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Stress en kwetsbaarheid voor verslaving
•

geschreven door Brittany Evans, Kirstin Greaves-Lord, Ingmar Franken & Anja
Huizink

Van pubers die experimenteren met roken en drinken kijken we niet verbaasd op. Toch
kunnen die onschuldige experimentjes bij sommige pubers leiden tot verslaving. Hoe
komt het dat sommige jongeren kwetsbaarder zijn voor een verslaving later in het leven
dan andere jongeren? Stress blijkt een belangrijke onderliggende factor: jongeren die
kwetsbaar zijn voor verslaving reageren nogal koelbloedig op stress.

Illustratie gemaakt door Gesa Kappen.
Is experimenteren normaal?
In de adolescentie verandert er veel. Jongeren worden lichamelijk en geestelijk steeds meer
volwassen. Het is in zekere zin een tijd van uitvinden wat wel en niet kan en van het opzoeken
en bepalen van grenzen. Een groot deel van de jongeren wil prikkels opzoeken en dat is ook
normaal (Dahl & Spear, 2004). Zij gaan bijvoorbeeld regels overtreden, willen spannende
dingen doen zoals bungeejumpen of in een achtbaan, of naar wilde feesten. Experimenteren
met middelen zoals alcohol, roken, wiet of andere drugs hoort hier ook bij (Trimbos-Institute,
2014). Echter, experimenteel middelengebruik zal hoe dan ook altijd gepaard gaan met een
zeker risico: jongeren die middelen uitproberen lopen kans om een verslaving te ontwikkelen.

Sommige jongeren hebben meer kans om een verslaving te ontwikkelen dan anderen. Dit zijn
hoogrisico-jongeren. Uit eerder onderzoek is duidelijk dat twee groepen jongeren extra
gevoelig zijn om verslaafd te raken: kinderen van verslaafde ouders (Goodwin, Schulsinger,
Hermansen, Guze, & Winokur, 1973) en jongeren die meer experimenteren met middelen dan
hun leeftijdsgenoten, zoals veel drinken of elke dag roken (Grant & Dawson, 1997).
Stress en middelengebruik
Hoe kan het dat hoogrisico-jongeren meer kans hebben om een verslaving te ontwikkelen op
latere leeftijd? Uit onderzoek blijkt dat stress hier een belangrijke rol in speelt. Zowel vanuit
de verslavingszorg als vanuit de wetenschap is bekend dat stress en middelengebruik met
elkaar te maken hebben. Patiënten met een alcohol verslaving of die dagelijks roken hebben
bijvoorbeeld een afgevlakte stressrespons (Childs & de Wit, 2009; Panknin, Dickensheets,
Nixon, & Lovallo, 2002). Dit betekent dat iemand minder goed reageert op stress,
bijvoorbeeld te merken aan dat de hartslag minder snel stijgt vergeleken met iemand zonder
een verslaving. Het is gezond om goed te kunnen reageren op stress: de stressreactie is
belangrijk omdat het mensen helpt om te gaan met stress die ze ervaren. Daarom wordt een
afgevlakte reactie op stress gezien als ongezond en een indicatie dat de lichamelijke
stresssystemen niet goed functioneren.
Stress meten in het lab
Zou de reactie van hoogrisico-jongeren op stress een verklaring kunnen zijn voor waarom zij
vaak een verslaving ontwikkelen? Om dit uit te zoeken werd een groot aantal jongeren (794),
in de leeftijd van 7 tot 20 jaar, uitgenodigd om naar het Gedragslab van de Erasmus
Universiteit Rotterdam te komen. Een deel van deze jongeren had verslaafde ouders.
De jongeren kregen eerst drie elektrodes op hun borst geplakt om hun hartslag te meten.
Daarna werd hen gevraagd om in een buisje te spugen. In het speeksel werd later de
hoeveelheid cortisol, een stresshormoon, gemeten. Vervolgens moesten ze 10 minuten rustig
zitten. Daarna werd het wat lastiger. De jongeren kregen namelijk een aantal moeilijke taken.
De eerste taak betrof het zo snel mogelijk terugtellen van 1021 in stappen van 23. Als ze een
fout maakten, moesten ze opnieuw beginnen. Daarna werd hen gevraagd een spreekbeurt te
houden voor een camera. Eerst kregen ze een verhaaltje voorgelezen waarbij ze beschuldigd
werden van diefstal uit de school kantine. Tijdens de spreekbeurt moesten ze vervolgens doen
alsof ze voor de rector stonden om hier uitleg over te geven. Na elke taak werd speeksel
afgenomen.
Bovenstaande taken worden vaak gebruikt in onderzoek om een lichamelijke stressrespons op
te wekken en die te kunnen meten. Uit de resultaten bleek dan ook dat de hartslag en de
cortisolafgifte van de jongeren omhoog gingen tijdens de het doen van de rekensommen en
het houden van de spreekbeurt. Tot slot vulden de jongeren en hun ouders ook vragenlijsten in
over gedragsproblemen, depressie en middelengebruik.
Uit het onderzoek bleek dat de kinderen van verslaafde ouders een afgevlakte lichamelijke
stressrespons hadden: zij maakten minder cortisol aan tijdens de stresstaken in vergelijking
met jongeren zonder verslaafde ouders (Evans, Greaves-Lord, Euser, Franken, & Huizink,
2013). Ook bleek dat de hartslag van deze jongeren minder snel ging tijdens de stresstaken
(Evans et al., 2015). Hoogrisico-jongeren zonder verslaafde ouders, die op jonge leeftijd veel
of vaak middelen gebruikten, hadden ook een afgevlakte stressrespons. In Figuur 1 is

