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overzicht
 context
 cocaïne en amfetamine in de verslavingszorg
 achtergrond MDR (niet-opioïde) Drugs

 MDR Drugs: behandeling stoornissen in stimulantia
 algemeen
 psychologische behandeling
 farmacologische behandeling

 conclusie ...

cocaïne en amfetamine
in de verslavingszorg
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multidisciplinaire richtlijn
niet-opioïde drugs

MDR Drugs: Opbouw
 uitgangsvraag
 aanbeveling(en)

samenvatting van
de aanbevelingen

 onderbouwing





wetenschappelijke kennis
professionele kennis
ervaringskennis
overige overwegingen

 intoxicatie (overdosering) en detoxificatie (ontgifting)
 psychologische, farmacologische en overige behandelingen
 speciale groepen, zoals:
 jongeren, (zwangere) vrouwen, MSM
 psychiatrische comorbiditeit
 comorbide middelenstoornis(sen)

MDR Drugs
bevindingen en aanbevelingen

MDR Drugs: Algemene aanbevelingen
het verdient aanbeveling om ...
 aanvullende zelfhulpmogelijkheden, zelfhulpgroepen
 systeem rond de patiënt
 de therapeutische relatie, de keuze en wensen van de patiënt

 niet noodzakelijk abstinentie gericht
 herstelondersteunende zorg op andere domeinen, zoals:
huisvesting, sociale inbedding, financiële situatie

MDR aanbevelingen
behandeling
intoxicatie/overdosering

behandeling intoxicatie/overdosering
Cocaïne en amfetamine
• Bij patiënten met een opwindingstoestand van niet-psychotische aard na gebruik van
stimulerende middelen wordt lorazepam aanbevolen.
• Bij patiënten met een opwindingstoestand van psychotische aard na gebruik van stimulerende
middelen wordt olanzapine of de combinatie van haloperidol met promethazine aanbevolen.

• Bij de keuze voor de bovenstaande of andere medicatie, waaronder andere benzodiazepines en
atypische antipsychotica, dient rekening gehouden te worden met de snelheid waarmee het
beoogde effect bereikt wordt, de noodzaak van herhalingsmedicatie en het risico op
bijwerkingen, zoals extrapiramidale symptomen en hartritmestoornissen.

Hendriks e.a. 2018 Multidisciplinaire richtlijn 'niet-opioïde drugs'

MDR aanbevelingen
psychologische behandeling

psychologische behandeling
Cocaïne
• Het verdient aanbeveling om bij personen met een stoornis in het gebruik van cocaïne een
behandeling met op middelengebruik gerichte contingentie management als eerste keus
behandeling aan te bieden.
• Indien een behandeling met op middelengebruik gerichte contingentie management niet
beschikbaar is, verdient het aanbeveling om bij personen met een stoornis in het gebruik van
cocaïne een behandeling met cognitieve gedragstherapie aan te bieden.
• Bij personen met een stoornis in het gebruik van cocaïne die onvoldoende baat hebben bij
cognitieve gedragstherapie kan een behandeling met de Community Reinforcement Approach
(CRA) overwogen worden.

Amfetamine
• Het verdient aanbeveling om bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van amfetamine
een behandeling met cognitieve gedragstherapie en (bij voorkeur intensieve) motiverende
gespreksvoering aan te bieden.
• Het toevoegen van op middelengebruik gerichte contingentie management aan de behandeling
verdient aanbeveling. Het voortzetten van contingentie managment gedurende meerdere
maanden heeft de voorkeur.
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Voorbeeld: contingentie management
> 500 artikelen

Davis et al. (2016) A review of the literature on contingency
management in the treatment of substance use disorders,
2009 – 2014. Preventive Medicine, 2016

 objectief verifieerbaar gedrag
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aantoonbaar
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 intentie 'stoppen' mogelijke moderator
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 objectief verifieerbaar gedrag
 reductie in gebruik van cannabis, cocaïne en







amfetamine
ten minste 3 maanden na interventie
aantoonbaar
effectief in "alle" patiënten: volwassenen en
jongeren; vrouwen en mannen; et cetera ...
intentie 'stoppen' mogelijke moderator
hogere beloning; directe beloning
cash versus bonnen (vouchers)
'grabbelton' (fish bowl of prize-based CM)

