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Voorwoord

Voor u ligt het Nederlandstalige Handboek verslaving. Verslaving is een groot maatschappelijk 
en persoonlijk probleem waar tot voor kort relatief weinig over bekend was. Mede door groot-
schalige financieringsprogramma’s van ZonMw is er de laatste jaren echter fors geïnvesteerd in 
het onderzoek naar verslaving. Hiermee sluit Nederland aan bij een internationale inspanning 
met als doel het vergaren van meer kennis over verslaving. Door deze internationale inspan-
ning weten we nu veel beter wat verslaving is. Daar waar verslaving vroeger vaak werd afge-
daan als karakterzwakte, hebben de nieuwe inzichten binnen de psychologie en psychiatrie 
verslaving duidelijker als stoornis op de kaart gezet. Dat werd tijd, want verslaving is een stoor-
nis die in de top drie van meest voorkomende psychische stoornissen staat. Recente ontwik-
kelingen laten niet alleen zien dat er vooruitgang is geboekt in de theoretische inzichten maar 
ook in goede en effectieve behandelingen.
In dit handboek proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de recente wetenschappelijke 
inzichten. Daarnaast hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen om het over misbruik, afhanke-
lijkheid en verslaving te hebben en niet over de werking van middelen en middelengebruik. 
Hierover zijn al verschillende andere boeken beschikbaar. 
In dit handboek beschrijven we verschillende aspecten van verslaving. In het eerste deel wor-
den de achtergronden van het probleem beschreven, waarbij de geschiedenis, definities en 
epidemiologie van verslaving aan bod komen. In het tweede deel komen verschillende theore-
tische invalshoeken aan bod. Deze variëren van diermodellen tot sociologische modellen over 
het ontstaan van verslaving. In het derde deel wordt aandacht besteed aan de praktijk van de 
behandeling van verslaafden. Wij beschrijven verschillende therapieën, diagnostiek en preven-
tie. Daarnaast is er in dit deel aandacht voor bijzondere praktijksituaties zoals comorbiditeit 
en spoedeisende situaties. In het vierde deel komen niet-chemische of gedragsverslavingen 
aan bod: gokken, eten, en games. Hoewel het verslavingskarakter bij deze gedragingen soms 
nog onduidelijk is, willen we hiermee aansluiten op de internationale ontwikkelingen en op 
ontwikkelingen in de zorg. Er melden zich de laatste jaren steeds meer patiënten bij de hulpver-
leningsorganisaties die problemen hebben met gokken, overeten of het overmatig spelen van 
(internet)games. 
We willen met dit handboek een breed publiek aanspreken. Enerzijds willen we voor onderzoe-
kers en studenten recente wetenschappelijke inzichten op een overzichtelijke manier presen-
teren, anderzijds willen we voor de geïnteresseerde hulpverleners een boek bieden waarin ze 
zowel een theoretische achtergrond van hun werk aantreffen alsmede wetenschappelijk gefun-
deerde inzichten over de dagelijkse praktijk. We zijn verheugd dat we vrijwel alle nationale ex-
perts bereid hebben gevonden om hun bijdrage te leveren aan dit eerste Handboek verslaving. 
We hopen dat u dit boek vaak zult inzien en lezen.
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