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Help mijn patiënt drinkt te veel!

Wat nu?
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Programma & 
leerdoelen

• Introductie 

• Cijfers en definities

• Gebruik – Misbruik – Verslaving

• Screenen

• Voordelen van minderen / stoppen

• Aanbod Jellinek preventie

Leerdoelen

Na deze workshop: 

✓ Weet je welke korte screeners er beschikbaar zijn om 
alcoholgebruik uit te vragen;

✓ Ken je de voordelen van stoppen of minderen van 
gebruik;

✓ Heb je praktische handvatten om in gesprek te gaan over 
middelengebruik;

✓ Weet je de weg in het preventie- en behandelaanbod.



Gebruik alcohol 18 +
Nederlandse bevolking
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Alcohol

18 plussers die in het laatste jaar gebruikt hebben

Bron: Trimbos, Kerncijfers alcohol en tabak 2021

77,6%

• Alcohol |  Tussen 2014-2017: daling in gebruik

Vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk.

• Alcohol | Gebruik ligt boven Europese gemiddelde

Voor meer data: www.volksgezondheid.info

http://www.volksgezondheid.info/


Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD'en, CBS en RIVM

Alcoholgebruik
Definities

Definitie Omschrijving

Overmatige drinkers personen die meer dan 

• 14 glazen per week (voor vrouwen) en

• 21 glazen per week (voor mannen) drinken.

Zware drinkers personen die minstens 1 keer per week ten minste;

• vier glazen alcohol (voor vrouwen) op één dag

drinken.

• zes glazen (voor mannen) alcohol op één dag

drinken.

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Gezondheidsmonitor-Volwassenen-en-Ouderen,-GGD%E2%80%99en,-CBS-en-RIVM


Alcoholgebruik
Overmatig gebruik

Expertisecentrum Alcohol | Trimbos Instituut | Kerncijfers in 2018



Alcoholgebruik 50+
Geen of weinig alcoholgebruik

Cijfers alcoholgebruik 50-plussers
Expertisecentrum Alcohol | Trimbos Instituut | Kerncijfers in 2021

Goed nieuws:
• De helft (48,5 %) van de 50 plussers drinkt

geen alcohol of niet meer dan een glas per 
dag

Verdeling niet drinkers:
• 75 plussers: 62,6 % drinkt niet/max. 1 glas
• 65-74 jarigen: 46,2%
• 50-64 jarigen: 44,3 %



Stadia van gebruik

Kennismaking

Experimenteren

Recreatief / sociaal gebruik

Gewoonte of functioneel gebruik

Probleem/ excessief 
gebruik

Verslaving

Hoeveelheid relatief onbelangrijk

Elke hoeveelheid vormt risico

Hoeveelheid is probleem op zich

Onafhankelijk

Dwingend afhankelijk



Stadia van gebruik -
Welke fase?

”Ik was gewoon nieuwsgierig 

wat er zou gebeuren als ik een 

joint nam. Dus dat heb ik 

gewoon een keer gedaan…”

“Ik drink elke dag alcohol. Ik wil 

wel minderen, maar dat is best 

lastig. Door de alcohol vergeet 

ik even problemen. 

Doordeweeks drink ik wel veel 

minder dan in het weekend.”

”Af en toe een pilletje is 

gewoon leuk. Als ik eens een 

keer naar een festival ga, vind 

ik het lekker om XTC te 

nemen.”

“Elke dag als ik thuiskom van 

werk, drink ik wel een paar 

wijntjes tijdens het koken en 

eten”

1 2 3 4



Vragen?



Een voorbeeld uit de praktijk

“Ik heb last van stemmingswisselingen 

en emotionele instabiliteit. Mijn 

omgeving denkt dat ik borderline heb.”



Signaleren
En dan…

“Het is bekend dat bij klachten die u 

bespreekt alcoholgebruik een rol kan 

spelen. Vind u het goed als ik u een 

aantal vragen stel over uw 

alcoholgebruik?”



•  Hoe vaak gebruikte u in het afgelopen jaar 
een alcoholhoudende drank?                                         
nooit- maandelijks-wekelijks- dagelijks

•  Hoeveel (standaard) glazen alcohol gebruikt 
u op een dag dat u drinkt?

• Hoe vaak gebruikt u zes glazen of meer op 
een dag? 
nooit- maandelijks-wekelijks- dagelijks

12

Screenen en een relatie leggen tussen de klacht en de invloed van alcoholgebruik 

kan er toe leiden dat patiënt 3 à 4 glazen minder gaat drinken. 

