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Verslavingszorg: Altijd boeiend, steeds uitdagend! 

• Inleiding

• De rol van Effortful Control bij 
verslaving (Els Santens)

• R-Connect (Kristen Vos & Rudi 
Vanmarsenille)

• Zorg op maat (Sarah Heyse)



Team Verslavingszorg

Observatie: 2 weken

Groepstherapeutisch programma: 6 
weken (genderspecifiek)

Dagbehandeling: 3 tot 12 maanden

Groepsnazorg: 6 maanden tot 1 jaar



Verslaving als

 Chronische recidiverende stoornis

 Duale procespathologie

(IRISA, Volkow, 2002; Paard-ruiter metafoor, Wiers, 2006)

 Impulsiviteit/ gebrek aan zelfcontrole

 Temperamentsfactoren/persoonlijk-
heidstrekken (Cloninger, 1994; Gray, 1970)



Verslaving

 Herval en heropnames ondanks “evidence-
based” behandelaanbod  Wat ontbreekt?

 Transdiagnostische blik op psychopathologie

Focus op temperamentsfactoren?

 Meer inzetten op verbinding?

 Meer gebruik van blended care en apps 
zowel tijdens als na behandeling?
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De rol van Effortful Control bij verslaving

Els Santens, psychiater TVZ

els.santens@azt.broedersvanliefde.be



De rol van EC bij verslaving

 Achtergrond

 Temperamentsprofielen bij verslaving 
(studie 1)

 Verslaving en comorbiditeit: 
modererende rol van EC? (studie 2)

 Klinische implicaties



Achtergrond

 RDoC: van een categoriale (DSM-V, 
APA, 2013) naar een dimensionale 
transdiagnostische benadering van 
pychopathologie (Cuthbert & Insel, 2010)

 Temperament (reactief en regulatief 
temperament)

 Duaal proces model



RDoC



Temperament

REACTIVITEIT (Gray)
BOTTOM-UP

REGULATIE (Rothbart)
TOP-DOWN

BIS
Behavioral Inhibition System

BAS
Behavioral Activation System

PSYCHOPATHOLOGIE 
(internalizerende/externalizerende) 

Effortful
Control (EC)



Temperament

REACTIVITEIT
(bottom-up)

ANGST (BIS)
Vermijding

v

BELONGINGSGE-
VOELIGHEID(BAS)

Toenadering

REGULATIE
(top down)

Adapted from Claes L

EFFORTFUL
CONTROL
Executief

functioneren



Effortful Control

Definitie
EC is the efficiency of executive attention, including the
ability to inhibit a dominant response and/or to activate a 
subdominant response, to plan and to detect errors
(Rothbart & Bates, 1998)

Vermogen om de eigen aandacht en het eigen  
gedrag op een vrijwillige manier te reguleren

 3 componenten:  - aandachtscontrole

- inhibitorische controle

- activatie controle



Effortful Control

Meetinstrumenten

- Temperamentsvragenlijsten (zelf-rapportage): 
Adult Temperament Questionnaire, EC-scale
(ATQ-EC, Evans & Rothbart, 2007)

- Gedragstaken o.a. Attention Network Task
(ANT, Fan et al., 2002)

Neurobiologisch substraat          

- Anterior Cingulate Cortex (ACC)

- Laterale Prefrontale Cortex 



Duaal procesmodel

Verslaving/Psychopathologie = verstoring van 
balans tussen
1. Sterke automatische processen/     

bottom-up reactieve temperamentsprocessen

(BIS/BAS)

2. Cognitieve mogelijkheden/top-downcontrole

(EC)



Temperamentsprofielen bij verslaving

Vraagstelling studie 1:

- Kunnen persoonlijkheidsprofielen bij 
middelengebruik opgesteld worden in 
termen van temperament  (BIS/BAS en 
zelfcontrole (EC)

- Verschillen deze clusters op klinische 
symptomen (SCL-90), 
persoonlijkheidsstoornissen (ADP-IV) 

- indien profilering subgroepen dan ook 
betere aangrijpingspunten voor therapie



Studieopzet

- 712 patiënten, opgenomen op TVZ

- Middelengebruiksstoornis 
(afhankelijkheid/misbruik van alcohol, drugs 
medicatie of polytox); diagnose via DSM-IV

- Gemiddelde leeftijd: 47,7j (SD= 11,25)

- 477 mannen (68.1%)

- 223 vrouwen (31.9%)

- Afname zelfrapportagevragenlijsten
• Behavioral Inhibition & Activation Scales (BSIBAS, 

Carver & White, 1994)

• Effortful Control Scale (ATQ-ECS, Evans & Rothbart, 2007)

• SCL-90 (klachten), ADP-IV (PS), DUSI-R (middelen)



