
De universitaire werkgroepen voor huisartsgeneeskunde nodigen u graag uit voor een trainingssessie 

omtrent het gebruik van z-drugs1 en benzodiazepines in de huisartspraktijk. Deze training heeft een 

tweeledig doel. Enerzijds zullen we stilstaan bij de richtlijnen voor het gebruik en afbouwen van (z-

)benzodiazepines ((z-)BZD), alsook bij praktische tips voor een goede aanpak in de praktijk. 

Anderzijds zullen we u uitnodigen tot deelname aan een klinische studie omtrent de effectiviteit van 

een blended care aanpak voor de afbouw van chronisch (z-)BZD-gebruik (zie verder). Het betreft een 

multicentrische studie met 6 academische partners, gefinancierd door het KCE. 

Waarom deze studie? 

België is koploper als het aankomt op de globale consumptie van (z-)BZD. In 2011 werden er 495 

miljoen DDD verkocht; dit in vergelijking met 180 miljoen in Nederland. 

Daarnaast wees de gezondheidsenquête van 2013 uit dat bijna 13% van de Belgische volwassenen (z-

)BZD had gebruikt in de afgelopen twee weken (WIV-ISP, 2013). De helft van deze gebruikers gaf aan 

dagelijks gebruik te maken van (z-)BZD voor minstens 6 weken (Anthierens 2012).  

Deze hoge cijfers dwingen extra aandacht van ons als zorgverstrekkers af. Om huisartsen in de nabije 

toekomst ondersteuning te kunnen bieden in het opvolgen van het (z-)BZD-gebruik van hun 

patiënten, werkt het ACHG mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van een blended care 

programma. In dit blended care programma wordt de zorg door de huisarts aangevuld met een 

online leermodule, waarmee patiënten grotendeels zelfstandig aan de slag kunnen. Deze interactieve 

leermodule reikt hen bijkomende inzichten aan. Hiertoe wordt een pragmatisch, gerandomiseerde 

klinische studie opgestart. Dat betekent dat het onderzoeksopzet zo goed mogelijk trouw blijft aan 

de gewone zorg, en dat er gewerkt zal worden met een controle en experimentele groep. 

Wat houdt deelname aan de studie in? 

- Deelname aan 2 trainingsmomenten: 

 1x initiële training omtrent zorg voor chronische (z-)benzodiazepinegebruikers, waarin u 

uitgenodigd wordt tot deelname aan de studie. Accreditering wordt aangevraagd. 

 1x investigator meeting, met toelichting studieprotocol en concrete instructies omtrent 

de uitvoering van klinische studies. Uitnodiging hiervoor volgt later. 

- Rekrutering van 10 patiënten dewelke chronisch2 benzodiazepines gebruiken voor een 

primaire slaapstoornis, alsook bekwaam zijn om online informatie te verwerken – tijdens de 

rekruteringsperiode van 6 weken 

- Opvolging van deze 10 patiënten (al dan niet met online leermodule) voor min. 6 maanden 

- Maandelijks contact met de studiecoördinator van het academisch centrum verwelkomen 

(een 5-tal contacten in de praktijk, de overige telefonisch) 

Voor huisartsen die deelnemen aan het volledige onderzoek wordt een vergoeding voorzien van 

3100 euro. Daarnaast wordt voor de eerste training accreditering inzake ethiek en economie 

aangevraagd. 

Graag verwelkomen we u op dit boeiend studiemoment in Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, 

Kortrijk, Luik of Namen 

                                                           
1 Z-drugs betreffen zolpidem en zopiclon 
2 Chronisch betekent hier dagelijkse inname (≥ 80% van de dagen) van (z-)BZD in de afgelopen 6 maanden. 


