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Samenvatting g 

Alcoholproblemenn in de zin van een psychiatrische stoornis in het gebruik van alcohol 

(alcoholmisbruikk en alcoholafhankelijkheid) komen frequent voor. In de criteria voor deze 

stoornissenn wordt de hoeveelheid en de frequentie van het alcoholgebruik niet als 

doorslaggevendd gezien, maar het accent ligt op symptomen en consequenties van een patroon 

vann onaangepast alcoholgebruik (b.v. problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren, 

problemenn met de gezondheid of ongelukken, tolerantie en/of onthoudingsverschijnselen). 

Volgenss een recent landelijk onderzoek voldeed ongeveer een half miljoen Nederlanders aan 

eenn diagnose alcoholmisbruik of afhankelijkheid. Ongeveer driekwart van alle personen met 

eenn stoornis in het gebruik van alcohol is man. Alcoholisten hebben naast hun 

alcoholproblemenn vaak andere psychische klachten ("psychiatrische comorbiditeit") zoals 

angst,, depressie, drugsmisbruik en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast hebben 

alcoholistenn een veel grotere kans op een aantal ernstige lichamelijke aandoeningen en is de 

levensverwachtingg aanzienlijk korter dan bij mensen zonder deze stoornis. 

Eenn minderheid van de alcoholisten in de algemene bevolking zoekt op enig moment 

hulpp voor hun alcoholproblemen. Degenen die hulp zoeken vertonen ernstiger symptomen 

watt betreft hun alcoholproblemen en psychische problemen dan zij die geen hulp zoeken. 

Vanwegee de complicaties in de behandeling is er in toenemende mate wetenschappelijke 

belangstellingg ontstaan voor het frequent samengaan van alcoholisme en andere psychische 

stoornissen.. Voor deze psychiatrische comorbiditeit worden verschillende verklaringen 

gegeven.. Zo zijn er verklaringen die zijn gebaseerd op een direct causaal verband tussen de 

stoornissen:: psychische problemen zijn de oorzaak van de alcoholproblemen of, omgekeerd, 

alcoholproblemenn veroorzaken psychische problemen. Alternatieve verklaringen gaan uit van 

verschillendee niet direct gerelateerde stoornissen die een onderliggende gemeenschappelijke 

etiologischee factor hebben die het risico op het ontstaan van beide stoornissen verhoogt, zoals 

bijvoorbeeldd een genetische aanleg ("predispositie") of omgevingsfactoren zoals 

verwaarlozingg in de kindertijd, ouderlijk disfunctioneren, ouderlijk alcoholisme, 

traumatiseringg in de kindertijd (b.v. seksueel misbruik, fysieke mishandeling, vroeg verlies 

vann een ouder), het getuige zijn van huiselijk geweld, en victimisering als volwassene. 

Combinatiess van verklaringen zijn ook mogelijk. Zo treffen we in de literatuur als 

verklaringg voor het samengaan van alcoholisme en psychische problemen ook wel aan dat 
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alcoholgebruikk plaatsvindt bij wijze van zelfmedicatie voor symptomen die op zichzelf weer 

hett gevolg zijn van een gemeenschappelijke achtergrond zoals chronische traumatisering in 

dee voorgeschiedenis. De veronderstelling is dan dat vroege chronische traumatisering de 

ontwikkelingg van zelfreguleringsprocessen verstoort, hetgeen de stoornissen in affect- en 

impulsregulatiee zou kunnen verklaren. Bij getraumatiseerde individuen zou met name het 

onvermogenn om heftige, overweldigende emoties te verdragen of te dempen kunnen leiden 

tott het zoeken naar externe mogelijkheden tot verzachting of demping, zoals het gebruik van 

psychoactievee middelen met kalmerende en verdovende eigenschappen zoals alcohol. 

