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Masterclass werken met de Utrechtse somatische screeningslijst 
(USS 2.0)

1. Wat is verslavingsverpleegkunde?

2. Waarom aandacht voor lichamelijke gevolgen van verslaving?

3. Instructie werken met de USS
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De consensusgroep van Delespaul( 2013) schat de omvang op totaal 281.000 
mensen met ernstige psychische aandoeningen van de algemene bevolking in 
Nederland (1,7%). Hiervan is ca. 75% in GGz-zorg (incl. verslavingszorg en 
forensische zorg).

In Nederland heeft 20 tot 50 procent van de mensen met een psychische 
stoornis ook last van een verslaving. 
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In behandeling voor welk middel?
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In behandeling voor welk middel?
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1. Wat is verslavingsverpleegkunde?
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Wat is verslaving?

• een ziekte (psychiatrische stoornis)

• veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren

• die chronisch kan verlopen als gevolg van veranderingen in de hersenen

• en vaak gepaard gaat met andere psychiatrische ziekten (comorbiditeit)

Bio-PsychoSociaal model



DVD Nieuwslicht:
Hoe werkt verslaving

Hoe werkt verslaving?
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De 3 M’s, 3 factoren die een rol spelen en die elkaar 
beïnvloeden. 
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De 3 M's: Mens, Middel en Milieu 

Mens
Erfelijke factoren 
Persoonlijkheidsfactoren ( zelftherapie, ontsnappingsroute)
Stressfactoren
Weinig bezigheden of interesses

Middel
Tolerantie en ontwenningsverschijnselen

Milieu
Opgroeien in een gezin waar veel gedronken wordt
Wanneer je leeft, werkt en ontspant in een milieu waar alcohol gemakkelijk beschikbaar is en veelvuldig gebruikt 

wordt  
Heersende mentaliteit kan ook beschermend werken
De sociale situatie op zich

Samenspel van factoren
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Cirkels van ‘van Dijk’



Fasen van Gebruik
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Kennismaking

Experimenteren

Recreatief gebruik

Gewoonte gebruik

Excessief gebruik

Verslaving

onafhankelijk

dwingend  
afhankelijk



Welke fase?

1. “Ik was gewoon nieuwsgierig wat er zou gebeuren als ik een joint nam. Dus dat heb 
ik gewoon een keer gedaan…”

2. “Ik drink elke dag alcohol. Ik wil wel minderen, maar dat is best lastig. Door de 
alcohol vergeet ik even problemen. Ik ga vaak lekker stappen met vrienden. 
Doordeweeks drink ik wel veel minder dan in het weekend.”

3. “Af en toe een pilletje is gewoon leuk. Als ik eens een keer naar een festival ga, vind 
ik het lekker om XTC te nemen.”
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Visie op verslaving en gedrag
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Oefenen Audit 

1. Ken je mensen met verslavingsproblemen in je eigen 
omgeving? 

2. Oefen het afnemen met de audit 
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TEST: vul de vragenlijst in
TEST : AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test. 

Alcohol Use Disorders Identification Test. Nederlandse vertaling G.M. Schippers & T.G. Broekman, 2010: http://www.mateinfo.nl/audit



AUDIT

Bepaling van hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik (= AUDIT-C).

Vrouwen: score van 4 of hoger: indicatie van risicovol alcoholgebruik 
Mannen: score van 5 of hoger: indicatie van risicovol alcoholgebruik 

1. Hoe vaak drinkt u alcoholhoudende dranken?
2. Hoeveel glazen drinkt u op een typische dag dat u drinkt?
3. Hoe vaak drinkt u 6 glazen of meer per gelegenheid?



AUDIT

4. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar opgemerkt dat u niet in staat was het drinken te 
stoppen nadat u was begonnen met drinken?

5. Hoe vaak heeft u vanwege uw drankgebruik in het afgelopen jaar nagelaten te doen wat 
normaal van u verwacht werd?

6. Hoe vaak heeft u gedurende het afgelopen jaar de behoefte gehad om ‘s ochtends uw eerste 
alcoholhoudende drank te gebruiken om weer op gang te kunnen komen na een sessie met 
overmatig drankgebruik?



AUDIT



Aanvullend 5 vragen: verandermotivatie

Vindt u dat u teveel drinkt?

Denkt u er wel eens over om te stoppen met drinken?

Denkt u dat het u lukt om te stoppen met drinken, als u dat zou willen?

