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Doel Het in kaart brengen van effecten van slaap
en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen), en het 
stoppen met deze middelen zoals ervaren door de ge
bruikers, en de mening van de huisarts daaromtrent. 
Methode In negen huisartspraktijken werden door 
506 gebruikers en hun huisartsen twee postenquetes 
ingevuld. Naar de wijze van gebruik werden de res
pondenten ingedeeld in vier groepen: kortdurend ge
bruikers (eenmalig en episodisch) en langdurig ge
bruikers (episodisch en continu). 
Resultaten De gebruikers bleken in het algemeen 
weinig bijwerkingen aan te geven; de huisartsen ga
yen in overgrote meerderheid 'afhankelijkheid' aan 
als nadelig neveneffect bij langdurig gebruik. Bij de 
gebruikers lag de satisfactie ten aanzien van het mid
del bij langdurig gebruik hoger dan bij eenmalig ge
bruik. Langdurig-continu gebruikers scoorden hoger 
op een medicijnverslavingsindex, deze groep bleek 
meer 'drug-seeking-behaviour ' te vertonen dan de 
langdurig-episodisch gebruikers. De huisartsen ble
ken bij de vraag naar meer of sterkere middelen 
slechts zelden hun voorschrift niet te veranderen. De 
huisartsen rapporteerden bijna de helft van de lang
durig gebruikers ooit gemotiveerd te hebben tot 
stoppen, waarbij het in ongeveer een kwart van die 
gevallen ook tot een stoppoging kwam. Met uitzon
dering van de continu gebruikers gaven de gebrui
kers aan dat ze veelal zonder hulp hun gebruik zou
den kunnen staken. 
ConcIusie Als het op motiveren tot stoppen aan
komt, vormen eventuele bijwerkingen geen argu
ment en is de hoge satisfactiegraad een belemmeren
de factor. 
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Inleiding 

Bij het langdurig gebruik van slaap- en 
kalmeringsmiddelen lijkt de patient vaak 
degene te zijn die de voortzetting ervan 
bepaalt: benzodiazepinen worden vaak 
via herhalingsrecepten zonder arts-pa
tientcontact verstrekt. 1 In dat verb and rijst 
de vraag in hoeverre de huisarts op de 
hoogte is van de aard en het beloop van het 
benzodiazepinegebruik van zijn patienten 
en hoe zijn visie hierop is. Daamaast is de 
vraag of huisartsen tendensen van zoge
naamd 'drug-seeking behaviour' bij hun 
patient nog kunnen herkennen.2 Hiermee 
wordt bedoeld dat de patient geregeld om 
een hogere dosis medicijnen of een sterker 
middel vraagt; in hoeverre stemt de arts 
hiermee in en in welke mate voelt hij zich 
vrij in het voorschrijven? 

De hoge satisfactiegraad bij benzodia
zepinegebruikers, die in sommige studies 
oploopt tot ruim 90 procent, illustreert een 
grote tevredenheid en zal het stoppen of 
verminderen van benzodiazepinegebruik 
mogelijk verhinderen.3. 5 Ret optreden op 
de lange termijn van lichamelijke afhan
kelijkheid (bij stoppoging kunnen re
bound- en ontwenningsverschijnselen op
treden) naast psychische afhankelijkheid 
en verslaving vormt een ander pro
bleem.6,7 Hierdoor wordt gemakkelijk 
naar het middel teruggegrepen en wordt de 
stoppoging verijde\d. 8. 10 

Dat de voorschrijvend huisarts op de 
hoogte is van de nadelige effecten van 
benzodiazepinen, de patient-gebruiker te
vreden is over zijn medicatie en inmiddels 
een vertrouwde weg heeft om het medica
ment te verkrijgen, betekent dat er een 
spanningsveld kan liggen tussen arts en 
patient. Daarom kan het van belang zijn de 
mening van patienten en hun huisartsen 
met elkaar te vergelijken met be trekking 
tot aspecten als behandelingseffect, bij
werkingen, afhankelijkheid en wenselijk
heid van c.q. bereidheid tot stoppen. 

Voor het ontwerpen van interventies om 
reductie of stoppen te bewerkstelligen bij 
langdurig benzodiazepinegebruik is het 
nuttig meer inzicht te krijgen in factoren 
die een rol spelen bij stoppogingen (op ad
vies van de huisarts of op eigen initiatief). 

