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Onderzoek naar een andere manier om te stoppen met benzodiazepinen
Het NISPA verricht in samenwerking met het Radboudumc Nijmegen en Novadic-Kentron
(Stichting voor verslavingszorg in Noord-Brabant) onderzoek naar een andere methode om
te stoppen met Benzo’s. Hieronder leest u de achtergrond van deze studie.
Wat zijn benzodiazepinen?
Benzodiazepinen zijn kalmeringsmiddelen. Ze hebben allemaal als kenmerk dat ze:
•

Spieren ontspannen;

•

Angst dempen of remmen

•

Slaapverwekkend zijn.

Hoe kan ik nakijken of dat ik benzodiazepinen gebruik?
U kan dat zelf nakijken. In onderstaande tabel staan alle benzodiazepinen die in Nederland
verkrijgbaar zijn. Zowel de stofnaam als de merknaam. Als één van deze namen op het
doosje of de strip staat dan hoort het medicijn dat u gebruikt tot de groep benzodiazepinen.
Tabel verkrijgbare benzodiazepinen in Nederland (stofnaam en merknaam)

Stofnaam

Merknaam

Stofnaam

Merknaam

alprazolam

Xanax

loprazolam

Dormonoct

bromazepam

--

lorazepam

Temesta

brotizolam

Lendormin

Lormetazepam

Noctamid

chloordiazepoxide

Librium

midazolam

Dormicum

clobazam

Frisium

nitrazepam

Mogadon

clonazepam

Rivotril

oxazepam

Seresta

clorazepaat

Tranxène

prazepam

Reapam

diazepam

Valium, Stesolid

temazepam

Normison

flunitrazepam

Rohypnol

zolpidem

Stilnoct

flurazepam

Dalmadorm

zopiclon

Imovane

Waarom zou ik moeten stoppen met benzodiazepinen?
Hoewel er nauwelijks een goede reden is kalmeringsmiddelen uit de groep benzodiazepinen,
langer dan een paar weken te gebruiken gebeurt dit toch vaak. Bijna een half miljoen
mensen in Nederland zijn langdurige gebruikers van dergelijke middelen. Dit langdurige
gebruik heeft diverse negatieve gevolgen. U kan daarbij denken aan verminderde motorische
vaardigheden en problemen met geheugen, leren en planning. Gebruik van benzodiazepinen
gaat daarom gepaard met meer ongevallen in het verkeer en thuis. Daardoor zijn er ook
vaker botbreuken bij mensen die benzodiazepinen gebruiken.
Een ander belangrijk probleem van langdurig gebruik is verslaving.
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Wat is verslaving?
Een kenmerk van verslaving is dat de gevoeligheid voor kalmeringsmiddelen minder wordt
zodat mensen meer of vaker dit middel gebruiken om nog iets van effect te ervaren. Dit
wordt gewenning genoemd.
Verslaving kenmerkt zich ook door het optreden van ontwenningsklachten bij minderen of
stoppen. Ontwenningsklachten uiten zich op diverse wijzen (zie tabel) maar de belangrijkste
klachten zijn toch wel angst en of slaapproblemen. Er wordt dan alleen nog maar gebruikt
om deze ontwenningsklachten niet (meer) te ervaren.
Ongeveer de helft van de chronisch gebruikers wordt verslaafd, kan niet meer goed stoppen
en voelt zich vaak angstig.
Tabel Mogelijke ontwenningsklachten bij het stoppen met benzodiazepinen.

Versnelde hartslag
Verhoogde bloeddruk
Verhoogde temperatuur
Trillen of beven
Inslaapproblemen
Dromen of nachtmerries
Doorslaapproblemen
Angst of paniek
Prikkelbaarheid
Spierspanning/ pijn
★

Spierschokken/ kramp
Misselijk
Braken
Verminderde eetlust
Neerslachtig gevoel
Flauw gevoel
Onwezenlijk gevoel
Irritatie van de ogen
Duizelig
oorsuizen

Coördinatie probleem
Geheugenverlies
Vreemde smaak in de mond
“Slapen” van handen of benen
Gevoelig voor licht/geluid/ geur
Gevoelig voor aanraking
Voorwerpen lijken te bewegen
Hallucinaties★
Epileptische aanval
Ernstig verward