Bent u van plan de komende maand te stoppen met drinken?

Is het u in het afgelopen jaar wel eens gelukt om te stoppen met drinken?
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Kenmerk van verslaving craving

• Iets voornemen niet te doen en geen weerstand kunnen bieden aan ….. 

• niet als gevolg van geen inzicht hebben of geen wilskracht hebben, 

• maar geconditioneerde trek door o.a. gebrekkige informatie en op basis 
van een moeizaam leerproces af te leren 
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Groepsinventarisatie van de bestaande ideeën en oordelen over verslaving 

en de bestaande problemen met dit gedrag in de dagelijkse praktijk
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Vormen van verslaafd gedrag

A. Vormen van gedrag die vooral te maken  hebben met het middel zelf.
• 1.   Het middel is het centrale punt
• 2.   Middel zoekend gedrag

B. Vormen van gedrag die vooral invloed hebben op het gedrag met anderen:
• 3.   Spelletjes spelen
• 4.   Herkenning
• 5.   Liegen bedriegen, smoesjes verzinnen
• 6.   Manipuleren
• 7.   Conflict vermijdend gedrag

C. Vormen van gedrag die vooral te maken hebben met vluchten
• 8.   Ontkennen/ bagatelliseren
• 9.   Gemakkelijk omgaan met mensen, tijd en geld.
• 10. Gebrek aan vaardigheden in het omgaan met emoties((sub)(over)assertiviteit)
• 11. Isolement
• 12  Verantwoording dragen
• 13  Vluchten/dempen

D. Vormen van gedrag die vooral problemen in jezelf en voor jezelf geven:
• 14. Controle verlies/ grenzeloos gedrag.
• 15. Zwart/ wit denken
• 16. Uitstellen /afstellen.



Psychiater Els Noorlander: 
“Algebra van de behoefte”

• De greep op het gebruik kwijt zijn

• alles hangt af of hij de stof gemakkelijk kan krijgen

• men wil wel van de verslaving maar niet van het gebruik af

• de behoefte aan de stof: belangrijker dan de meest basale behoeften die andere 
mensen kennen.
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Theorie verslavingsgedrag



Algebra van de behoefte

• de algebra van behoefte leert ons dat hij die behoefte nooit kan bevredigen langer 
dan voor een paar uur

• Als je elkaars behoeften niet herkent ben je vreemden voor elkaar. 

• Een niet-verslaafde kan niet aanvoelen wat de drang naar drugs betekent, gelukkig 
niet.

• De verleiding is groot de verslaafde behoeften toe te kennen die hij niet heeft, maar 
waarvan jij graag gelooft dat hij ze heeft, en de meest verraderlijke is: 

• de behoefte te stoppen met gebruik.
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Confronterende standaard benadering verslaafden

Benadering van verslaafden die afwachtend, confronterend en/of moraliserend is :

• - verslaafde heeft geen motivatie, 

• - verslaafde ontkent de problemen, 

• - verslaafde heeft een weerstand tegen de behandeling. 
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Verslaafde cliënten ervaren:

• Verslaving leidt tot verlies van leven.

• Verslaving leidt tot ontmoediging.

• Verslaving leidt tot hulpeloze gevoelens.

• Verslaving leidt tot een continue gevoel van falen.



Stigma is something that kills human beings sometimes far more than the disease   
Nelson Mandela

• Factsheet Stigma en verslaving

• Factsheet herstel en verslaving
https://www.verslavingskundenederland.nl/factsheets/
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Gebruik de volgende kernboodschappen:

• Verslaving kan iedereen overkomen;

• Verslavingsproblemen kunnen per persoon verschillen in ernst, duur en uitingsvormen in gedrag en  

gezondheidsproblemen;

• Iemand heeft net zo veel of zo weinig ‘schuld’ aan een verslaving als aan andere psychische of lichamelijke 
aandoeningen;

• Stoppen met gebruik is geen makkelijke opgave; mensen met een verslaving werken doorgaans hard om hun 
verslaving aan te pakken, hun leven weer op orde te brengen en te stabiliseren;

• Omgang met verleidingen en terugval zijn weerkerende elementen in het leven van mensen met een verslaving; 

• Het vraagt van mensen met een verslaving kracht, moed en doorzettingsvermogen om hun verslaving bespreekbaar 
te maken en hulp te zoeken;

• Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving.
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Verslaving als onderdeel van een behandeling

• bij de verpleegkundige gegevens verzameling: 

functies van het gebruik in kaart brengen 

• in het begeleidingsplan moet verslaving en de gevolgen voor de cliënt een belangrijke 
plaats krijgen: 

• interventies gericht op verandering, stabilisering en motivering 

+

Samenwerking met VZ of psychiatrie.