Benzodiazepinegebruikers kunnen niet 
als een homo gene groep beschouwd wor
den wat betreft het innamepatroon; ie
mand die het middel eenmalig kortdurend 
inneemt, is immers een heel ander soort 
gebruiker dan de persoon die dit al jaren 
dagelijks doet. In dit onderzoek is daarom 
uitgegaan van een indeling in gebruikers
groepen 'kortdurend' (eenmalig of episo
disch) en 'langdurig' (episodisch of conti
nu). 

Er is gezocht naar een antwoord op de 
volgende vragen: 
• In hoeverre worden door de gebruikers 

zelf en/of door hun huisartsen onge
wenste neveneffecten van het middel 
aangegeven? 

• In hoeverre zijn gebruikers tevreden 
over de werking van het slaap- en/of 
kalmeringsmiddel? Wat is de mening 
van de betreffende huisartsen ten aan
zien van het behandelingseffect? 

• In hoeverre zijn gebruikers afhankelijk 
van het middel en zijn er tendensen van 
het zogenaamde 'drug-seeking beha
viour' waameembaar? 

• In hoeverre is er behoefte ofbereidheid 
van gebruikers en/of artsen om het ge
bruik van het middel te minderen of er
mee te stoppen? Zijn de gebruikers naar 
eigen zeggen en naar het oordeel van de 
huisarts door hun arts ooit gemotiveerd 
te stoppen, alvorens ze pogingen tot 
stoppen ondemomen hebben? Stoppen 
ze dan met ofzonder deskundige hulp? 

Methode 

Deze studie vormt een onderdeel van een 
onderzoek dat plaatsvond in negen huis
artspraktijken in Zuid-Limburg, waar 28 
huisartsen werkzaam waren. Het betrof 
verschillende vormen van praktijken (so
lo- en associatiepraktijken en gezond
heidscentra), die aBe zijn aangesloten bij 
het RegistratieNet Huisartspraktijken 
(RNH) van de Universiteit van Maas
tricht. 11 Dit geautomatiseerde bestand, be
heerd door het Medisch en Maatschappe
lijk Informatie Centrum (MEMIC), bevat 
onder andere patientachtergrondgege
Yens, die in dit onderzoek gebruikt zijn. 
Apothekers maakten voor deze praktijken 
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een overzicht van patienten van 30 jaar en 
ouder die in de periode vanaf 1 oktober 
1992 tot 1 oktober 1993 slaap- en/of kal
meringsmiddelen hadden afgehaald 
(n=2485). 

Op basis van de geschatte grootte van 
de onderzoekspopulatie werd na selectie 
door de huisartsen (exclusie op praktische 
gronden zoals taalproblemen en demen
tie), aanvankelijk de helft van deze selec
tie at random schriftelijk benaderd voor 
deelname aan het onderzoek; bij de eerste 
beoordeling bleek de respons echter te 
laag, reden waarom van twee praktijken 
alsnog de totale selecties benaderd werden 
met de vraag of ze mee wilden werken aan 
het enquete-onderzoek (n=I724). 

De enquete omvatte onder meer vragen 
omtrent medicatiegebruik gedurende het 
afgelopen jaar en ervaren lichamelijk en 
psychisch welbevinden. 

Aan de respondenten werd een tweede en
quete gestuurd. Deze vervolg-vragenlijst 
ging in op aard en omvang van het gebruik 
van het slaap- en/ofkalmeringsmiddel, de 
satisfactie, eventueel ervaren bijwerkin
gen en stoppogingen met de afloop hier
van. Bovendien bevatte deze enquete een 
gecorrigeerde medicijnverslavingsindex 
(MVI) met als doel een indruk te krijgen 
van de mate van medicijnverslavingsge
drag. lO Deze gecorrigeerde index is opge
bouwd uit drie dimensies: 
- vragen omtrent drug-seeking gedrag; 
- vragen over de voor- en nadelen van het 

gebruik; 
- vragen omtrent het roes- en kick-effect 

van het middel. 
Ter beoordeling van de interne consisten
tie van de voor de index bestemde vragen
reeks werd Crohnbach's alfa bepaald: 
deze bedroeg 0,53. De subscore 'tevre
denheid over de werking' uit de tweede di
mensie had een sterk negatieve invloed op 
de alfa; door dit item weg te laten steeg de 
alfa naar 0,71. We gebruikten voor het on
derzoek daarom deze aangepaste versie. 
De subscore 'tevredenheid over de wer
king' werd apart als variabele geanaly
seerd. 