MDR aanbevelingen
farmacologische behandeling

effectieve farmacotherapie – cocaïne
 6 Cochrane reviews: > 100 studies; > 10.000 patiënten
 anticonvulsants (Minozzi, 2015)
20 studies – 2.068 patients
 antidepressants (Pani, 2011)
37 studies – 3.551 patients
 antipsychotics (Indave, 2016)
14 studies – 719 patients
 disulfiram (Pani, 2010)
7 studies – 492 patients)
 dopamine agonists (Minozzi, 2015)
24 studies – 2.147 patients
 psychostimulants (Castells 2016)
26 studies – 2.366 patients

effectieve farmacotherapie – cocaïne
 6 Cochrane reviews: > 100 studies; > 10.000 patiënten
 "... no current evidence supports the clinical use of anticonvulsant medications
in the treatment of patients with cocaine dependence" (2015)
 "... at the current stage of evidence data do not support the efficacy of
antidepressants in the treatment of cocaine abuse/dependence" (2011)
 "... at present, there is no evidence supporting the clinical use of antipsychotic
medications in the treatment of cocaine dependence" (2016)
 "... there is low evidence, at the present, supporting the clinical use of
disulfiram for the treatment of cocaine dependence" (2010)
 "... current evidence from randomised controlled trials does not support the
use of dopamine agonists for treating cocaine misuse" (2015)
 "... this review found mixed results. Psychostimulants improved cocaine
abstinence in some analyses compared to placebo, but did not improve
treatment retention. ( ). ... substitution treatment with psychostimulants
appears promising and deserves further investigation" (2016)


When we included the type of drug as a moderating variable, the proportion of patients achieving
sustained cocaine abstinence was higher with bupropion and dexamphetamine than with placebo.

farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.
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Voorbeeld: n-acetylcysteïne voor cocaïne

13 participants attended a three-day
hospitalization in which they received
placebo or NAC. Subjects were crossed
over to receive the opposite medication
condition during a second three-day
hospitalization, the following week.
These preliminary results suggest that
NAC is well tolerated in healthy, cocainedependent individuals and may reduce
cocaine-related withdrawal symptoms
and craving.

15 participants received NAC or
placebo during a 3-day hospitalization. Participants were crossed
over to receive the opposite
condition on a second, identical
3-day stay, 4 days later.
While taking NAC, participants
reported less desire to use, less
interest in response to cocaine
slides and watched cocaine
slides for less time.

23 treatment-seeking cocaine
dependent patients participated in a
4-week trial and received NAC at
1200, 2400 or 3600 mg/day.
- the 3 doses were well tolerated.
- retention rates appeared to favor
the two higher doses of NAC.
- majority of subjects who completed the study (n=16) either terminated use of cocaine completely
or significantly reduced their use
of cocaine during treatment.

LaRowe et al. 2006 American Journal Addictions; LaRowe et al. 2007 American Journal Psychiatry
Mardikian et al. 2007 Progress Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Voorbeeld: n-acetylcysteïne voor cocaïne

LaRowe et al. 2006 American Journal Addictions; LaRowe et al. 2007 American Journal Psychiatry
Mardikian et al. 2007 Progress Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry
LaRowe et al. 2013 American Journal Addictions

Voorbeeld: n-acetylcysteïne voor cocaïne
72% crack-cocaïne
placebo vs. 2 x 600 mg vs. 2 x 1.200 mg
8 weken: 3 x p/w + 1 x p/w CGT
1.200 mg
2.400 mg
placebo

n = 40
n = 33
n = 38

66% completers
63% completers
64% completers

... the present trial failed to demonstrate that NAC reduces cocaine use in
cocaine-dependent individuals actively using

LaRowe et al. 2013 American Journal Addictions

farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.

