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Samenvatting 
 

Op 23 november 2018 werd door de overheid, maatschappelijke organisaties, de 

zorgsector, het bedrijfsleven, sportverenigingen en vele andere partijen het Nationaal 

Preventieakkoord ondertekend. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het 

terugdringen van gezondheidsschade veroorzaakt door roken, overgewicht en 

problematisch alcoholgebruik.  Een van de routes om problematisch alcoholgebruik terug 

te dringen is via het, in het kader van het akkoord opgerichte, Samenwerkingsverband 

Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA bestaat uit een scala aan 

maatschappelijke partijen die het akkoord hebben ondertekend en heeft tot doel om de 

vroegsignalering van alcoholproblemen voor een aantal belangrijke risicogroepen een 

stevige impuls te geven. Het SVA wordt geleid door een stuurgroep, wordt ondersteund 

door een bureau en bestaat uit de volgende werkgroepen: ouderen, jeugd, zwangeren, 

Tweede Lijn en werkgevers/werknemers. 

Om hun plannen voor de komende jaren vorm te geven hebben de werkgroepen een 

knelpuntenanalyse uitgevoerd om de belemmerende en de bevorderende factoren bij het 

signaleren van problematisch alcoholgebruik in kaart te brengen. De knelpuntenanalyse is 

gebaseerd op het COM-B model waarbij factoren worden onderscheiden (Capability, 

Opportunity en Motivation) die van invloed zijn op het gedrag (Behaviour) van 

intermediairs die de interventies gaan uitvoeren. 

Uit de analyse blijkt dat er veel enthousiasme is voor het SVA en dat alle werkgroepen 

veel kansen zien. Voor de concrete invulling van de vroegsignaleringsactiviteiten kan men 

gebruik maken van nieuwe producten die met financiering van het Nationaal 

Preventieakkoord worden ontwikkeld voor naasten, zwangeren en vrijwilligers én kan men 

gebruik maken van producten die in het verleden voor de Eerste Lijn zijn ontwikkeld.  

Uit de analyse is een aantal duidelijke knelpunten naar voren gekomen die voor alle 

werkgroepen gelden. Zo ontbreekt het vaak bij het algemene publiek (de drinkers) én 

professionals aan kennis over de risico’s van alcoholgebruik en schort het ook aan 

zelfherkenning van problematisch alcoholgebruik bij drinkers van alcohol. De schadelijke 

kant van alcohol wordt gemakkelijk ontkend en er rust nog steeds een taboe op 

alcoholproblemen en het bespreken hiervan. Vanwege het taboe, de schaamte en 

bijvoorbeeld de angst om een baan te verliezen is de self-disclosure om over 

alcoholproblemen te praten in veel gevallen laag.  

Daarnaast ervaart men in diverse werkgroepen verwarring over de verschillende definities 

van problematisch alcoholgebruik. Problematisch alcoholgebruik is voor zwangeren en 

jongeren anders gedefinieerd (iedere vorm van alcoholgebruik) dan voor gezonde 
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volwassenen en ouderen. Ook wordt het verwarrend gevonden dat de norm voor 

verantwoord alcoholgebruik van de Gezondheidsraad afwijkt van de screeningsnormen. Er 

is behoefte aan duidelijkheid en iedere werkgroep zal daarom een duidelijke omschrijving 

moeten geven van problematisch alcoholgebruik en hoe de screening ingevuld kan 

worden.  

Wat de implementatie ook moeilijk maakt, is dat er een hoge werkdruk is voor 

zorgprofessionals. Overbelasting en tijdgebrek werden dan ook veelvuldig als knelpunten 

genoemd. Ten slotte ontbreekt structurele financiering voor vroegsignalering en is er 

eigenlijk geen budget voor implementatie en training. De knelpuntenanalyse wordt 

afgesloten met een aantal aanbevelingen die voor alle werkgroepen gelden en die gebruikt 

kunnen worden bij het opstellen van een plan van aanpak. 
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1. Inleiding 
 

Op initiatief van de Rijksoverheid en onder de bezielende leiding van staatssecretaris Paul 

Blokhuis is er in 2018 een Nationaal Preventieakkoord gesloten dat door meer dan 70 

verschillende Nederlandse organisaties is ondertekend. Er zijn afspraken gemaakt om 

overgewicht tegen te gaan, roken en problematisch alcoholgebruik te verminderen. Een 

van de centrale maatregelen om problematisch alcoholgebruik te verminderen is het in 

het leven roepen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

(SVA). In het SVA hebben zich diverse ondertekenaars van het preventieakkoord zich 

verenigd waarbij het doel is om de preventie van problematisch alcoholgebruik een 

stevige impuls te geven bij de betreffende achterban. Tot de partijen behoren: 

GGD/GHOR Nederland, Stichting Positieve Leefstijl, Verslavingskunde Nederland (VKN), 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 

(KNOV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse vereniging voor arbeid- en 

bedrijfsgeneeskunde (NVAB). 

Het SVA wordt geleid door een stuurgroep met als onafhankelijk voorzitter Marith Volp, 

wordt ondersteund door een bureau dat is ondergebracht bij het Trimbos-instituut en 

bestaat uit de volgende werkgroepen: 

 
1. Werkgroep ouderen (55+). Deze werkgroep zal zich vooral richten op 

vroegsignalering van alcoholproblematiek via wijkgerichte zorg en 

vrijwilligersorganisaties en wordt geleid door KBO-PCOB. 

2. Werkgroep jeugd/jong volwassenen. Deze werkgroep zal zich richten op 

vroegsignalering van alcoholproblematiek op het VO, MBO, HBO en WO en 

wordt geleid door GGD/GHOR Nederland. 

3. Werkgroep zwangerschap. Deze werkgroep richt zich op zwangeren, aanstaande 

moeders én hun partner die zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding 

geven. Vroegsignalering bij de huisarts, POH GGZ en de verloskundigen moet 

hierdoor een impuls krijgen. De trekker van deze werkgroep is de KNOV. 

4. Werkgroep 2e lijn. Deze werkgroep zal zich bezighouden met verbetering van 

vroegsignalering van alcoholproblematiek in ziekenhuizen (somatiek), maar 

ook verbetering van vroegsignalering in de GGZ en wordt geleid door 

Verslavingskunde Nederland. 

5. Werkgroep werknemers/bedrijven. Deze werkgroep richt zich op vroegsignalering 

van alcoholproblematiek in de bedrijfssetting en wordt geleid door NVAB (de 

beroepsvereniging van bedrijfsartsen).
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Ondersteunende projecten 

Vanuit het preventieakkoord wordt het SVA ondersteund door een aantal projecten die 

gericht zijn op de ontwikkeling van het interventie-aanbod en die helpen om de 

implementatie in de diverse settings te bevorderen. Deze projecten zijn: 

 
• Project V: Versterking preventie-, vroegsignalering- en zorgketen. In het kader 

van dit project wordt er een landelijke e-health keten, een implementatie-

aanbod voor 55+ers en een landelijk consultatie en adviespunt ontwikkeld. 

• Ontwikkeling van een aanbod voor naasten. 

• Implementatiemodel voor het aanbod voor zwangeren. 

• Ontwikkeling Hulp van dichtbij (vroegsignalering vrijwilligers). 

• Ikpas. 
 

Vroegsignalering en kortdurende interventies 

De meest effectieve preventieve interventies om problematisch alcoholgebruik om te 

buigen zijn de zogenaamde Brief Interventions (BI). Deze variëren van het geven van 

feedback en advies (via folder, gesprek of internet) tot een kortdurende interventie met 

meerdere contactmomenten. Het opsporen van cliënten met schadelijk alcoholgebruik 

wordt screening genoemd. De combinatie van screening met kortdurende interventies 

wordt aangeduid als SBI: Screening and Brief Interventions. Brief Interventions maken 

gebruik van Motivational Interviewing (MI) technieken en bevatten veelal elementen uit 

de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). SBI zijn effectief gebleken in het veranderen van 

alcoholgebruik en met name in de eerste lijn zijn ze kosteneffectief (Lemmers, et al, 

2016). Er zijn aanwijzingen dat dit type interventie effectief is voor jongeren, 

volwassenen en ouderen. Zowel online als offline interventies kunnen effectief zijn, 

waarbij blended care, de combinatie van online en offline interventies, de voorkeur heeft. 

 
Door tijdig te interveniëren kunnen ernstige alcoholproblemen voorkomen worden en kan 

het gewoontegedrag doorbroken worden. In de Zorgstandaard Problematisch 

Alcoholgebruik en Alcoholverslaving (2017) wordt beschreven wat professionals in de 

zorg en het informele sociale netwerk van drinkers kunnen doen in het proces van 

vroegsignalering en de uitvoering van interventies. Figuur 1 geeft een overzicht van de 

rollen en het proces. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en 

Alcoholverslaving (2017). 

 
Vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik en vroegbehandeling zitten aan de 

‘voorkant’ van de zorg. De drinker zelf, zorgprofessionals en het sociaal netwerk van 

drinkers (zoals naasten en vrijwilligers) kunnen signalen van problematisch 

alcoholgebruik herkennen en drinkers motiveren om te veranderen of zorg te zoeken. Op 

de website ‘alcohol bespreken’ van het IVO (http://alcoholbespreken.ivo.nl/) wordt de 

zorgdriehoek beschreven die ook van toepassing is op problematisch alcoholgebruik, zie 

figuur 2. Voor optimaal herstel is afstemming en samenwerking nodig tussen de cliënt 

(de drinker), de hulpverlener en de familie/naasten. Daarnaast kunnen personen uit het 

lokale netwerk van een drinker een rol spelen in het signaleren en motiveren om hulp te 

zoeken (zie figuur 1). 

 

 
Figuur 2. Zorgdriehoek problematische drinkers (http://alcoholbespreken.ivo.nl/). 

http://alcoholbespreken.ivo.nl/
http://alcoholbespreken.ivo.nl/
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Iedere actie vanuit de zorgdriehoek vereist bepaalde kennis en vaardigheden. Dit betreft 

kennis over het herkennen van problematisch alcoholgebruik (wanneer is er sprake van 

een probleem), een gesprek over alcoholgebruik voeren, motiveren om te veranderen 

(via motiverende gespreksvoering), doorverwijzen (naar zelfhulp en zorg) en 

interveniëren en behandelen (beroepscompetenties, onder andere werken met 

zorgplannen en cognitieve gedragstherapie). Figuur 3 geeft weer hoe de signalering, hulp 

en doorverwijzing in de eerste lijn is uitgewerkt (Zorgwijzer, 2020).   

 
 

 
 
Figuur 3. Signalering, behandeling en doorverwijzing in de eerste lijn. 

Acties in de zorgdriehoek 

• De drinker zelf: bewustwording van eigen problematisch alcoholgebruik, testen 

eigen gebruik, zelfhulp om te minderen of te stoppen, hulp inschakelen om te 

minderen of stoppen (via zorg, sociale omgeving of zelfhulpgroepen). 

• Hulpverleners: signaleren, contact maken, motiveren, doorverwijzen en 

behandelen/begeleiden. 

• Naasten/vrijwilligers: signaleren, in gesprek gaan met drinker, motiveren om te 

veranderen, attenderen op zelfhulp en zorg, ondersteunen van de zorg. 
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2. Opzet knelpuntenanalyse 
 
De ondersteunende projecten leveren de verschillende werkgroepen diverse tools om de 

vroegsignalering voor problematisch alcoholgebruik vorm te geven. Op basis hiervan kan 

een werkgroep een uitwerking maken van welke acties in de achterban worden uitgezet, 

zoals: screening, in gesprek gaan, toeleiden naar zorg/interventies of uitvoering van de 

zorg/interventies. 

 
Alvorens de werkgroepen een uitwerking maken van de acties die ze in hun achterban 

gaan uitzetten, voert iedere werkgroep een knelpuntenanalyse uit. Het belangrijkste doel 

van de knelpuntenanalyse is om de belemmerende en de bevorderende factoren voor 

implementatie van SBI in kaart te brengen. Iedere werkgroep zal op basis van de 

knelpuntenanalyse een plan ontwikkelen om probleemdrinkers te bereiken. De ervaring 

met Screening en Brief Intervention (SBI) is zeer verschillend in de diverse werkgroepen 

en de mogelijkheden om drinkers te bereiken, te motiveren en te interveniëren zijn ook 

verschillend. Zo zullen vrijwilligers vooral een rol hebben in het signaleren en 

bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik en kunnen professionals uit de 

verslavingszorg ingezet worden voor meerdere activiteiten die variëren van signaleren tot 

interveniëren. Iedere werkgroep zal een analyse moeten maken van waar de kracht ligt 

van de achterban (de intermediairs) om drinkers te bereiken en van de acties die door de 

achterban uitgevoerd kunnen worden om problematisch alcoholgebruik te verminderen. 

