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Voorwoord

Deze multidisciplinaire richtlijn opiaatverslaving is een product dat voort-
bouwt op eerdere initiatieven om de kwaliteit van de behandeling van en 
de zorg voor verslaafden aan opiaten te borgen. Belangrijke stappen op weg 
naar de thans voorliggende multidisciplinaire richtlijn waren de Richtlijn 
Detox (De Jong e.a., 2004), de riob: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehande-
ling (ggz Nederland, 2005; zie ook Loth e.a., 2012) en de Manual onder-
zoek heroïne op medisch voorschrift (ccbh/Kendle, 2000). Dit waren op 
zich goede en bruikbare documenten, maar er kleefden ook nadelen aan: 
(1) elk document ging slechts over een beperkt onderdeel van de behande-
ling van verslaafden aan opiaten; (2) elk document was op een net weer 
iets andere manier tot stand gekomen; en (3) de documenten waren niet 
geautoriseerd door de verschillende beroepsverenigingen. Om aan deze 
beperkingen tegemoet te komen, heeft de Centrale Commissie Behande-
ling Heroïneverslaafden (ccbh) het initiatief genomen om – in nauwe 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
– te komen tot een wetenschappelijk verantwoorde en klinisch geïnfor-
meerde multidisciplinaire richtlijn opiaatverslaving.
Deze richtlijn geeft een samenvatting van de belangrijkste beslissingen die 
genomen moeten worden bij de behandeling van verslaafden aan opiaten 
volgens de thans beschikbare wetenschappelijk kennis. Behandelaren 
krijgen hiermee een instrument in handen om – samen met patiënten 
– te zoeken naar de beste oplossing van een bestaand probleem met de 
meeste kansen op succes. Natuurlijk kunnen behandelaars bij het nemen 
van beslissingen afwijken van de richtlijnen zoals deze zijn weergegeven in 
deze richtlijn, maar in die gevallen zullen zij expliciet moeten beargumen-
teren waarom dat bij de betreffende patiënt beter was dan het volgen van 
de algemene richtlijn.
Ook patiënten krijgen met deze richtlijn een middel in handen om – in 
samenspraak – met de behandelaar te komen tot de voor hem of haar 
meest geschikte oplossing. Verslaafden zijn patiënten en zij hebben net 
als alle andere patiënten in Nederland recht om goed geïnformeerd en 
op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten behandeld te 
worden. Deze multidisciplinaire richtlijn, die geautoriseerd is door belang-
rijke bij het onderwerp betrokken beroepsverengingen, zorgt er ook voor 
dat patiënten en artsen elkaar kunnen aanspreken op wat redelijkerwijs van 
eenieder verwacht mag worden. Zo vormt deze multidisciplinaire richtlijn 
voor verslaafden aan opiaten ook een belangrijk document om inhoud te 
geven aan hun rechten zoals deze zijn neergelegd in de Wet op de Genees-
kundige Behandelingsovereenkomst (wgbo).
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De thans voorliggende richtlijn heeft ook een aantal beperkingen. De 
belangrijkste beperking is dat de richtlijn niet erg gedetailleerd is: de richt-
lijn bevat alle belangrijke beslissingen, maar is geen protocollenboek met 
daarin een uitgebreide beschrijving van de manier waarop de interventies 
precies moeten worden uitgevoerd. Voor dat laatste wordt verwezen naar 
een herziene versie van de riob: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling 
(Loth e.a., 2012) en de bestaande Richtlijn Detox (De Jong e.a., 2004).
Het is te hopen dat deze multidisciplinaire richtlijn wordt wat ze beoogd 
te zijn: een richtlijn voor alle behandelaars van patiënten met een opiaat-
verslaving en een bron van informatie voor patiënten die de beste behan-
deling willen hebben voor hun problemen. Ten slotte is het te hopen dat 
deze richtlijn ook de communicatie tussen patiënten en behandelaars zal 
verbeteren. Daartoe zal er ook een speciale patiëntversie van deze richtlijn 
verschijnen.

Wim van den Brink
Voorzitter werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Opiaatverslaving
Amsterdam, juli 2012
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