Hendriks e.a. 2018 Multidisciplinaire richtlijn 'niet-opioïde drugs'

verantwoord medisch handelen
basis van behandeling van alle aandoeningen, inclusief 'verslaving'
"primum non nocere", en vervolgens:
 indien nodig: crisisinterventie
 acute intoxicatie en onthoudingssyndroom
 acute psychiatrische en/of somatische co-morbiditeit
 indien mogelijk: 'cure'
 initiëren abstinentie
 voorkomen van terugval
(frekwentie en ernst)

Gezondheidsraad 1995;
American Psychiatric Association 2007

verantwoord medisch handelen
basis van behandeling van alle aandoeningen, inclusief 'verslaving'
"primum non nocere", en vervolgens:
 indien nodig: crisisinterventie
 acute intoxicatie en onthoudingssyndroom
 acute psychiatrische en/of somatische co-morbiditeit
 indien mogelijk: 'cure'
 initiëren abstinentie
 voorkomen van terugval
(frekwentie en ernst)

 indien 'cure' niet mogelijk: 'care'
 reduceren of stabiliseren van
middelengebruik
 beperken van gezondheidschade

Gezondheidsraad 1995;
American Psychiatric Association 2007

te allen tijde
en zoveel als mogelijk,
haalbaar en wenselijk
stimuleren van
'eigen regie'
herstel
en
sociaal functioneren

Hoe nu verder ...
Farmacotherapie met agonistische medicatie?


geen effectieve farmacotherapie voor cocaïne/amfetamine in
termen van abstinentie en/of terugval-preventie

Farmacotherapie met agonistische medicatie?
opioïden

nicotine

cannabis

Cochrane Library of Systematic Reviews and Meta-analyses

Hoe nu verder ...
Farmacotherapie met agonistische medicatie?


geen effectieve farmacotherapie voor cocaïne/amfetamine in
termen van abstinentie en/of terugval-preventie



gecontroleerd en (relatief) veilig gebruik
versus

ongecontroleerd en (mogelijk) schadelijk gebruik


stabilisering biologie, verslavingsgedrag, dagstructuur



motiverende en aanvullende (herstelondersteunende) interventies



balans effectiviteit versus schadelijkheid
...



meest beloftevol: vertraagde afgifte psychostimulantia
in voldoende hoge dosering
Herin et al. 2010 Annals NY Academy Sciences
Shearer 2008 Drug Alcohol Review
Grabowski et al. 2004 Addictive Behaviors

C
A
T
C
H

cocaine

addiction
treatments to improve
control and reduce

harm

Voorbeeld: dexamfetamine-SR
CATCH - behandeling en opzet
 patiënten
 73 patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd
 dexamfetamine-SR: n = 38
placebo: n = 35
 medicatie-inname
 92% van voorgeschreven medication ingenomen
 8 patiënten stopten medicatie; 4 vanwege "bijwerkingen" (AEs)
 84% van de patiënten volledige inname in laatste 4 weken
 studie deelname
 72 van de 73 week 12 interviews
 516 van de 584 urine-monsters ingeleverd (88%)
 blindering
 correct SR dexamfetamine: 54%
 correct placebo:
60%

 = 0.14

Nuijten et al. 2016 The Lancet

Voorbeeld: dexamfetamine-SR voor cocaïne
CATCH - resultaten
50

Uitkomstmaten
dexamfetamine SR
placebo

1

aantal dagen / percentage

40

dagen cocaïne-abstinentie *
gehele studieperiode
39 vs. 23 dagen; p=0.03;

d = 0,58

2a dagen langst ononderbroken cocaïne abstinentie

30

18 vs. 7 dagen; p<0.01;

d = 0,58

2b ononderbroken cocaïne
abstinentie ≥21 dagen

20

29% vs. 6%; p=0.02;

NNT = 4,3

2c dagen cocaïne abstinent in
laatste 4 weken

10

15 vs. 8 dagen; p<0.01;