Resultaten clusteranalyse

3 types:

1. Resilient type: hoge EC, lage BIS en lage BAS (N=269)

2. Beloningsgevoelige (impulsieve) type: hoge BAS, matige BIS 

en lage EC (N=205)

3. Angstige type: hoge BIS, matige tot lage BAS en matige EC 

(N=226)

Resilient Belonginsgevoelig Angstige



Resultaten clusteranalyse: geslacht

Meer vrouwen in angstige cluster
Meer mannen in resiliente en 
beloningsgevoelige (impulsieve) cluster



Resultaten Clusteranalyse



Resultaten clusteranalyse

Means and standard deviations on SCL-90 for the three clusters

Pp

pP

*p<0.001



Resultaten clusteranalyse

Means and standard deviations on Axis-II related pathology for the three clusters

*p<0.005

**p<0.001



Conclusie

 Resilient type (hoge EC): minst 
psychopathologie

 Angstige type (lage EC): meeste 
psychopathologie 

EC = protectieve factor





Verslaving & comorbiditeit: rol van EC?

 Hoge comorbiditeit:

 Depressie: prevalentie 12%-80% (EMCDDA 2015)

 Angststoornissen: prevalentie cijfers tot 35% 
(EMCDDA 2015)

 PS: prevalentie van 24%-90% (ASPD, BPD) 
(Korsgaard et al.,2016)

 Toenemende aandacht voor mogelijke 
transdiagnostische rol van EC zowel in SUDs
als in hun comorbide stoornissen



Verslaving en comorbiditeit: rol van EC?

Studie 2

• 841 opgenomen patiënten TVZ

• Stoornis in het gebruik van 
middelen 

• 68.2% mannen, 31.8% vrouwen

• gemiddelde leeftijd 42.86j 
(SD=11.74, range 17-71j) 

• Zelfrapportagevragenlijsten: 
 ATQ (EC), BISBAS, SCL-90, ADP-IV, DUSI-R



Verslaving en comorbiditeit: rol van EC

Resultaten hiërarchische regressie-
analyse: EC/BISBAS: enkel hoofdeffect,  
geen modererend effect

 Lage EC is gerelateerd aan klinische 
symptomatologie en PS bij opgenomen 
patiënten met verslaving

 Hoge BIS is gerelateerd aan internaliserende 
pathologie en Cluster C PS

 Hoge BAS is gerelateerd aan hostiliteit en 
Cluster B PS

EC als een transdiagnostische factor in 
psychopathologie







Limitaties en verder onderzoek

- Geen controlegroep

- Enkel zelfrapportage vragenlijsten om 
temperament en ernst psychopathologie in 
kaart te brengen

- Cross-sectioneel onderzoeksopzet

Verder onderzoek

- Combinatie van zelfrapportage vragenlijsten 

en gedragstaken



Klinische implicaties

- Temperamentsprofielen/subtypes: 
implicaties voor assessment en behandeling

Meer maatwerk ipv “one-size fits all”

Betere treatment matching en outcome
(minder herval?, minder drop-out?)



- EC als een protectieve en (mogelijks) 

transdiagnostische factor

Focus interventie = versterken EC

Behandelmodule als ad-on therapie vb. 

cognitieve training

(mogelijks) betere behandeluitkomsten 

zowel voor de verslaving als voor de 

comorbide pathologie 
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R-Connect
Een therapie binnen de verslavingszorg om terug verbinding te vinden 
met je lichaam, jezelf en anderen

Kristen Vos

Rudi Vanmarsenille



Voorstelling

Kristen VOS

Psychologe, Ontwenningsafdeling Team Verslavingszorg 

Alexianen Zorggroep Tienen

Kristen.vos@azt.broedersvanliefde.be

Rudi VANMARSENILLE

Bewegingstherapeut en diensthoofd PMT, 
Ontwenningsafdeling Team Verslavingszorg 

Alexianen Zorggroep Tienen

Rudi.vanmarsenille@azt.broedersvanliefde.be

mailto:Kristen.vos@azt.broedersvanliefde.be
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Team Verslavingszorg > Structuur

Team Verslavingszorg
60 Bedden

Het onderstaande diagram toont de structuur binnen de afdeling verslavingszorg, bestaande uit 
een observatie, 3 basisbehandelprogramma’s, het kwadraat en een ambulante groep.

