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Richtlijn om met GHB
te stoppen

hollandse hoogte

DeTiTap-methode
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Bij de DeTiTap-methode (Detoxificatie
door middel van Titratie en Tapering)
wordt de patiënt gestabiliseerd op farmaceutische GHB in een concentratie
van 150 mg/ml. De startdosis in deze
titratiefase wordt bepaald aan de hand
van het actuele GHB-gebruik van de
patiënt. Daarna wordt in de taperingfase de dosering op vaste tijden
geleidelijk verminderd volgens een
2- of 3-uursschema. Elke dag wordt er
2-3 ml GHB per gift minder gegeven.
Op geleide van de symptomen en het
oordeel van de verslavingsarts wordt de
GHB-dosering verminderd. De detoxificatie is afgerond als de GHB-gift geheel
is afgebouwd.

Het groeiende GHB-gebruik
onder vooral jongeren stelt de

Verslaafd aan GHB

verslavingszorg voor proble-

Gamma-hydroxyboterzuur, beter bekend als GHB, is een endogene neurotransmitter. In het uitgaansleven is het
een goedkoop en makkelijk verkrijgbaar alternatief voor alcohol en andere
drugs.14 GHB geeft een relaxed gevoel
en energie en werkt seksueel stimulerend. De gebruiker voelt zich vrijer en
socialer. De stof is vrij snel uitgewerkt
en geeft geen kater.
Vooral jongeren die uitgaan starten met
het middel. De laatste tijd verschuift
het gebruik van de Randstad naar de
provincie, waar het ook buiten het
uitgaansleven wordt geconsumeerd.
Probleemgebruik komt vooral voor
bij gemarginaliseerde groepen en bij
thuisgebruikers in het noorden, oosten
en zuiden van het land en lijkt toe te
nemen.14 15

men. Gelukkig is de zogeheten DeTiTap-methode redelijk
succesvol. Op basis van de
praktijkervaringen met deze
methode is nu een behandelprotocol opgesteld.

H

et gebruik van de zeer
verslavende drug GHB,
gamma-hydroxyboterzuur,
neemt snel toe. Omdat acuut
stoppen met GHB tot ernstige problemen kan leiden, is deskundige medische
begeleiding noodzakelijk. Patiënten met
het GHB-onthoudingssyndroom worden
vaak behandeld met benzodiazepinen.
Omdat GHB-verslaafden nauwelijks gevoelig zijn voor de sederende effecten van
benzodiazepinen zijn zeer hoge doseringen nodig.1-3 Daarom kan deze medicatie
maar beperkt worden toegepast.4-6 Als
benzodiazepinen niet werken, worden
kortwerkende barbituraten of propofol
gebruikt. Patiënten verblijven dan soms

stige intoxicaties.19 Het aantal GHB-gerelateerde hulpvragen bij SEH-posten
groeit sterk.20 Na de SEH-behandeling
wordt 38 procent van deze hulpvragers
opgenomen in het ziekenhuis – van wie
meer dan de helft op de intensive care.
GHB-intoxicaties kenmerken zich door
bradycardie, een verlaagd hartminuutvolume, vermindering van de
ademhalingsfunctie en verlaging van
het bewustzijn. Bij ernstige intoxicaties
raakt de patiënt in coma en kan hij na
apneu overlijden. De behandeling richt
zich op het voorkómen van aspiratie en
het tijdig initiëren van beademing.21
Afhankelijkheid

Ongeveer
30 procent van de
drugsincidenten
wordt veroorzaakt
door GHB

GHB-gebruik kan leiden tot ontremming, intoxicaties en afhankelijkheid.
Door de ontremming kan de gebruiker
de eigen seksuele grenzen – en die van
anderen –overschrijden. Daarnaast
komt onvoorspelbaar gedrag, agressiviteit en onveilig rijgedrag voor.16-18
Het risico op acute toxiciteit door overdosering is groot door de kleine marge
tussen de dosis die het gewenste
roeseffect oplevert en de dosis waarbij
bewustzijnsverlies optreedt. De kwaliteit van GHB en het lichaamsgewicht,
de gevoeligheid voor het middel en de
maaginhoud van de gebruiker bepalen de kans op bewustzijnsverlies.16
Ongeveer 30 procent van de drugsgerelateerde incidenten wordt veroorzaakt
door GHB; 30 procent daarvan zijn ern-