Voor het uitvoeren van de knelpuntenanalyse dienen de werkgroepen gebruik te maken 

van het document Richtlijnen voor Knelpuntenanalyse. Dit om de uniformiteit tussen de 

werkgroepen te bewaren en om er zeker van te zijn dat alle benodigde informatie wordt 

verzameld. 

 
Handelen van professionals/informele netwerk/intermediairs 

In de verschillende werkgroepen wordt een strategie ontwikkeld om via intermediairs 

probleemdrinkers te bereiken en probleemdrinken aan te pakken. We hebben te maken 

met verschillende typen intermediairs: (zorg)professionals, naasten en vrijwilligers, die 

door middel van een aantal professionele handelingen (gedragingen) kunnen 

interveniëren: 

• Bewustwording creëren voor de schadelijkheid van alcohol 

• Signaleren van problematisch alcoholgebruik 

• In gesprek gaan over het alcoholgebruik 

• Motiveren tot verandering 

• Begeleiden of ondersteunen bij verandering 

• Toeleiden naar de juiste zorg (online en/of offline) en zorgverlener 
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In de werkgroepen zal uitgewerkt moeten worden waar de focus van het handelen het 

beste kan liggen en hoe intermediairs gefaciliteerd en ondersteund kunnen worden bij de 

uitvoering. Op basis van het zogenaamde COM-B model (Michie, van Stralen & West, 

2011) kan een analyse worden uitgevoerd in hoeverre de achterban goed in staat is om 

problematisch alcohol te signaleren en de mate waarin kortdurende interventies door de 

achterban uitgevoerd kunnen worden. Het COM-B model onderscheidt drie belangrijke 

factoren die nodig zijn om gedrag (B=Behaviour) te kunnen uitvoeren: Capability (de 

kennis en vaardigheden om het gedrag uit te voeren), Opportunity (de mogelijkheid, 

men moet in de gelegenheid zijn om de handeling uit te voeren) en Motivation (men 

moet gemotiveerd zijn om de handeling uit te voeren). De vragen die zijn uitgewerkt in 

de Richtlijnen voor de knelpuntenanalyse zijn gebaseerd op dit COM-B model. 

 
 

 
 
Figuur 4. COM-B model van gedrag (Michie, van Stralen & West, 2011). 

 

Gedragsdiagnose/COM-B diagnose 

Door middel van de knelpuntenanalyse kan in kaart worden gebracht wat de stand van 

zaken is met betrekking tot: 

• Capability: bijvoorbeeld beroepscompetenties om te signaleren, een motiverend 

gesprek te voeren, een zorgplan te maken, voldoende zelfvertrouwen, etc. 

• Opportunity: zoals de tijd om de acties uit te voeren, het ter beschikking hebben 

van een richtlijn/materialen/interventies, een beroepsgroep die wel of geen 

prioriteit geeft aan SBI voor problematisch alcohol en het wel of niet aanwezig zijn 

van een helpdesk voor inhoudelijke vragen. 

• Motivation: zoals de persoonlijke overtuiging dat het verminderen van 

problematisch alcoholgebruik een belangrijk gezondheidsthema is, de beloning 
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voor de uitvoering van de activiteiten en support en prioritering vanuit de 

beroepsgroep/koepelorganisatie. 

 
Uitvoering van knelpuntenanalyse door de verschillende werkgroepen 

Het doel van de verschillende werkgroepen is om via hun achterban zoveel mogelijk 

personen te bereiken met problematisch alcoholgebruik. Op basis van de 

knelpuntenanalyse kunnen de werkgroepen hun doelen concreet stellen en een actieplan 

uitwerken voor de periode 2020 – 2021. Met de stuurgroep van het SVA is afgesproken 

dat iedere werkgroep een kort verslag maakt van de kansen en knelpunten en dat er met 

de werkgroep voorzitters een interview wordt afgenomen om de resultaten te bespreken. 

De rapportage in dit verslag van de kansen en knelpunten is gebaseerd op de verslagen 

van de knelpunten en de interviews met de voorzitters. 
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3. Resultaten 
 

We geven hieronder een samenvatting van de knelpuntenanalyse per werkgroep, waarbij 

we iedere alinea afsluiten met een overzicht van de belangrijkste kansen en knelpunten. 

De knelpuntenanalyse vond plaats in het najaar van 2019 en er zijn duidelijke verschillen 

in de opzet en uitvoering van de knelpuntenanalyse door de verschillende werkgroepen. 

De werkgroep Tweede Lijn heeft bijvoorbeeld de analyse gebaseerd op een uitgebreid 

vragenlijstonderzoek onder professionals in de Tweede Lijn terwijl de werkgroep 

Zwangerschap de analyse voornamelijk heeft gebaseerd op de eigen ervaringen van de 

(inmiddels niet meer betrokken) werkgroepvoorzitter. De andere werkgroepen hebben 

op basis van expertpanels informatie verzameld over de mogelijke kansen en 

knelpunten.  

Het is goed om voorafgaand aan de verschillende analyses vast te stellen dat vrijwel 

iedereen die betrokken is bij het SVA het als een knelpunt ervaart dat de NHG (het 

Nederlands Huisartsen Genootschap) vooralsnog niet actief heeft geparticipeerd in het 

SVA. Dit betekent echter niet dat de werkgroepen geen gebruik kunnen maken van de 

kennis die het NHG heeft ontwikkeld met betrekking tot vroegsignalering van 

alcoholproblemen. Daarnaast heeft het NHG ook kennis en tools ontwikkeld om 

leefstijlgerichte preventie in de wijk op te zetten die door de partners van het SVA 

gebruikt kunnen worden. Aan het eind van dit hoofdstuk bespreken we enkele van deze 

door het NHG ontwikkelde tools.  
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3.1 Kansen en knelpunten werkgroep Ouderen 
 

KBP-PCOB heeft de analyse uitgevoerd en de werkgroep ouderen richt zich op de 

leeftijdsgroep vanaf 55+. Ouderen zijn om verschillende redenen een speciale doelgroep 

voor vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik. In onderstaande box zijn de 

belangrijkste redenen samengevat (zie ook Lemmers et al, 2016). 

 
Box: Ouderen en alcoholgebruik 

 

Vergrijzing. Volgens het CBS is het aantal ouderen sinds 2013 versneld aan het 

toenemen. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 

2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het 

aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Er is hier sprake van een wereldwijde trend. Het 

Census Bureau-NIA (2009) in de Verenigde Staten berekende dat in 30 jaar tijd de 

proportie 65+’ers wereldwijd zal verdubbelen van 7% naar 14%. Dit betekent dat voor 

het eerst in de wereldgeschiedenis er meer 65+’ers zullen zijn dan kinderen onder de 5 

jaar en Europa is het ‘oudste’ continent. 

 

Babyboom cohort gaat met pensioen. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is het 

alcoholgebruik in Nederland meer dan verdriedubbeld, dit geldt voor Nederland maar dit 

fenomeen gaat in de meeste West-Europese landen op (WHO, 2014). Europa is het 

continent met de hoogste alcoholconsumptie in de wereld. De Babyboom generatie van 

na de tweede wereldoorlog is opgegroeid in een toenemende welvaart en deze generatie 

is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de toegenomen alcoholconsumptie. We 

kunnen constateren dat ouderen van nu en de toekomst een lange geschiedenis van 

alcoholconsumptie hebben en een generatie van stevige sociale drinkers vormt. 

 

Verslaving én gezondheid. In de verslavingszorg wordt geconstateerd dat ouderen al 

enige jaren de sterkst groeiende groep cliënten zijn waarbij met name 

alcoholproblematiek speelt. Het aantal 55-plussers in de verslavingszorg is de laatste 10 

jaar gestegen van bijna 4.500 naar omstreeks 12.000, waarbij het aantal nieuwe 

alcoholcliënten overheerst. Daar is sprake van een stijging van bijna 3.800 tot ruim 

8.700, dat is meer dan twee keer zo veel (Bovens, Weingart & van Etten, 2013). Maar 

niet alleen verslaving is van belang. Onderzoek naar de relatie tussen alcoholgebruik en 

kanker wijzen steeds meer uit dat alcohol en aceetaldehyde, een van de giftige 

afbraakproducten van alcohol, een causale relatie hebben met verschillende vormen van 

kanker. De ontwikkeling van kanker manifesteert zich voornamelijk op latere leeftijd en 

de gezondheidsschade van schadelijk alcoholgebruik mag daarom ook bij ouderen 

verwacht worden. 
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Biologische veranderingen/sensitiever voor de effecten van alcohol. Het lichaam 

van ouderen verandert, waardoor ouderen sensitiever worden voor de effecten van 

alcohol en de tolerantie voor alcohol afneemt (Anderson, Scafato & Galluzo, 2012). 

Eenzelfde hoeveelheid alcohol heeft een sterker effect op ouderen, waardoor ze 

bijvoorbeeld meer kans lopen op ongevallen en valincidenten. De verwachting is dat de 

meeste ouderen tot op late leeftijd zelfstandig blijven wonen, waardoor ze extra 

kwetsbaar worden voor vallen. 

 

Combinatie met medicijngebruik. Ouderen zijn de grootste consumenten van 

medicijnen. Alcohol kan de werking van bepaalde medicijnen tegengaan en de combinatie 

met alcohol wordt daarom voor specifieke medicatie ontraden. Maar ook voor andere 

medicatie kan alcohol de werking beïnvloeden. Doordat alcohol een gif is voor het 

lichaam geeft de lever prioriteit aan het afbreken van alcohol. Hierdoor komen medicijnen 

die door de lever verwerkt moeten worden in de ‘wachtrij’ en wordt de werking 

onvoorspelbaar. Alleen al vanwege hun hoge medicijnconsumptie zou meer preventie 

gericht op ouderen wenselijk zijn. 

 
 
De werkgroep heeft focusgroepen ingezet om de knelpunten te inventariseren. Dit heeft 

de onderstaande knelpunten opgeleverd. 

 

Gebrek aan kennis en taboe 
 
Uit de analyse komt naar voren dat bij senioren de kennis over schadelijk alcoholgebruik 

heel beperkt is en dat er nog een grote taak ligt om bewustwording van problematisch 

alcoholgebruik te vergroten. Er lijkt een zeer groot taboe te liggen op het bespreken van 

alcoholproblemen door senioren en er zijn weinig spontane vragen op dit thema vanuit 

ouderen zelf.  

 

 

Samenwerking met zorgprofessionals in de eerste lijn 

 

Vrijwilligers en professionals werken op wijkniveau nog niet goed samen op het thema 

problematisch alcoholgebruik. Er is hiervoor nog geen duidelijke structuur of netwerk. 

KBO-PCOB wil verkennen hoe deze samenwerking verbeterd kan worden. Er is een 

vragenlijst ontwikkeld om in kaart te brengen welke partijen een rol kunnen spelen en hoe 

er een netwerk kan ontstaan rondom alcoholproblematiek. KBO-PCOB merkt dat de 

prioriteiten bij andere partijen op andere plekken liggen en dat het daarom moeilijk is om 

een goede respons te verkrijgen op het telefonische interview. Er wordt nog een poging 
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gedaan om contact te leggen met de partijen in dit veld. KBO-PCOB begrijpt volkomen dat 

er enorme druk ligt op huisartsen. Voor senioren zijn huisartsen echter een belangrijke 

partij omdat ze dichtbij de doelgroep staan en vaak het eerste aanspreekpunt zijn. 

Volgens KBO-PCOB zijn de volgende partijen belangrijke partners aan de 

zorgprofessionalkant. 

• GGD 

• Gemeenten 

• Huisartsen (NHG & LHV) 

• Gezondheidscentra (waaronder aanbod van psychologen, POH, verpleegkundig 

specialisten, doktersassistenten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten) 

• Wijkverpleegkundige 

 

Het is belangrijk om op lokaal niveau te beginnen om stakeholders bij elkaar te brengen 

om een best-practice op te zetten en van daaruit verder te werken. InEen 

(https://ineen.nl/) is de organisatie die hierbij betrokken kan worden. InEen heeft als doel 

om de samenwerking in de eerste lijn te versterken. Leden zijn onder andere: 

huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en 

regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en). Gemeente Gooi en Vechtstreek is al bezig 

met dit onderwerp en die wil KBO PCOB er ook verder bij betrekken.  

 

Meerdere ouderenbonden 

 

KBO-PCOB is de grootste ouderenbond maar vertegenwoordigt zeker niet alle ouderen in 

Nederland. Naast KBO-PCOB zijn de ouderenorganisaties KBO-Brabant en NOOM 

(migranten) actief. Er is contact met deze bonden en NOOM heeft aangegeven dat ook 

onder ouderen met een Islamitische achtergrond alcoholproblematiek kan spelen en dat 

daar wellicht een nog groter taboe op alcoholgebruik/alcoholproblemen speelt. 