De score van de MVI-index had een va
riatie van 0 tot 42; deze waarden zijn rela-
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tief en hebben slechts betrekking op de on
derzochte patienten-populatie: hoe hoger 
de score, des te sterker het verslavingsge
drag. 

De gebruikers werden gesplitst in twee 
groepen: kortdurend gebruik «3 maan
den) en langdurig gebruik (:2:3 maanden). 
Vervolgens werd in beide groepen nog
maals een onderverdeling gemaakt: de 
kortdurend gebruikers werden verdeeld in 
eenmalig gebruikers (een episode) en epi
sodisch gebruikers (diverse episoden) en 
de langdurig gebruikers in episodisch en 
continu gebruikers. Deze vier groepen ge
bruikers werden onderling vergeleken, 
waarbij de groep van de kortdurend-een
malig gebruikers als referentiepunt dien
de, zijnde de groep die het meest de niet
gebruiker benadert. 

Na enquetering van de patienten werd 
aan de huisarts een vragenlijst gezonden, 
die enerzijds bestond uit vragen die ook in 
de patientenlijst aan bod kwamen, ander
zijds uit specifieke vragen omtrent pre
scriptiegedrag, dosisaanpassingen en de 
bijdrage aan eventuele stoppogingen. 

De antwoorden uit de enquetes werden be
werkt en geanalyseerd met behulp van het 
softwareprogramma Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS).l2 Bij de 
analyse werd gebruik gemaakt van de X2-

test, de Student-T -test en de Mann-Whit
ney-U-test. De gevonden verschillen wer
den statistisch significant geacht bij 
p~0,05. Indien het aantal waarnemingen 
zeer gering was, zijn geen toetsresultaten 
gepresenteerd; dit betrof vooral de groep 
kortdurend-episodisch gebruikers (n= 11). 

Resultaten 

Onderzoekspopulatie 
De respons op de eerste enquete bedroeg 
51 procent. Vergelijken we de uiteindelijk 
in het onderzoek opgenomen gebruikers
respondenten met de non-respondenten 
van de eerste enquete, dan blijkt dat de 
non-responsgroep niet verschilt qua ge
slachtsverdeling, maar weI minder men
sen in de leeftijd van 50-70 jaar en meer 
ouderen (>70 jaar) bevat en (daarmee ge-

correleerd) meer laag opgeleiden, meer 
ziekenfondsverzekerden en meer mens en 
die geen partner hebben en/of alleen
staand zijn. 

Op de vervolgenquete betreffende het 
specifieke slaap- of kalmeringsmiddel re
ageerde 69 procent. 

De verde ling over de vier groepen ge
bruikers is weergegeven in tabell. Er wa
ren 95 kortdurend gebruikers (18 procent) 
en 411 langdurig gebruikers (82 procent). 
Er was geen verschil in de geslachtsverde
ling tussen de kortdurend en langdurig ge
bruikers. Beide groepen langdurig gebrui
kers bleken ouder te zijn dan de kortdu
rend-eenmalig gebruikers (p<O,OOI). De 
gebruikte middelen waren aIle, op 1 pro
cent na, benzodiazepinen. 

Huisartsen 
Bij analyse van de gegevens uit de artsen
vragenlijst bleek dat in 88 pro cent van de 
gevallen de huisartsen op de hoogte waren 
van het benzodiazepinegebruik van hun 
patienten, vaker bij langdurig gebruikers 
(91 procent) dan bij eenmalig gebruikers 
(78 procent). In geval van een herhalings
recept (langdurig gebruik) gaven de huis
artsen aan in 32 procent van de gevallen 
zelf het eerste voorschrift afgegeven te 
hebben. Anderen die het recept voor de 
eerste keer uitschreven, waren onder an
dere collega-huisartsen (47 procent) en 
specialisten (11 procent); bij lO procent 
was dit onbekend. 