Dee invalshoek van dit proefschrift met betrekking tot psychiatrische comorbiditeit 

onderr alcoholisten die hulp zoeken, is dat gemeenschappelijke omgevingsfactoren, in het 

bijzonderr traumatisering in de kindertijd, het risico op zowel het ontstaan van 

alcoholproblemenn als op het ontstaan van andere psychische problemen kan verhogen. De 

centralee vraagstelling van dit proefschrift is of traumatisering in de kindertijd, in het 

bijzonderr fysieke mishandeling en seksueel misbruik, frequent wordt gerapporteerd door 

alcoholistenn die in behandeling zijn en of getraumatiseerde patiënten ernstiger klachten 

vertonenn wat betreft hun alcoholproblemen en meer psychiatrische problemen hebben dan 

niet-getraumatiseerdee patiënten. De drie belangrijkste thema's in dit proefschrift zijn: 1) de 

prevalentiee van fysiek en seksueel geweld onder alcoholisten in behandeling (Deel II); 2) de 

roll  van trauma in de kindertijd, in het bijzonder fysieke mishandeling en seksueel misbruik, 

inn de ontwikkeling van stoornissen in het gebruik van alcohol en in de ernst van de 

alcoholproblemenn onder alcoholisten in behandeling (Deel III) ; en 3) de rol van trauma in de 

kindertijdd in comorbide klinische syndromen (As I) onder alcoholisten in behandeling (Deel 

IV) . . 

DeelDeel I doet verslag van de theoretische en empirische achtergronden van het onderzoek. 

HoofdstukHoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de definities en prevalenties van stoornissen in het 

gebruikk van alcohol en van alcoholisten in behandeling. Tevens geeft dit hoofdstuk een 

chronologischh overzicht van de theorievorming en het wetenschappelijk onderzoek op het 

gebiedd van samenhangen russen vroege traumatisering, alcoholproblemen, en andere 

psychiatrischee stoornissen. Op grond van de ontwikkelingen in empirisch onderzoek worden 

conclusiess getrokken voor het ontwerp van het voorliggende onderzoek. 
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Inn dit proefschrift worden gegevens beschreven die zijn verzameld in het kader van 

eenn uitgebreid onderzoek naar psychiatrische comorbiditeit en behandeluitkomst bij alle 

nieuww opgenomen cliënten die zich aanmelden voor een behandeling voor alcohol- of 

gokproblemenn bij de Alcoholklinieken of bij het CAD Alcohoiteam & Reclassering van het 

Jellinekcentrumm in Amsterdam in de periode september 1994 tot mei 1995. In totaal 

participeerdenn 155 cliënten (33 vrouwen en 122 mannen) in de studie. Het voorkomen van 

traumatischee ervaringen, de ernst van de alcoholproblemen en de psychische klachten werd 

onderzochtt aan de hand van gestructureerde interviews en vragenlijsten. 

Inn Deel II staat de prevalentie van ooit ervaren fysiek en seksueel geweld onder alcoholisten 

inn behandeling centraal (Hoofdstukken 2 en 3). De invalshoek in dit deel is de vraag welke 

methodee het meest geschikt is om naar dergelijke ervaringen te vragen. Zo wordt de variatie 

inn de aangetroffen prevalentiecijfers met behulp van drie verschillende methoden beschreven 

enn bediscussieerd. Belangrijke bevindingen zijn onder meer dat de twee vragen waarmee de 

geweldservaringenn worden geïnventariseerd in het meest gebruikte gestandaardiseerde 

intervieww voor verslaafde populaties (Addiction Severity Index: ASI) minder geschikt zijn 

voorr het inventariseren van dergelijke geweldservaringen onder alcoholisten die zich 

aanmeldenn voor behandeling. Onze resultaten wijzen op een duidelijke onderrapportering van 

geweldservaringen,, met name door mannelijke alcoholisten, bij het gebruik van deze vragen. 

Ditt is voor een belangrijk deel het gevolg van de focus van de ASI-vragen op 

geweldservaringenn gepleegd door bekende daders, waardoor geweld gepleegd door minder 

bekendee of vreemde daders onopgemerkt blijft . Deze bevindingen onderstrepen het belang 

vann een bredere screening waarbij ook wordt gevraagd naar ervaringen met geweld gepleegd 

doorr minder bekende en onbekende daders. Bij het gebruik van een methode waarin een 

reekss vragen werd voorgelegd over mogelijke voorvallen met fysiek of seksueel geweld 

werdenn door zowel de vrouwelijke als de mannelijke alcoholisten aanzienlijk meer 

ervaringenn gerapporteerd dan op basis van de ASI-methode: 51% rapporteerde fysiek geweld 

