
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Een overzicht gemaakt door: 
  
 
 
 
 
Op basis van de gegevens verkregen van de 
Finnish Medical Society  
  

Kortdurende interventies 
voor risicovol 
alcoholgebruik 

 



 

Basisinformatie 

Risicovol alcoholgebruik bij mannen wordt gedefinieerd als het consumeren van 

tenminste 7 standaard restauranteenheden alcohol om gelijk welke gelegenheid 

of gemiddeld consumeren van 4 eenheden per dag ; bij vrouwen 5 eenheden om gelijk 

welke gelegenheid of gemiddeld consumeren van 2 eenheden per dag . Eén 

standaard restauranteenheid is e.g. een flesje (33cl) matig sterk bier, 12cl wijn of 4cl 

sterke drank. 

[Een standaard eenheid bevat 12 g absolute alcohol.] 

Het is vaak mogelijk het risicovol drinken van de patiënt te beïnvloeden met behulp 

van begeleiding nadat het probleem is erkend. Korte interventie is een geschikt en 

kosteneffectief hulpprogramma voor het gezondheidspersoneel # . 

Epidemiologie 

10% van de zwaarste drinkers neemt meer dan de helft van de totale 

alcoholconsumptie voor zijn rekening. Het gemiddelde alcoholgebruik onder deze 

zware drinkers komt overeen met vier flessen wodka of andere sterke drank per week, 

of 7-8 flessen bier per dag. 

Tot 20% van de mannen en ongeveer 10% van de vrouwen in de beroepsactieve 

leeftijd zijn zware drinkers. 

Classificatie van prbleemdrinken van alcohol 

o Risicovol drinken 
o Schadelijk drinken 
o Alcoholafhankelijkheid  

Mensen in de beroepsactieve leeftijd drinken het grootste deel van alle 

geconsumeerde alcohol en de meerderheid van de probleemdrinkers is tewerkgesteld. 

Probleemdrinken van alcohol kan bijna elk orgaan in het lichaam beschadigen. Alcohol 

is de meest significante, enkelvoudige oorzaak van premature dood bij zowel mannen 

als vrouwen tijdens de werkleeftijd. 



 

Herkenning van risicovol drinken 

• Zie artikel over herkenning van alcohol- en drugsmisbruik [Richtlijn] . 

• In de eerstelijnsgezondheidszorg wordt risicovol drinken herkend door de 

patiënt te vragen naar zijn/haar alcoholgebruik, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

gebruik te maken van de AUDIT vragenlijst A (computerprogramma Program ) . 

De sensitiviteit en specificiteit van AUDIT zijn bijna 90%. De gevoeligheid van 

laboratoriumtests is slecht (30-40%) en de beginfase van risicogebruik is niet 

waarneembaar in het klinisch onderzoek. 

Korte interventie 

• De essentiële elementen van een korte interventie zijn vragen, discussie en 

begeleiding om de patiënt te helpen zich bewust te worden van het 

risicogebruik. Risicogebruikers worden aangespoord om slechts matig te 

consumeren. In de meeste landen zijn er openbare web-based 

begeleidingsdiensten en materialen beschikbaar. 

• Als de patiënt niet bereid is om zijn/haar alcoholgebruik te bespreken op dat 

moment, wordt hij/zij geïnformeerd dat hij/zij absoluut later, op een meer 

geschikt moment, contact mag opnemen. De patiënt kan ook worden 

aangeraden om webservices die tools aanbieden voor zelfevaluatie van de 

drinkgewoonten, te bezoeken. 

• Follow-up bezoeken verhogen het effect van een korte interventie A . De 

hoeveelheid en de frequentie van de bezoeken worden individueel beoordeeld 

op basis van de behoefte aan ondersteuning van de patiënt. 

• De principes van een korte interventie zijn samengevat in het acroniem 

FRAMES: 

o Feedback - zorg voor gepersonaliseerde informatie 
o Verantwoordelijkheid - benadruk dat de patiënt zelf verantwoordelijk is 

voor de verandering 
o Advies - voorzie ondersteuning voor de verandering 
o Menu - voorzie alternatieve strategieën voor het drinken 
o Empathie - toon begrip en belangstelling 
o Zelf-efficiëntie - geef aanmoediging en vertrouwen voor de mogelijke 

verandering. 
 



 

• Tijdens de sessies kunnen de volgende onderwerpen besproken worden: 

o hoe voelt de patiënt zich bij zijn of haar drinken 

o analyse van de situatie (hoeveelheid geconsumeerde alcohol per week, 

invloed op de gezondheid, alcohol-gerelateerde problemen thuis en op 

het werk, ontwikkeling van mogelijke tolerantie) 

o resultaten van de laboratoriumtests die discreet zijn genomen 

o De alcoholconsumptie van de patiënt in vergelijking met het gemiddeld 

gebruik 

o de alcoholconsumptie van de patiënt in vergelijking met die van zijn/haar 

vrienden 

o gezondheidseffecten van alcohol, verhoogd risico op ziekten (obesitas, 

hypertensie, leverziekten, hoofdpijn, kater, convulsies, slapeloosheid, 

seksuele disfunctie, ongevallen). 

Wie haalt voordeel uit korte interventie? 

• Risicovolle drinkers (en zij die de grenzen van risicovol drinken benaderen) die 

nog geen ernstige problemen ondervinden door alcoholmisbruik. Ze kunnen 

hun overmatig alcoholgebruik nog niet hebben opgemerkt, of zochten nog geen 

hulp om hun drinken te verminderen. 

• De patiënten worden geïdentificeerd door huisartsen, in poliklinieken en bij 

gezondheidcheck-ups wanneer de dokter aandacht besteedt aan de 

symptomen of de resultaten van laboratoriumtests die alcoholmisbruik 

aangeven, en als probleemdrinken erkend wordt als een mogelijke oorzaak van 

de symptomen. Vooral de gezondheidcheck-ups zijn een goede gelegenheid 

om te screenen op zwaar drinken, met behulp van een gestructureerde 

vragenlijst (audit). 

• Bij noodsituaties is het weinig realistisch om de drinkgewoonten van de patiënt 

te beïnvloeden, vooral als hij/zij dronken is. Het is beter om een nieuwe afspraak 

te maken. Bij bloedtests voor alcoholcontrole bij een bestuurder, informeer je 

de persoon waar hij/zij professionele hulp kan vinden. 

• Een probleemdrinkern die reeds duidelijke symptomen van afhankelijkheid 

vertoont, haalt zelden voordeel uit een korte interventie. Als ze hun 

alcoholgebruik niet kunnen verminderen gedurende, bijvoorbeeld, 3 maanden 



 

interventie, moeten ze worden doorgestuurd naar een eenheid gespecialiseerd 

in alcohol-gerelateerde ziekten. 

 

Samenvatting van systematische reviews 
• A The alcohol use disorders identification test (AUDIT) questionnaire is better 

and more cost effective diagnostic tool than blood tests for routine screening for 

alcohol use disorders in primary care. 

• A Brief interventions are effective in reducing alcohol consumption in primary 

care patients. The reduction may be greater with extended intervention. 

 

• B Reducing alcohol intake appears to reduce blood pressure. 

 

• C Up to twenty five per cent of status epilecticus cases may be precipitated by 

alcohol abuse. 

• C Interventions like brief counseling for problem drinking may be effective for 

reducing injuries. 

 
 
Verdere verduidelijking en meer informatie vindt u op 
de website van EB Practicenet 
 

www.ebpracticenet.be  
  


