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EDUCATIE PRATEN OVER ALCOHOL

V eel mensen drinken alcohol 
(acht op de tien Nederlanders). 
Zij drinken om feestelijke 
gebeurtenissen te vieren en te 

ontspannen, maar ook om problemen te 
vergeten en minder angstig of verlegen te 
zijn. Praten over je problemen met alcohol 
is echter taboe. Patiënten komen zelden 
met een hulpvraag over alcoholgebruik op 
het spreekuur en huisartsen vinden praten 
over alcohol zonder hulpvraag lastig. En zo 
komt het dat minder dan 5% van de patiën-
ten die baat zouden hebben bij screening en 
kort advies over alcohol deze daadwerkelijk 
krijgen.

Het uitgangspunt van de Handreiking 
Psychische klachten en alcohol is dat de 
huisarts of POH-ggz bij patiënten met psy-
chische klachten alcoholgebruik altijd ter 
sprake brengt. Daarbij is een neutrale hou-
ding ten opzichte van alcohol belangrijk.

Psychische klachten en 
alcohol
Volgens gegevens van de CBS-Gezondheid-
senquête had in 2014 ruim 1 op de 10 
Nederlanders van 12 jaar en ouder psychi-
sche klachten en volgens het bevolkingson-

derzoek NEMESIS-2 voldeed 18% van de 
Nederlanders van 18 tot 64 jaar in het afge-
lopen jaar aan de criteria van een psychi-
sche stoornis. De meeste mensen met psy-
chische problemen komen op enig moment 
bij de huisarts of de POH-ggz. Dan is extra 
alertheid op alcohol nodig.
• Angst. Alcohol beïnvloedt gevoelens en 

daarom gebruiken sommige mensen alco-
hol om angstgevoelens te verminderen of 
te verdrijven en positieve gevoelens op te 
wekken. Deze strategie werkt maar even, 
omdat de positieve gevoelens verdwijnen 
en mensen in een vicieuze cirkel van angst 
en drinken belanden.

• Concentratieproblemen. Mensen met 
hyperactiviteit en concentratieproblemen 
bestrijden hun innerlijke onrust soms met 
alcohol (of cannabisgebruik). Dit kan tij-
delijk goed werken, maar de problemen 
zullen uiteindelijk verergeren. Bij ADHD is 
voorzichtigheid met alcohol geboden van-
wege de grotere verslavingsgevoeligheid.

• Depressieve klachten Ook voor depressieve 
klachten gebruiken mensen alcohol als 
medicijn. Alcohol heeft echter een nega-
tieve impact op depressieve klachten 
omdat alcohol die klachten vaak versterkt, 
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Praten  
over alcohol

Alcohol kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan of 
voortbestaan van psychische klachten en een adequate aanpak 

daarvan verhinderen. Toch komen patiënten zelden met een 
hulpvraag over alcoholgebruik op het spreekuur en is alcohol geen 

veelvoorkomend gespreksonderwerp in de huisartsenzorg. De 
Handreiking Psychische klachten en alcohol wil dat veranderen.
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het probleemoplossend vermogen nega
tief beïnvloedt en problemen met andere 
mensen bevordert. Hierdoor neemt de 
kans op een depressieve stoornis toe.

• Slaapproblemen. Alcoholgebruik kan slaap
problemen veroorzaken en/of versterken. 
Een eenvoudige verandering in het alco
holgebruik (hoeveelheid, tijdstip) kan de 
slaapklachten verhelpen. 

• Relatieproblemen. Alcoholgebruik kan con
flicten bevorderen. Het kan leiden tot 
impulsief, risicovol gedrag en negatieve 
gevoelens oproepen zoals vijandigheid en 
depressiviteit. 

• Stress en burn-out. Alcohol kan een gevoel 
van ontspanning geven, maar is geen 
oplossing voor stress. Het staat probleem
oplossing juist in de weg. Het gevoel te 
falen in het oplossen van de problemen, 
draagt eraan bij dat de stressgevoelens 
blijven bestaan of zelfs worden vergroot.