Dagelijks gebruik van GHB leidt tot tolerantie en onthoudingsverschijnselen.
Al binnen enkele weken ontwikkelt zich
afhankelijkheid. Milde onthoudingsverschijnselen zijn tremor, rusteloosheid
en slapeloosheid. Ernstiger symptomen
zijn hevige angst, motorische onrust,
autonome instabiliteit, hallucinaties en
delirium. Patiënten gebruiken dan vaak
iedere twee tot vier uur een dosis.22
Complicaties zijn levensbedreigend en
vragen om intensieve zorg in een medische setting.1
Naar schatting 144.000 mensen in
Nederland hebben ervaring met GHB;
het huidige aantal GHB-gebruikers
bedraagt ruim 22.000.15 In 2007 zochten
80 personen met GHB-problemen hulp
in de verslavingszorg, in 2011 waren dat
er 659. Een derde van hen is jonger dan
24 jaar. Een derde wordt opgenomen.
Bijna de helft van de GHB-afhankelijke
patiënten gebruikt ook alcohol, cocaïne,
amfetamine of cannabis.23

langdurig onder algehele anesthesie op de
ic. Antipsychotica hebben soms goed resultaat, maar er is een verhoogde kans op
paradoxale reacties en/of bijwerkingen.6-9
Goed onderzoek naar effectieve behandelingen van GHB-verslaving ontbreekt

en er is geen evidencebased richtlijn
voor de detoxificatie van GHB. Hiermee
is een vicieuze cirkel ontstaan: zonder
op effectiviteit getoetste behandelinterventies komt er geen richtlijn en zonder
richtlijn geen interventies waarover

binnen de beroepsgroep consensus
bestaat. Verslavingsartsen staan daardoor met lege handen. Gezien de ernst
van het onthoudingssyndroom bij GHB
en de toename van het aantal patiënten
was actie noodzakelijk. De vraag rees
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veldwerk

Verslavingszorg

de psychiater

Een brief(je) aan
de koning
hoe op korte termijn een goede en breed
gedragen practicebased aanbeveling kon
worden opgesteld. Over het ontwikkelen
van zo’n aanbeveling bestaat nauwelijks
literatuur.
De DeTiTap-methode
In 2009 is in de verslavingszorginstelling Novadic-Kentron gestart met de
geleidelijke afbouw van GHB.10 Patiënten
worden in de kliniek ingesteld op een
dosering farmaceutische GHB waarbij ze
geen klachten hebben en ze zich comfortabel voelen: de titratiefase. Daarna wordt
de GHB geleidelijk in zeven tot tien dagen
afgebouwd: de taperingfase. De eerste
ervaringen met deze zogeheten DeTiTap
waren bemoedigend.11