ooitt in het leven en 29% seksueel geweld ooit in het leven. Een belangrijke conclusie is dan 

ookk dat de ASI-methode wat betreft het inventariseren van geweldservaringen op dit punt zou 

moetenn worden verbeterd, zeker als men bedenkt dat de meerderheid van alcoholisten die 

zichh aanmelden voor behandeling man is. In Hoofdstuk 3 worden een aantal suggesties 

gedaann voor een dergelijke verbetering van de ASI-methode. 
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Inn Deel III is de aandacht gericht op verbanden russen traumatische ervaringen in de 

kinderjaren,, traumagerelateerde klachten en (de ernst van) stoornissen in het gebruik van 

alcohol.. In Hoofdstuk 4 wordt een systematisch overzicht gegeven van empirische studies 

onderr diverse populaties naar de relevantie van seksueel misbruik en/of fysieke mishandeling 

inn de kindertijd voor het ontstaan van alcoholproblemen in het latere leven. Tevens wordt 

aandachtt besteed aan de vraag of het verband tussen seksueel misbruik/fysieke mishandeling 

enn alcoholproblemen wegvalt als met de invloed van andere omgevingsfactoren, zoals 

alcoholismee van een ouder, rekening wordt gehouden. In het evalueren van de uitkomsten 

vann de diverse onderzoeken zijn de sterk uiteenlopende methodologische kwaliteiten van de 

studiess meegenomen. Uit dit empirische overzicht blijkt dat er in prospectieve studies geen 

significantee samenhangen worden gevonden russen fysieke mishandeling of seksueel 

misbruikk in de kindertijd en alcoholisme, maar dit type onderzoek wordt gekenmerkt door 

belangrijkee methodologische beperkingen. De meeste retrospectieve studies laten wel een 

verbandd zien tussen seksueel misbruik of fysieke mishandeling in de voorgeschiedenis en 

alcoholisme,, met name ook de methodologisch sterkere studies onder vrouwen waarin 

gebruikk is gemaakt van aanzienlijke steekproeven en relatief adequate methodes voor het 

vaststellenn van alcoholproblemen en kindermishandeling, en waarin gecontroleerd is voor 

mogelijkee 'confounders' zoals bijvoorbeeld alcoholisme van ouders. Op grond van de 

resultatenn uit de onderzoeken wordt geconcludeerd dat er te weinig gegevens voorhanden zijn 

omm conclusies te trekken over een relatie tussen seksueel misbruik en fysieke mishandeling in 

dee kindertijd en alcoholisme onder mannen. Voor vrouwen daarentegen is de kans op 

alcoholproblemenn groter als zij seksueel misbruikt of fysiek mishandeld zijn als kind. Voor 

dee samenhang tussen kindermishandeling en alcoholproblemen wordt een aantal verklaringen 

opp basis van de gedachte van zelfmedicatie gegeven. Ook worden enkele suggesties gedaan 

voorr verder onderzoek. 

Inn Hoofdstuk 5 ligt het accent op de vraag of onder alcoholisten die hulp zoeken 

degenenn die getraumatiseerd zijn ernstiger alcohol symptomen vertonen dan zij die niet 

getraumatiseerdd zijn. Door te kijken naar verbanden tussen een breder spectrum van 

omgevingsfactorenn (seksuele/fysieke victimisering in de kindertijd of als volwassene, vroeg 

verliess van ouders, het getuige zijn van huiselijk geweld, en subjectief ervaren ouderlijk 

disfunctioneren)) alsmede een diagnose van posttraumatische stress (PTSD) en de ernst van de 

alcoholproblemenn onder alcoholisten die hulp zoeken, gaat onze studie in vergelijking met 
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eerderr onderzoek duidelijk een stap verder. De resultaten suggereren dat onder mannelijke 

alcoholistenn de ernst van de alcoholproblemen (vastgesteld met behulp van twee frequent 

gebruiktee klinische instrumenten) niet gerelateerd is aan traumatische ervaringen of 

verwaarlozingg (in de vorm van het subjectief ervaren disfunctioneren van ouders in de 

kindertijd).. Wat betreft vrouwelijke alcoholisten echter, zou trauma (een combinatie van 