bijvoorbeeld te zien dat jongeren die dagelijks rookten een minder snelle hartslag hadden.
Hetzelfde resultaat kwam naar voren bij jongeren die meer dan twee glazen alcohol per week
dronken (Evans et al., 2012). Pubers die op een jongere leeftijd zijn begonnen met het drinken
van alcohol (jonger dan 12 jaar) hadden een verminderde cortisolafgifte tijdens de stresstaken
(Evans, Greaves-Lord, Euser, Franken, & Huizink, 2012).
Prikkels opzoeken
Pubers die extra gevoelig zijn voor verslaving hebben dus een afgevlakte stressrespons. Als
deze hoogrisico-jongen dus prikkels opzoeken, wat een normaal fenomeen is rond deze
leeftijd, hebben zij sterkere prikkels nodig om zich goed te voelen omdat hun reactie op stress
minder sterk is. Het is mogelijk dat zij hierdoor op zoek gaan naar sterkere prikkels om hun
stresssystemen te stimuleren. Door spannende dingen te doen zoals veel of vaak middelen
gebruiken, ervaren ze prikkels, maar tegelijkertijd maakt dit ze gevoeliger voor verslaving.
Hoogrisico-jongeren zijn vaak nog jong en hebben dan ook nog niet heel veel middelen
gebruikt in vergelijking met iemand die verslaafd is. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het
experimenteren met middelen de stresssystemen heeft aangetast. Het is aannemelijker dat zij
vanaf de geboorte of kindertijd een afgevlakte stressrespons hadden en dat dit bijdraagt aan
kwetsbaarheid voor verslaving. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar stress onder
hoogrisico-jongeren die helemaal geen middelen hebben gebruikt en daarom kunnen we dit
niet met zekerheid stellen. Uit eerder onderzoek werd wel duidelijk dat hoogrisico-jongeren
de neiging hebben om sterke prikkels te willen opzoeken (Creemers, Verhulst, & Huizink,
2009). Dit zou kunnen betekenen dat het opzoeken van sterke prikkels ervoor zorgt dat deze
jongeren middelen gaan gebruiken.
Dit onderzoek laat zien dat de stresssystemen van hoogrisico-jongeren minder goed
functioneren en dat dit ze gevoeliger maakt voor verslaving. Het is bekend dat regelmatig
sporten de stresssystemen weer in balans brengt. Mogelijk kunnen dan interventies gericht op
sporten voorkomen dat hoogrisico-jongeren een verslaving ontwikkelen.

Figuur 1.
Hartslag respons van adolescenten uit de algemene populatie die nooit roken, af en toe roken
en dagelijks roken
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