Vrijwilligers met een migrantenachtergrond zijn echt essentieel om migrantengroepen te 

bereiken. Ze kennen de doelgroep, weten welke taal ze moeten spreken en komen er ook 

achter de deur. Er wordt actief samenwerking gezocht met KBO-Brabant en NOOM en het 

is de bedoeling om ze actief bij de werkgroep te betrekken. 

 

 “Gij zult niet drinken” 

 

Met de insteek “Gij zult niet drinken” verwacht KBO-PCOB ouderen niet te kunnen 

bereiken. Het is de ervaring van de organisatie dat ouderen niet zitten te wachten op een 

opgeheven vingertje. Het thema problematisch alcoholgebruik moet daarom indirect naar 

ouderen gebracht worden. Uit een interne brainstorm zijn de volgende mogelijkheden naar 

voren gekomen: 
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• Aanpak dichtbij senioren zelf (lokaal/wijkgericht) 

• Positieve gezondheid (niet belerend) 

• ‘Gezond genieten’ 

• Sociale cohesie, netwerken en eenzaamheidsbeleid 

• Vitaliteit & Zingeving 

• Belang van ‘Life-events’ (Pensioen, naastenverlies etc.) 

• Valpreventie & Medicijnen 

 

Er is een duidelijke voorkeur om ouderen te benaderen vanuit de filosofie van de Positieve 

Gezondheid en minder vanuit de waarschuwende benadering van: ‘gij zult niet drinken’. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 

• Vergroten kennis onder ouderen over het effect van alcohol. 

• Regie bij ouderen zelf. 

• Ondersteunen van hulpzoekgedrag. 

 

 

Verhouding programma’s voor ouderen 

 

Er zijn meerdere activiteiten gericht op ouderen en deze moeten elkaar niet gaan 

tegenwerken maar zouden elkaar moeten versterken. Ikpas kan bijvoorbeeld ingezet 

worden voor bewustwording. Vrijwilligers kunnen via een nieuw te ontwikkelen protocol 

zich meer richten op het ‘niet-pluis’ gevoel en probleemdrinkers helpen om verdere 

stappen te nemen en hulp te zoeken. Voorwaarde is wel dat vrijwilligers en 

zorgprofessionals samen lokaal in de wijk beter gaan samenwerken. 

 

Rol van de vrijwilliger in het zorgpad 

 

De rollen in het Zorgpad Problematisch alcoholgebruik van ouderen moeten duidelijk 

uitgewerkt worden en afgestemd met de rollen van de zorgprofessionals in de wijk. Het is 

duidelijk dat de huisarts en de gemeente hierbij betrokken moeten worden. De vrijwilliger 

is bepalend in het kunnen voeren van het gesprek. Niet alles kan echter bij de vrijwilliger 

worden neergelegd dus samenspraak met zorgprofessionals is belangrijk. KBO-PCOB en 

KBO-Brabant zien naast vrijwilligers ook een rol voor ouderen m.b.t. de eigen 

verantwoordelijkheid (regie) waarop vrijwilligers kunnen inspelen. 

 

Budget voor training van vrijwilligers 

 

Omdat het taboe op alcoholproblemen groot is kunnen vrijwilligers dit gesprek alleen doen 

mits ze training daarvoor krijgen. Waar de vrijwilliger precies past binnen het samenspel 
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tussen senioren, zijzelf en de zorgprofessionals moet duidelijk uitgewerkt worden. 

Vrijwilligers kunnen verschillende rollen aannemen: gespreksvoering, doorverwijzing, 

signalering etc. Voor het einde van het jaar wil KBO-PCOB stakeholders aan de tafel 

krijgen om te kijken hoe ze dat samenspel kunnen ontwikkelen en of ze een aantal best-

practices kunnen gaan uitvoeren. De ervaringen met het thema Positieve Gezondheid 

kunnen worden benut in het trainen van vrijwilligers en senioren al is daar wel een 

behoorlijk budget voor nodig. Het inzetten en trainen van vrijwilligers is niet kosteloos. 

 

(E-health) interventies 

 

KBO-PCOB wil een overzicht ontwikkelen van geschikte interventies om in te zetten voor 

ouderen maar heeft zelf te weinig expertise in huis om een goede selectie te maken van 

geschikte interventies en is hiervoor aangewezen op de kennis van de te vormen 

werkgroep. Onderzocht wordt of MOTI-55 een geschikte interventie is. Het is ook duidelijk 

dat voor een deel van de ouderen E-health eigenlijk niet geschikt is. Dit betreft met name 

de hoogbejaarden. Deze groep ouderen beschikt in veel gevallen nog wel over een 

computer of Ipad maar die wordt volgens KBO-PCOB voornamelijk voor sociale media 

doeleinden gebruikt. Voor de ‘jongere’ ouderen en hoogopgeleide ouderen is E-health wel 

een geschikte vorm van interventie.  

 

3.1.1 Samenvatting van de kansen en knelpunten werkgroep Ouderen 
 

De kansen 

• Inzet van veel vrijwilligers mogelijk door diverse ouderenbonden: KBO-PCOB, KBO-

Brabant en NOOM. 

• Rol vrijwilliger vooral in signaleren en bespreekbaar maken van alcohol problemen. 

• Aansluiting mogelijk bij diverse gezondheidsinitiatieven van de ouderenbonden 

zoals, Gezond genieten, vastenactie, positieve gezondheid en 

eenzaamheidsprojecten. 

 

De knelpunten 

• Taboe op alcoholproblemen en gebrek aan kennis (algemene publiek en 

professionals). 

• Samenwerking in de eerste lijn is lastig te organiseren. 

• Geen uitgewerkt zorgpad (met materialentoolkit) waarin de rol van de vrijwilliger is 

uitgewerkt. 

• Hoge kosten om alle vrijwilligers te trainen.
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3.2 Kansen en knelpunten werkgroep Jongeren 

 
De werkgroep Jongeren wordt voorgezeten door GGD-GHOR Nederland en richt zich op 

vroegsignalering bij jongeren/jong volwassenen op het VO, MBO, HBO en WO. GGD-

GHOR Nederland heeft een werkgroep samengesteld van professionals die een link 

hebben met gezondheidsbevordering van jongeren. De analyse is in samenspraak met de 

professionals tot stand gekomen en de resultaten van de knelpuntenanalyse zijn 

besproken tijdens een afsluitende expertmeeting. Hieronder een samenvatting van de 

knelpuntenanalyse. 

Er is als eerste een analyse gemaakt van de mogelijkheden om jongeren te bereiken. 

Volgens de werkgroep kan signalering al plaatsvinden wanneer er nog geen sprake is van 

ernstige problematiek. De jongere heeft in veel gevallen nog een compleet en 

ondersteunend sociaal netwerk, in sommige situaties echter niet. Jongeren zijn het beste 

te bereiken via de setting school en de setting vrije tijd zoals sportverenigingen, 

buurthuizen, jongerencentra, uitgaansgelegenheden, studentenverenigingen, 

hangplekken, maar vooral ook thuis met/bij vrienden. 

In de settings school en vrije tijd zijn verschillende personen/professionals te 

onderscheiden die in aanraking komen met jongeren die mogelijk een verhoogd risico op 

het ontwikkelen van alcoholproblematiek hebben. Dit zijn de aangewezen personen om 

(de eerste) signalen van overmatige alcoholconsumptie op te pikken, bij de jongere zelf 

of naar aanleiding van vragen/zorgen van ouders, vrienden of andere personen in de 

omgeving van de jongere. 

De belangrijkste signaleerders binnen de setting school zijn mentoren c.q. 

studiebegeleiders, vanwege hun regelmatige en intensieve contacten met leerlingen 

gedurende het leerjaar. Ook de jeugdverpleegkundige, de zorgcoördinator en het Zorg 

en Advies Team (ZAT team) beschikken over informatie van jongeren die aanleiding kan 

geven tot vermoedens van riskant drinkgedrag. 

In de setting vrije tijd worden (wijk)politie, jeugdagent, jongerenwerker, 

straathoekwerker, buurtteams, en medewerkers van sportverenigingen (trainer, 

barpersoneel) gezien als belangrijke signaleerders. Zij komen op straat, in 

jongerencentra, op de sportvereniging, in het uitgaanscircuit en op andere momenten 

veelvuldig in aanraking met jongeren, zowel individuele jongeren als jongeren in 

groepsverband. Overkoepelend over beide settings zijn (outreachende) preventiewerkers 

van GGZ, verslavingszorg en/of GGD, ouders en andere familieleden belangrijke actoren 

in het signaleren van problematisch alcoholgebruik bij jongeren. Zij vormen 

verbindingen tussen actoren en settings en staan hiermee centraal in het proces van 

vroegsignalering.  
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Beschikbare protocollen en interventies. De werkgroep heeft een aantal 

protocollen en interventies voor jongeren geselecteerd die ingezet kunnen worden, zie 

onderstaand overzicht. 

 
Overzicht protocollen en interventies voor jongeren  

 

Protocol vroegsignalering 

In 2010 is een protocol voor signalering van risicovol alcoholgebruik en daarmee 

vroegsignalering van alcoholproblematiek bij (hoogrisico)jongeren ontwikkeld. 

Daarnaast beschrijft het protocol een kortdurende interventie voor risicovol 

alcoholgebruik en verwijsmogelijkheden tot zorg. Er is aandacht besteed aan de 

motivatie van jongeren om het eigen probleemgedrag te herkennen en te erkennen. Het 

protocol is geschikt voor de settings ‘school’ en ‘vrije tijd’. Het protocol biedt mentoren 

c.q. studiebegeleiders op scholen en intermediairs op straat of andere plaatsen waar 

jongeren hun vrije tijd doorbrengen (buurthuizen, jongerencentra, uitgaanscircuit, 

sportverenigingen) handvatten bij de signalering van risicovol alcoholgebruik bij 

jongeren, het bespreekbaar maken van het signaal met de jongere en het kennen en 

gebruik kunnen maken van adequate doorverwijsmogelijkheden bij alcoholproblematiek. 

Het is niet bekend in hoeverre het protocol in de praktijk nog gebruik wordt en hoe 

effectief het protocol is. In 2014 is een herziene versie uitgebracht met IVO na een aantal 

pilots met proces-evaluaties. 

 

Interventies beschreven op Loket Gezond leven 

Op de website van het Loket Gezond Leven staan een aantal erkende leefstijlinterventies 

beschreven die gericht zijn op het thema alcohol en jongeren in het VO, MBO, HBO en 

WO. Niet alle beschreven interventies zijn specifiek gericht op het signaleren van 

alcoholproblematiek, maar leveren wel een belangrijke bijdrage aan alcoholpreventie 

voor deze doelgroep. Er gaat 1 interventie over vroegsignalering, 1 interventie over 

bewustwording, de overige 4 hebben te maken met vroegbehandeling. 

  

• Moti4  

Moti-4 is een laagdrempelige gesprekkentraject, bestaande uit maximaal 4 

individuele gesprekken, voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die in de problemen 

dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. De stap naar de 

reguliere hulpverlening is voor deze jongeren vaak groot. De interventie heeft de 

erkenning goede aanwijzingen voor effectiviteit. 
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• ROC aanvalsplan  

Het hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik 

onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Deze interventie 

heeft de erkenning goed onderbouwd. 

 

• Adviesgesprek alcohol jongeren 

De interventie Adviesgesprek Alcohol Jongeren is bedoeld om met jongeren (12 

t/m 23 jaar) en hun ouders in gesprek te gaan over het mogelijk risicovol gebruik 

van de jongere en de invloed die ouders hierop kunnen hebben. De interventie is 

gebaseerd op het preventief contactmoment van het Protocol voor Signaleren, 

Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren. 

Deze interventie heeft de erkenning goed onderbouwd. 

 

• Samen slagen 

Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder 

leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4. Deze interventie heeft de 

erkenning goed onderbouwd. 

 

• Leren signaleren  

De training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairen te trainen in het 

vroegtijdig signaleren van psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij 

jongeren (12-23 jaar). Deze interventie heeft de erkenning goed beschreven. 

 

• Be Aware  

Het hoofddoel van de interventie is bij jongeren van 13-16 jaar het bevorderen 

van kennis over verslaving in brede zin, over de symptomen van een beginnende 

verslaving te leren herkennen en kennis over mogelijke gedragsopties om 

verslaving te voorkomen. Vroegsignalering is een onderdeel in dit aanbod, niet de 

hoofdmoot. Deze interventie heeft de erkenning goed beschreven. 

 

Helder op school 

Helder op school (voorheen de De gezonde school en genotmiddelen) is er voor scholen 

die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak en drugs. Helder op 

school/De gezonde school en genotmiddelen bestaat 30 jaar en is ontwikkeld 

  

door het Trimbos-instituut. De kracht van Helder op school is de opzet met 4 pijlers. 