Alcohol ter sprake brengen
Voor een open gesprek over alcohol met 
een patiënt die daar niet zelf over begint, is 
een neutrale insteek nodig.
• Benader alcoholgebruik niet bij voorbaat 

als iets dat problematisch is. Ga bij jezelf 
na of er gevoelens of overtuigingen zijn 
die een neutrale basishouding in de weg 
staan. 

• Bij het in kaart brengen van het ontstaan 
en beloop van psychische klachten passen 
vragen naar leefstijl (voeding, slaap) en 
daginvulling (werk, zorg). In dat kader is 
een vraag over alcohol voor veel (maar niet 
alle!) patiënten vanzelfsprekend, omdat 
80% van de Nederlanders alcohol drinkt.

• Alcoholgebruik bespreken is makkelijker 
als je weet wat de vervolgstappen zijn. 
Daarom is het belangrijk dat de POHggz 
weet bij wie zij terecht kan voor consulta
tie en wat de verwijsmogelijkheden zijn.

Voorbeeldzinnen
• Leefgewoontes kunnen bij klachten zoals 

u die heeft een rol spelen. Kunt u mij iets 
vertellen over hoe uw dag er gewoonlijk 
uitziet? Hoe laat staat u op? Werkt u? Wat 
eet en drinkt u zoal op een dag?

• Het is bekend dat bij klachten zoals u die 
heeft, alcoholgebruik een rol kan spelen. Is 
dat bij u mogelijk het geval? Vindt u het 
goed dat ik u daar een paar vragen over stel?

• Alcohol is een veelgebruikt middel om je te 
ontspannen of rustiger te voelen. Veel 
mensen voelen zich daar prima bij. Soms 
kan het echter ook klachten bevorderen of 
in stand houden. Vindt u het goed om 
daar eens naar te kijken?

Hoe concreter hoe beter
Wanneer de POHggz aanleiding ziet om 
dieper in te gaan op het alcoholgebruik, 
moet zij nagaan of de patiënt daaraan 
behoefte heeft. Als het antwoord ‘nee’ is, en 
dit kan ook blijken uit lichaamstaal, vraagt 
de POHggz of het goed is er de volgende 
keer nog eens op terug te komen. Als het 
antwoord dan nog steeds ‘nee’ is, laat de 
POHggz het thema voorlopig rusten.

Als de patiënt toestemming geeft om 
door te praten, stelt de POHggz vragen om 
de hoeveelheid en frequentie van het alco
holgebruik in beeld te krijgen. Dat zijn bij 
voorkeur open vragen. De sociale acceptatie 
van alcoholgebruik gecombineerd met het 
taboe op verslaving zorgt ervoor dat men
sen hun alcoholgebruik onderschatten en/
of onderrapporteren. Als een patiënt 
spreekt van een paar flesjes of glaasjes is 
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het daarom belangrijk om zoveel mogelijk 
door te vragen naar concrete eenheden.

Standaardglazen
Elke soort alcoholhoudende drank heeft 
zijn eigen standaardglas. Op deze manier 
bevat een standaardglas bier van 5% (250 
cc), wijn van 12% (100 cc) en sterke drank 
van 35% (35 cc) allemaal evenveel pure 
alcohol (circa 10 gram). Alcohol drinken uit 
het daarvoor bestemde glas, geeft zicht op 
hoeveel alcohol je binnen krijgt. Zie verder: 
www.alcoholinfo.nl.

Betekenis van alcohol
Er is aandacht nodig voor de betekenis van 
alcohol en het effect ervan op de patiënt. 
Wat levert het alcoholgebruik hem op? 
Daarbij is ongevraagd advies uit den boze! 
Wel is het goed om oog en oor te hebben 
voor de eventueel gemengde gevoelens van 
de patiënt over zijn alcoholgebruik en die te 
benoemen. Die gemengde gevoelens kun-
nen aanknopingspunten bieden voor ver-
volgstappen.