Van langdurig gebruikers was het de 
huisartsen in 56 procent van de gevallen 
onbekend voor welke klacht het middel bij 
de start voorgeschreven werd. Gevraagd 
naar de klacht waarvoor de medicatie tij
dens de onderzoeksperiode werd voorge
schreven, wisten zij deze veelal weI te be
noemen. Benzodiazepinen bleken vooral 
te worden voorgeschreven voor 'slape
loosheid' (44 procent) en 'gevoelens van 
nervositeit en gespannenheid' (31 pro
cent). 

Bijwerkingen 
Door de gebruikers werden in het alge
me en weinig ongewenste neveneffecten 
van het benzodiazepinegebruik opgege
yen; 88 procent zei geen bijwerkingen er-
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varen te hebben, waarbij er geen verschil 
was tussen de diverse groepen gebruikers. 
Uit de antwoorden op een open vraag naar 
bijwerkingen bleek dat deze bestaan uit 
'slaperigheid', 'duizeligheid' en 'concen
tratiestoomissen' en 'lichamelijke klach
ten', voomamelijk hoofdpijn en klachten 
van gastro-intestinale aard. Praktisch 
nooit werd door de gebruikers 'afbanke
lijkheid en gewenning' aangegeven. 

Voor zover bij de huisartsen bekend 
(drie kwart van de onderzoekspopulatie) 
meldden ze bij kortdurend-eenmalig ge
bruikers in 1 ° procent van de gevallen bij
werkingen; bij de langdurig-episodisch 
gebruikers was dit 9 pro cent en bij de con
tinu gebruikers 27 procent. (p<O,OO 1). 
Verder gaven de huisartsen aan dat de aard 
van deze bijwerkingen bij de continu ge
bruikers in 21 procent van de gevallen be
stond uit 'sufbeid, moeheid en slaperig
heid'; veruit het grootste aantal ongewen
ste neveneffecten was volgens hen echter 
'afbankelijkheid en gewenning' (70 pro
cent). 

ONDERZOEK 

TevredeDheid 
Op een 5-puntschaal gaf35 procent van de 
kortdurend-eenmalig gebruikers aan 'zeer 
tevreden' te zijn over de werking van hun 
benzodiazepine, terwijl 16 procent 'zeer 
ontevreden' was; bij de langdurig-episo
disch gebruikers was dat respectievelijk 
54 en 3 pro cent, bij de langdurig-continu 
gebruikers respectievelijk 56 en 4 procent. 
De langdurig gebruikers scoorden gemid
deld hoger ten aanzien van tevredenheid 
dan de eenmalig gebruikers (p<O,OOI). 

Bij de kortdurend-eenmalig gebruikers 
beoordeelden huisartsen het behandelef
fect op de klachten in 52 procent van de 
gevallen als 'goed tot zeer goed', tegen 
respectievelijk 53 en 43 procent bij de 
twee groepen langdurig gebruikers. Voor 
de kwalificatie 'slecht tot zeer slecht' gold 
dat in respectievelijk 3, 5 en 11 procent 
van de gevallen. 

AfbaDkelijkheid 
De gemiddelde score op de medicijnver
slavingsindex (MVI) bedroeg 1,8 voor de 

Tabel1 De onderzoekspopulatie (n=506). onderscheiden in vier groepen 

Kortdurend gebruik <3 maanden 

Eenmalig (n=84) 
30 mannen, 54 vrouwen 
gemiddelde leeftijd 48 jaar 

2 Episodisch (n=11) 
7 mannen, 4 vrouwen 
gemiddelde leeftijd 50 jaar 

Langdurig gebruik ~3 maanden 

3 Episodisch (n=239) 
77 mannen, 162 vrouwen 
gemiddelde leeftijd 59 jaar 

4 Continu (n=172) 
64 mannen, 108 vrouwen 
gemiddelde leeftijd 64 jaar 

Tabel2 Het stoppen van gebruik in de vier groepen gebruikers, perceptie van de 
huisarts. Percentages per groep 

Groep 1 Groep2 Groep 3 Groep4 

I nitiatiefnemer 
- huisarts 47 25 37 
- patient 40 86 54 44 
- anders 13 14 21 19 

Wijze van stoppen 
- acuut 51 29 29 19 
- op eigen houtje 17 43 31 25 
- schema huisarts 17 7 6 
- anders 2 14 4 19 
- onbekend 13 14 29 31 
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kortdurend-eenmalig gebruikers, terwijl 
de langdurig-episodisch gebruikers 2,4 en 
de langdurig-continu gebruikers 3,0 
scoorden; tussen kortdurend-eenmalig en 
langdurig-continu gebruikers was het ver
schil significant (p<O,O 1). Bij vergelijking 
van de twee groepen langdurig gebruikers 
ten aanzien van de samenstellende dim en
sies van de verslavingsindex, bleek aileen 
de dimensie van 'drug-seeking behaviour' 
te verschillen: de continu gebruikers 
scoorden daarin hoger (p<0,001). 

