
Personen met een dubbele diagnose 
Dubbele diagnose leidt tot een complex ziektebeeld met een impact op verschillende 
levensgebieden, die grote moeilijkheden met zich meebrengt inzake behandeling en 
persoonlijk welzijn 

1. Terminologie 
- Le=erlijk: het samen voorkomen van twee psychische stoornissen 
- Sinds 1990: een samenhang van om het even welk psychiatrisch/ mentaal 

disfuncFoneren en middelenmisbruik en/ of aGankelijkheid van middelen 

- Andere: MICA, CAMI, MISA, SAMI, mulF-morbidity, co-occuring disorders 

- Brede karakter van de term 
o Ontbreken vd diagnose in de DSM of de ICD 

- KriFek op de term 
o Te eng 
o Zeer heterogene populaFe 
o Moet meer zijn dan enkel een label 

2. Classificatie 
Naast ernsFge problemen in het druggebruik: 

- Stemmingsstoornis 
o Bipolaire stoornis, dystymia en majeure depressie 

- PsychoFsche stoornis 
o Schizofrenie en schizo-affecFeve stoornis 

- Angststoornis 
o Sociale fobie, agora-fobie, obsessief-compulsieve stoornis, PTSD 

- AnF-sociale of borderline persoonlijkheidsstoornis 

- ClassificaFe volgens Luke & Mowbray (1996) 

- ClassificaFe volgens eFologie 
o Primaire psychische stoornis 

▪ ZelfmedicaFe/ supersensiFviteit 
o Primair middelenmisbruik 

▪ amfetaminepsychose 
o Onderliggende gemeenschappelijke factor 
o Bi-direcFonele modellen 

- PrevalenFe 
o Veel voorkomend probleem 
o 15-40% 
o Groeiende groep 
o 60-80% in de verslavingszorg: psychische problemen 



- Omschrijving doelgroep 
o RelaFef nieuw probleem (eerst beschreven in 1982) 
o Toegenomen door 

▪ Beschikbaarheid middelen 
▪ DeïnsFtuFonalisering 
▪ Toename maatschappelijke druk en economische veranderingen 

- Kenmerken doelgroep 
o Kwetsbare groep – complex ziektebeeld 
o Gedrag wordt vaak als storend ervaren 
o Zwakke probleemoplossingsvaardigheden 
o Geweld – contact met jusFFe 
o Familiale problemen 
o Meervoudige uitsluiFng (Bryssinck) 

3. Orthopedagogische behandeling 
- Historiek 

o Vanuit verslavingssector vaak tegenkanFng voor associaFe met psychiatrische 
stoornissen 

o Omgekeerd: GGZ lange Fjd niet open voor behandeling van drug- en 
alcoholproblemen 

o IllustraFef voor sequenFële behandeling 
▪ Term ‘system misfits’ 

- Behandeling 
o Geïntegreerde behandeling 
o Belang van accurate diagnosFef en assessment 
o Gefaseerde, langdurige behandeling met aandacht voor moFvaFoneel werken 
o Individuele aanpak (asserFeve outreach en CM)
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