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SAMENVATTING 

Alcoholverslaving is een chronische psychiatrische stoornis, die wordt 

gekenmerkt door dwangmatig en ongecontroleerd alcoholgebruik, het 

toegenomen verlangen om alcohol te drinken (craving) en het onvermogen 

om het alcoholgebruik te verminderen ondanks de negatieve consequenties 

ervan. Alcoholverslaving is wereldwijd een van de meest voorkomende 

mentale stoornissen en veroorzaakt grote gezondheids-, maatschappelijke en 

economische lasten. Slechts een klein percentage van de mensen met een 

alcoholverslaving ontvangt echter hulp en de terugvalpercentages zijn hoog: 

de helft van de patiënten valt binnen een jaar terug. De negatieve invloed van 

schadelijk alcoholgebruik op individueel en maatschappelijk niveau en de hoge 

terugvalpercentages benadrukken het belang van effectieve behandeling. 

Voor de behandeling van alcoholverslaving worden naast 

psychosociale interventies een aantal farmacologische stoffen gebruikt. Tot 

dusverre hebben de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het 

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vier medicijnen tegen 

alcoholverslaving toegelaten: disulfram, acamprosaat, naltrexon en 

nalmefeen. De effectiviteit van deze farmacologische stoffen is beperkt en ze 

lijken alleen effectief voor specifieke patiëntgroepen en behandeluitkomsten. 

Het vinden van een effectief medicijn zou dan ook een belangrijke vooruitgang 

vormen in de behandeling van alcoholverslaving. 

Een bestaand medicijn dat ook veelbelovend lijkt  in de behandeling 

van alcoholverslaving is baclofen. Baclofen is geregistreerd als geneesmiddel 



 

en wordt gebruikt voor de behandeling van spasticiteit, maar is in de 

afgelopen jaren steeds vaker voorgeschreven voor de behandeling van 

alcoholverslaving. Baclofen beïnvloedt het Gamma-aminoboterzuur (GABA-), 

het belangrijkste inhibitoire, neurotransmittersysteem. GABA-receptoren 

lijken een belangrijke rol te spelen in de werking van alcohol (i.e. sedatie, 

disinhibitie, of geheugenverlies). Bovendien liggen zij in het mesolimbische 

dopaminerge systeem, waarvan is aangetoond dat het betrokken is bij de 

mediatie van de inname en bekrachtigende werking van alcohol. Het effect 

van baclofen op het GABA-systeem en de lage kans op misbruik en 

afhankelijkheid maakt het een potentieel aantrekkelijk medicijn voor de 

behandeling van alcoholverslaving. 

De eerste gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCT’s) 

naar lage doseringen baclofen (30-60 mg/dag) toonden wisselende effecten 

op alcoholgebruik en craving. De resultaten van N=1 en open label 

onderzoeken suggereerden echter dat er sprake is van een dosis-respons 

effect, waarbij hogere doseringen tot betere behandeluitkomsten leiden. Om 

deze reden werd het belangrijk geacht om de effectiviteit van een hoge 

doseringen baclofen tegen alcoholverslaving te onderzoeken in een 

gecontroleerd onderzoek. Toen ons onderzoek gestart is waren er nog geen 

RTC’s gepubliceerd naar de effecten van een hoge dosering baclofen voor de 

behandeling van alcoholverslaving. Bovendien waren er nog geen 

onderzoeken beschikbaar die het werkingsmechanisme van baclofen bij 

alcoholverslaving onderzochten. Het primaire doel van het huidige 

onderzoeksproject was daarom om de effectiviteit en veiligheid van een hoge 

dosering baclofen te onderzoeken voor  



 

de behandeling van patiënten met een alcoholverslaving. Het tweede doel was om meer inzicht te 

krijgen in het werkingsmechanisme van baclofen.  

