention Classification 
(NIC) en de Nursing Outcome Classification (NOC) zijn 

doelen en interventies geformuleerd. Deze zijn  
gericht op:
–  angstreductie door het bevorderen van het gevoel 

van veiligheid;
–  aanleren van effectieve copingstrategieën; 
–  bevorderen van adequaat geneesmiddelengebruik 

door psycho-educatie;
–  behandelen van het benzodiazepinemisbruik; 
–  vergroten van de persoonlijke veerkracht door 

aandachtig luisteren en gezamenlijke doelen stellen;
–  inzetten van ondersteuning door de omgeving.

BENZODIAZEPINEAFHANKELIJKHEID EN 
BEHANDELING BIJ OUDEREN
De prevalentie van angststoornissen bij mensen van 
55 jaar en ouder is 10-15%. Uit onderzoek blijkt echter 
dat 99% van deze angststoornissen zich al voor het 63e 
levensjaar hebben gemanifesteerd.3 

Een angststoornis is de belangrijkste indicatie voor 
het gebruik van benzodiazepinen. Benzodiazepinen 
dienen voor korte duur (14 dagen) voorgeschreven 
te worden, maar een derde van alle oudere 
benzodiazepinegebruikers neemt deze langdurig in.4

Een hoge dosering benzodiazepine brengt 
gezondheidsrisico’s met zich mee zoals een grote kans 
op cognitieve schade, heupfracturen, vermoeidheid, 
verslechterde mobiliteit en afname van de ADL-
capaciteit.5

Chronisch benzodiazepinegebruik is echter slecht 
behandelbaar bij ouderen vanwege de vaak 
onderliggende problematiek zoals angst.2 Bij 
behandelingen van angstklachten is de cognitieve 
gedragstherapie (CGT) het meest effectief.6 

Bij de afbouw van benzodiazepinegebruik bestaat 
de behandeling idealiter uit een combinatie van CGT, 
psycho-educatie, motiverende gespreksvoering (MGV) 
en een afbouwschema.5,7 Er zijn echter (nog) geen 
levensspecifieke behandelprogramma’s ontwikkeld.8 Ook 
is bekend dat ouderen die benzodiazepinen gebruiken 
moeilijk te overtuigen zijn van de zin om met deze 
geneesmiddelen te stoppen. Zij ervaren vaak geen 
nadelen van het gebruik.9

BEPERKEND MANIFESTEERT ZICH IN: BESCHERMEND

• ineffectieve coping 
• angst
•  risicovol gedrag voor de 

gezondheid

•  ernstige verstoring van het energieniveau (b1300.3) 
• ernstige verstoring in de hunkering (b1303.3) 
• lichte verstoring van het geheugen (b144.1) 
•  ernstige verstoring van het maatschappelijk leven (d910.3) 

• het geloof 
•  contact met haar 

kinderen

Tabel 1 Verpleegkundig diagnostische beperkende en beschermende factoren.
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In de richtlijn Dubbele diagnose10 wordt als interventie bij 
comorbide angstklachten aanbevolen de benzodia-
zepineafhankelijkheid eerst aan te pakken. Dit wordt 
gedaan om te beoordelen of de angstklachten ver-
minderen bij abstinentie. Ook met het oog op de 
gezondheidsrisico’s die het chronisch gebruik met zich 
meebrengt was dit in eerste instantie het doel van de 
behandeling. Er werd gestart met psycho-educatie over 
de risico’s van afhankelijkheid en uitleg over het 
geprotocolleerde afbouwschema in de vorm van 
gereguleerde dosisreductie.11 De bedoeling was dit te 
integreren met onderdelen van de cognitieve gedrags-
therapie voor middelengebruik.12 
Dit stuitte echter op zoveel weerstand en angst van 
Aukje dat besloten werd een andere strategie in te 
zetten en de behandeling primair te richten op angst-
reductie en aan te sluiten bij haar persoonlijke 
behoeften.
Vanuit de presentietheorie13 (waarin de relationele 
afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor 
hulp en steun wordt gezien) is als eerste stap gekozen 
een basis te creëren, waardoor Aukje de verpleegkundig 
specialist zonder angst toeliet in haar leven. Ook werd 
er gebruikgemaakt van motiverende gespreksvoering 
(MGV). 

