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KORTE INTERVENTIE 

 

Stap 1       Stap 2       Stap 3 

  

 

 

 

Hoe belangrijk is het voor jou om je drinken  
te minderen?  
Op een schaal van 0 tot 10 hoeveel zou je dit geven?  

 
 

 

• Leg eens uit waarom je dit nummer kiest. 
• Waarom geen lager nummer?  
• Wat zou je helpen hoger in de schaal te scoren?  

 
 

Indien je zou willen verminderen, hoe zeker ben je  
dat je kan slagen?  
Op een schaal van 0 tot 10 hoeveel zou je dit geven?  

 

 

• Leg eens uit waarom je dit nummer kiest. 
• Waarom geen lager nummer?  
• Wat zou je helpen hoger in de schaal te scoren?  

Lichamelijk welbevinden:  
link indien mogelijk aan reden van bezoek en  
alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen 

 

Psychologisch welbevinden:  
Hoe gaat het met u?  
Heeft u zich de afgelopen tijd wel  
eens down gevoeld?  

 

Sociaal welbevinden: 
Kan u rekenen op iemand in uw omgeving?  

 
 
ð Toon warmte en respect voor deze situaties 

 
 

 Enkele mogelijkheden:  

• Een aantal alcoholvrije dagen inplannen 
• Niet meer dan 5 SE per gelegenheid  
• Alcoholische dranken vervangen door niet-

alcoholische varianten 
• Niet-alcoholische dranken in huis halen 
• Bij het uitgaan pas later op de avond het 

eerste glas alcohol nuttigen 
• Drinken van verschillende soorten alcoholische 

dranken door elkaar vermijden 
• Vermijden van drinken op een lege maag 
• Mindere grote glazen inschenken 
• Alternatieve methoden van ontspanning 

zoeken indien men alcohol om deze reden 
drinkt 
 

ð gepersonaliseerde doelstellingen voorstellen 
op basis van anamnese en AUDIT 
 

ð Bevraag visie van de patiënt over doelen 
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EXTRA 
 

Belangrijke consultatie vaardigheden 
 
 
De effectiviteit van de interventie stijgt wanneer u probeert samen te werken met de patiënt: 

• Patiënten uitnodigen om na te denken en uit te leggen  
• Uiten van waardering en positieve bekrachtiging  
• Reflecteren en patiënt uitnodigen verder uit te breiden  
• Laten zien dat u luistert door te parafraseren en verduidelijken van de situatie  

 
FRAMES principes  
 

 
• Feedback (feedback)  
 Over persoonlijk alcoholgebruik en persoonlijke risico’s  

• Responsibility (verantwoordelijkheid)  
  Ken de verantwoordelijkheid voor verandering expliciet toe aan de patiënt, met respect voor 
  diens recht om eigen keuzes te maken 

• Advice (advies)  
  Adviseer om te minderen op een duidelijke en niet-oordelende manier 

• Menu of options (keuzemogelijkheden)  
  Biedt verschillende opties aan met betrekking tot verandering  

• Empathy (empathie)  
  Toon warmte respect en bergip 

• Self efficacy (persoonlijke effectiviteit) 
  Ondersteun het geloof van de patiënt in zijn eigen kunnen  
 