Om de effectiviteit en veiligheid van hoge doseringen van baclofen en een dosis-respons 

effect te onderzoeken, hebben we een grote RCT uitgevoerd met 151 patiënten die willekeurig 

werden toegewezen aan een hoge dosis baclofen groep (tot 150 mg/dag), een lage dosis baclofen 

groep (tot 30 mg/ dag) of een placebogroep, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Na 16 weken 

vergeleken we de tijd tot de eerste terugval tussen de groepen. Daarnaast onderzochten we het 

totale alcoholgebruik, de proportie patiënten die terugviel, de proportie patiënten die abstinent 

bleef, de cumulatieve abstinentieduur, het uitvalpercentage en craving. Wat betreft veiligheid waren 

de bijwerkingen mild maar frequent en bereikten veel deelnemers niet de maximale dosering. In 

tegenstelling tot onze verwachting, vonden we geen positief effect van een lage of hoge dosering 

baclofen in vergelijking met placebo op uitkomsten gerelateerd aan alcoholgebruik of craving. 

Daarnaast werd er geen duidelijk dosis-respons effect gevonden. Zoals hieronder in meer detail 

wordt besproken, zouden te lage doseringen en specifieke kenmerken van onze steekproef onze 

resultaten mogelijk kunnen verklaren.  

Met betrekking tot het tweede doel van dit proefschrift, richtten we ons in de volgende twee 

hoofdstukken (hoofdstuk 3 en 4) op het werkingsmechanisme van baclofen. In de literatuur zijn 

verschillende mogelijke werkingsmechanismen besproken. Ten eerste is beargumenteerd dat het 

positieve effect van baclofen verklaard zou kunnen worden, doordat het ethanol deels vervangt. 

Zowel in ons onderzoek als in eerdere onderzoeken werden echter geen alcoholachtige effecten van 

baclofen gerapporteerd en werden er geen verlangens naar baclofen of ontwenningsverschijnselen 

geobserveerd. Ten tweede is gesuggereerd dat baclofen werkt via een vermindering van angst. Deze 

hypothese is gebaseerd op de bevinding dat GABA-activatie gerelateerd is aan een afname van 

angst. Deze suggestie wordt ondersteund door onderzoeken die een positief effect vonden van 

baclofen op (comorbide) angst. Aangezien angst een belangrijk symptoom vormt bij mensen met 

alcoholverslaving, wordt gesteld dat baclofen een afname van angst zou kunnen veroorzaken, wat 

vervolgens een positief effect heeft op craving en het niveau van alcoholgebruik. Als laatste is, op 

neuraal niveau, verondersteld dat baclofen het inhibioire GABA neurotransmittersysteem activeert, 

wat leidt tot de inhibitie van dopamine-afgifte in de dopaminerge neuronen in de omgeving van 

GABA-receptoren. Dopaminerge neuronen concentreren zich in het mesolimbische systeem en 

strekken zich uit van de area tegmentalis ventralis (TGA) tot de nuclues accumbens (NAc; deel van 

het ventrale striatum) en de prefontale cortex. Het mesolimbische dopaminerge pad speelt een 

centrale rol in de uitvoering van de belonende effecten van alcohol en het is aangetoond dat 



 

dopamine-afgifte in dit gebied gerelateerd is aan middelengebruik. Een afname van dopamineafgifte 

in dit gebied wordt daarom verondersteld te leiden tot een afname in craving en alcoholgebruik. 

Om een beter begrip te krijgen van het werkingsmechanisme van baclofen, hebben we twee 

onderzoeken uitgevoerd. Ten eerste hebben we, gebaseerd op de angsthypothese, de effecten 

onderzocht van baclofen op automatisch geactiveerde motivationele processen en angst, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat herhaaldelijk 

middelengebruik ertoe leidt dat het motivationele systeem hypergevoelig wordt voor 

middelengerelateerde stimuli en dat zogenaamde ‘cognitive biases’ ontstaan. Middelengerelateerde 

stimuli kunnen dan automatisch de aandacht vasthouden (aandachtsbias), toenaderingsreacties 

uitlokken (toenaderingsbias), of affectieve middelengerelateerde geheugenassociaties activeren. 

Onderzoeken hebben aangetoond dat deze cognitieve biases positief gerelateerd zijn aan het 

verlangen naar en gebruik van middelen. Daarnaast is gevonden dat het hertrainen van 

disfunctionele cognitieve biases kan leiden tot een afname van alcoholgebruik en 

terugvalpercentages. Dit toont aan dat alcoholgebruik beïnvloed kan worden door cognitieve biases. 