fysiekee mishandeling en seksueel misbruik in de kinderjaren) en disfunctioneren van de 

moederr gerelateerd kunnen zijn aan de ernst van de alcoholproblemen. Replicatie van de 

resultatenn in een grotere groep is nodig om hierover uitsluitsel te geven. Op grond van de 

bevindingenn die zijn gepresenteerd in Deel III van dit proefschrift wordt geconcludeerd dat, 

hoewell  mishandeling in de kindertijd (vooral seksueel misbruik) het risico met name onder 

vrouwenn op het ontstaan van een stoornis in het gebruik van alcohol (misbruik en 

afhankelijkheid)) lijk t te verhogen, dergelijke ervaringen mogelijk niet van invloed zijn op de 

ernstt van alcoholafhankelijkheid onder alcoholisten in behandeling. Mogelijke verklaringen 

voorr deze bevindingen worden bediscussieerd, namelijk dat mishandeling in de kindertijd 

samenhangtt met alcoholafhankelijkheid los van de ernst van de afhankelijkheid, of dat 

kindermishandelingg sterker samenhangt met minder ernstige vormen van alcoholproblemen 

diee men over het algemeen minder vaak aantreft in klinische steekproeven. 

Inn Deel IV staat de vraag naar de klinische relevantie van traumatische ervaringen en 

verwaarlozingg in de kindertijd, en dan met name seksueel misbruik en fysieke mishandeling, 

voorr comorbide klinische syndromen bij alcoholisten in behandeling centraal. In Hoofdstuk 6 

wordtt verslag gedaan van psychische symptomen waaraan seksueel misbruik/fysieke 

mishandelingg in de kindertijd een onafhankelijke, eigen bijdrage levert in vergelijking met de 

invloedd van andere negatieve ervaringen in de kindertijd (vroeg verlies van ouders, het 

getuigee zijn van huiselijk geweld, ouderlijk alcoholisme en/of disfunctioneren) en latere 

ervaringenn met geweld. In het onderzoek blijkt overduidelijk dat de aanwezigheid van 

comorbidee angststoornissen (sociale fobie, agorafobie en posttraumatische stress) binnen 

dezee groep alcoholisten in behandeling vooral gekoppeld is aan het gerapporteerde seksueel 

misbruikk in de kinderjaren en aan combinaties van seksueel misbruik en fysieke agressie. 

Onzee bevindingen bevestigen eerdere resultaten in andere populaties dat vooral de 

combinatiee van fysieke agressie en seksueel misbruik in de kindertijd de meeste 

posttraumatischee stress symptomen te zien geeft. Echter, min of meer tegen onze verwachting 
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inn blijkt fysieke of seksuele mishandeling in de kindertijd niet onafhankelijk van de overige 

invloedenn een eigen bijdrage te leveren aan de aanwezigheid van comorbide 

stemmingsstoornissenn of suïcidaliteit. Voor deze klinische symptomen blijkt met name 

disfunctionerenn van de moeder van belang. Eén van de meest interessante bevindingen in dit 

hoofdstukk is dat vergeleken met de invloeden van andere omgevingsfactoren, zowel seksueel 

misbruikk als combinaties van seksueel misbruik en fysieke mishandeling een eigen bijdrage 

leverenn aan de verklaring van de variantie in het aantal comorbide diagnoses. Hiermee is de 

aanwezigheidd van complexere problematiek in de groep vroeg getraumatiseerde alcoholisten 

bevestigd,, zoals dat reeds in verschillende andere klinische populaties werd vastgesteld. Dit 

geldtt ook voor het verband dat naar voren komt tussen ernstiger en meer indringender 

vormenn van vroege seksuele en meervoudige traumatisering en de aanwezigheid van 

complexee symptoomconstellaties, waaronder posttraumatische stressstoornis, agorafobie, 

socialee fobie, dysthymie en suïcidaliteit. Overigens blijken ook andere negatieve ervaringen 

off  omstandigheden in de kinderjaren of in het volwassen leven van belang voor een 

verklaringg van psychiatrische comorbiditeit bij alcoholisten in behandeling, zoals voor 

depressiee in engere zin, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis en 

tentamenn suïcide. De bevindingen in dit hoofdstuk onderstrepen het belang van een 

gestandaardiseerdee screening naar traumatische ervaringen in de kindertijd en mogelijk 

traumagerelateerdee klachten bij alcoholisten die zich aanmelden voor behandeling, en het 

belangg van deze informatie voor een behandelplan. 