Cochrane Review (Kaner et al., 2009): ASBI, compared with control conditions, leads to significant reductions of alcoholconsumption

Screening – Audit C
Korte interventies zijn effectief gebleken



AUDIT-C 
POHverslaving.nl

Online screener: 

pohverslaving.nl

https://pohverslaving.nl/test-met-en-voor-patient/test-je-gebruik/


•  Heeft u wel eens gedacht dat u minder zou moeten  drinken?

• Heeft u zich wel geërgerd aan kritiek van anderen op uw 

drinken?

• Heeft u zich de laatste tijd wel eens ziek of schuldig gevoeld door 

drinken?

• Heeft u de laatste tijd wel eens ‘s morgens vroeg gedronken om 

uw zenuwen te kalmeren of om een kater te bestrijden?

14

CAGE
Korte interventies zijn effectief gebleken

Cut down | Minderen

Annoyed by Criticism | Geërgerd

Guilty | Schuldig

Eye opener | Kater

Te vinden op de website van het Trimbos instituut 

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/signalering-en-screening-schadelijk-alcoholgebruik-en-de-seh


Voordelen van minderen / stoppen

Fragment Roes:
ROES - Clip E (vimeo.com)

https://vimeo.com/485536884/1cf42d4667


Preventief aanbod en 
verwijsmogelijkheden



Doorverwijzen -
Aanbod

Jellinek Advieslijn

Tel: 088 – 505 1220 

Iedere werkdag tussen 09.00-17.00 uur

Adviesgesprekken online of face to face 

voor potentiele cliënten, naasten en 

professionals



Doorverwijzen -
Aanbod

Moti 4

• Jongeren 14-24 jaar

• 4 gesprekken met een preventiewerker 

(online of face to face)

• Alcohol, drugs of gamen

• Geen verwijzing en kosteloos

• www.moti4.nl

• Aanmelden? moti4@jellinek.nl

• Tel: 088 - 505 1220

http://www.moti4.nl/
mailto:moti4@jellinek.nl


Doorverwijzen -
Aanbod

Moti 55

• Volwassenen en alcoholgebruik

• 4 gesprekken met preventiewerker

• Inzicht krijgen in eigen alcoholgebruik

• Geen verwijzing en kosteloos

• www.moti55.nl

• Aanmelden? moti55@jellinek.nl

• Tel: 088-505 1220

http://www.moti55.nl/
mailto:moti55@jellinek.nl


Doorverwijzen -
Aanbod

eHealth aanbod Jellinek

• Website

• Jellinek Online Zelfhulp voor Tabak, Alcohol, 

Cannabis, Cocaine & Gokken

• Middelenmeter App

• Samen Nuchter

• Blended behandeling

• Online ondersteuning praktijkondersteuner huisarts 

(POH)



Doorverwijzen -
Aanbod

KOPPKOV

‘KOPP’ staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen’

‘KOV’ staat voor ‘Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen’

Praatgroepen en individuele gesprekken 

Aanmelden? 

Utrecht & Amersfoort: koppkov@jellinek.nl

Amsterdam & Gooi- en Vechtstreek: koppkov@arkinjeugd.nl

Meer info over aanbod: 

www.hoeisheteigenlijkmetjou.nl

mailto:koppkov@jellinek.nl
mailto:koppkov@arkinjeugd.nl
http://www.hoeisheteigenlijkmetjou.nl/


Doorverwijzen -
Aanbod

POH verslaving

• Kennis

• Gesprekstips

• Psycho-educatie voor patiënten

• Relatie klachten en middelen

• Screeners en kennistesten

• Bibliotheek met naslagwerk / E-Learning



Doorverwijzen
Behandeling / zorgzwaartes

‘Stepped care’; licht als het kan, intensief als het moet

• Online behandeling; Jellinek digitaal. Volledige behandeling online.

• Poliklinische behandeling; individuele behandeling of groepsbehandeling in 10-12 sessies

• Dagbehandeling; 3 à 4 dagen per week, individueel en in groepen. Speciale groep voor ouderen. 

• Avondbehandeling; speciaal avondprogramma voor mensen die overdag werken.

• Opname; detoxopname, langdurende klinische behandeling (6-12 weken).

• Sociale verslavingszorg (FACT); gesprekken op de polikliniek gecombineerd met intensieve behandeling en begeleiding in 
de thuissituatie.

Smaken: 

• CGT

• ACT

• Minnesota



Afsluiting

Vragen?