2. Waarom aandacht voor somatiek bij verslaafde 
patiënten?
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Samenvatting somatiek en verslaving 

- Alcohol (alcoholonttrekking, Wernicke, Korsakov, 
leverfunctiestoornissen, kanker, HVZ etc) 
- Heroïne (overdosis, spuitabcessen, infectieziekten, HVZ) 
- Cocaïne (HVZ, KNO-problematiek, longziekten) 
- Tabak (COPD, kanker, HVZ) 

35



36

Alcohol gerelateerde somatiek
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Aceetaldehyde

- Gastro-intestinale problematiek

- Leverfunctiestoornissen

- Cardiomyopathie

- Myopathie skeletspieren 
• Acuut 

– Slap gevoel vooral in de benen

» Vaak hypokaliaemie doordat aceetaldehyde (mogelijk ook een foliumzuurgebrek) de villi in 
de darmen aantast

• Chronisch “1/3 van de alcoholisten”

– Slap gevoel met vooral krachtsverlies bovenbeenspieren (moeite met traplopen, moeite om uit 
een stoel te komen). 
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Alcohol onthouding syndroom, waardoor ontstaat dat? 

• GABA (dempende neurotransmitter, bij chronisch alcoholgebruik afname van aantal receptoren)

• Glutamaat (stimulerende neurotransmitter, bij chronisch alcohol gebruik toename aantal receptoren)

• Samengevat GABA receptor is de rem, glutamaat receptor is de versnelling

• Alcoholonthouding is een versneld brein zonder remmen 
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Wat doen we bij alcoholonttrekking? 

https://www.resultatenscoren.nl/publicaties/detail/richtlijn-
detoxificatie-van-psychoactieve-middelen.html

42



Syndroom van Wernicke

• Ernstige neurologische stoornis 

• Ontstaat door thiamine (vitamine B1) tekort 

• Klassieke symptomentriade (slechts 8% volledige triade)
1. Verwardheid 
2. Stoornissen oogmotoriek (verlamming oogspieren, 
nystagmus)
3. Loopstoornis (motorische coördinatiestoornissen -
cereballaire ataxie)
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Waarom thiaminetekort bij chronisch 
alcoholgebruik? 

• Door veel drinken afname hongergevoel ➔ verminderde 
voedselintake

• Zelfverwaarlozing → weinig interesse voor gezond eetpatroon

• Frequent braken

• Beschadiging spijsverteringskanaal ➔ verminderde resorptie 
B1

• Beschadigde lever ➔ verslechterde opslag thiamine
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Prognose na Wernicke syndroom 

Ondanks thiamine behandeling 

• ¼ volledig herstel

• ¼ redelijk herstel

• ¼ beperkt herstel 

• ¼ geen herstel

→ 50 % Korsakov 
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https://www.npostart.nl/kruispunt/04-07-2010/RKK_1379819



Syndroom van Korsakov

• Neuropsychologische symptomen: geheugenstoornissen 
(anterograde en retrograde amnesie), desoriëntatie, 
confabulatie, gebrek ziekte-inzicht, executieve dysfuncties 
(planning en organisatie), gedrags- en emotionele 
veranderingen

• Neuromotorische stoornissen (cerebellaire ataxie): 
dyssynergie, dronkemansgang, nystagmus, dysdiadochokinese, 
cerebellaire dysarthrie 

• Mogelijk psychiatrische stoornissen: stemmingstoornis, 
psychose, angst, middelengebruik 
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- Hart en Vaataandoeningen
flebitis, tromboflebitis, septische embolieen, vals
aneurysma, endocarditis

- Lever
hepatitis B, 25-60%, hepatitis C, 70-75%

- Afweersysteem
HIV

Somatische aandoeningen door intraveneus gebruik
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Infectieziekten
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- Neusaandoeningen

rhinitis,sinusitis,zweertje,perforatie

- Longaandoeningen

tracheitis,COPD

- Hart en vaatziekten

ritmestoornissen,hypertensie,hersenbloeding,

hartinfarct

ischemische colitis (bolletjes slikkers)

- Hersenen

epileptische aanval
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“ the perfect heart attack drug”



Tabak
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Middel
Overleden door gevolgen van 
gebruik in 2014, 2015 of 2016