Observatie
14 Patiënten

Groep A (M)

14 Patiënten

Groep B (V)

14 Patiënten

Groep C (M)

14 Patiënten

Groep Kwadraat

8 Patiënten

Groep D
Ambulant tot 
16 Patiënten

Nazorg A Nazorg B Nazorg C Indiv. Nazorg Nazorg D



R-Connect: De naam

~ Reconnect (Eng.): terug connectie vinden met je 
lichaam, jezelf, anderen

~ R-Impuls: Vorig project samen, in andere therapiegroep



R-Connect: Achtergrond

- Samenwerking in groep C: meerwaarde ondervonden 
van ervaringsoefeningen. Combinatie 
psycho/beweging

- Andere invalshoek dan R-Impuls. R-Connect: wens om, 
via ervaringsoefeningen, patiënten te helpen terug 
verbinding te vinden/voelen met hun lichaam, jezelf 
en anderen

- Kip of ei? Middelengebruik zorgt sowieso voor 
disconnectie (met jezelf, met anderen, met de 
maatschappij, …). Maar zorgt ‘disconnectie’ ook voor 
middelengebruik? 



De rol van hechting

Kinderen waarbij 

- basisbehoeften aan veiligheid en verbondenheid in 
het gedrang waren

- er weinig ruimte was voor eigen behoeften en 
gevoelens

- er weinig ruimte was voor expressie van hun 
behoeften en gevoelens

- die weinig verbinding konden voelen met hun 
ouders/hechtingsfiguren

- …

lijken meer vatbaar te zijn voor verslaving

Milov



Ervaringen in kindertijd (hechting) hebben impact op 
Stress-systeem en Emotieregulatie

Een veilige hechting/connectie heeft impact op ons 
zenuwstelsel. Via co-regulatie leren we als kind onszelf te 
reguleren, om een goede balans te vinden tussen co-
regulatie en autoregulatie.

Middelengebruik als vorm van autoregulatie (‘troost’ van 
het middel).



Goed afgestemd zijn op onze basisbehoeften (lichaam, 
noden, gevoelens)

= cruciaal om goede keuzes te maken

‘Emotions tell us what we need’



Herstel van verslaving

= terug connectie krijgen met je basisbehoeften, lichaam 
en gevoelens

= via co-regulatie geleidelijk aan jezelf leren reguleren, 
mbv sensitieve ander



Inspiratie

- Johann Hari: ‘the opposite of addiction is not sobriety, 
it is human connection’

- Gabor Maté: ‘ Addiction is the opposite of connection’

- Claudia Black: ‘Don’t talk, don’t trust, don’t feel’

- Bessel van der Kolk: ‘The body keeps the score’

- Uitgangspunt van EFT (Sue Johnson, Mieke Hoste), 
Focussing, …

Via de R-Connect sessies proberen we hier eerste stapjes 
in te zetten, om dit te ervaren….



Sessies R-Connect

(Voorlopig) slechts 1 sessie/2 weken, samen gegeven 
door psychologe en bewegingstherapeut, in de sporthal 
(1u15).

Opbouw van sessie:

1. Inleiding

2. Ervaringsoefening in groep

3. Nabespreking

Klimaat: Veiligheid/erkenning staan centraal.



Inleiding

VERBINDING

ZELF ANDER

AFSTAND

TE DICHT Overspoeling Samenvallen

TE VER Disconnectie
Vervreemding/

disconnectie

Connec
tie



Ervaringsoefening in groep

Eén (groeps)oefening per sessie

- aandacht/focus bij jezelf 

- maar in verbinding met anderen

B – B - B – B: Oefening roept iets op (angst, frustratie, 
ongemak, blijheid, …)

Lichaam = uitgangspunt

Keuzevrijheid qua reactie/gedrag (geen juist of fout!)



Voorbeeld: Vertrouwensval

- Plint

- Om beurten op plint: keuze om voorwaarts of 
achterwaarts te vallen, groep vangt op. Ook keuze om 
het niet te doen! Maar wel aanmoedigen om te 
ervaren hoe het is om daar te staan.

- Vooraf aandacht naar binnen om in contact te komen 
met lichaam en buikgevoel, om zelf keuze te kunnen 
maken wat ze willen doen.

- Nabespreking

- Mogelijke thema’s? Angst/vertrouwen, eigen grenzen 
kunnen aangeven onder ‘groepsdruk’, controle 
loslaten, fysiek contact, ‘overspoeling’ versus ‘geen 
gevoel/angst’, …



Voorbeeld: Hindernissenparcours 
met hulp vragen

- Hindernissenparcours met aantal punten waar het net 
wel/niet lukt om alleen te doen

- Ze mogen op elk moment hulp vragen van groepslid 
(op bank, wat verder weg)

- Ze mogen vloer niet raken (= hoofdtaak), maar wel op 
tijd

- Nabespreking

- Mogelijke thema’s? Spanning van tijdsaspect + groep 
die kijkt, voelen wanneer hulp nodig is + durven 
vragen, eigen grenzen kennen, zelfvertrouwen, …



Voorbeeld: Bewegen op muziek 
(alleen en in groep)

- Verschillende liedjes (rustig, up tempo, hard, 
emotioneel)

- Alleen bewegen op muziek/ervaren van muziek + 
nadien in groep

- Nabespreking

- Mogelijke thema’s? Voelen in lichaam, plezierbeleving, 
durven loslaten, spontaniteit, inhibitie alleen versus in 
groep, …



Andere sessies

- Spiegel

- Gebruiken van stem

- Denkspelletjes

- Slingeren (lichamelijk contact)

- …



Nabespreking

- Zelfreflectie: ‘Wat heeft je lichaam je verteld en heb je 
hier naar kunnen luisteren?’