RESULTATEN
Vanaf het eerste contact werd ernaar gestreefd aan-
sluiting en verbinding tot stand te brengen. De verpleeg-
kundig specialist verbond zich met Aukje door betrouw-
baar te zijn in het nakomen van haar afspraken: present 
te zijn.13 Er werd afgesproken dat de verpleeg kundig 
specialist altijd zou langskomen, ook al belde Aukje af. 
De verpleegkundig specialist had geen haast, paste zich 
aan Aukjes tempo aan en toonde respect voor haar 
leefwereld.13 Na verloop van tijd was het resultaat dat 
Aukje aangaf zich op haar gemak te voelen, geen 
afspraken meer afzegde en ook tussen door opbelde 
om even te praten over wat haar die dag had bezig-
gehouden.

Toen er een band tot stand was gekomen, besteedde de 
verpleegkundig specialist een aantal gesprekken aan 
zaken die belangrijk waren (geweest) in het leven van 
Aukje. Aan de hand van het samen doorbladeren van 
haar fotoalbums en plakboeken bleek dat ze een liefde 
had voor orgel spelen. Het was echter jaren geleden dat 
Aukje achter het orgel had plaatsgenomen. Ze voelde 
geen rust om te spelen vanwege haar altijd aanwezige 
angst, vermoeidheid en het de hele dag door obsessief 
tellen van de lorazepam. Haar grootste wens was weer 
eens een muziekstuk te spelen. Samen met haar werd 
gekeken hoe ze deze wens kon realiseren. Ook haar 
kinderen werden uitgenodigd om mee te denken.
Aukje besefte zelf dat haar angst haar belette om deze 
wens tot uitvoer te brengen. Ze bleef echter volhouden 

dat ze niet zonder lorazepam kon om haar angsten te 
reduceren. Ook op dit moment in het proces, terwijl er 
sprake was van een warme verbinding, was afbouw niet 
bespreekbaar. Het gesprek eindigde dan acuut in angst. 
Het dwangmatig tellen van de hoeveelheid lorazepam 
bleef een terugkerend gespreksonderwerp. 

MGV werd ingezet om de weerstand te doorbreken en 
de veerkracht te vergroten. Verandertaal werd uitgelokt 
door vooruit te kijken. Aukje gaf aan dat ze rust hoopte 
te krijgen bij de wetenschap dat er altijd genoeg 
lorazepam in huis zou zijn. Hierop besloot de verpleeg-
kundig specialist Aukje zelf de regie te geven over de 
hoeveelheid. Met enige overredingskracht ging ook de 
huisarts akkoord. Aukje mocht zelf bepalen hoeveel 
doosjes ze op voorraad had. Dit had het verwachte 
effect. Na twee maanden bleek Aukje zelf afgebouwd te 
hebben tot drie tabletten per dag. Zowel de angst als de 
vermoeidheid is vervolgens dusdanig afgenomen dat 
ze weer orgel kan spelen. Ook is Aukje in staat om 
effectievere copingstrategieën in te zetten, zoals 
iemand bellen in plaats van lorazepam nemen, als ze 
zich angstig voelt.

DISCUSSIE
Er is weinig onderzoek te vinden over specifieke 
behandelinterventies voor ouderen.9 Oude Voshaar2,7 
geeft aan dat bij het afbouwen van langdurig benzodia-
zepinegebruik de behandeling van onderliggende 
problematiek van belang is. Ouderen zijn echter 
tevreden over de resultaten van benzodiazepinen en 
zijn huiverig dat bij stoppen met het gebruik de oude 
klachten terugkomen.14 Dit veroorzaakt een afhanke-
lijkheid die moeilijk te behandelen valt, omdat de 
motivatie om af te bouwen ontbreekt. 