HoofdstukHoofdstuk 7 betreft een retrospectieve studie naar traumatische ervaringen en 

dissociatiee bij alcoholisten die hulp zoeken. Hoewel in de algemene populatie en in klinische 

populatiess (psychiatrische patiënten) vrijwel consequent een relatie wordt gevonden tussen 

traumatischee ervaringen en dissociatie, zijn dergelijke bevindingen in studies onder 

verslaafdee populaties tegenstrijdig. Daarom hebben we in onze studie een aantal hypothesen 

getoetstt om na te gaan waarom er niet altijd een relatie wordt gevonden onder alcoholisten in 

behandeling.. Onze resultaten suggereren dat de afwezigheid van een trauma-dissociatie 

relatiee in een populatie alcoholisten hoogst waarschijnlijk niet het gevolg is van 

meetproblemenn met betrekking tot het vaststellen van mishandeling/misbruik in de 

kinderjarenn of van dissociatieve symptomen. Eerder zou het kunnen zijn dat er geen trauma-

dissociatiee verband onder alcohol cliënten (met name onder mannen) bestaat omdat 

alcoholistenn in mindere mate beschikken over het vermogen tot psychologische dissociatie en 
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psychoactievee middelen ("chemische dissociatie") gebruiken (bewust of minder bewust) om 

zichh minder onprettig of slecht te voelen. Op grond van sekseverschillen in 

aanpassingspatronenn als reactie op het trauma die gevonden zijn onder getraumatiseerde 

kinderenn wordt gesuggereerd dat chemische dissociatie als reactie op trauma meer voorkomt 

onderr mannen en psychologische dissociatie meer onder vrouwen. Verder onderzoek is nodig 

datt zich richt op de vraag of de afwezigheid van een trauma-dissociatie relatie kenmerkend is 

voorr alcoholisten of voor mannen. 

Tenslottee worden in Deel V (Hoofdstuk 8) de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift 

becommentarieerdd in het kader van de huidige stand van zaken van de wetenschap op dit 

terrein.. Geconcludeerd kan worden dat de aangetroffen prevalenties van fysieke 

mishandelingg en seksueel misbruik in de kindertijd - dit is 14% fysieke mishandeling, 24% 

seksueell  misbruik en 7% combinaties van fysieke agressie en seksueel misbruik - onder 

alcoholistenn in behandeling aanmerkelijk hoger zijn dan die welke zijn gevonden onder 

volwassenenn in de algemene bevolking. De gegevens ten aanzien van de geobserveerde 

prevalentiee van ervaren fysieke agressie (51%) en seksueel geweld (29%) ooit in het leven in 

dezee populatie onderstrepen het belang van een routinematige trauma diagnostiek. Op grond 

vann het nu beschikbare ('update') empirische onderzoek is duidelijk dat er een zeker verband 

iss tussen fysieke en seksuele mishandeling en de ontwikkeling van latere alcoholproblemen 

onderr zowel vrouwen als mannen. Verreweg het sterkst komt dit verband naar voren tussen 

vroegee seksuele traumatisering en latere alcoholproblemen onder vrouwen. Afdoende is de 

vraagg naar de mogelijke rol van fysieke en seksuele traumatisering in de kindertijd voor het 

ontstaann van latere alcoholproblemen echter nog niet beantwoord. Daarvoor is prospectief 

onderzoekk nodig. Ook ten aanzien van de vraag hoe samenhangen tussen vroege 

traumatiseringg en latere alcoholverslaving zijn te begrijpen, is verder onderzoek noodzakelijk. 

