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Limburg telt met 149 mensen het hoogste aantal
geregistreerde GHB-verslaafden in Nederland
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Qat werd ontdekt doordat herders merkten dat hun
schapen actief werden wanneer ze van de qatplant aten
DE ‘EMOTIE-ETER’, DIE BIJ NEERSLACHTIGHEID GRIJPT NAAR
TROOSTVOEDSEL, IS EEN FABEL. MENSEN DIE ZICH ZO NOEMEN
ETEN OOK TE VEEL ALS ZE ZICH GOED VOELEN

ã Het oudste

bierbrouwersrecept
is gevonden op een 5000 jaar oude kleitafel uit Soemer ã
Obesitas komt vaker voor naarmate het opleidingsniveau lager is.
Bij laagopgeleiden komt obesitas ongeveer
keer vaker voor dan bij de hoogopgeleiden
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gokactiviteiten

De eerste gedocumenteerde
dateren uit het China van 2300 voor Christus

Hoe gelukkiger je bent, hoe meer antistoffen
je lichaam aanmaakt - zelfs tot

50%

In de prehistorie dacht men dat iemand met
een psychische aandoening bezeten was door

meer

bovennatuurlijke
krachten

In Breaking Bad wordt met opzet fouten gemaakt in de scheikundige berekeningen,
als een verkapte
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‘don’t try this at home’

Bram Bakker
VERSLAAFD
EN LEVENSMOE

Bram Bakker (53) is psychiater en publicist. Hij is
momenteel medisch directeur van verslavingskliniek
Rodersana.

In alle berichtgeving rond zelfdoding duikt altijd depressie op, als verklaring van zo’n drama. Vanuit de media
gezien begrijpelijk, want veel mensen die zich suïcideren
waren bekend met depressieve klachten, en plannen om
uit het leven te stappen zijn een bekend symptoom van
depressie.
Zoals altijd is de werkelijkheid complexer dan de theorie.
Er zijn ernstig depressieve mensen die, hoe ziek ze ook
zijn, nooit overwegen zichzelf het leven te benemen, en
er zijn mensen die out of the blue voor een trein springen, zonder ooit professionele hulp
te hebben gezocht.
Wat mij al jaren fascineert, is de relatie tussen verslaving en suïcide. Recentelijk maakte ik het weer twee keer
van heel nabij mee: iemand die zich
net had laten opnemen om van zijn
verslaving af te komen, verhing zichzelf
totaal onverwacht en een ex-patiënte
waarmee ik nog steeds contact had,
slikte weloverwogen een overdosis medicatie. Terwijl
haar drugsgebruik al jaren achter haar lag. In beide
gevallen was er geen duidelijk waarneembare depressie
in het spel. Wat is het dan wel? In al die jaren in de
verslavingszorg heb ik veel te veel mensen op deze
manier aan hun einde zien komen, en vaak zonder dat ik
er iets van begreep. Heeft het te maken met het talent
voor zelfbeschadigend gedrag? Of is het een bijwerking
van gebruik? Het is bekend dat veel mensen op het
moment dat ze zichzelf het leven benamen onder invloed
waren, ook mensen zonder geschiedenis van verslaving.
Wilden ze zichzelf eerst verdoven, of hun angst voor

wat ze gingen doen wegnemen? Ik weet het niet, en
betrouwbaar onderzoek is per definitie onmogelijk, want
de mensen die het je zouden moeten vertellen zijn er niet
meer. En de groep waarbij de zelfmoordpoging mislukte
is waarschijnlijk toch anders: hoe stelliger de wens het
leven te verlaten, hoe groter de kans dat de poging
slaagt.
Het aantal suïcides stijgt helaas nog steeds. En de verklaringen voor dat feit zijn uiteenlopend. Bij de initiatieven om het terug te dringen zie je veel aandacht voor
betere en eerdere herkenning van
depressie, en ook betere behandeling. Niets op tegen, lijkt me. Maar
waar blijft het onderzoek naar de relatie tussen verslaving en zelfdoding?
Is het niet-herkende comorbiditeit,
een combinatie van een verslaving
en een stemmingsstoornis? Of is
verslaving ook een op zichzelf staande risicofactor voor suïcide? Lijkt me
niet onwaarschijnlijk, maar ook al is het antwoord bevestigend, daar achter duikt dan onmiddellijk de vraag
op hoe dat werkt? Opvoeding? Erfelijke aanleg? Effect
van drank en/of drugs?
Al veel vaker heb ik mijn verbazing uitgesproken over
de marginale plek van de verslavingszorg in het grote
geheel van de gezondheidszorg. Zeker als je het
afzet tegen de aantallen mensen die kampen met
mateloosheid. Als je in de praktijk meemaakt hoe vaak
er jonge, verslaafde mensen voortijdig uit het leven
stappen is het helemaal onbegrijpelijk. Dit behoeft meer
aandacht! ●

‘Waar blijft
het onderzoek
naar de relatie
tussen verslaving
en zelfdoding?’
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