3

0
1

2a

2b

2c

3

d = 0,77

cocaïne-negatieve urines
11% vs. 4%; p=0.02;

d = 0,31

Nuijten et al. 2016 The Lancet

Voorbeeld: dexamfetamine-SR voor cocaïne
CATCH - veiligheid
 ongewenste medische gebeurtenissen (AEs)
 dexamfetamine-SR: 74% versus placebo: 46% (p = 0.02)

 slaapproblemen, agitatie, fysieke arousal
 overwegend mild en van voorbijgaande aard

 voortijdige/ tijdelijke stop inname medicatie door AE
 serious adverse event (n = 1; placebo)
 ernstige AE (psychotische klachten; n = 1; SR-dexamfetamine)
 dosisverlaging (n = 2; SR-dexamfetamine)
 overig (SR-dexamfetamine: n = 1; placebo: n = 2)

Voorbeeld: mixed amfetamine salts, extended-release (MAS-ER) –
cocaïne-afhankelijkheid + ADHD
meerderheid crack-cocaïne
1 week placebo lead-in
13 weken medicatie + CGT
placebo
n = 43
MAS-ER 60 mg/dag
n = 40
MAS-ER 80 mg/dag
n = 43

13 weken retentie: 67%
75%
79%

mixed amphetamine salts extended-release effectiever dan placebo in
termen van:
- reduceren wekelijks cocaïne gebruik
- ten minste 3 weken aaneengesloten cocaïne abstinentie
+ verminderen ernst ADHD symptomen met ≥ 30%
Levin et al. 2015 JAMA Psychiatry

farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.

Hendriks e.a. 2018 Multidisciplinaire richtlijn 'niet-opioïde drugs'

farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.
• Bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van cocaïne die onvoldoende baat hebben bij
een psychologische behandeling kan farmacotherapie overwogen worden met indirecte
dopamine-agonisten. Met name vertraagde afgifte dexamfetamine en vertraagde afgifte mixed
amfetamine salts
zouden
effectief kunnen zijn.
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farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.
• Bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van cocaïne die onvoldoende baat hebben bij
een psychologische behandeling kan farmacotherapie overwogen worden met indirecte
dopamine-agonisten. Met name vertraagde afgifte dexamfetamine en vertraagde afgifte mixed
amfetamine salts
zouden
effectief kunnen zijn.
Bij dit alles dient opgemerkt te worden dat de (korte termijn) effectiviteit van vertraagde afgifte
dexamfetamine en vertraagde afgifte mixed amfetamine salts vooral is onderzocht in condities
met hoge therapietrouw en dat wanneer wordt overwogen deze middelen voor te schrijven er
aandacht dient te zijn voor het optimaliseren van therapietrouw en voor het minimaliseren van de
kans op misbruik, bijwerkingen, en diversion.
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farmacotherapie – cocaïne
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van cocaïne
• Ondanks het vele onderzoek dat is verricht, is er geen overtuigende evidentie voor de effectiviteit
van een farmacologische behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne.
Bij de behandeling van een stoornis in het gebruik van cocaïne dient men daarom terughoudend
te zijn met het voorschrijven van medicatie.
• Bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van cocaïne die onvoldoende baat hebben bij
een psychologische behandeling kan farmacotherapie overwogen worden met indirecte
dopamine-agonisten. Met name vertraagde afgifte dexamfetamine en vertraagde afgifte mixed
amfetamine salts en wellicht ook – bij voldoende therapietrouw – bupropion en modafinil zouden
effectief kunnen zijn.
Bij dit alles dient opgemerkt te worden dat de (korte termijn) effectiviteit van vertraagde afgifte
dexamfetamine en vertraagde afgifte mixed amfetamine salts vooral is onderzocht in condities
met hoge therapietrouw en dat wanneer wordt overwogen deze middelen voor te schrijven er
aandacht dient te zijn voor het optimaliseren van therapietrouw en voor het minimaliseren van de
kans op misbruik, bijwerkingen, en diversion.
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Voorbeeld: modafinil voor cocaïne
CATCH - resultaten
exploratief: CGT + modafinil (n = 30)
30