Watt betreft de vraag naar de mogelijk mediërende rol van traumagerelateerde symptomen ten 

gevolgee van kindermishandeling en het ontstaan van alcoholproblemen (de zelfmedicatie 

hypothese),, verwachten we veel van studies die proberen een link te leggen tussen de 

neurobiologiee van traumagerelateerde negatieve affectsymptomen en stoornissen in het 

gebruikk van alcohol. Daarin zouden ook de tot nu toe onopgehelderde man-vrouw verschillen 

naderr kunnen worden bestudeerd. Traumatisering in de kinderjaren is wellicht van belang 

voorr het verdere klinische beloop van de alcoholproblemen voor vrouwelijke alcoholisten, 
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maarr niet voor mannelijke alcoholisten. Verder (neuroimaging) onderzoek naar 

sekseverschillenn in aanpassingspatronen als reactie op trauma is noodzakelijk, zeker ook om 

eenn beter beeld te krijgen van het voorkomen van middelenmisbruik als een vorm van 

chemischee dissociatie, met name onder mannelijke alcoholisten. Tevens benadrukken de 

bevindingenn de relevantie van vroege traumatisering (met name seksueel misbruik en 

combinatiess van seksuele en fysieke victimisering) voor het beter begrijpen van comorbide 

klinischee symptomen onder alcoholisten in behandeling. Vergeleken met niet-mishandelde 

patiënten,, kunnen mishandelde patiënten ingewikkelde klachtenpatronen presenteren, vooral 

alss er sprake is van chronische en indringende vormen van traumatisering in de 

voorgeschiedenis.. In de evaluatie en behandeling van alcohol cliënten zouden stressoren in de 

kindertijd,, ervaringen met geweld in het volwassen leven en traumagerelateerde symptomen 

dann ook erkenning moeten krijgen. Over de behandeling van vroeg getraumatiseerde 

alcoholistenn is nog maar heel weinig bekend. Vooralsnog is de beste richtlijn voor de praktijk 

dee huidige 'standard of care' voor vroeg getraumatiseerde patiënten in het algemeen: 

interventiess gericht op het herwinnen van enige stabiliteit in het dagelijks leven en op 

symptoomreductie. . 

Inn dit proefschrift zijn op meerdere plaatsen methodologische kanttekeningen geplaatst bij het 

gepresenteerdee onderzoek, zoals de cross-sectionele aard van de steekproef, de retrospectieve 

metingg van ervaringen met geweld, het geringe statistische onderscheidingsvermogen als 

gevolgg van de complexe studieopzet, de beperkingen ten aanzien van de generaliseerbaarheid 

vann de resultaten en de beperkte omvang van de steekproef, met name van vrouwelijke 

alcoholisten.. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een selectieve non-respons. 

Ambulantee patiënten en patiënten die niet in Nederland zijn geboren zijn echter 

ondervertegenwoordigdd in de onderzoeksgroep. De resultaten zijn evenwel consistent met de 

bevindingenn van eerdere studies en vormen een belangrijke aanvulling op de tot nu toe 

beschikbaree gegevens over de vraag naar de klinische betekenis van traumatisering in de 

kindertijdd bij alcoholisten in behandeling door de meer geavanceerde opzet van de studie: 

mannelijkee en vrouwelijke alcoholisten, inventarisatie van een breder spectrum van 

omgevingsfactoren,, het vaststellen van psychische symptomen (inclusief posttraumatische 

stress)) met een gestructureerd diagnostisch interview, en het gebruik van multivariate 

analysetechnieken. . 
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Samenvattendd kan worden gesteld deze studie meer zicht geeft op de mogelijke rol 

vann vroege (chronische) traumatisering in het ontstaan van alcoholproblemen, en in de ernst 

vann de alcoholproblemen en comorbide klinische syndromen onder alcoholisten in 

behandeling.. Het is voor het eerst dat onder een Nederlandse, willekeurige steekproef 

vrouwelijkee en mannelijke alcoholisten de prevalentie van traumatische ervaringen in de 

kindertijdd en traumagerelateerde symptomen vastgesteld zijn. De gegevens pleiten heel 

nadrukkelijkk voor een routinematige traumadiagnostiek in de vorm van een trauma- of 

geweldsanamnesee en de vaststelling van traumagerelateerde symptomen bij alcoholisten die 

zichh aanmelden voor behandeling. Met name het begrijpen van een deel van de symptomen in 

reactiee op trauma is relevant voor de behandeling. Verder onderzoek is nodig om een 

completerr beeld te krijgen van de klinische betekenis van vroege traumatisering bij 

alcoholistenn in behandeling. 