Op de vraag naar ervaren afbankelijk
heid van het middel werd door de kortdu
rend-eenmalig gebruikers in 89 procent 
van de gevallen ontkennend geantwoord, 
door de langdurig-episodisch en de lang
durig-continu gebruikers in respectieve
lijk 59 en 24 pro cent van de gevallen. 

De mate van verslaving is in de arts en
lijst vertaald naar vragen met be trekking 
tot 'drug-seeking behaviour'. Huisartsen 
gaven aan dat 2 procent van de kortdu
rend-eenmalig gebruikers wei eens om 
een hogere dosis van het middel vroeg, 
van de langdurig-episodisch gebruikers 
20 procent en van de continu gebruikers 
27 procent. Desgevraagd gaven de huis
artsen aan bij langdurig gebruikers in 14 
procent van de gevallen 'nooit' met extra 
medicatie in te stemmen en in 20 procent 
van de gevallen 'vaak'. Vragen naar ande
re/sterkere middelen kwamen volgens de 
huisartsen van 5 procent van de kortdu
rend-eenmalig gebruikers en van 18 pro
cent van de langdurig gebruikers. Aan een 
dergelijk verzoek van langdurig gebrui
kers zei 17 procent van de huisartsen 
'nooit' toe te geven, en 45 procent 'niet 
vaak'. 

Op de vraag of de huisarts zich vrij in 
zijn wijze van voorschrijven voelde, ant
woordden de huisartsen 'volledig vrij' 
met betrekking tot 68 pro cent van de kort
durend-eenmalig gebruikers, tegen 35 
procent van de langdurig gebruikers 
(p<O,OOI). 

StoppeD 
Van de langdurig gebruikers gaf 12 pro
cent aan het middel niet meer te nemen; 
van hen gaf 3 7 pro cent aan dit zonder hulp 
bereikt te hebben en 25 procent dat de 
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huisarts daarbij geholpen had. Een op de 5 
stoppers van de groep langdurig gebrui
kers gaf aan dat 'angst voor een versla
ving' de belangrijkste reden voor het stop
pen was. 

Van de niet gestopte langdurig gebrui
kers gaf 71 procent aan nooit het gevoel te 
hebben gehad het gebruik te moeten min
deren of stoppen. Als dit weI zo was, werd 
het in ongeveer 70 procent van de gevallen 
met de huisarts besproken. In de groep 
langdurig-episodisch gebruikers ver
wachtte 79 procent zonder hulp te kunnen 
stoppen, terwij129 procent van de continu 
gebruikers dit op eigen houtje dacht te 
kunnen volbrengen. Als meest geschikte 
persoon bij het begeleiden van een stoppo
ging werd door beide groepen in 54 pro
cent van de gevallen de 'huisarts' ge
noemd. 

Vit de huisartsenquete kon worden af
geleid dat volgens de huisartsen, voor zo
ver het gebruik hen bekend was, 83 (41 
procent) van de langdurig-episodisch ge
bruikers gestopt zouden zijn en 16 (10 pro
cent) van de langdurig-continu gebrui
kers; van de kortdurend-eenmalig en kort
durend-episodisch gebruikers zouden 6 
respectievelijk 2 personen niet gestopt 
zijn. Volgens de huisartsen had van de 
stoppers in de groep langdurig-episodisch 
gebruikers 54 procent de stap tot stoppen 
op eigen initiatief genomen, in de groep 
continu gebruikers 44 pro cent (label 2). 

De huisartsen is ook gevraagd of zij de 
patienten die nog steeds gebruiken, ooit 
hadden gemotiveerd te minderen of te 
stoppen: dat was het geval bij 40 procent 
van de langdurig-episodisch gebruikers en 
bij 49 pro cent van de continu gebruikers. 
Dit had volgens hen in een stoppoging ge
resulteerd bij 26 procent van de langdurig
episodisch gebruikers en bij 31 procent 
van de continu gebruikers. 