Er ligt nu een
practicebased
aanbeveling voor
de detoxificatie
van GHB
In opdracht van het ministerie van VWS
en Resultaten Scoren, het kwaliteitsinstituut van de verslavingszorg, is door het
Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) de GHB-Monitor gestart, een project om aanbevelingen
te ontwikkelen. In enkele consensusbesprekingen met een landelijke groep
experts is het protocol vastgesteld dat alle
zeven deelnemende verslavingszorginstellingen zijn gaan gebruiken. Van 2010
tot en met 2012 is de DeTiTap-methode
toegepast in de praktijk van de verslavingszorg. Een wetenschappelijke adviesraad heeft de uitvoering van de GHB-Monitor op de voet gevolgd. Bij 90 procent
van de 274 patiënten is de detoxificatie
ongecompliceerd verlopen. Zes patiënten
zijn vanwege delier, hypertensie of ta-
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chycardie ter beoordeling verwezen naar
specialisten in het ziekenhuis. Alle zes
konden dezelfde dag het ziekenhuis weer
verlaten. Twee derde van de patiënten viel
binnen drie maanden terug in hun GHBgebruik; dat maakt de noodzaak voor
effectieve terugvalpreventie duidelijk.
Er ligt nu een practicebased aanbeveling
voor de detoxificatie van GHB met behulp
van de DeTiTap-methode in een intramurale setting.12 Voor verslavingsartsen was
het echter onduidelijk wanneer ze een
patiënt ambulant konden behandelen en
wanneer ze iemand moesten opnemen.
Ook was het voor artsen in algemene
ziekenhuizen niet helder hoe zij GHBintoxicaties en onthoudingssyndromen
het beste konden behandelen.
Daarom zijn er op basis van de praktijkervaringen in de verslavingszorg en het
algemeen ziekenhuis twee extra aanbevelingen ontwikkeld: een behandelprotocol
GHB-onthouding voor artsen in de algemene ziekenhuizen en een detoxificatieprotocol voor verslavingsartsen in een
ambulante setting. Deze aanbevelingen
moeten nog verder worden onderzocht.
De drie aanbevelingen zijn samen opgenomen in één rapport.13
De verslavingsgeneeskunde heeft laten
zien dat door goede samenwerking in
korte tijd practicebased aanbevelingen
voor verslaafde patiënten ontwikkeld
kunnen worden die clinici handvatten
geven voor zorgvuldig en verantwoord
werken en die kunnen dienen voor verder
onderzoek.

Contact
boukje.dijkstra@gmail.com
cc: redactie@medischcontact.nl
Geen belangenverstrengeling gemeld
web
De voetnoten en andere artikelen over GHBgebruik vindt u bij dit artikel via medischcontact.
nl/artikelen.

Majesteit,
U zit nog maar pas op de troon
en u zult ongetwijfeld overspoeld
worden door brieven en verzoeken.
Toch heb ik de euvele moed om u
te wijzen op een onlangs gehouden
toespraak van uw ambtgenoot, de
president van de Verenigde Staten.
Het zou mij namelijk niet verbazen
als deze gebeurtenis aan u voorbij
is gegaan, aangezien er in ons land
nauwelijks aandacht aan is besteed. Vreemd is dit niet, maar dat
is juist de reden dat ik u de inhoud
van die toespraak, gehouden in het
Witte Huis, onder ogen wil brengen. Terwijl uw minister van VWS
niet heeft nagelaten het stigma
dat op de psychiatrie rust verder te
benadrukken (door een selectieve
eigen bijdrage voor te stellen, om
er maar een te noemen), terwijl bij
de Staten-Generaal een voorstel
ligt om de kinder- en jeugdpsychiatrie financieel en organisatorisch
te scheiden van de rest van de
geneeskunde, heeft de machtigste
persoon ter wereld expliciet gepleit
voor het destigmatiseren van de
psychiatrie. En wel door te beklemtonen dat een patiënt met een
psychische ziekte niet verschilt van
iemand met een andere medische
aandoening; en dus niet anders benaderd en behandeld dient te worden. Wellicht ten overvloede: het
stigma dat Obama zo eloquent aan
de kaak heeft gesteld, treft miljoenen landgenoten, zowel patiënten
als hun naaste omgeving. Zou het
misschien een idee zijn als u zijn
voorbeeld zou volgen? Het zou zo’n
mooi begin vormen van een – hopelijk lang – koningschap. U zou voor
zoveel landgenoten zoveel goeds
doen. En moeilijk is het niet. Kijkt u
maar naar het filmpje op YouTube*.
Met de meeste hoogachting,
René Kahn
*U vindt de link naar dit filmpje bij deze
column op medischcontact.nl

