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Tactus Verslavingszorg behandelt sinds september 2009 cliënten via de internetbehandeling
Benzodebaas.nl. In deze factsheet zijn de belangrijkste bevindingen en resultaten op een rijtje gezet.

Website www.benzodebaas.nl
o

Sinds de lancering in september 2009 tot en met 31 december 2011, is de website
Benzobaas.nl 36.988 keer bezocht door 25.662 unieke bezoekers.

o

De gemiddelde bezoekduur bedraagt 3 minuten.

o

Bezoekers komen op de website via een zoekmachine (38%), direct (27%) of via
verwijzende websites (54%), zoals insomnie.nl, medicijngebruik.nl en volkskrant.nl.

o

De top 3 van meest bezochte website pagina’s is:
1. Feiten, wat zijn benzodiazepinen?
2. Stoppen/minderen, wanneer stoppen?
3. Feiten, soorten en sterktes.

Online behandeling
Doelgroep
o

Deelnemers aan de online behandeling zijn gemiddeld 49 jaar. Circa 60% van de
deelnemers is vrouw en er is een diversiteit aan opleidingsniveaus.

o

Redenen om deel te nemen zijn:


Ik vind dat ik te lang benzodiazepinen gebruik (50-55%)



Ik vind dat ik te veel benzo’s gebruik (10-15%)



Ik ervaar klachten doordat ik benzodiazepinen gebruik (10-15%)



Mijn arts adviseerde mij te stoppen (10-15%)

Benzodiazepinegebruik
o

De meeste deelnemers gebruiken bij aanvang één (60-70%) of twee (20-30%) soorten
benzodiazepinen, voornamelijk om angst of spanning te verminderen of om beter in te
kunnen slapen.

o

Circa de helft van de deelnemers gebruikt de benzodiazepinen al langer dan 10 jaar, 25%
6-10 jaar en 15% zo’n 1-5 jaar. Slechts 10% van de deelnemers gebruikt de
benzodiazepinen korter dan één jaar.

o

Opvallend is dat 35% van de deelnemers het gebruik al langer dan 10 jaar problematisch
vindt.

Behandelverloop
o

Sinds de start hebben 107 cliënten de online behandeling gevolgd.

o

De helft van de deelnemers rondt alle 12 behandelstappen af.
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Behandeleffecten
o

Deelnemers laten een forse afname zien van het benzodiazepinegebruik, uitgedrukt in
Defined Daily Dose (DDD). Zo’n 45% van de mensen die de behandeling afrondt, is
volledig gestopt met het gebruik van benzodiazepinen, de overige mensen gebruiken nog
wel maar een veel kleinere hoeveelheid dan bij aanvang.

o

o

Deelname aan de behandeling leidt tevens tot:


Minder moeite met het onthouden van informatie of gebeurtenissen



Minder last van sufheid en agressieve, geïrriteerde of sombere gevoelens



Minder controleverlies, bijv. iets zeggen of doen waar je later spijt van hebt



Verbetering van de seksuele behoeften en/of prestaties



Toegenomen eetlust

De meeste deelnemers weten ook 6 weken en 6 maanden na afronding van de
behandeling hun verbeteringen in stand te houden.

Ervaringen van deelnemers
o

Deelnemers waarderen de online behandeling als positief, prettig, persoonlijk en veilig.

o

De behandeling krijgt als rapportcijfer een 7.8

o

De hulpverleners krijgen als rapportcijfer een 8.4

o

Deelnemers vinden de persoonlijke ondersteuning van een professionele hulpverlener
het meest waardevolle aspect / onderdeel van de behandeling.

Als ik nu de momentbeschrijvingen van het begin lees, dan moet ik een beetje om mezelf lachen. Hoe
gespannen ik naar bed ging, zelfs met inslapers, en dat ik dan af en toe nog niet eens kon slapen. Nu
ga ik veel ontspannender naar bed en slaap meestal goed! Dat had ik nooit verwacht en was me
zonder hulp van mijn hulpverlener ook niet gelukt.
Erg goed dat deze internetbehandeling er is! Fijn dat dit automatisch door de zorgverzekeraar wordt
vergoed. Ik mis weliswaar het persoonlijke contact met de hulpverlener, maar ik ben er ook van
overtuigd dat deze internetbehandeling goed werkt. Voor mij is belangrijk: ik wilde al langer stoppen
met Xanax, maar deze ondersteuning daarbij via internet is snel, toegankelijk, praktisch en voor mij
van wezenlijk belang.
Ik vond het een hele prettige manier. Ik kon er (dagelijks) mee aan de slag wanneer ik wilde, kon er
net zo lang of kort over doen om bijv. te reageren. Ook het niet hoeven te reizen naar een kliniek oid.
De in zekere zin anonimiteit waarmee ik bedoel niet te hoeven"binnenstappen" bijv. bij de GGZ. Niet
met een ongemakkelijk gevoel in een wachtkamer te hoeven zitten. Ja, ik vond deze manier om van
de Oxazepam en Valium af te komen voor mij althans heel geschikt. Ook wil ik mijn hulpverlener nog
bedanken, haar manier van reageren en de tools die ze mij heeft aangereikt heb ik als heel waardevol
ervaren!

Meer informatie
Vragen of meer informatie over onderzoeksgegevens? Neem dan contact op met Dr. Marloes Postel,
onderzoeker afdeling internetbehandeling, via m.postel@tactus.nl.
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