30
baseline
week 12

25

dagen cocaïnegebruik
(voorafgaande maand)

dagen cocaïnegebruik
(voorafgaande maand)

25
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

CGT + modafinil

CGT

(n = 30)

(n = 35)

effect tijd:

F = 63,0; p < 0,01

effect groep  tijd:F = 2,1;

p = 0,17

baseline
week 12

n = 10

n=9

n = 11

< 2 weken

2 - 7 weken

≥ 8 weken

effect tijd  medicatie-inname:

F = 6,4; p = 0,01

Nuijten et al. 2015 Journal Psychopharmacology

Voorbeeld: modafinil voor cocaïne

Conclusions:
Overall, there is no evidence to conclude superiority of
modafinil in increasing cocaine abstinence and
treatment retention rate. However, promising result in
subgroup analysis of cocaine abstinence, secondary
outcomes, and good safety profile urged the need of
larger studies to derive more conclusive results.
abstinence

7 studies; 696 patiënten

Sangroula et al. 2017 Substance Use & Misuse

farmacotherapie – amfetamine
Farmacologische behandeling stoornis in het gebruik van amfetamine
• Wegens het ontbreken van bewijs voor effectiviteit kan in de reguliere behandeling van
stoornissen in het gebruik van amfetamine (nog) geen farmacotherapie worden aanbevolen.
• Bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van amfetamine die geen of onvoldoende baat
hebben bij een psychologische behandeling geeft de werkgroep - ondanks het ontbreken van
overtuigende evidentie - ter overweging een behandeling aan te bieden met naltrexon, of met
vertraagde afgifte formuleringen van methylfenidaat, dexamfetamine (in voldoende hoge
dosering: ≥ 60 mg/dag) of mixed amfetamine salts.

Wanneer overwogen wordt een van de genoemde indirecte dopamine-agonisten voor te
schrijven, dient er aandacht te zijn voor het optimaliseren van therapietrouw en voor het
minimaliseren van de kans op misbruik, bijwerkingen en diversion.

Hendriks e.a. 2018 Multidisciplinaire richtlijn 'niet-opioïde drugs'

Voorbeeld: methylfenidaat voor amfetamine
placebo vs. max. 180 mg 'osmotic release oral system' methylfenidaat
amfetamine-afhankelijkheid (DSM-IV) +
ADHD (DSM-IV)
2 weken aantoonbaar abstinent
2 weken titratie in detentie
22 weken ambulant: 2 x p/w +
1 x p/w CGT
placebo
methylfenidaat

n = 27
n = 27

retentie: 15%
retentie: 37%

methylfenidaat versus placebo (in ITT):

(≤ 180 mg/dag)

- meer amfetamine-negatieve urinemonsters
23% vs. 14%, resp.; p = 0.019
- langere tijd tot eerste amfetaminegebruik
24 vs. 17 dagen, resp.; p = 0.005
+

vaker ≥ 30% reductie ernst ADHD symptomen
65% vs. 27%, resp.; p = 0,012

Konstenius et al. 2014 Addiction

Voorbeeld: psychostimulantia voor amfetamine

abstinence

Conclusions:
Quantitative analyses showed no effect of psychostimulants for sustained abstinence or treatment
retention. We also identified the need for more
rigorous studies in this research area with clinician
and patient important outcomes.
Bhatt et al. 2017 BMC Systematic Reviews

belangrijkste aanbevelingen
en conclusie

Belangrijkste aanbevelingen
op middelengebruik gerichte
contingentie management
dient breed in de
Nederlandse specialistische
verslavingszorg
geïmplementeerd te worden

bij volwassenen ... die
onvoldoende baat hebben bij
een psychologische
behandeling kan
farmacotherapie overwogen
worden met indirecte
dopamine-agonisten.
Farrell et al. 2019 The Lancet
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