Naast 1) voorlichting aan leerlingen is er 2) aandacht voor een goed schoolbeleid, 3) het 

betrekken van ouders en 4) aandacht voor het tijdig signaleren en begeleiden van 

leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze aanpak op school met 
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evenredige aandacht voor alle vier de pijlers maakt jongeren weerbaar op het gebied van 

alcohol, roken en drugs. 

 

Helder op school is er op indicatie voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, overleg 

hiervoor met uw lokale GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ). Hiernaast is Helder 

op school er voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en voor het 

middelbaar beroepsonderwijs. Het programma richt zich op zowel leerlingen, ouders, als 

het schoolpersoneel. Helder op school wordt op diverse scholen ingezet. 

Nieuwe interventie ontwikkelingen 

 

Er zijn nauwelijks interventies gericht op jongeren in het HBO en WO, terwijl dit een 

grote groep is, waar binge drinken aan de orde van de dag is. Helder op school richt zich 

steeds meer ook op studenten HBO/WO, dit is nog wel in opbouw i.s.m. met een ander 

project van Trimbos en Tranzo. Onderzocht wordt of van onderstaande interventies 

gebruikt gemaakt kan worden. 

• Test je leefstijl is een interventie op het MBO. Nader onderzoeken of dit een 

zinvolle tool is om in te zetten. 

• Take it personal (selectieve preventie voor risicogroepen). 

• Watdrinkjij.nl (Deze site voor jong volwassenen is effectief maar is momenteel 

niet meer actief omdat er geen organisatie is die de hostingkosten kan 

budgetteren. Onderzocht zal worden of watdrinkjij.nl opnieuw online kan). 

 
 
Betrokken partijen 
 
Er is een scala aan partijen die ingezet kunnen worden om jongeren te bereiken. De 

belangrijkste zijn: 

Universele preventie 
 
Jongeren (12-18 jaar) 

• Mentor middelbare school/MBO 

• Vertrouwenspersoon 

• Docenten 

• Zorgcoördinator 

  

Jongvolwassenen (18-25 jaar) 

• Studieadviseur (HBO/WO) 

• Studentenverenigingen 
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Vrijetijdbesteding 

• Buurthuizen 

• Sportverenigingen 

• Jongerenwerk 

• Scouting 

• Muziekverenigingen 

• Horeca 

• Festivals /evenementen 

• Interculturele samenleving 

 

Overige 

• Ouders 

• POH jeugd/huisarts 

• CJG/GGD 

• Gemeenten/Vereniging Sport en gemeenten (VSG) 

• Ambulance 

• Spoedeisende hulp ziekenhuis 

• Politie 

• Buurtteams 

• Kinderartsen 

• NOC-NSF 

 

 
Belemmerende en bevorderende factoren 

 
Vroegtijdige herkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is ook voor 

jongeren van groot belang omdat behandeling in een vroeg stadium de beste kansen 

geeft. Alcoholproblemen worden echter lang niet altijd herkend; voordat iemand zijn/ 

haar problemen voor zichzelf en anderen wil erkennen, is men het stadium van preventie 

doorgaans al ruimschoots gepasseerd. Tot nu toe verloopt vroegsignalering helaas nog 

niet zoals gewenst; het thema staat bij velen niet hoog (genoeg) op de agenda. Dit heeft 

verschillende oorzaken zoals onvoldoende kennis, gebrek aan vaardigheden en gebrek 

aan kennis over effectieve interventies bij de verschillende betrokken partijen. Maar 

soms is ook gebrek aan geld of (on)mogelijkheden binnen systemen een reden waarom 

vroegsignalering onvoldoende plaatsvindt. 

 

De GGD’en hebben de wettelijke taak om de jeugdgezondheidszorg uit te voeren. 

Daardoor hebben zij alle jongeren t/m 18 jaar in beeld. Maar niet binnen elke GGD 

worden de jongeren op dezelfde manier in beeld gebracht en/of gezien. Zo is er 

bijvoorbeeld géén uniforme screeningslijst waardoor vroegsignalering niet altijd op 
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dezelfde manier kan plaatsvinden. Een belemmerende factor is de grens van 18 jaar 

binnen de JGZ. Vanaf 18 jaar zijn de jongeren uit beeld. 

 

De jongerenmonitor 12-18 die sinds 2016 per school wordt uitgezet, geeft wel een 

indicatie over de mogelijke alcoholproblematiek die er op een specifieke school speelt. 

De e-health interventie voor jongeren www.watdrinkjij.nl is uitgebreid onderzocht in een 

promotie onderzoek en een aantal jaar in gebruik geweest. De interventie is ook 

geactualiseerd. Knelpunt is dat hij momenteel niet online is doordat Trimbos - of een 

andere organisatie - geen subsidie heeft weten te krijgen om hem in de lucht te houden. 

Trimbos is de laatste jaren niet meer in staat om dit soort goed onderzochte interventies 

na ontwikkeling en bijbehorend onderzoek online te houden vanwege het moeilijk 

dekkend krijgen van de basiskosten voor een gratis interventie.   

 

Daarnaast zijn er online nog een aantal andere zelftesten beschikbaar voor jongeren en 

alcoholgebruik. Uit onderzoek is bekend dat zelftesten een preventief effect hebben en 

ook passen binnen vroegsignalering van gebruik. 

 

Overige knelpunten: 

• Jongeren zijn niet goed in beeld op het juiste moment. 

• Hoe herken je de problematiek? 

• Inzicht in het netwerk, waar kun je met je signaal heen, hoe breng je 

vroegsignaleerders met elkaar in contact.  

 

3.2.1. Samenvatting van de kansen en knelpunten werkgroep Jongeren 
 

De kansen 

• Samenwerking met andere initiatieven mogelijk zoals studentenprojecten en 

aandacht voor welzijn van studenten. 

• Aansluiten op curriculum van zorgopleidingen en opleidingen social work (dit 

kwam naar voren tijdens de expertmeeting). 

• Er is wellicht al een preventief effect van screening en een advies-op-maat. Dus 

brede screening zou (kleine) effecten op zichzelf kunnen hebben. 

• Het basispakket verslavingszorg met onder andere spreekuur op school en MOTI- 

4 is overal in Nederland beschikbaar. 

 

De knelpunten 

• Er is weinig probleembesef onder jongeren. 

• Weinig kennis en lage prioriteit bij zorgprofessionals. 

• Ontbreken centrale financiering voor onderhoud en hosting van beschikbare 
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effectieve interventies zoals watdrinkjij.nl. 

• Weinig algemene preventieve- én zorgcontactmomenten met jongeren (de 

meeste jongeren zijn gezond). 

• Alleen complexe gevallen komen in contact met zorg en zorgteams. 
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3.3 Kansen en knelpunten werkgroep Zwangerschap 
 

De werkgroep Zwangerschap wordt geleid door de KNOV. De KNOV heeft in december 

2019 bij VWS een subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van een nieuwe 

vaardigheidstraining voor verloskundigen gericht op de vroegsignalering van 

alcoholproblemen (ten tijde van het schrijven van dit rapport is deze aanvraag nog in de 

verleningsfase en dus nog niet toegekend). Met deze subsidie kunnen de activiteiten 

voor verloskundigen met betrekking tot vroegsignalering van alcoholproblemen worden 

geactualiseerd en kunnen ze een basis vormen voor de activiteiten van de werkgroep 

Zwangerschap van het SVA. De basis voor de activiteiten van het KNOV vormt het 

propageren van een gezonde leefstijl voor vrouwen die zwanger willen worden of 

zwanger zijn. Er worden in de subsidieaanvraag daarom ook linken gelegd met de 

andere thema’s van het preventieakkoord, namelijk roken en gezonde voeding. Het 

Trimbos-instituut en het Voedingscentrum zijn hierbij betrokken.  

Preventie gericht op Zwangerschap richt zich voor een groot deel op de vrouw die 

zwanger is of zwanger wil worden maar de sociale omgeving en met name de partners 

zouden hier zoveel mogelijk bij betrokken moeten worden. Uit een in opdracht van VWS 

uitgevoerd onderzoek (Faun et al, 2017) blijkt dat zwangere vrouwen significant minder 

vaak alcohol drinken wanneer zij daarin worden gesteund door vrienden en familie. 

Verder blijkt uit dit onderzoek dat het van belang is dat zowel de zwangere vrouwen als 

de sociale omgeving leren dat het van geen enkele hoeveelheid alcohol is aangetoond 

dat het veilig is. Hierdoor kan er een breder gedragen sociale norm ontstaan. 

De setting en de intermediairs zijn voor het thema alcohol en zwangerschap redelijk 

overzichtelijk en veel knelpunten zijn al bekend. De voorzitter van de werkgroep heeft 

deze geïnventariseerd. Er worden algemene knelpunten en knelpunten m.b.t. tot 

zorgprofessionals en de einddoelgroep onderscheiden. Hieronder worden ze puntsgewijs 

samengevat. 

 

Algemene aandachts- en knelpunten: 
 

• Huisartsen zijn niet aanwezig in de werkgroep. Mogelijk kan samenwerking 

rondom vroegsignalering onder leefstijl geneeskunde (gedragingen) vallen. 

Daar is momenteel veel aandacht voor en er gaan meer gelden naar de eerste 

lijn. 

• Er bestaat een misvatting in de samenleving, en dus ook bij zwangere vrouwen, 

dat één glas alcohol per dag niet zo erg is. De misvatting bestaat nog steeds bij 

veel mensen dat mensen die matig alcohol drinken gezonder zijn dan mensen die 

niet drinken. 
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• De verhouding tot andere thema’s, zoals roken is onduidelijk en het is niet 

wenselijk voor ieder leefstijlthema een apart implementatietraject op te zetten. 

• Een massamediale bewustwordingscampagne kan een goede manier zijn om het 

onderwerp te agenderen. 

• Onderscheid tussen ‘gewoon’ alcohol gebruik en alcoholmisbruik is voor zwangere 

vrouwen niet relevant. Alle alcoholgebruik kan schadelijk zijn gedurende de 

zwangerschap en dit moet voor de hele maatschappij duidelijk zijn.  

 

Aandachts- en knelpunten zorgprofessionals: 
 

• Er is bij veel professionals sprake van handelingsverlegenheid. Hier moet meer 

ondersteuning aan zorgprofessionals geboden worden zodat zij het gesprek aan 

kunnen/durven gaan met de cliënten. De eigen effectiviteit van zorgprofessional is 

eigenlijk te laag en moet vergroot worden. 

• In de anamnese kan alcoholgebruik beter uitgewerkt worden. Men zou ook 

moeten vragen naar het alcoholgebruik van de partner. Professionals kunnen ook 

beter worden getraind in het omgaan met sociaalwenselijke antwoorden. Het is 

wellicht mogelijk om gebruik te maken van een digitale anamnese vragenlijst, 

waardoor er mogelijk eerlijker geantwoord wordt. Via een dergelijk systeem kan 

er beter geanticipeerd worden als iemand sociaal wenselijk ‘nee’ antwoordt. Er 

kunnen dan automatisch tips worden gegeven om nog een keer door te vragen.  

• Het is nodig dat de nulnorm overal op dezelfde wordt 

gecommuniceerd. Alle zorgprofessionals moeten hetzelfde adviseren. 

• De anamnese, het registratiesysteem en de overdracht van relevante informatie 

moet beter worden afgestemd tussen professionals. 

• Tijdens een consult komt veel aan de orde en is er eigenlijk te weinig tijd om 

het onderwerp alcohol uitgebreid te bespreken en hierover te adviseren. 

• Er moet een helder pad zijn voor doorverwijzen. De professional moet weten waar 

vrouwen verdere ondersteuning kunnen krijgen. Opties voor doorverwijzen zijn: 

Alcoholvrij Zwanger, praktijkondersteuners van huisartsen en de verslavingszorg. 

 
Aandachts- en knelpunten einddoelgroep: 

 
• Alcoholvrije alternatieven kunnen lichte percentages alcohol bevatten. Zo kan 

zelfgemaakt Kombucha (een gefermenteerde drank) door spontane gisting enkele 

procenten alcohol bevatten (bij de flesjes voor de commerciële markt is dit weer 

niet het geval). Het voedingscentrum adviseert om alleen 0.0 alcoholvrij bier te 

drinken omdat hier helemaal geen restalcohol in zit. Toch is het beter om 

alcoholvrij bier of wijn volgens de KNOV niet te promoten. De kans bestaat 

namelijk dat de trek in ‘echte’ alcohol wordt vergroot.  
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• Het kennisniveau over de risico’s van alcohol is laag bij de einddoelgroep. 

Professionals kunnen daarom meer informatie bieden over de risico’s, maar ook 

hoe alcohol werkt in het lichaam en bijvoorbeeld het effect op de 

hersenontwikkeling van het ongeboren kind. 