Beschouwing 

Dit onderzoek is verricht met behulp van 
een steekproef uit negen huisartspraktij
ken, waarvan de populatie qua demografi
sche opbouw vergelijkbaar is met de na
tionale bevolking.13 Vitgangspunt voor de 
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hier gehanteerde indeling in gebruikers
groepen is de informatie van de patient
gebruiker; deze bepaalt immers veelal zelf 
de gebruikswijze. De gebruikte slaap- en 
kalmeringsmiddelen zijn op 1 procent na 
benzodiazepinen, zodat we ervan uitge
gaan zijn dat gevonden resultaten repre
sentatief zijn voor benzodiazepinege
bruik. 

Omdat het onderzoek retrospectief van 
aard is, is de mogelijkheid van 'recall bias' 
niet uitgesloten. Deze werd echter zo veel 
mogelijk beperkt door gebruik te maken 
van de gegevens van de apotheekselectie, 
zodat personen die vergeten waren het 
slaap- en/of kalmeringsmiddel te vermel
den (35 procent van de respondenten), als
nog benaderd konden worden met vragen 
omtrent het gebruik ervan. De andere 
vorm van vertekening door vergeten van 
feiten he eft vooral te maken met de tijd-as, 
hetgeen bij langdurig gebruik een rol kan 
spelen. Rekening houdend met de non
respons is de groep langdurig gebruikers 
met name in de categorie >70 jaar in wer
kelijkheid mogelijk groter dan door ons 
gevonden. 

In onze steekproef vormden de langdurig 
gebruikers veruit de meerderheid, waaruit 
het belang blijkt van nader onderzoek van 
deze groep gebruikers. Geruststellend is 
dat de meeste huisartsen op de hoogte ble
ken te zijn van het benzodiazepinegebruik 
van hun patienten, vaker bij langdurig dan 
bij kortdurend gebruik; dat zou er echter 
op kunnen wijzen dat kortdurend gebruik 
en de reden daarvoor aan hun aandacht 
ontsnapt, met het mogelijke risico van een 
sluipende overgang naar langdurig ge
bruik. 

Huisartsen bleken veelal te weten waar
voor het middel in de onderzoeksperiode 
gebruikt werd, maar bij langdurig gebruik 
in meerderheid niet (meer) op de hoogte te 
zijn van de beginklacht; dit is waarschijn
lijk het gevolg van het feit, dat in ruim de 
helft van de gevallen van langdurig ge
bruik, het niet de huisarts zelf is geweest 
die het eerste voorschrift gaf, maar naar 
alle waarschijnlijkheid diens voorganger. 

Langdurig gebruikers gaven in meer
derheid aan weinig last van bijwerkingen 

te hebben en bleken in de helft van de ge
vallen (zeer) tevreden te zijn over het mid
del. Begrijpelijkerwij s bleek in deze groep 
de bereidheid gering om het gebruik te 
minderen ofte stoppen. Toch is gemiddeld 
12 procent van hen gestopt, waarvan een 
op de vijfuit angst voor 'verslaving'. 

Dat afhankelijkheid bij met name lang
durig-continu gebruik daadwerkelijk een 
rol kan spelen, wordt onderstreept doordat 
afhankelijkheid gemeten naar de medi
cijnverslavingsindex alleen in de langdu
rig-continu gebruikersgroep groter bleek 
te zijn dan bij kortdurend-eenmalig ge
bruikers; de score op de verslavingsindex 
was betrekkelijk laag voor alle groepen, 
hetgeen overeenkomt met de resultaten 
van het onderzoek van De Berk.2 Boven
dien was afhankelijkheid door langdurig
continu gebruikers minder vaak ontkend 
dan door de langdurig-episodisch gebrui
kers; dit verschil was nog groter ten op
zichte van de kortdurend-eenmalig ge
bruikers. 