Direct overleden

Alcohol 1.503 0

Tabak 19.244 0

Cannabis 0 0

Opiaten 0 105

Cocaïne 0 44

GHB 0 14

XTC/Amfetamine 0 28

Totaal 20.747 191



Hoe kunnen we nu al die verschillende 
somatische problemen signaleren?
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3. Werken met de Utrechtse somatische screeningslijst (USS 2.0)

61

De USS is een instrument dat gebruikt kan worden om systematisch en 
structureel de gezondheidstoestand, klachten en bijwerkingen van mensen 
met een (ernstige) verslavings aandoening mee in kaart te brengen en dat 
voldoet aan alle eisen die de richtlijn aan somatische screening en leefstijl 
stelt



Van de eerste versie naar de USS 2.0. 

Middeldorp, J., Smit, R.B.J., Post, H., Koerts, J., De Weert, G., 2015. Aandacht voor somatiek bij verslaafden.  
Verslaving, 01-09-2015 | Methodiek in praktijk | Uitgave 3/2015  



Somatisch zorgpad



Zelfmanagement

Bron:  Samenwerking tussen de huisarts en de GGZ , 2013, Fenneke van Hasselt.

• Hasselt,van, F.M. Improving the physical health of people with severe mental  illness. The need for tailor made care and uniform evaluation of interventions. Groningen, University of Groningen. 2013.

• Hasselt FM van, Oud MJT, Loonen AJM). Improvement of care for the physical health of patients with severe mental illness: a qualitative study assessing the view of patients and families. BMC Health Services 

Research 13:426. (2013).

De GGZ professional dient bij elke patiënt vast te 

leggen in hoeverre hij/zij zelfstandig de zorg voor 

zijn/haar lichamelijke gezondheid kan organiseren.
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Inhoud USS 2.0. 

1. Vragenlijst lichamelijk klachten

2. Somatische screening: 

3. Actuele klachten

4. Medicatie gebruik

5. Samenvatting en beleid

Bijlagen: 

• Toestemmingsverklaring informatie derden

• Aanvullend onderzoek

• Brief aan de huisarts

Gemiddelde afname duur 30-45 minuten ( follow -up 20 min.)

a. Zorggebruik
b. Somatische- ,infectieziekten en familiaire aandoeningen
c. Leefstijlanamnese
d. Meten



1. Vragenlijst lichamelijke klachten



2.a. Inventarisatie zorggebruik

+ Deelname preventieve bevolkingsonderzoeken



2.b. Somatische- , infectieziekten en familiaire aandoeningen

Diabetes
Longaandoeningen
hart en vaatziekten

Kanker
Infectieziekten en soa’s



2 C. Leefstijlanamnese

• Voeding en eetpatroon

• Beweging en sport

• Middelengebruik / inventarisatie risicosituaties ooit

• Ontspanning en slaap

• Hygiëne

• Seksueel gedrag en soa preventie
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2 C. Leefstijlanamnese



2 C. Leefstijlanamnese



Borging infectieziektepreventie



2.d. Meten

Actie

Lengte …………..….cm

Gewicht (met /zonder schoenen) ……………… kg □

Buikomvang ……………. cm □

Is uw gewicht afgelopen maand toe- of 

afgenomen?

Indien ja: Toegenomen: □

Afgenomen: □

□

BMI (=gewicht / lengte2) ………………kg/m2 □

Polsfrequentie ……………….min □

Bloeddruk (zittend) ……… / …… mm Hg □

Orthostatische bloeddruk meten? Ja □ nee □ □
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3. Actuele klachten
Bespreek de lichamelijke klachtenlijst na. Welke lichamelijke klachten verdienen aandacht?
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4. Medicatiegebruik

Geneesmiddel en voorschrijver Dosering Datum aanvang

1

2

3

4

5

6
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Welke medicijnen gebruikt u? Psychiatrische en niet-psychiatrische medicatie, drogisterijartikelen, illegaal 

verkregen medicatie, alternatieve middelen) Indien niet of onvoldoende bekend, vraag het na bij de apotheker 

of de huisarts



4. Medicatiegebruik (vervolg)
Ja Nee Actie

Heeft u vragen  over de medicijnen die u nu gebruikt? □ □

Zo ja, graag details beschrijven:

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………..