• Het sociale netwerk van zwangere vrouwen (zoals partner, vrienden en 

vriendinnen) zou meer betrokken kunnen worden om vrouwen te ondersteunen 

bij niet-drinken. Bijvoorbeeld door zelf geen alcohol te drinken in het bijzijn van 

degene die zwanger is. 

• Vrouwen (en mannen) in de vruchtbare fase worden nog onvoldoende bereikt 

(preconceptie). Voor deze vrouwen (en ook de mannen) is informatie over alcohol 

zeer relevant. Alcohol heeft namelijk invloed op de vruchtbaarheid en 

alcoholgebruik voor of rondom de conceptie kan leiden tot een miskraam of 

vroeggeboorte. Ook voor deze vrouwen geldt de boodschap; stop met alcohol als 

je een kinderwens hebt. Uitgezocht moet worden welke beroepsgroepen bij het 

preconceptie-traject betrokken kunnen worden. Mogelijk kunnen 

voorlichtingsavonden worden aangeboden vanuit de verloskundige praktijk. 

 
3.3.1 Samenvatting van de kansen en knelpunten werkgroep Zwangerschap 

 
De kansen 

• Verloskundigen zien vrijwel alle vrouwen gedurende hun zwangerschap. 

• Alcoholgebruik is onderwerp anamnese en contactmomenten. 

• Alcoholgebruik wordt belangrijk gevonden door verloskundigen. 

• Extra financiering vanuit preventie-akkoord voor nieuw te ontwerpen 

implementatietraject. 

 
 
De knelpunten 

• Een éénduidige boodschap over alcohol is nodig (wat op dit moment nog niet het 

geval is). 

• Het is nog lastig om vrouwen te bereiken voordat ze zwanger zijn (preconceptie). 

• Met name hoogopgeleide vrouwen zijn soms ‘eigenwijs’ en drinken toch wekelijks 

of bij speciale momenten een aantal alcoholhoudende drankjes. 

• Budget voor training en implementatie. 
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3.4 Kansen en knelpunten werkgroep Tweede Lijn 
 
De werkgroep Tweede Lijn staat onder voorzitterschap van Verslavingskunde Nederland. 

De uitvoering van de knelpuntenanalyse is uitbesteed aan TRANZO, the School of Social 

and Behavioral Sciences van Tilburg University. De werkgroep bestaat uit diverse 

professionals uit de tweede lijn. TRANZO heeft met 17 professionals interviews gehouden 

over de kansen en knelpunten in de Tweede Lijn. Het betrof interviews in 4 verschillende 

ziekenhuizen, 2 ggz instellingen, 3 verslavingszorg instellingen en 1 maatschappelijk 

werk instelling. De GGZ betrekken bij de werkgroep blijkt lastig, maar er is er wel een 

aantal GGZ-professionals geïnterviewd. De resultaten van deze interviews zijn besproken 

met de leden van de werkgroep. 

 
De beoogde doelgroep 

 
De doelgroep kan sterk variëren in de Tweede Lijn en is eigenlijk iedereen waarvan men 

signalen krijgt dat alcoholgebruik gerelateerd is aan het ziektebeeld. Dit kan in 

ziekenhuizen variëren van patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) tot patiënten op de 

maag-lever-darm afdeling. In de GGZ betreft het cliënten met geestelijke of mentale 

problemen. Alcoholgebruik is in veel gevallen een comorbide factor. In de Tweede Lijn 

kan de doelgroep bereikt worden door een zeer diverse groep van zorgprofessionals, 

zoals: artsen, verpleegkundigen, huisarts, GGZ-professionals, medisch maatschappelijk 

werk, maatschappelijk werk en de verslavingszorg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om een keten op te zetten met partijen als: familie, de beveiliging van het ziekenhuis, 

Stichting Veilig Thuis, bemoeizorg, politie en ambulancepersoneel.  

 
Kansen voor interventies in de Tweede Lijn 

 
Een groeiend aantal professionals in de tweedelijnszorg vindt preventie een belangrijk 

onderdeel van hun taakuitvoering. Hieronder wordt ook vroegsignalering van 

alcoholproblemen gerekend. Toch vindt een deel van de zorgprofessionals hun werk 

vooral curatief en niet of minder preventief. Om preventie van de grond te krijgen helpt 

het als er kartrekkers binnen de organisatie zijn die dit thema belangrijk vinden en een 

impuls geven. Op dit moment is er geen standaardprotocol voor vroegsignalering van 

alcoholproblemen. Uit de interviews komt wel een aantal aanknopingspunten naar 

voren waar gebruik gemaakt van kan worden: 

• Een deel van de zorgprofessionals beschikt over de vaardigheden om 

motiverende gespreksvoering uit te voeren, maar een deel niet. Ook blijkt 

dat sommige zorgprofessionals hun motiverende gespreksvaardigheden 

overschatten en in de praktijk te directief zijn. 
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• De opleidingen van zorgprofessionals voorzien in scholing motiverende 

gespreksvoering (MGV). 

• Bij de anamnese wordt standaard het alcoholgebruik uitgevraagd. Hier worden 

echter veel verschillen geconstateerd. De anamnese gebeurt in de praktijk op 

verschillende manieren. Het merendeel zonder screeningslijst of helder 

interventie doeleinde. Een deel van op basis van de AUDIT. De AUDIT 

screening wordt in sommige ziekenhuizen toegepast maar deze is niet verplicht 

en kan worden weggeklikt door de professional. Gebrek aan tijd en kennis van 

de interventie kan hierbij een rol spelen. In de GGZ wordt tijdens een intake-

consult ook gevraagd naar alcoholgebruik. Dit wordt soms echter gebruikt als 

een contra-indicatie, in plaats van als een aanleiding om vermindering van 

alcoholgebruik onderdeel te laten zijn van de behandeling.  

• E-health kan in de tweede lijn worden ingezet, maar hier is nog geen 

standaardprocedure voor. 

• De mogelijkheid bestaat om het gesprek aan te gaan met de patiënt over 

alcoholgebruik en ook voorlichting te geven over de risico’s van alcoholgebruik. 

De professional kan via een brief intervention de patiënt motiveren om minder te 

drinken en als het nodig is om aan te sporen op een gesprek met de huisarts. In 

sommige ziekenhuizen bestaat de mogelijkheid om een video-interventie aan te 

bieden.  

• Tijdens het multidisciplinair overleg kan het alcoholgebruik van de patiënt worden 

besproken. Hier kan besloten worden om bijvoorbeeld de psychiatrie of de 

verslavingszorg in te schakelen. Soms is echter de arts afwezig bij dit overleg 

waardoor er geen actie kan worden ondernomen.  

• Er bestaat in een aantal ziekenhuizen een samenwerking met de verslavingszorg, 

vooral als het gaat om jongeren die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis 

zijn opgenomen. Het betrekken van de verslavingszorg is bij alcoholintoxicaties 

in veel gevallen standaardprocedure. Als het jongeren betreft worden meestal 

ook de ouders betrokken. Als er geen sprake is van een alcoholintoxicatie 

kunnen er ook signalen zijn om de verslavingszorg te betrekken. Dit is in veel 

gevallen op basis van een gevoel en betreft maatwerk.  

• In de ontslagbrief aan de huisarts kan vermeld worden dat alcoholgebruik een 

punt van aandacht is. 

• In de tweedelijns setting zou het goed mogelijk zijn om bijvoorbeeld een aparte 

alcoholconsulent in te schakelen die taken overneemt bij gebleken 

alcoholproblematiek. Deze is fysiek aanwezig en kan in het ziekenhuis 

consulten houden en nazorg verlenen als iemand het ziekenhuis heeft verlaten 
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(bijvoorbeeld om na te bellen).  
 

Knelpunten 

Uit het onderzoek van TRANZO kwam een aantal knelpunten naar voren die we hieronder 

puntsgewijs bespreken.  

• De zorgketen (of zorgpad) van signaal naar hulp is verschillend en niet altijd 

duidelijk. Er is geen standaardprocedure voor doorverwijzing en terugkoppeling na 

doorverwijzing. Per ziekenhuis verschilt de aanpak (aanwezigheid van protocol, 

naleving van protocol, interpretatie van protocol) en er is geen stroomdiagram 

beschikbaar. Het persoonlijk contact met andere professionals in de keten 

(samenwerkingspartners) is belangrijk omdat dan makkelijker contact wordt 

gezocht onderling. 

• Afwegingen van professionals kunnen een goede screening in de weg staan. Het 

belang van vroegsignalering van alcoholproblemen is voor een deel van de 

professionals onbekend, een deel vindt het niet hun primaire taak en een ander 

deel vindt het niet van belang om alle patiënten te screenen. Redenen waarom 

patiënten met een alcoholprobleem in de Tweede Lijn dus niet goed gesignaleerd 

worden zijn bijvoorbeeld:  

• Professional schat risico alcoholproblematiek laag in 

• Patiënten komen met andere zorgvraag dan alcoholgebruik 

• Professional besteedt tijd liever aan iets anders 

• Professional ziet alcoholvragen als ongewenst 

• Professional ziet alcoholgebruik als privé 

• Het thema ‘alcoholproblemen’ leeft niet op een afdeling 

• Ook is er bij een deel van de zorgprofessionals een gebrek aan vaardigheden om 

op een motiverende manier een gesprek over alcohol aan te gaan. Een deel van 

de professionals is te directief en te sturend waardoor de interventie waarschijnlijk 

minder werkt. Sommige professionals hebben weinig vertrouwen in de ketenzorg 

na doorverwijzing en vanwege deze reden ondernemen ze geen actie ook al 

bestaat er een vermoeden van alcoholproblematiek.  

• In een aantal instellingen is er geen steun vanuit organisatie/management voor 

alcoholscreening.  

• Door personele wisselingen of reorganisaties kan de kennis over vroegsignalering 

van alcoholproblemen verdwijnen met het vertrek van een ‘kartrekker’.  

• Op veel afdelingen en met name op de SEH is tijd(gebrek) een knelpunt. Mede 

door tijdsgebrek verschilt de prioriteit die aan preventie en vroegsignalering wordt 

gegeven en wordt screenen/doorverwijzen door hoge werkdruk vergeten. 

Professionals ervaren dat het doorverwijzing te veel tijd kost, bijvoorbeeld 

doordat formulieren handmatig ingevoerd moeten worden.  
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• Er is een gebrek aan financiële middelen om vroegsignalering van 

alcoholproblemen systematisch van de grond te krijgen. Er is bijvoorbeeld 

geen DBC voor het uitvoeren van preventieve activiteiten gericht op het 

voorkomen van problematisch alcoholgebruik door zorgprofessionals. 

• Er is ook geen eenduidige visie op screening. Moet zich dit beperken tot de hoog 

risico groepen (opportunistische screening) of moet screening standaard bij 

iedereen worden gedaan (systematische screening).  

• Snelle doorverwijzing is belangrijk om te voorkomen dat patiënten in een gat 

vallen maar er is bij de verslavingszorg weinig ruimte voor snelle doorverwijzing. 

Het komt voor dat patiënten (door ondercapaciteit) teruggestuurd worden. 

• Professionals ervaren een gebrek aan kennis over de risico’s van alcoholgebruik 

en door de sociale acceptatie van alcoholgebruik is een gesprek soms moeilijk van 

de grond te krijgen. Bewustwording van wat problematisch drinken is kan 

belangrijk zijn om het probleembesef te vergroten en een campagne is zeer 

gewenst. Deze kan als agendasetter werken. 

• Er zijn weinig cijfers over de effectiviteit van de interventies. Deze cijfers en feiten 

over vroegsignalering zouden effectief kunnen zijn in het overtuigen van het 

belang hiervan bij professionals. 

• Specifiek over de interventie IkPas: sommige professionals vinden dat werk en 

privé niet goed gescheiden blijft als professionals een button dragen op hun 

uniform. 

 
3.4.1 Samenvatting van de kansen en knelpunten werkgroep Tweede Lijn 

 

De kansen 

Er zijn veel aanknopingspunten in de Tweede Lijn om de vroegsignalering van 

alcoholproblemen systematisch op te zetten. Om dit goed van de grond te krijgen is 

ondersteuning vanuit de organisatie onontbeerlijk. Zorgprofessionals worden tegenwoordig 

goed geschoold in motiverende gesprekstechnieken en vinden preventie een belangrijk 

onderdeel van hun beroep en werk. Factoren die de implementatie bevorderen zijn: 

• Een kartrekker die het thema op de agenda blijft zetten en professionals 

blijft motiveren/herinneren. 

• Beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van 

vroegsignalering waardoor professionals meer gemotiveerd raken en het 

belang ervan inzien.   

• Een systeem dat professional ondersteunt en herinnert om te screenen. 

• Een duidelijk protocol en flowchart. 

• Bekendheid met ketenpartners. 



