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Amersfoort, 8 juni 2010 - Diverse deskundigen uit binnen- en
buitenland spraken op donderdag 3 juni op het congres
'Machteloos over mateloosheid' over verslaving. Tot de sprekers
behoorden de beroemde Amerikaanse psycholoog prof. dr. Carlo
C. DiClemente en de Franse cardioloog prof. dr. Olivier Ameisen.
Ameisen is de auteur van een wereldwijde bestseller („Het einde
van mijn verslaving‟), waarin hij beschrijft hoe hij zijn eigen
alcoholverslaving succesvol bestreed met een oud geneesmiddel
tegen spierkrampen, baclofen. Ameisen: “Baclofen is hét middel
om verslaving te bestrijden en het kent geen bijwerkingen.” Wel
gaf hij aan dat verslaafden dit middel altijd moeten gebruiken in
combinatie met een intensieve behandeling, waarbij ook de
oorzaken van de verslaving aandacht dienen te krijgen.
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Het symposium werd door meer dan 200 zorgprofessionals bezocht.
Onder hen waren huisartsen, psychiaters, en andere medisch
specialisten. Daarnaast waren er psychologen, psychotherapeuten en
andere GGZ-professionals.
Bijdragen uit België
Prof. dr. Jozef Corveleyn begon de dag met een lezing over de
ervaringen met het Minnesota Model in België. Daarna sprak prof. dr.
Veerle Visser-Vandewalle over de mogelijkheden om menselijk
gedrag, inclusief verslaving, te beïnvloeden door middel van Deep
Brain Stimulation (DBS). Deze ontwikkeling is nu nog experimentele
psychiatrische behandeling, die snel terrein wint en al veelvuldig wordt
toegepast bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.
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Integrale psychiatrie
"De reguliere geestelijke gezondheidszorg kan veel meer bieden dan
enkel pillen of psychotherapie. Er is voldoende bewijs dat
complementaire geneeswijzen, zoals hartcoherentie, acupunctuur of
runningtherapie een waardevolle aanvulling kunnen vormen", zo
betuigde psychiater Rogier Hoenders (Lentis, Nederland). Onder
strikte voorwaarden kan zelfs worden samengewerkt met alternatieve
geneeswijzen, zoals bij Lentis al gebeurt.
Effectief en acceptabel
Prof. dr. DiClemente hield de slotlezing, met als titel 'Verslaving,
zelfregulering en het veranderingsproces'. De Amerikaanse professor:
"Verslaafden veranderen echt door ze te interesseren en te raken met
de noodzaak tot verandering. Cliënten willen een effectief plan, dat
voor henzelf acceptabel is. Dan is succes verzekerd!"
Organisatie
Het symposium werd georganiseerd door Congrex en mogelijk
gemaakt door SolutionS Center in Voorthuizen.
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