Motiverende gespreksvoering 
Motiverende gespreksvoering (MGV) is een interventie 
die bruikbaar kan zijn om deze status quo te door-
breken. MGV is gericht op gedragsverandering; centraal 
staan de motivering en het verminderen van de weer—
stand.15

Uit meerdere reviews, randomised controlled trials en 
meta-analyses16,17 blijkt dat MGV een positief effect 
heeft op de behandeling bij benzodiazepine-
afhankelijkheid. Naar het gebruik van MGV specifiek 
bij ouderen is echter weinig onderzoek gedaan.18

Presentiebenadering
Vanwege de heftige angst en weerstand die de 
gangbare interventies opriepen, is in deze gevals-
beschrijving er uiteindelijk voor gekozen om dit los te 
laten. In de presentiebenadering13 wordt benadrukt dat 
goede zorg begint met het luisteren naar de behoefte 
van het individu in plaats van het aanbieden van 
standaardinterventies. Aansluiten en afstemmen zijn 

Gedownload door P. van Herreveld (paulavanh@hotmail.com) op 13-03-2018 08:15:38



48

Casuïstiek

de centrale begrippen. Dit sluit aan bij onderzoek  
naar de door ouderen gewenste bejegening van hulp-
verleners: betrokkenheid en verbinding tonen, goed 
luisteren en aansluiten bij de individuele zorg-
behoeften.19 

Er kan gesteld worden dat de bejegening van de 
verpleegkundig specialist aansloot bij de behoeften van 
Aukje, wat een positieve therapeutische relatie tot 
gevolg heeft gehad. Uit onderzoek20 blijkt dat een goede 
therapeutische relatie een samenhang heeft met het 
behandelsucces. Kwetsbaar in deze gevals beschrijving 
is dat de behandelresultaten van Aukje gelinkt zijn aan 
de therapeutische relatie met de verpleegkundig 
specialist. Hierdoor is het behandel succes niet 
generaliseerbaar naar casussen met soortgelijke 
problematiek.
De presentiebenadering is een essentieel onderdeel van 
de verpleegkundige zorg bij patiënten met een dubbele 
diagnose.21 De ingezette interventies (NIC), zoals 
aandachtig luisteren, uitleg geven, gezamenlijk doelen 
stellen bij de behandeling van angst, ineffectieve 
coping en risicovol gedrag voor de gezondheid blijken 
hier goed toe te passen te zijn. Voor zover bekend is er 
jammer genoeg geen nader wetenschappelijke 
onderzoek gedaan naar de inzet hiervan bij ouderen 
met een benzodiazepineafhankelijkheid en comorbide 
angstklachten. 

CONCLUSIE
In dit artikel bleken de standaardinterventies voor het 
behandelen van benzodiazepineafhankelijkheid niet 
aan te sluiten bij de leefwereld van een angstige oudere 
vrouw. Hierop werd besloten een andere strategie in te 
zetten en de behandeling primair te richten op 

angstreductie en aan te sluiten bij haar persoonlijke 
behoeften; met positief resultaat.
Hoewel de effecten van de presentiebenadering in 
combinatie met MGV positief lijken als interventie bij 
ouderen met angstklachten die kampen met een 
benzodiazepineafhankelijkheid, zijn hier nog geen 
wetenschappelijke gegevens over bekend. Dit vraagt 
om nader onderzoek.

SAMENVATTING
In dit artikel wordt het proces beschreven van het 
realiseren van een effectieve behandeling voor een 
zelfstandig wonende 74-jarige weduwe met chronische 
angstklachten en een jarenlang bestaande benzodia-
zepineafhankelijkheid. Gelet op het gezondheidsrisico, 
is het wenselijk het benzodiazepinegebruik te 
reduceren.
Reguliere interventies hiervoor zijn psycho-educatie en 
een geprotocolleerd afbouwschema in combinatie met 
onderdelen van de cognitieve gedragstherapie voor 
middelengebruik. Dit roept echter zoveel angst en 
weerstand op dat in deze casus is gekozen om eerst 
aansluiting en verbinding te creëren en vervolgens de 
regie bij patiënte te laten. De presentiebenadering is als 
uitgangspunt genomen. Tevens is motiverende 
gespreksvoering ingezet. Dit heeft geresulteerd in een 
door haarzelf geregisseerde afbouw van de benzodia-
zepine. Patiënte blijkt weer in staat haar grootste hobby 
uit te oefenen: orgel spelen. Dit was door haar angsten 
en altijd aanwezige vermoeidheid al jaren niet meer 
gelukt.  
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