33  

• Een alcoholconsulent in de organisatie die interventies en doorverwijzing op 

zich neemt. 

 
De knelpunten 

• Er zijn geen eenduidige protocollen voor problematisch alcoholgebruik en geen 

‘flow-charts’ voor zorgprofessionals. 

• Behandeling is voor veel zorgprofessionals in de Tweede Lijn prioriteit nummer 

één. Veel professionals zien preventie als een belangrijk onderdeel van hun werk 

maar volgens een deel behoort preventie niet tot de primaire taken in de Tweede 

Lijn. 

• Tijdsdruk en overbelasting zorgprofessionals zorgen er voor dat de prioriteit voor 

preventie nog lager wordt. Er is dan wel tijd aan het bed van de patiënt maar er 

is geen tijd in de agenda van professional. 

• Het ontbreekt aan een DBC voor preventie. 

• Dubbele diagnose leidt tot problemen in de GGZ. Een cliënt kan niet voor twee 

stoornissen in behandeling zijn en wordt daarom volgordelijk geholpen. Eerst 

verslaving aanpakken en dan de andere stoornis, of omgekeerd. 

• Dokters en andere zorgprofessionals beschikken niet allemaal over MGV- 

vaardigheden en als dat wel zo is overschatten sommigen hun communicatieve 

vaardigheden en MGV-vaardigheden. 
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3.5 Kansen en knelpunten werkgroep Werknemers 

 
De werkgroep Werknemers staat onder voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en wordt ondersteund door het Trimbos- 

instituut. Er is een brede werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen en de verslavingszorg. De werkgroep richt zich niet 

alleen op werknemers waarbij een vermoeden van een alcoholprobleem bestaat binnen 

een werksetting maar op alle werknemers binnen een bedrijf of organisatie. Om een zo 

groot mogelijk preventief effect te bereiken worden de activiteiten zo breed mogelijk 

ingezet. Daarnaast denkt de werkgroep na over specifieke groepen die extra risico lopen, 

zoals specifiek sectoren/beroepen. Het idee is om preventie op maat te ontwikkelen. 

 
Beoogde implementator 

De beoogde implementator is de bedrijfsarts. Een knelpunt hierbij is dat de medewerker 

pas bij de bedrijfsarts komt als er al een probleem is. Professionals in de keten rond de 

medewerker zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker, de leidinggevende of HR- 

functionaris moeten daarom ook een rol spelen om een zo breed mogelijke groep 

werknemers te bereiken. Hier moet nog een keuze in worden gemaakt door de 

werkgroep.  

Een duidelijk ADM-beleid kan de basis vormen voor vroegsignalering van 

alcoholproblemen. Door een goed zichtbaar ADM-beleid geeft de werkgever het belang 

van het thema aan en wordt een cultuur gecreëerd waarin alcoholproblemen 

bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Ook directe collega’s kunnen een rol spelen bij 

vroegsignalering. Zij hebben vaak eerder door dat er een probleem is dan de 

leidinggevende omdat zij samenwerken met de betreffende persoon. Onderzocht moet 

worden in hoeverre collega’s een rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken 

problematisch alcoholgebruik. 

 
Richtlijnen en interventies 

 
Er zijn veel interventies (online en offline) beschikbaar waar de werkgroep gebruik van 

kan maken. Er is al een eerste inventarisatie gedaan van effectieve interventies en 

daaruit komt naar voren dat interventies zoals Minderdrinken.nl en de Maxx app mogelijk 

inzetbaar zijn voor de brede groep werknemers die geïnteresseerd zijn in minder alcohol 

drinken. Mogelijke interventies voor bewustwording zijn: ADM beleid formuleren, zelf- 

testen (bijv. Jellinek zelftest), Ikpas, minderdrinken.nl, opnemen in vragenlijst over 

leefstijlonderwerpen, o.a. bij het periodiek medisch onderzoek. Een handvat voor 

professionals om het gesprek over alcoholgebruik aan te gaan is misschien nog wel 

nodig en de zorgketen en/of het zorgpad moeten nog uitgewerkt worden. 
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Bevorderende factoren 

• De bedrijfsarts heeft tijdens een consult (van ongeveer een uur) ruim de tijd en de 

aandacht voor de werknemer. Er is kortom voldoende ruimte voor screening, het 

voeren van een motiverend gesprek over alcoholgebruik en de tijd om een plan te 

maken. De bedrijfsarts kan daarbij ondersteunende middelen inzetten (zoals folders). 

Ook kan hij adviseren om gebruik te maken van e-health interventies waardoor 

‘blended’ behandeling mogelijk is. In een volgend consult kan de arts het zorgplan 

evalueren en in overleg met de werknemer bijstellen. 

• Alcoholpreventie is minder ‘bedreigend’ en beladen als het een onderdeel is van een 

brede leeftstijlaanpak of als het op een positieve manier wordt aangeboden, zoals 

bijvoorbeeld via Ikpas, waarin mensen worden uitgedaagd om een tijd geen alcohol te 

drinken. Uit onderzoek blijkt dat met name stevige en zware drinkers meedoen aan 

Ikpas. 

• Een betrokken leidinggevende die tijdig signaleert en hulp op een positieve manier 

weet te framen zorgt ervoor dat er een veilig klimaat ontstaat waarin het mogelijk is 

alcoholgebruik en –problemen te bespreken. Het is in het belang van de werkgever 

om de werknemer naar een gezondere leefstijl te begeleiden en hulp aan te bieden 

als dat nodig is. 

• In bedrijven met een gezonde bedrijfscultuur, met zorg voor medewerkers zijn 

alcoholgebruik en alcoholproblemen minder beladen en makkelijker bespreekbaar. 

Hierbij hoor ook een soort van ‘bemoeizorg’ bij, waarbij sterk wordt geadviseerd om 

naar de bedrijfsarts te gaan. 

• Ondersteuning van het preventiebeleid in de vorm van tijd en geld vanuit het bedrijf 

zorgt voor een gezonde werkomgeving. Voorlichting over gezondheidsthema’s op de 

werkvloer maakt onderwerpen als alcoholgebruik ook makkelijker bespreekbaar. 

• De privacywetgeving beschermt werknemers. Een werknemer moet zich bewust zijn 

dat de bedrijfsarts privacygevoelige informatie (o.a. over de leefstijl) niet mag 

terugkoppelen aan de werkgever of leidinggevende. 

 

Knelpunten 

• Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar de prevalentie van problematisch 

alcoholgebruik onder werknemers. De beschikbare cijfers zijn verouderd en er is ook 

weinig onderzoek naar sectoren en beroepsgroepen die extra risico lopen. 

• Misschien wel het belangrijkste knelpunt is de lage self-disclosure van werknemers 

om over ‘gevoelige’ onderwerpen zoals alcoholgebruik of psychische problematiek 

volledig open te zijn naar de bedrijfsarts en de leidinggevende. De perceptie is dat 

men zich door volledige openheid over het alcoholgebruik kwetsbaar maakt in de 

arbeidsrelatie. Voor veel probleemdrinkers zal er daarom een terughoudendheid zijn 
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om over alcoholgebruik te praten. 

• Er is weinig probleembesef en zelfherkenning van problematisch alcoholgebruik. De 

meeste probleemdrinkers vinden dat ze zelf geen probleem hebben. 

• De samenwerking tussen verschillende partijen is vaak moeilijk. Dit geldt voor de 

samenwerking met leidinggevenden (het bedrijf) maar ook met andere zorgverleners. 

De huisarts is poortwachter en besluit met de patiënt welke informatie wel/niet naar 

bedrijfsarts door mag worden gegeven. Risico is dat er voor effectieve 

vroegsignalering te weinig afstemming is tussen huisarts en bedrijfsarts. Het is in 

sommige gevallen onduidelijk wie de hoofdbehandelaar is (bedrijfsarts, huisarts of 

specialist). Dus eigenlijk is de rol van de bedrijfsarts niet helemaal helder met 

betrekking tot het zorgtraject voor probleemdrinkers. 

• Er zijn lange wachtlijsten in reguliere verslavingszorg, waardoor er weinig vertrouwen 

is in een soepele overgang naar meer intensieve hulp. 

• De leidinggevende kan het ‘verkeerde’ voorbeeld geven (“iedereen die minder drinkt 

dan ik, heeft geen probleem”) en ook weinig prioriteit geven aan alcoholbeleid.  
 

3.5.1 Samenvatting van de kansen en knelpunten werkgroep Werknemers 
 

De kansen 

• Gezondheid is een issue voor werkgevers omdat ouderen 'gezond de streep moeten 

halen'. 

• Er is voldoende tijd tijdens een consult met de bedrijfsarts om alcoholgebruik te 

bespreken. 

• Een werkomgeving met aandacht voor leefstijl en gezondheid maakt het makkelijker 

om ook alcoholgebruik te bespreken. 

 

De knelpunten 

• De lage self-disclosure onder probleemdrinkers. 

• Het eigen alcoholgebruik van leidinggevenden waardoor men veel vormen van 

probleemdrinken niet als probleem ervaart. 

• Onduidelijk wie hoofdbehandelaar is van het zorgtraject: de bedrijfsarts of de 

huisarts. 



37  

 
3.6 Leren van de Eerste Lijn 

 
Zoals al eerder gezegd, ervaren vrijwel alle werkgroepen de afwezigheid van het 

Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) als lid van het SVA als een knelpunt. De NHG 

heeft (voor alsnog) de prioriteit wat betreft het preventieakkoord gelegd bij het thema 

tabak en is daarom met name op dit thema actief. Huisartsen spelen echter een 

belangrijke rol in de zorgketen, ook als het probleemdrinken betreft en moeten daarom in 

vrijwel iedere zorgketen die een werkgroep opzet, worden opgenomen. In het kader van 

de knelpuntenanalyse is er contact geweest met het NHG om te verkennen hoe er 

gebruik gemaakt kan worden van de kennis van het NHG over de preventie van 

problematisch alcoholgebruik. Hieronder beschrijven we een aantal van de mogelijkheden 

die er zijn.  

 
 

Tools voor de vroegsignalering van alcoholproblemen in de eerste lijn 

Het SVA kende in het verleden een voorganger, namelijk het PVA (Partnership 

Vroegsignalering Alcohol). Het PVA werd door het ministerie van VWS gefinancierd en 

was actief gedurende de periode 2002 – 2012. Het centrale doel van het PVA was om de 

implementatie van vroegsignalering van alcoholproblemen in met name de eerste lijn te 

versterken. Het NHG heeft in deze periode meerdere producten ontwikkeld gericht op de 

preventie van problematisch alcoholgebruik die door andere zorgprofessionals vrij 

gebruikt kunnen worden. 

 
Als eerst is er de NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (NHG, 2020a). In deze 

standaard (of richtlijn) wordt beschreven wat een huisarts kan doen om problematisch 

alcoholgebruik te signaleren en wat voor effectieve behandelmogelijkheden er zijn. Aan 

de standaard is een trainingsmodule voor huisartsen en praktijkondersteuners 

gekoppeld. De standaard bevat veel praktische informatie die door andere 

zorgprofessionals gebruikt kan worden om in een andere zorgsetting de preventie vorm 

te geven. Het NHG heeft recent een aantal preventie-standaarden gebundeld in de 

Zorgmodules Leefstijl (NHG, 2020b). Ook deze informatie is te gebruiken door andere 

zorgprofessionals. 

 
Voor patiënten heeft het NHG het internetplatform www.thuisarts.nl ontwikkeld. 

Thuisarts heeft een speciale pagina gericht op problematisch alcoholgebruik 

http://www.thuisarts.nl/
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(https://www.thuisarts.nl/alcohol). Hier is praktische informatie te vinden voor 

personen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen verminderen, inclusief een overzicht 

van effectieve e-health interventies. De werkgroepen kunnen deze informatie ook 

gebruik voor hun eigen achterban. Een andere interessante website is de site Alcohol 

bespreken (http://alcoholbespreken.ivo.nl/). Deze site bevat basiskennis voor 

wijkwerkers over het bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik. De site 

geeft een overzicht van screeningsinstrumenten en bevat handige werkkaarten voor 

professionals, naasten en patiënten. 

Met financiering van Zilveren Kruis hebben Tactus Verslavingszorg en Jellinek een toolkit 

ontwikkeld gericht op de POH-GGZ (praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk voor 

GGZ gerelateerde problemen) met als doel om een verslaving te signaleren en indien 

nodig te interveniëren. Er is een website www.pohverslaving.nl en een gratis e-learning 

op GGZ Ecademy ontwikkeld. Op de website staat informatie over de relatie tussen 

klachten en de verschillende middelen, een stappenplan om (alcohol)gebruik 

bespreekbaar te maken en een overzicht van online interventies. Via de e-learning leert 

de praktijkondersteuner alert te zijn op de (indirecte) signalen van middelengebruik en 

deze bespreekbaar te maken. Voor patiënten die willen weten of het alcoholgebruik 

problematisch is, of hun gebruik een tijdje willen monitoren is de Middelen Meter App 

beschikbaar. Deze website is bijzonder bruikbaar voor de werkgroepen om een eigen 

toolkit te ontwikkelen. 