Zien of horen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn

Als ik wil stoppen hoe kan ik dat dan het beste doen?
Als u nog nooit eerder gestopt bent dan kunt u ze het beste zelf afbouwen. Doe dit wel na
overleg met uw arts. Als u dit hebt geprobeerd zonder succes dan kunt u het beste naar de
huisarts gaan en vragen of hij u wil helpen met afbouwen.
Hoe groot is de kans dat het me lukt om te stoppen?
Ongeveer twee derde van de mensen met verslaving aan kalmerende middelen lukt het om
te stoppen. Helaas valt de helft hiervan binnen een jaar terug. Dat betekent dat ongeveer
een derde van alle mensen het lukt om langdurig te stoppen.
Wat zijn de voordelen van stoppen?
Uit onderzoek blijkt dat als het lukt om te stoppen:
•

De leer en geheugenfuncties herstellen

•

Het risico op ongevallen en botbreuken normaal wordt

•

Het slapen bij 70% van de mensen beter is na een jaar
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•

De mensen een betere kwaliteit van leven ervaren;

•

Dat dit ook gezien wordt door vrienden en familie;

•

Dat mensen minder vaak de huisarts bezoeken

Een nieuwe methode om te stoppen?
De laatste twintig jaar is vooral in Italië en Australië ervaring opgedaan met een andere
manier om af te kicken. Mensen krijgen het geneesmiddel flumazenil per infuus gedurende
4-7 dagen. Studies laten zien dat iedereen de behandeling binnen een week afmaakt. Na die
week zijn mensen volledig afgekickt van de kalmeringsmiddelen, zonder dat ze ernstige
ontwenningsklachten ondervinden.
Hoe werkt flumazenil?
Het lijkt erop dat flumazenil de gevoeligheid van de hersenen voor kalmeringsmiddelen weer
normaal maakt.
Wat willen we doen?
We willen onderzoeken of dat deze methode in Nederland uitvoerbaar en veilig is. Daarvoor
willen we dertig mensen met een ernstige afhankelijkheid van kalmeringsmiddelen
behandelen middels de flumazenil methode. Alle dertig mensen patiënten krijgen gedurende
zes dagen een infuus met flumazenil. Het effect van de behandeling willen we beoordelen
door te kijken naar ontwenningsklachten, veiligheid, angstklachten en slaapproblemen. Ook
doen we eenmaal bloedonderzoek. Vragenlijsten en computertesten over
ontwenningsklachten, angstklachten, slaap en fitheid overdag worden afgenomen
voorafgaand en tijdens het infuus. Omdat we ook willen weten hoe het met de mensen gaat
na de behandeling, herhalen we deze metingen nog na een maand en na drie maanden.
Uit de studies in Australië en Italië blijkt dat ongeveer één op de honderd patiënten een
epileptische aanval krijgt tijdens de behandeling. Een dergelijke aanval kan zich ook
voordoen bij de afbouw van kalmeringsmiddelen. In principe herstelt iedereen van zo’n
epileptische aanval zonder gevolgen. Toch willen we willen we meer weten over deze nare
bijwerking. Door het afnemen van een hersenfilmpje (EEG) hopen we beter inzicht krijgen
hoe vaak mensen tijdens een flumazenil behandeling een voorstadium van een epileptische
aanval hebben. Ook gebruiken we de hersenfilmpjes om meer te weten over de slaap tijdens
de behandeling.
Belangrijkste voor- en nadelen van de behandeling met infuus
Belangrijkste nadelen van deze behandeling zijn:
1

Het gedurende zes dagen hebben van een infuus;

2

Het extra invullen van vragenlijsten en uitvoeren van computertesten;

3

Driemaal in de nacht een hersenfilm laten maken;

4

Drie extra contacten in de eigen regio.
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5

Een kans van een op honderd op een epileptisch insult.

De belangrijkste voordelen van deze behandeling zijn:
1. Een kortere behandeling van ontwenning, ontgifting binnen 12 dagen in plaats van de
gebruikelijke weken tot maanden;
2. Het krijgen van een behandeling die vrijwel zeker afgemaakt wordt en mogelijk beter
resultaat heeft na drie maanden in vergelijking met de gebruikelijke behandeling;
3. Waarschijnlijk minder ernstige ontwenningsklachten in vergelijking met de
gebruikelijke behandeling.
Heeft u vragen? Mogelijk vind u de antwoorden in de informatiebrief of ‘veel gestelde vragen’
op deze website of mail naar: Erik.Paling@radboudumc.nl
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