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Stellingen
1. Wat aandacht krijgt, groeit. I Aristoteles
2. De tot dusver gebruikte meetinstrumenten voor aandachtsbias in het algemeen en
engagement en disengagement bias in het bijzonder, zijn niet voldoende betrouwbaar om
individuele verschillen in aandachtsbias in de context van verslaving adequaat vast te
stellen.
3. Een relatief sterke engagement bias speelt mogelijk een belangrijkere rol bij de
ontwikkeling en/of de instandhouding van verslaving dan een relatief sterke
disengagement bias.
4. Het enthousiasme over ABM interventies bij verslaving kan vooralsnog niet worden
gebaseerd op beschikbare evidentie met betrekking tot de effectiviteit van dergelijke
interventies.
5. Het trekken van conclusies over de effectiviteit van ABM interventies wordt belemmerd
door inconsistenties in het rapporteren van aandachtsbias, door het gebruik van hetzelfde
paradigma voor de meting van aandachtsbias en de ABM interventie en door de diversiteit
van gebruikte uitkomstmaten voor de (mogelijke) veranderingen in verslavingsgedrag.
6. De inconsistente bevindingen over de effectiviteit van ABM interventies zijn mogelijk te
herleiden tot het feit dat deze interventies niet specifiek gericht zijn op het verminderen
van engagement bias.
7. Voordat er nieuwe varianten van ABM interventies worden ingezet, lijkt het relevant om
eerst nader in kaart te brengen welke elementen van aandachtsbias een relevante rol
spelen bij verslaving.
8. Het gebruik van een analoge groep als model voor personen met een stoornis in het
gebruik van middelen lijkt niet geschikt, als het gaat om het vaststellen van de rol van
aandachtsbias bij verslaving.
9. De geringe effectiviteit van de reguliere behandeling voor personen met een stoornis in
het gebruik van middelen, benadrukt het belang om te komen tot effectievere interventies,
mogelijk door een bredere insteek waarbij ook sociaal maatschappelijke aspecten
onderdeel uitmaken van de behandeling.
10. Continue veranderingen in de organisatie van zorg in de verslavingszorg maken het
includeren van voldoende proefpersonen in een multicenter RCT tot een haast
onmogelijke klus.