Om deze reden hebben we onderzocht of het effect van baclofen gemedieerd kan worden door een 

verandering in cognitieve biases. Verwacht werd dat baclofen alcoholgerelateerde cognitieve biases 

zou kunnen verzwakken. Daarnaast hebben we de rol van angst in het effect van baclofen op 

cognitieve biases onderzocht. Aangezien het is aangetoond dat cognitieve biases versterkt kunnen 

worden door een negatieve stemming, hebben we een negatieve stemming uitgelokt voorafgaand 

aan het meten van cognitieve biases. Gezien de angstremmende werking van baclofen, werd 

verwacht dat patiënten met hoge angstniveaus een sterkere afname van cognitieve biases zouden 

vertonen. In tegenstelling tot onze verwachtingen, toonden de resultaten aan dat cognitieve biases, 

zoals gemeten vier weken na de toediening van baclofen of placebo, niet verzwakt werden door 

baclofen in vergelijking met placebo. Daarnaast werd geen modererend effect van angst gevonden.  

Ten tweede hebben we ons gericht op het werkingsmechanisme van een hoge dosering 

baclofen op neuraal niveau, zoals beschreven in hoofdstuk 4. We hebben een functional magnetic 

resonance imaging (fMRI) onderzoek uitgevoerd onder een subgroep van de patiënten uit onze RCT, 

die 16 weken een hoge dosis baclofen (tot 150 mg/dag) of placebo kregen toegediend. Patiënten 

kregen alcoholgerelateerde en neutrale stimuli te zien en de neurale activiteit werd vergeleken 

tussen de twee groepen. Verwacht werd dat de toediening van baclofen zou resulteren in een 

afname van activiteit in de amygdala, de insula, en de hersengebieden van het mesolimbisch 

dopaminerge pad, zoals de NAc of de frontale cortex. De hoge dosering baclofen groep vertoonde 

verminderde hersenactiviteit in reactie op alcoholgerelateerde prikkels in de posterior orbitofrontale 

cortex (OFC), maar niet de NAc, de amygdala, of de insula. De afname in hersenactiviteit in de OFC 



 

kan duiden op een devaluatie van alcoholgerelateerde stimuli door baclofen. Onverwacht werd in de 

amygdala een toegenomen hersenactiviteit gevonden in de hoge dosis baclofen groep in vergelijking 

met de placebogroep. Aangezien amygdala activatie geassocieerd wordt met de evaluatie van een 

emotionele betekenis, zou dit effect kunnen duiden op sterkere negatieve evaluaties van 

alcoholgerelateerde stimuli in de baclofen groep.  

Samengevat vonden we, wat betreft het werkingsmechanisme, geen effect van baclofen op 

automatisch geactiveerde, alcoholgerelateerde motivationele processen. Op een neuraal niveau 

vonden we gedeeltelijk bewijs voor afgenomen activiteit in hersengebieden gerelateerd aan de 

motivationele effecten van alcohol en craving door baclofen. De veranderingen in hersenactiviteit 

waren echter niet gerelateerd aan craving voor alcohol in reactie op alcoholgerelateerde stimuli, wat 

de klinische relevantie ondermijnt.  

In hoofdstuk 5 beschrijven we de casus van een patiënt die deelgenomen heeft aan ons 

hoofdonderzoek. Bij deze patiënt observeerden we een onverwacht positief effect van een hoge 

dosering baclofen op stotteren. Bij een dagelijkse dosering van 120 mg zorgde baclofen ervoor dat 

het stotteren ophield, in aanvulling op een afname in craving en alcoholgebruik. Het effect van 

baclofen op stotteren zou veroorzaakt kunnen zijn door: 1) een ontspanning van de ademhalings- 

gezichts- of nekspieren., 2) een afname van angst, of 3) de indirecte inhibitie van het dopaminerge 

systeem.  