Het is belangrijk de klachten waarmee de 
patiënt op het spreekuur komt nooit uit het 
oog te verliezen. Luister met empathie en 
reflecteer gericht. De patiënt moet zich 
begrepen voelen. Als de POH-ggz en pa- 
tiënt gezamenlijk constateren dat het 
mogelijk zinvol kan zijn om de relatie tus-
sen deze klachten en alcohol verder te ver-
kennen, stelt de POH-ggz de patiënt voor 
om zijn klachten een tijdje bij te houden en 

daarbij ook het alcoholgebruik te noteren 
en de redenen/omstandigheden van het 
gebruik. 

Hulpmiddelen voor de 
patiënt
Bruikbare hulpmiddelen voor het bijhou-
den van verschillende typen klachten staan 
op www.thuisarts.nl. Patiënten kunnen in 
een dagboek hun alcoholgebruik bijhouden 
of een specifiek alcoholdagboek gebruiken. 
De POH-ggz kan het dagboek printen en 
meegeven.

Het is ook mogelijk klachten of alcoholge-
bruik online of met een app bij te houden. 
De Toolkit E-mental health in de huisart-
senpraktijk geeft een overzicht van de 
mogelijkheden: www.huisarts-emh.nl.

Als de praktijkondersteuner vermoedt 
dat de naaste omgeving van de patiënt, 
waaronder eventuele kinderen, mogelijk 
wel problemen heeft met het alcoholge-
bruik van de patiënt, rapporteert zij dit aan 
de huisarts. Die weet vaak meer van de ach-
tergrond van de betreffende patiënt en/of 
zijn gezin.

Alcoholgebruik veranderen
Wanneer de patiënt tot het inzicht is geko-
men dat een verandering van zijn alcohol-
gebruik de klachten zou kunnen verhelpen 
of verlichten, kan de POH-ggz begeleiding 
aanbieden op basis van de zorgmodule leef-
stijl alcohol van het NHG. Voor meer infor-
matie over alcohol kan zij patiënten verwij-
zen naar www.thuisarts.nl/alcohol en naar 
www.alcoholinfo.nl. Daarnaast zijn er 
diverse (gratis) online programma’s voor 
het stoppen of minderen met alcohol. Er 
zijn (anonieme) zelfhulpprogramma’s en 
programma’s waarvoor een verwijzing van 
de huisarts nodig is (zie kader).

De POH-ggz biedt patiënten die met 
online zelfhulp willen minderen of stoppen 
ondersteunende consulten aan. Dat kan 
hen helpen om het online programma vol 
te houden. Verandering in het alcoholge-
bruik heeft bij iedereen andere consequen-

ties en vraagt dus om specifieke begelei-
ding. Daarnaast kunnen somberheid en 
angst de kop op steken, vooral als deze 
klachten de oorspronkelijke reden waren 
voor het gebruik. Patiënten kunnen daar-
door voortijdig stoppen met het pro-
gramma. Verder is bij depressiviteit aan-
dacht nodig voor mogelijk toenemende 
suïcidegedachten. 

Het kan blijken dat alcoholgebruik een 
grote of misschien wel de belangrijkste fac-
tor is van de klachten. Dan volgt de POH-
ggz de NHG-Standaard Problematisch Alco-
holgebruik en het daarop gebaseerde 
hoofdstuk over alcoholproblemen in het 
boek GGZ in de huisartsenzorg. ■

Kernpunten
• Alcohol kan een belangrijke 

rol spelen in het ontstaan en 
voortbestaan van psychische 
klachten en de adequate 
behandeling van die klach-
ten in de weg staan.

• Het is noodzakelijk dat de 
huisarts en POH-ggz bij psy-
chische klachten altijd naar 
alcoholgebruik vragen en – 
na toestemming van de pa- 
tiënt – de relatie tussen alco-
hol en de psychische 
klachten bij deze patiënt 
nader verkennen.

• Praten over alcohol moet 
gebeuren vanuit een open 
houding, met concrete vra-
gen, in aansluiting op bete-
kenisgeving door de patiënt 
en zonder ongevraagd 
advies. 

Effectieve online 
programma’s
Zelfhulp
www.zelfhulpalcohol.nl/Portal
www.minderdrinken.nl

Behandeling
www.alcoholdebaas.nl
Zie verder: www.huisarts-emh.nl

Literatuur
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