ONDERZOEK BENZODIAZEPINEN: “TEGENGIF” KAN VERSLAVING AAN SLAAP- EN
KALMERINGSMIDDELEN DOORBREKEN
VERSLAAFD AAN PILLEN
Benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) zijn maar zelden geschikt voor langdurig
gebruik, en toch slikken 400.000 Nederlanders weken, maanden of zelfs jaren benzo’s zoals
oxazepam en diazepam. Daarvan is zeker de helft verslaafd. Deze verslaving doorbreken is
moeilijk: de ontwenningsverschijnselen kunnen heftig zijn en ironisch genoeg zijn de
klachten vaak dezelfde als die waarvoor de medicijnen genomen werden: paniek, angst en
slapeloosheid. Ook duurt het afbouwen vele weken, wat een aanslag is op de motivatie.
Verslavingsarts Erik Paling doet daarom onderzoek naar een betere, snellere methode om
verslaving aan benzo’s te doorbreken met het medicijn flumazenil. En legt en passant ook
meteen uit hoe de ontwenningsverschijnselen ontstaan en waarom flumazenil een oplossing
kan zijn.
Verslavingsarts Erik Paling: “Benzodiazepineverslaving is een gemene verslaving. Eenmaal
begonnen, kunnen of willen veel mensen niet meer stoppen. Van de 200.000 mensen die
verslaafd zijn, lukt het ongeveer twee op de drie mensen om af te bouwen tot nul. Maar de
helft daarvan is na een jaar weer teruggevallen. En deze cijfers gelden voor mensen die een
relatief lage dosis slikken. Voor mensen die hoge doses slikken – meer dan de standaard
dagdosis – zijn de cijfers waarschijnlijk slechter.”
OUD, MAAR NIET ZO GELUKKIG
De meeste mensen blijven redelijk functioneren met benzodiazepinen en het levert niet
zulke grote gezondheidsrisico’s op als alcohol of andere drugs. Je kunt er dus oud mee
worden. Maar waarschijnlijk niet heel gelukkig. Erik: “Je bent minder alert, dus het risico op
ongevallen neemt sterk toe. De cognitieve functies nemen ook af, waardoor je geheugen,
plannings- en leervermogen afnemen. Bovendien raak je snel afhankelijk van benzo‚’s,
waardoor je veel klachten krijgt als je toch wilt minderen. Ook zorgt de verslaving voor
angst- en stemmingsklachten. En hoewel benzo’s vaak geslikt worden om beter te slapen,
neemt het effect binnen enkele weken sterk af, en wordt de kwaliteit van je slaap zelfs
minder.”
VERBORGEN VERSLAVING
Redenen genoeg om hulp te zoeken, en toch komen maar weinig mensen met
benzodiazepineverslaving terecht in de zorg. Erik: “Het is echt een verborgen verslaving. De
meeste mensen die chronisch benzodiazepines gebruiken, zien zichzelf niet als verslaafd, en
zijn bovendien erg bang om met de medicijnen te stoppen, omdat ze de angst-, slaap- of
lichamelijke klachten niet terug willen. Maar hoewel de klachten tijdelijk erger kunnen
worden, blijkt uit onderzoek dat een half jaar na het stoppen mensen zich vaak veel beter
voelen en beter slapen. En met goede hulp is stoppen met benzodiazepines wel mogelijk.”
TEGENGIF
Langzaam afbouwen van benzodiazepines is een proces dat maanden kan duren en gepaard
gaat met allerlei vervelende klachten, zoals hartkloppingen, trillen, maagklachten en
overprikkelde zintuigen. Als dat plaatsvindt in de kliniek (bijvoorbeeld bij bijkomende
verslavingen of bij mensen die afhankelijk zijn van zeer hoge doses benzodiazepines) is dat
bovendien een dure behandeling. Maar het proces lijkt versneld te kunnen worden door

mensen via een infuus een “tegengif” toe te dienen: flumazenil. Deze stof wordt onder
andere op de spoedeisende hulp gebruikt om een overdosering tegen te gaan. In een heel
lage dosis gedurende zes dagen lang, kan flumazenil echter ook gebruikt worden om het
lichaam te ontwennen en de afhankelijkheid te doorbreken.