De volgende beperkingen van de besproken onderzoeken dienen in overweging genomen te 

worden. Aangezien alle onderzoeken uitgevoerd werden in dezelfde steekproef, kan de afwezigheid 

van een effect van baclofen op alcoholgebruik en craving de daaropvolgende twee onderzoeken 

naar de werkingsmechanisme beïnvloed hebben. Daarnaast werden mensen die terugvielen van de 

studie geёxcludeerd, waardoor we niet in staat waren om het effect van baclofen op alcoholgebruik 

na terugval te onderzoeken, of om de geobserveerde veranderingen in hersenactiviteit te relateren 

aan terugval of alcoholgebruik. Ook hebben we patiënten met comorbide angst- of depressieve 

stoornissen geïncludeerd in ons onderzoek, wat de effectiviteit van baclofen kan hebben beperkt. 

Toen we met ons onderzoek begonnen, waren er geen RCT’s die de effectiviteit en veiligheid 

van hoge doseringen baclofen onderzochten. In de tussentijd zijn er twee andere RCT’s 

gepubliceerd: een kleinschalig onderzoek uit 2015 dat positieve effecten rapporteerde van zeer hoge 

doseringen baclofen en een grootschalig onderzoek uit 2017 dat aantoonde dat hoge doseringen 

baclofen geen effect hadden op abstinentie in vergelijking met placebo. De tegenstrijdige resultaten 

van de drie RCT’s zouden verklaard kunnen worden door verschillen in dosering, behandelsetting en 

alcoholgebruik voor het begin van de studie. Aangezien de maximale dosering in ons onderzoek (150 



 

mg/dag) en het andere onderzoek dat geen effecten vond (180 mg/dag) aanzienlijk lager was dan in 

het onderzoek dat wel een effect vond (270 mg/dag), kan het zijn dat zeer hoge doseringen baclofen 

noodzakelijk zijn om een positief effect te bewerkstellingen. Daarnaast is baclofen wellicht minder 

effectief als toegevoegde behandeling, aangezien onze deelnemers opgenomen waren in een kliniek 

en intensieve psychologische ondersteuning kregen. Als laatste was het alcoholgebruik voorafgaand 

aan het onderzoek hoger in onderzoeken met positieve resultaten, wat suggereert dat baclofen een 

sterker effect zou kunnen hebben op patiënten met een zwaardere alcoholverslaving. Alle resultaten 

in overweging nemend, stellen wij dat baclofen wellicht effectief is in zeer hoge doseringen bij zwaar 

verslaafde patiënten die geen andere behandeling ontvangen en die niet reageren op, of niet 

gemotiveerd zijn voor traditionele psychosociale interventies. 

Hoewel we in ons onderzoek geen positief effect vonden van een hoge dosering baclofen in 

de behandeling van alcoholverslaving, zou baclofen nog steeds effectief kunnen zijn in specifieke 

groepen patiënten, zoals zwaar verslaafde patiënten die geen psychosociale therapie ontvangen. 

Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het in kaart brengen van de kenmerken van 

patiënten die een behandeling met baclofen wensen en die hier goed op reageren. Aanvullend 

onderzoek naar de precieze werkingsmechanisme van baclofen zou bijdragen aan deze kennis. De 

resultaten van ons fMRI-onderzoek dienen als voorlopig beschouwd te worden, aangezien deze 

gebaseerd zijn op een kleine steekproef. Er is een noodzaak tot toekomstige onderzoeken met een 

grote steekproef. Verder zijn onderzoeken nodig die patiënten gedurende langere tijd volgen, om de 

lange termijn effecten van baclofen te onderzoeken.  

De resultaten van de onderzoeken die in dit proefschrift beschreven zijn, bieden nieuwe 

inzichten in de effectiviteit en de werkingsmechanisme van baclofen voor de behandeling van 

alcoholverslaving. Gezien de hoge prevalentie en terugvalpercentages, evenals de enorme schade op 

persoonlijk en maatschappelijk vlak, is de noodzaak tot effectieve medicijnen voor de behandeling 

van alcoholverslaving onomstreden. Toekomstig onderzoek dat voortbouwt op de huidige resultaten 

is echter nodig om een beter begrip te krijgen van baclofen. Aangezien baclofen de laatste jaren op 

steeds grotere schaal wordt voorgeschreven tegen alcoholverslaving, zou deze kennis helpen om 

baclofen op een gerichte manier voor te schrijven en om zo tot een maximale effectiviteit te komen.  