□ □ □

Bent u gemotiveerd om de medicatie te gebruiken? □ □

Indien neen: patiënt motiveren en hieronder 

toelichten……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

□

Heeft u klachten over deze medicijnen (bv bijwerkingen, allergie)? □ □

Indien ja, noteren en overleggen met (voorschrijvend) arts of apotheker

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

□

Kent u de gevolgen van als u de medicatie niet inneemt? □ □

Indien nee, noteren en overleggen met (voorschrijvend) arts of apotheker

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

□

In hoeverre  kunt u zelfstandig de zorg voor uw lichamelijke gezondheid organiseren □ □ □

Zo nee, waarbij heeft u ondersteuning nodig? 

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

□
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LAB aanvraag
Protocol risico analyse, laboratorium onderzoek en ECG

A. Algemene standaard  

Standaard bij elke patiënt (ongeacht welk risico de patiënt heeft gelopen) 

Labonderzoek:  Glucose (nn): Bezinking, bloedbeeld, Leuco, Dif, trombo, Kreatinine, 

Bilirubine, ALAT, Gamma GT
1
, Natrium, Kalium, Calcium, Chloride, Vit D,  schildklierprotocol

2
; 

cholesterol.. 

 

B. Standaard n.a.v. gelopen risico  

1. Is er sprake van de volgende (risico)situaties (ooit!): IV druggebruik; gezamenlijk gebruik (naald, 

koker, filter. Lepel;; pijp); tatoeages; bloedtransfusies; dialyse; endoscopierisico? Ander risico 

Indien ja,  labonderzoek:  Hepatitis Bs ag, Hepatitis Bs as, Hepatitis C, HIV 

2. Door risicovolle seksuele contacten/ sekswerk  

Indien ja,  labonderzoek:  Hepatitis Bs ag, Hepatitis Bs as, Hepatitis C, HIV, lues, 

Chlamydia PCR(urine), Gonorroe PCR(urine).  

Indien ja, doorverwijzen voor Hep B vaccinatie –GGD reizigers vaccinatie (030-2863333/2863216).
3
 

 

C. ECG
4
 

Bij misbruik van alcohol, nicotine en/of cocaïne; gebruik van methadon, antidepressiva, 

antipsychotica) ECG. 

                                                      
1
 Voor de interpretatie van de waarden bij leveronderzoek geldt het volgende: ALAT lekt uit beschadigde hepatocyten in de 

bloedbaan en is de gevoeligste indicator voor leverschade. Een verhouding ASAT/ALAT > 2 wijst op ernstig leverlijden t.g.v. 
alcoholmisbruik. Verhoogde γ-GT is een vroege indicator voor alcoholmisbruik (inductiefase), maar treedt ook op bij roken, 
overgewicht en gebruik van bepaalde medicijnen, met name fenobarbital, fenytoïne, warfarine, rifampicine, INH. Bij 
zwangerschap en gebruik van orale anticonceptiva kan het dalen. 

 
2
 1 TSH bepaling: 

Indien TSH < 0,4 mU/l volgt bepalingen T4-T3. 
Indien TSH>4 0,4 mU/l, volgt bepaling van vrij T4 
3
 Vaccinatie is voor de risicogroepen: prostituees, drugsgebruikers en mannen die seks hebben met mannen. Patiënt is volledig 

gevaccineerd bij 3 vaccinaties. Doorverwijzen indien de patiënt 1 of 2 vaccinaties. 
 
4
 Om twee elkaar vaak versterkende redenen wordt aangeraden om bij elke patiënt een ECG te laten vervaardigen en 

beoordelen. Ten eerste is de prevalentie van nicotine- en cocaïnemisbruik in de verslaafde patiëntenpopulatie hoog, met 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), en ten tweede kan methadongebruik aanleiding geven tot verlenging van het 
QT-interval. 

 



5. Samenvatting en beleid



DE USS 2.0 

• Zelfmanagement van cliënten: klachtenlijst invullen & in gesprek over gezondheid.

• Korter, helderder, vollediger.

• Somatische beeldvorming somatiek en infectieziekten.

• Nieuwe richtlijn Somatische Screening en Leefstijl.

• Leefstijl duidelijke plaats.

• De somatische beeldvorming met behulp van de USS,  zorgt voor een betere 
aansluiting van de patiënten met ernstige verslavingsproblemen bij de huisarts.

• Start onderzoek naar de USS 2.0. naar de bruikbaarheid en validiteit verwacht eind 
2018!



GGZ Ecademy
Aanbevolen:

Module Infectieziekten Module somatische screening & leefstijl
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