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Effectiviteit van een toegevoegde behandeling
voor angstklachten bij alcoholafhankelijke
patiënten met een fobische stoornis1
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achtergrond Er zijn aanwijzingen dat terugval in alcoholgebruik na behandeling
van alcoholisten met een comorbide angststoornis groter is dan bij die zonder comorbide
angststoornis.
doel Nagaan of de kans op terugval bij alcoholafhankelijke patiënten met een comorbide
angststoornis verminderd kan worden door een aanvullende behandeling van de comorbide
angststoornis.
methode Gedurende 32 weken werd een gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd bij
96 abstinente patiënten met als primaire diagnose alcoholafhankelijkheid en een comorbide fobische
stoornis: 49 patiënten kregen een behandeling voor hun alcoholafhankelijkheid in combinatie met
cognitieve gedragstherapie voor de angststoornis, soms aangevuld met medicatie (ssri) en 47
patiënten kregen alleen een behandeling voor hun alcoholprobleem. De primaire uitkomstmaat
was het percentage patiënten met binnen 32 weken een terugval in alcoholgebruik. De secundaire
uitkomstmaten waren: totale abstinentie, vermindering van het aantal dagen excessief drinken en
vermindering van de angstklachten.
resultaten Hoewel de angstklachten in de groep met cognitieve gedragstherapie
significant sterker verminderden dan in de groep zonder, was de kans op terugval in de eerste groep
niet significant kleiner.
conclusie Behandeling van angst bij alcoholafhankelijke patiënten met een comorbide
fobische stoornis vermindert de angstklachten, maar heeft geen invloed op de kans op terugval in
het gebruik van alcohol.
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Van behandelde alcoholisten heeft slechts een
beperkt deel langdurig baat bij de gevolgde alco
holbehandeling. Uit onderzoek blijkt dat na 6-12
maanden nog maar 45-55% van de patiënten absti
nent is (Bowen e.a. 2000; Nathan 1997). Deze teleur
stellende resultaten worden mogelijk veroorzaakt
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door de frequente aanwezigheid van psychiatri
sche comorbiditeit (Kushner e.a. 2000; Rounsaville
e.a. 1987). Zo blijkt dat alcoholisten met een comor
bide angststoornis vaker terugvallen in alcoholge
bruik dan alcoholisten zonder een dergelijke
stoornis (Driessen e.a. 2001; LaBounty e.a.1992).
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