Erik: “Onderzoek naar deze methode heeft in Australië en Italië al tot positieve resultaten
geleid. Alle deelnemers waren na de behandeling volledig gestopt, met een afname van de
klachten tijdens het afbouwen. We willen dit onderzoek nu herhalen in Nederland, om te
testen of het haalbaar en veilig is. En daarbij willen we ook het verloop van de angst- en
slaapklachten voor, tijdens en na de detox vastleggen. Want daar zijn veel gebruikers bang
voor.”
GEEN WONDERMIDDEL
Het onderzoek op de afdeling psychiatrie van het Radboud `ziekenhuis te Nijmegen is in
februari 2017 gestart. Maar zelfs als de resultaten gunstig zijn, is het nog niet voor alle
benzoverslaafden een wondermiddel. In de eerste plaats omdat de lichamelijke ontwenning
nog maar het begin is. De oorspronkelijke klachten waarvoor de middelen werden
ingenomen, moeten natuurlijk ook worden aangepakt. Ook lijkt flumazenil bij ongeveer 1%
van de mensen een epileptische aanval te kunnen veroorzaken. Dat is in principe eenmalig,
maar behandeling buiten een kliniek ligt dan niet direct voor de hand. Voorkomen blijft dus
beter dan genezen.
VOOR DE START PRATEN OVER STOPPEN
Erik: “In de meeste gevallen schrijft een arts benzodiazepines voor, waarna de huisarts
degene is bij wie herhaalrecepten wordt aangevraagd. Maar als een gebruiker eenmaal
afhankelijk is, is het voor een arts zéér moeilijk om hem of haar te motiveren om te stoppen.
Daarom zou elke arts, nog vóór het middel wordt voorgeschreven, met de patiënt moeten
afspreken hoelang het middel gebruikt wordt en wanneer hij of zij weer stopt. Want anders
raak je als patiënt van de regen in de drup.”
MEER WETEN OVER DIT ONDERZOEK?
Neem contact op met erik.paling@radboudumc.nl
HOE ONTSTAAN ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN BIJ BENZODIAZEPINES?
Erik: “Grofweg kan je hersencellen indelen in twee soorten. De ene soort dempt de activiteit
van de hersenen en de andere soort activeert de hersenen. Natuurlijke stoffen in je
hersenen stimuleren de dempende cellen als ze worden opgevangen door de antennes – de
receptoren – van die cellen. Maar benzodiazepines stimuleren de dempende cellen ook, en
heel sterk. De dempende cellen gaan dan overheersen, waardoor je slaperig en minder
angstig wordt. Dat werkt perfect, maar als je dat elke dag doet, ontstaat gewenning. De
hersenen zoeken een nieuw evenwicht tussen demping en activiteit, want een hele dag suf
zijn, vindt het lichaam niet prettig. Daarom neemt het aantal receptoren op de dempende
hersencellen af. Je wordt dus minder gevoelig voor de benzo’s. Maar omdat de receptoren
die overblijven wel nog steeds benzo’s blijven opvangen, wordt de hersenactiviteit nog wel
enigszins gedempt. Als je dan plots stopt, gebeurt het omgekeerde. Geen benzo’s meer, en
doordat er veel minder receptoren zijn, zijn de dempende hersencellen ook niet meer
gevoelig voor de natuurlijke stoffen in het lichaam. De demping valt dus volledig weg en de

hersenen worden veel te actief. Dit uit zich in trillen, zweten, angsten, slaapproblemen en
andere ontwenningsklachten. Omdat de hersenen nu weer té actief zijn, zoekt het lichaam
weer het oude evenwicht zoals dat er was voordat begonnen werd met benzo’s. Het aantal
receptoren op de dempende hersencellen neemt weer toe naar het normale aantal, maar
dat duurt een tijd. Wat doet flumazenil nu in dit proces? Het lijkt er sterk op dat flumazenil
de aanmaak van de receptoren stimuleert, waardoor je sneller en makkelijker kan stoppen
met de benzo’s.”
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