 
 

Preventie in de Buurt 

Het NHG heeft in samenwerking met het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) een aanpak 

voor Preventie in de buurt ontwikkeld, waarbij de samenwerking van de huisarts met 

lokale partners in de wijk centraal staat (NHG, 2020c) 1  

Uitgangspunt is de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 die stelt dat huisartsen, samen 

met andere partijen (GGD, gemeente) vorm moeten geven aan wijkgebonden preventie, 

waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen. Een 

van de preventie-aandachtsgebieden is problematisch alcoholgebruik. 

Door het NHG en het CGL zijn tools ontwikkeld die deze samenwerking rond preventie in 

de wijk inhoud en vorm geven. Als eerste is er de NHG-Praktijkhandleiding 

Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Deze bevat praktische handvatten om 

samen te werken met en te verwijzen naar collega-professionals in het publieke en 

sociale domein. Daarnaast is er een gratis e-learning Samenwerken aan gezondheid 

                                       
1 Het is ook interessant om te verkennen in hoeverre InEen een rol kan spelen bij de organisatie van 
samenwerking tussen professionals in de wijk rondom vroegsignalering van alcoholproblemen. Voor meer 
informatie over InEen zie: https://ineen.nl/de-vereniging/wat-doet-ineen.    

https://www.thuisarts.nl/alcohol
http://alcoholbespreken.ivo.nl/
http://www.pohverslaving.nl/
https://ineen.nl/de-vereniging/wat-doet-ineen
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in de wijk. Deze bevat kennis over preventie en leefstijladvisering, en inspirerende 

voorbeelden en films over hoe je vanuit de huisartsenpraktijk samenwerken aan 

gezondheid in de wijk kunt vormgeven.  

Op Preventie in de buurt is ook een overzicht van online zelfhulp en leefstijlinterventies te 

vinden die door het CGL erkend zijn als goed onderbouwd of effectief (apps, 

internetprogramma’s, cursussen), waarnaar volwassen patiënten doorverwezen kunnen 

worden als ze willen werken aan een gezondere leefstijl. Naast de toolkit biedt Preventie 

in de buurt ook concrete ondersteuning aan om lokaal aan de slag te gaan. Hiervoor kan 

via het NHG een procesbegeleider ingehuurd worden. Huisartsen en 

praktijkondersteuners die aan een lokale samenwerkingssessie meewerken krijgen 

hiervoor accreditatiepunten. Zie ook het themadossier Verbinden van preventie, zorg en 

welzijn in de wijk van Loketgezondleven van het RIVM (2020).                                               
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Samenvatting van de kansen en knelpunten 

 

De kansen 
 
Voordat we een samenvatting geven van de belangrijkste knelpunten staan we eerst stil 

bij de kansen die de partners van het SVA zien. Door de partners wordt het als een 

unieke kans gezien dat staatssecretaris Paul Blokhuis het thema Problematisch 

alcoholgebruik aan het Nationaal Preventieakkoord heeft toegevoegd en zichzelf hier ook 

vol overgave voor inzet. In eerste instantie waren alleen overgewicht en roken onderdeel 

van het akkoord maar door de inspanningen van Blokhuis is er een nieuw momentum 

voor alcoholpreventie ontstaan. Het SVA bestaat uit partners die allen het 

preventieakkoord hebben ondertekend en zich daarmee gecommitteerd hebben om zich 

in te zetten voor een versterking van de alcoholpreventie. Om de vroegsignalering van 

alcoholproblemen een nieuwe impuls te geven hoeft men niet alles zelf te ontwikkelen 

maar kunnen de partners van het SVA gebruik maken van een scala aan tools en 

interventies die in het verleden met name voor de eerste lijn zijn ontwikkeld. Kortom, we 

kunnen veel leren van de ervaringen uit het verleden en we hoeven in veel gevallen het 

wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast kunnen de partners gebruik maken van tools 

die in het kader van het preventieakkoord extra worden ontwikkeld, zoals de e-

healthketen in Project V en de protocollen en het aanbod voor naasten, vrijwilligers 

en zwangeren. 

Uit de knelpuntenanalyse komt naar voren dat veel zorgprofessionals preventie als een 

belangrijk onderdeel van hun werk zien. In de opleidingen tot zorgprofessionals is er ook 

steeds meer aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie en dit aandachtsgebied 

wordt als een belangrijke beroepscompetentie gezien in de zorg en het sociale domein. 

Gezondheidsbevordering en preventie behoren sinds een aantal jaren zelfs tot de officiële 

beroepscompetenties van professionals in opleiding (vastgelegd in de CanMeds-criteria, 

NSPOH, 2020, Lemmers & de Greeff, 2018). Ook kunnen we vaststellen dat vrijwilligers 

gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor preventie en gezondheidsbevordering. 

Vrijwilligers hebben goed en makkelijk contact tot bepaalde doelgroepen waardoor ze in 

staat zijn om problemen te signaleren waarover ze ook het gesprek kunnen aangaan. Er 

is uiteraard wel een verschil in bepaalde competenties om te interveniëren tussen 

hoogopgeleide zorgprofessionals en vrijwilligers. Het is daarom belangrijk om de 

reikwijdte van de activiteiten van vrijwilligers te bepalen. 
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De meeste partners van het SVA hebben weinig ervaring met het opzetten van 

vroegsignalering-activiteiten maar juist hierdoor is er ook veel enthousiasme om de 

mogelijkheden met elkaar te verkennen. Het SVA wordt gezien als een platform waar 

veel geleerd kan worden van elkaar. Het SVA kan tot slot profiteren van de 

bewustwordingscampagne die in het kader van het preventieakkoord ontwikkeld wordt 

en van de activiteiten van Ikpas. Hierdoor ontstaat er bij zowel professionals als het 

algemeen publiek meer bewustwording voor de risico’s van problematisch alcoholgebruik. 

 
 
De knelpunten 

Bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik is hard nodig omdat in vrijwel alle 

werkgroepen het gebrek aan kennis over de risico’s van alcoholgebruik als een van de 

belangrijkste knelpunten werd gezien. Mensen kennen de risico’s vrijwel niet en 

herkennen al helemaal niet wanneer alcoholgebruik problematisch begint te worden. Dit 

gebrek aan zelfinzicht komt ook uit literatuuronderzoek naar voren. Slechts één op de 

tien van de problematische alcoholgebruikers vindt dat hij of zij een probleem heeft en 

zoekt zelf actief naar hulp (Tuithof, 2015). Er lijkt onvoldoende bewustzijn bij 

problematische alcoholgebruikers van de schadelijkheid van alcohol en ook van de 

ingesleten gewoontes bij met name oudere drinkers. Ook jongeren hebben weinig inzicht 

in de risico’s van zwaar, overmatig en riskant alcoholgebruik. Veel drinken hoort bij de 

levensfase van jongvolwassenheid en men is weinig bezig met de lange termijn risico’s 

van teveel drinken. De meeste mensen associëren alcohol met feesten, uitgaan en 

gezelligheid. De schadelijke kant van alcohol is zoals gezegd veel minder in beeld en uit 

de knelpuntenanalyse komt naar voren dat er nog steeds een taboe ligt op het 

bespreken van alcoholproblemen. 

 
Buiten het feit dat veel probleemdrinkers weinig probleembesef hebben, kan er 

bovendien bij bepaalde groepen die wel probleembesef hebben sprake zijn van 

terughoudendheid om eerlijk te zijn over hun alcoholgebruik. Als er sprake is van ernstig 

alcoholmisbruik of afhankelijkheid dan kan een drinker zich kwetsbaar voelen (of zich 

schamen) en dit liever niet bespreken. Met name in de context van werk kan een drinker 

een lage self-disclosure hebben om over zijn of haar alcoholgebruik in gesprek te gaan 

omdat dit wellicht consequenties kan hebben voor de relatie met de werkgever. Het 

gesprek over alcohol moet sowieso in een context van vertrouwen en veiligheid 

plaatsvinden. Dit geldt voor een professionele setting en voor een informele setting 

waarin vrijwilligers vaak opereren. Als een potentiele probleemdrinker niet wil praten 

over zijn of haar gebruik dan dient dit gerespecteerd te worden. Een vrijwilliger, naaste 

of professional kan met onvoorspelbaar gedrag van een drinker te maken krijgen en 

moet dan aan zijn of haar veiligheid denken. Op het moment dat iemand onder invloed 
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is, is het risico op agressief gedrag reëel. Als het aanspreken op iemands alcoholgebruik 

als een provocatie wordt ervaren is de kans aanwezig dat iemand agressief reageert. Het 

spreekt vanzelf dat dit vermeden moet worden. 

 
Door sommigen wordt het ook als een knelpunt ervaren dat de normen voor 

problematisch alcohol verschillen voor verschillende doelgroepen (jongeren, volwassenen 

en zwangeren) en dat de norm van de gezondheidsraad niet overeen komt met de 

screeningsnormen. Dit kan tot verwarring leiden. 

 
Veel werd ook genoemd dat zorgprofessionals overbelast zijn en dat er teveel taken op 

hun bord liggen waardoor er voorrang wordt gegeven aan de curatieve taken en minder 

aan de preventieve taken. 

 
Daarnaast is het moeilijk om een goede samenwerking tussen verschillende 

professionals tot stand te brengen. Privacy en AVG werden hierbij als specifieke 

knelpunten genoemd voor het opzetten van een zorglijn en een goede samenwerking. 

Door de druk die er op professionals ligt kan een beroepsgroep prioriteiten stellen waar 

problematisch alcoholgebruik niet toe behoort. Dit heeft consequenties voor de 

implementatie. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de NHG die in het kader van 

het preventieakkoord prioriteit geeft aan tabakspreventie en daarom voor alsnog niet 

participeert in het SVA. Maar ook in lokaal beleid worden prioriteiten gesteld. Gemeenten 

kunnen bijvoorbeeld prioriteit geven aan preventie van overgewicht of bijvoorbeeld in 

brede zin aan welzijn en gezondheid van jongeren. 

 
Hoewel de meeste professionals en vrijwilligers gemotiveerd zijn om preventie- 

activiteiten te ondernemen is er ook een groep die met betrekking tot alcoholgebruik een 

handelingsverlegenheid ervaart. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om naar 

iemands alcoholgebruik te vragen. Zoals eerder gezegd leven we in een maatschappij die 

zeer positief staat tegenover het drinken van alcohol en er een taboe lijkt te liggen op 

het hebben van problemen met alcohol. Hierdoor kan een professional of vrijwilliger het 

moeilijk vinden om alcoholgebruik te bespreken. Hierbij speelt het eigen alcoholgebruik 

ook een rol. Als men zelf veel drinkt is het moeilijker om er een ander op aan te spreken. 

Het vragen naar alcoholgebruik in een bredere leefstijlanamnese lijkt voor professionals 

makkelijker te zijn dan specifiek naar het alcoholgebruik te vragen. 

 
Er is eigenlijk geen structurele financiering voor vroegsignalering van alcoholpreventie en 

het ontbreken van budget voor de implementatie werd ook veelvuldig genoemd als 

knelpunt. Er is altijd budget nodig voor de implementatie van preventieve interventies. Er 
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moeten producten ontwikkeld worden, materialen of een campagne om probleemdrinkers 

te bereiken en de activiteiten van professionals moeten vergoed worden. Ook voor de 

inzet van vrijwilligers en naasten is budget nodig. Denk alleen maar aan de 

bijeenkomsten en trainingen die georganiseerd moeten worden. Ook is er budget nodig 

voor het in de lucht houden van een e-health aanbod.  

 
 
Voor de eerste lijn zijn er de nodige protocollen, standaarden en toolkits ontwikkeld. Voor 

de meeste werkgroepen is dat echter nog niet geval. Voor een goede implementatie is 

het een voorwaarde dat de richtlijnen zo concreet mogelijk beschreven zijn. Het moet 

voor professionals, naasten en vrijwilligers duidelijk zijn welke rol ze hebben, wat de 

handelingsperspectieven zijn en wanneer en welke acties nodig zijn. In een 

richtlijn/protocol is concreet uitgewerkt hoe de signalering/screening plaats vindt, welke 

feedback gegeven kan worden, naar wie doorverwezen kan worden en welke interventies 

ingezet kunnen worden. 