Dat huisartsen niet zo vaak actief blij
ken te zijn (in minder dan de helft van de 
gevallen, een cijfer dat mogelijk zelfs nog 
in gunstige zin geflatteerd is door sociaal 
wenselijke antwoorden) met het motive
ren van langdurig gebruikers om te minde
ren of stoppen, is te begrijpen: bij onge
veer de he 1ft van langdurig gebruikers 
werd door de huisartsen aangegeven dat ze 
(zeer) tevreden waren over het behandel
effect en slechts bij een van de vijfwerden 
bijwerkingen gemeld. Daarbij ging het 
dan met name om afhankelijkheid en ge
wenning, hetgeen onder meer tot uiting 
kwam in vragen om een hogere dosis of 
een sterker middel. De druk vanuit de pa
tient daarbij bleek aanzienlijk: de huisart
sen rapporteerden slechts in ongeveer een 
op de zes gevallen voet bij stuk te houden 
en het voorschrift niet te veranderen. Al 
met al geen krachtige prikkels voor huis
artsen om verminderen of stoppen van ge
bruik bij langdurig gebruikers te entame
reno 

Toch gaven langdurig gebruikers aan 
dat de huisarts bij stoppogingen een be
langrijk persoon is: ,ils over minderen ge
sproken werd, gebeurde dat in bijna drie
kwart van de gevallen met de huisarts en 
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ruim de helft gaf aan de huisarts de meest 
geschikte persoon te vinden als begeleider 
bij stoppogingen; en als er gestopt werd, 
had in een kwart van de gevallen de huis
arts daarbij geholpen. Anderzijds werd 
door ruim een derde van de stoppers aan
gegeven dat zij dat op eigen kracht hadden 
gedaan. 

Weliswaar is er verschil tussen gebrui
kers en huisartsen in het opgegeven aantal 
'stoppers', met name bij de langdurig-epi
sodisch gebruikers, maar er blijkt een vrij 
grote groep langdurig gebruikers te zijn 
die niet kan of wil stoppen, noch met, noch 
zander steun. 

ConcIusie 
Van de gebruikers zelf mag men niet veel 
initiatieven verwachten om langdurig 
benzodiazepinegebruik te minderen of te 
stoppen. Als eenmaal het besluit tot stop
pen is genomen, is de uitvoering niet een
voudig, ook al voIgt men daarbij een aan
tal richtIijnen.14,15 Helaas is er weinig eer
stelijnsliteratuur met betrekking tot de 
meest tijd-effectieve manier van het moti
veren tot stoppen van een (tevreden) ge
bruiker. 16 

Het lijkt dus alleszins de moeite waard 
langdurig gebruik te voorkamen en daar
toe bij het starten voorzorgsmaatregelen te 
treffen: 
• De vraag naar een slaap- en/of kalme
ringsmiddeI is veeIal mede ingegeven 
door een mening over deze middelen die 
enerzijds is gevormd op basis van infor
matie hierover van verwanten, vrienden, 
kennissen en media, anderzijds door ei
gen, voorgaande ervaringen met het ge
bruik van deze middelen.17 De huisarts 
dient de juistheid van deze mening te toet
sen alvorens deze middelen voor te schrij
yen. 
• Bij het eerste voorschrift dient ook in
formatie gegeven te worden over mogelijk 
nadelige effecten van het voorgeschreven 
middel, met name in relatie tot de duur van 
gebruik. Hiermee is te voorkomen dat ach
teraf door langdurig gebruikers gesteld 
wordt dat hun die informatie onthouden is 
bij de start van het gebruik.17 
• Bij het eerste voorschrift van een slaap
middel zou de NHG-Standaard Slapeloos-
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heid en Slaapmiddelen als richtlijn aange
houden moeten worden. 18 
• Wil men langdurig gebruik van benzo
diazepinen voorkamen, dan dient bij het 
herhaald - voorschrijven de beginklacht 
uitgangspunt te blijven; veranderingen in 
het klachtenpatroon vereisen een nieuwe 
aanpak. 
• VoIgt men de adviezen om deze midde
len voor beperkte duur voor te schrijven, 
dan zal vanzelfsprekend gezocht moeten 
worden naar altematieven voor behande
ling van de problemen waarvoor het mid
del gebruikt wordt. 
• Herhalingsrecepten via de balie zijn pas 
verantwoord na een aantal spreekuurcon
tacten; de patient zou ook daama mini
maal eens per half jaar het spreekuur die
nen te bezoeken. 

Overigens zijn wij van mening dat huisart
sen geholpen zouden zijn als 'risico-ge
bruikers ' te determineren waren. 

Concluderend kan gesteld worden: 
'Bezint eer gij begint'. En als er begonnen 
wordt, is daarmee de kous niet af, integen
deel: begeleiding is en blijft noodzakelijk. 
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