- Bespreken van lichamelijke sensaties, gevoelens, 
noden en gedrag

- Link met middelengebruik

- Link met dagelijks leven

Veilig klimaat! 

Niets is ‘juist’ of ‘fout’. 

Ervaring, bewustwording staat centraal. 

Sensitief en zorgzaam omgaan met wat er zich aandient.



Evaluatie

- Work in progress! Deze sessies zijn nog in 
kinderschoenen (pas gestart in voorjaar) en dienen 
dus nog geëvalueerd te worden, zowel door patiënten 
als door team.

- Voorlopig positieve reacties vanuit team en patiënten

- Aantal bedenkingen

- Open om ideeën uit te wisselen, suggesties steeds 
welkom!
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ZORG OP MAAT
Sarah Heyse, klinisch psychologe, TVZ



Zorg op maat: verschillende 
(digitale) paden om dit te bekomen

1. Waar botsen we op in de zorg in (post) coronatijden?

2. Literatuur

3. Bevraging medewerkers AZT

4. Experimenteren op Team Verslavingszorg



Waar botsen we op in de zorg in 
(post) coronatijden?

- Corona pandemie

- Afstand regels

- Quarantaine

- Vertaling van therapie sessie naar de praktijk

 Blended care



Literatuur

Definitie blended care (zoals geformuleerd in werkgroep 
psychologen AZT):

“Blended care is een combinatie van face-to-face en niet-
face-to-face contact-, zorg- en therapiemomenten. Een 
deel van de bestaande face-to-face werkwijzen in de zorg 
wordt vervangen door of aangevuld met 
informatietechnologische ondersteuning. Onder niet-face-
to-face contactmomenten verstaan we videobellen, bellen 
of chatten. Onder technologische ondersteuning verstaan 
we het gebruik van apps, websites en andere eHealth 
(registratie)tools.”



Literatuur

- Voordelen

- Continuïteit van zorg (Wentzel et al., 2016)

- Eigen regie (Wentzel et al., 2016; Dejonckheere, E. 
et al., 2021)

- Op maat werken (Lal & Adair, 2014; Wentzel et al., 
2016)

- Symptomen gedetailleerd in kaart brengen 
(Dejonckheere, E. et al., 2021)

- Vooruitgang monitoren ((Dejonckheere, E. et al., 
2021)



Literatuur

- Nadelen

- Infrastructuur: internetverbinding, computer, 
privacy (Wentzel et al., 2016)

- Wat met therapeutische relatie? (Lal & Adair, 
2014)

 sterkere aliantie (Dejonckheere, E. et al., 
2021)

- Wat met crisissen? (Wentzel et al., 2016)

- Verder onderzoek nodig naar effectiviteit (Lal & Adair, 
2014)



Bevraging medewerkers ziekenhuis
(N = 48)



Bevraging medewerkers ziekenhuis

- Bij vrije keuze: voorkeur face-to-face

- Grootste voordelen op afstand:

- Geen afstand te overbruggen

- Praktisch

- Minder tijdsverlies



Bevraging medewerkers ziekenhuis



Experimenteren op de afdeling

- Gebruik van zoom: blended

- Gebruik van apps

- I am sober

- M-path



I am sober app



M-path

- Ontwikkeld door KUL

- Registraties

- Dagelijkse/wekelijkse/… vragenlijst

- Via knop zelf registreren



Registreren van craving via m-path

- 2x/week bevraging





- Knop op beginscherm



Integratie in therapiesessie

- Resultaten als basis voor bespreking in groep



- Grafische weergave intensiteit craving



Craving (yesno) Triggers (open) Intensiteit (sliderNeutralPos) Lichaam (bodyParts) Gedrag (open) Helpend (yesno)

yes te lang alleen geweest 35 head, right hand, left hand zus gebeld yes



Ervaring patiënten

- Helpend om het neer te schrijven

- Meer zicht krijgen op hoe craving zich uit

- Terugblikken op wat er helpend was om met craving
om te gaan

- Tijdens opname weinig craving nood om dit na 
opname verder te zetten



Vragen?

Reacties?