 
 
Het uitgangspunt voor de knelpuntenanalyse was het COM-B gedragsmodel (zie figuur 

4). Volgens dit model zijn de belangrijkste determinanten van gedrag: 'capability', 

'opportunity' & 'motivation'. Het lijkt erop dat de belangrijkste uitdagingen enerzijds 

liggen in het mogelijk maken ('opportunity') van vroegsignalering van alcoholproblemen 

door professionals en vrijwilligers en anderzijds de urgentie voor vroegsignalering van 

alcoholproblemen te vergroten. De uitkomsten van de knelpuntenanalyse sluiten hiermee 

aan op een onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd door de beroepsvereniging voor 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Uit een enquête onder 1370 

verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat in de beroepspraktijk preventie belangrijk 

wordt gevonden en vrijwel alle respondenten (96 procent) vinden preventie een kerntaak 

van hun vak (V&VN, 2020). Toch zegt 45 procent van de verpleegkundigen en 

verzorgenden in de praktijk niet toe te komen aan preventie in hun werk. Redenen 

hiervoor zijn werkdruk, gebrek aan tijd en gebrek aan deskundigheid binnen de 

organisatie. Volgens de V&VN wordt preventie niet voldoende beloond. Ongeveer 

driekwart (72%) van de verpleegkundigen en 83 procent van de verzorgenden vindt 

vroegsignalering tot hun kerntaken behoren. De respondenten vinden de volgende 

thema’s vooral belangrijk: lichaamsbeweging (32%), infectiepreventie (30%), 

decubituspreventie (28%), eenzaamheid (28%) en vallen (24%). 

 
Het onderzoek van de V&VN komt overeen met een aantal bevindingen van de 

knelpuntenanalyse die in de verschillende werkgroepen is uitgevoerd. Zo wordt het 
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belang van preventie en vroegsignalering onderschreven maar is er te weinig tijd voor de 

uitvoering, wordt preventie onvoldoende beloond en ontbreekt het in sommige gevallen 

aan deskundigheid. Daarnaast valt op dat het thema alcoholpreventie niet in de top-5 

van belangrijke thema’s staat en dus voor professionals geen topprioriteit is. 

 
4.2 Aanbevelingen 

 
De werkgroepen zitten in verschillende fasen van implementeren. Afhankelijk van de fase 

waarin men zit kan men doelstellingen en strategieën formuleren om de implementatie 

vorm te geven. Op basis van de knelpuntenanalyse kunnen we een aantal aanbevelingen 

formuleren die kunnen helpen om de implementatiestrategie/het plan van aanpak vorm 

te geven. 

 
1. Breng goed in beeld welke problematiek er speelt in een bepaalde setting of 

voor een bepaalde doelgroep. Beschrijf hierbij goed wat precies het probleem is. 

Deze omschrijving verschilt voor zwangeren, jongeren, volwassenen, ouderen 

en werknemers. 

2. Wellicht is het nodig om een inperking te maken van de einddoelgroep. Bepaal 

daarom duidelijk op welk deel van de einddoelgroep de activiteiten zich zullen 

richten. De meeste werkgroepen kunnen waarschijnlijk niet iedereen van de 

einddoelgroep bereiken en men zal keuzes moeten maken. Beschrijf wie men in 

eerste instantie wil bereiken en waarom bepaalde delen van een einddoelgroep 

(nog) niet bereikt worden. 

3. Bepaal via welke intermediairs de einddoelgroep bereikt kan worden. 

4. Bepaal met welke andere professionals en/of vrijwilligers er samengewerkt kan 

worden om een zorgpad voor de doelgroep te ontwikkelen. Gebruik de tools van 

Preventie in de buurt om de samenwerking vorm te geven. Schakel als het kan 

een procesbegeleider via het NHG in. 

5. Maak een Toolkit vroegsignalering problematisch alcoholgebruik die de 

intermediairs kunnen gebruiken met daarin opgenomen: (1) een beschrijving 

van wat de intermediairs kunnen doen, wat van hen verwacht wordt, (2) 

tools om te signaleren en te screenen, (3) interventiemogelijkheden (inclusief 

e-health, (4) flow-charts/stappenplannen voor een zorgpad, (5) 

ondersteunende materialen voor de einddoelgroep, en (6) een 

trainingsaanbod Motiverende gesprekstechnieken voor intermediairs die 

(bij)scholing nodig hebben. Gebruik bij het samenstellen van de toolkit in 

eerste instantie zoveel mogelijk van de kennis van het NHG (de standaard 

problematisch alcoholgebruik en www.thuisarts.nl), het platform 

alcoholbespreken (http://alcoholbespreken.ivo.nl/) en de tools van de 

http://www.thuisarts.nl/
http://alcoholbespreken.ivo.nl/
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website www.pohverslaving.nl. Uiteraard kan men ook gebruik maken van de 

opbrengsten van Project V en de protocollen en het aanbod dat ontwikkeld 

wordt voor naasten, vrijwilligers en zwangeren. Wanneer deze producten 

worden opgeleverd is echter onduidelijk. 

6. Ontwikkel een communicatiestrategie naar de intermediairs met als doelen: het 

verhogen van de urgentie om alcoholproblematiek vroegtijdig te signaleren, het 

versterken van de handelingsperspectieven en het verlagen van de 

handelingsverlegenheid. CASI zou gebruikt kunnen worden om de 

communicatiestrategie te ontwikkelen. CASI staat voor Communicatie Activatie 

Strategie Instrument. Via dit instrument kan een strategie ontwikkeld worden om 

via communicatie gedrag te veranderen (in dit geval het gedrag van de 

intermediairs). Er is een speciale website beschikbaar met een handleiding en 

werkbladen om de strategie concreet uit te werken. Er bestaat ook de 

mogelijkheid om een procesbegeleider in te schakelen. 

7. Zoek naar ondersteunende financiering voor de implementatie. Dit geldt voor 

alle werkgroepen maar ook voor het SVA als geheel. Zonder structurele 

financiering is het moeilijke om de nieuwe initiatieven na de ‘impulsperiode’ goed 

te borgen en waar nodig verder te ontwikkelen. In overleg met de 

zorgverzekeraars kan onderzocht worden wat mogelijk is aan structurele 

financiering van alcoholpreventie. Is dit een DBC (diagnose behandelcombinatie) 

of kan er zoals bij de preventie van overgewicht een soort GLI (gecombineerde 

leefstijlinterventie) worden ontwikkeld? Het SVA zou ook de mogelijkheden van 

een preventiefonds kunnen verkennen. Een deel van de accijnzen zou dan 

gereserveerd kunnen worden voor alcoholpreventie. 

 

  

http://www.pohverslaving.nl/
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Bijlage: richtlijnen voor de knelpuntenanalyse 
 
Aan de voorzitters van de werkgroepen vragen wij een specifieke knelpuntenanalyse uit 

te voeren voor de implementatie richting doelgroep en setting waar de werkgroep zich op 

richt. Meer informatie hierover is te vinden in het Achtergronddocument 

Knelpuntenanalyse. De werkgroepen verzamelen zelf de benodigde informatie vanuit 

partners/het werkveld. Voor de uniformiteit vragen wij de werkgroepen in ieder geval de 

vragen hieronder te beantwoorden en toe te sturen. Vervolgens wordt de 

knelpuntanalyse toegelicht door de werkgroep middels een gesprek/interview met het 

bureau. 

NB: Dit zijn algemene vragen, die indien van toepassing kunnen worden aangepast aan 

de werkgroep en de gesprekspartner(s). 

 
1. Doelgroep en beoogde implementator 

• Wat is de doelgroep bij wie vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik 

dient plaats te vinden binnen deze werkgroep? 

• Op welke manieren is deze doelgroep te bereiken voor vroegsignalering? 

• Op welke plekken, via welke organisaties/personen/professionals is de doelgroep 

te bereiken? 

• Welke persoon of personen zijn geschikt om de implementator te zijn van 

vroegsignalering? 

• Zijn dit bepaalde professionals, naasten, vrijwilligers, etc.? 
 

2. Richtlijnen en interventies 

• Welke richtlijnen en interventies zijn er beschikbaar (binnen het domein) op het 

gebied van vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik? 

• Zijn deze effectief gebleken? Zo nee: welk onderzoek moet nog worden gedaan 

om de effectiviteit te onderzoeken? 

 
• Worden deze gebruikt? 

Zo ja: in welke mate en door wie? Welke redenen zijn er waarom deze wel worden 

gebruikt? (Financieel, motivatie, bekendheid richtlijn/interventie, vaardigheden 

uitvoerder)? (=deels bevorderende factoren) 



49  

Zo nee: Welke redenen zijn er waarom deze niet gebruikt worden? Wat moet er 

veranderen om te zorgen dat deze gebruikt worden? (Financieel, motivatie, 

bekendheid richtlijn/interventie, vaardigheden, …)? (=deels belemmerende 

factoren) 

• Moeten er nog (meer) interventies ontwikkeld worden? 

• Wat moet het doel zijn? Wie is de doelgroep? Wie is de implementator? 

• Zijn de beoogde implementators gemotiveerd om een nieuwe interventie te 

implementeren? 

 
3. Betrokken partijen 

• Welke partijen zijn betrokken bij vroegsignalering van problematisch 

alcoholgebruik bij de specifieke doelgroep waar de werkgroep zich op richt? 

• Zijn er andere partijen die ook betrokken zouden moeten zijn? 

• Welke rol hebben de partijen? Is dit de rol die ze idealiter vervullen? Zo nee, 

welke rol zouden ze het beste kunnen vervullen? 

• Communiceren de verschillende partijen met elkaar? Naar tevredenheid? 

• Werken de partijen samen? Op welke manier? Naar tevredenheid? 

• Is er beleid of zijn er afspraken tussen de partijen m.b.t. vroegsignalering alcohol? 

• Wat is nodig om bepaalde partijen te betrekken? Om partijen beter te laten 

samenwerken? Om partijen beter hun functie te laten vervullen? (Financiën, 

samenwerkingsstructuur, motivatie, vaardigheden, …)? 

 
4. Bevorderende en belemmerende factoren vroegsignalering (zie ook overzicht 

bevorderende en belemmerende factoren in het Achtergronddocument 

Knelpuntenanalyse)1 

 
Bekwaamheid/capaciteiten van de implementator 

• Beschikt de implementator over de benodigde kennis en vaardigheden om 

alcoholproblematiek bespreekbaar te maken bij de doelgroep? 

• Beschikt de implementator over de benodigde kennis en vaardigheden om 

problematisch alcohol te herkennen bij de doelgroep? 

• Beschikt de implementator over de benodigde kennis en vaardigheden om de 

doelgroep hulp te bieden bij problematisch alcoholgebruik? Bijvoorbeeld door op 

een effectieve manier het gesprek aan te gaan of door te verwijzen naar de juiste 

persoon, organisatie of interventie? 

 
1 De vragen over de belemmerende en bevorderende factoren zijn deels gebaseerd op het COM-B model 
(Michie et al., 2011), dat staat voor Capabilities, Opportunity, Motivation en Behaviour. 
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Mogelijkheden voor de implementator om aan vroegsignalering te doen 
 

• Mogelijkheden voor de implementator binnen de organisatie waar deze actief is 

o Zijn er financiële mogelijkheden om aan vroegsignalering te doen binnen 

de organisatie waar de implementator werkzaam is? Zo nee, wat is nodig 

om interventies te kunnen implementeren? 

o Is er veel tijdsdruk/werkdruk in de organisatie? Hebben de beoogde 

implementators de ruimte om tijd te besteden aan vroegsignalering? 

o Worden medewerkers gestimuleerd om aan vroegsignalering te doen? Zo 
ja, op welke manier? 

o Zijn er (beleids)afspraken over het werken aan vroegsignalering binnen de 

organisatie? Wordt dit belangrijk gevonden? 

o Wordt gecontroleerd of medewerkers aan vroegsignalering doen? 

• Mogelijkheden om bij de doelgroep aan vroegsignalering van problematisch 

alcoholgebruik te werken 

o Heeft de doelgroep behoefte aan ondersteuning bij alcoholproblematiek? 

o Is de doelgroep gemotiveerd om aan alcoholproblematiek te werken? 

o Heeft de doelgroep tijd (en geld) om aan alcoholproblematiek te werken? 

o Voelt de doelgroep een urgentie om aan hun alcoholproblematiek te 

werken? 

o Sluiten interventies en/of de manier van vroegsignalering goed aan bij de 

doelgroep, qua niveau, duidelijkheid, tijdsinvestering, tone of voice, 

kennis, vaardigheden? 

 
Motivatie van de implementator 

• Is de implementator gemotiveerd om aan vroegsignalering te doen? 

• Ziet de implementator het belang van vroegsignalering in? 

• Heeft de implementator het idee dat hij in staat is om aan vroegsignalering te 

doen? 

• Ziet de implementator het als zijn professionele rol/taak om aan vroegsignalering 

te doen? 

• Heeft de implementator het idee dat vroegsignalering effectief kan zijn in het 

verminderen van problematisch alcoholgebruik door de doelgroep? 
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