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Uit ondderzoek blijkkt dat 7 – 111% van de Nederlandse
N
e bevolking
g probleemddrinker is1. Het
H
Nationaaal Kompas Volksgezoondheid geefft aan dat 100% van de Nederlande
N
ers van 12 jaaar en
ouder inn 2009 een zware drinkker was.2 Enn hoewel deefinities verrschillen, mooge duidelijjk zijn
dat artseen regelmattig te makenn krijgen met patiëntenn waarbij heet alcoholgeebruik soms een
verklariing is voor de
d klachtenn en problem
men waarmeee ze de artss bezoeken. Uit
districtssbijeenkomssten van de KNMG kw
wam naar vooren dat artssen het alcoholgebruik niet
altijd geemakkelijk ter sprake brengen.
b
Ov
ver de verklaringen vann die aarzeliing is weiniig
bekend.. De KNMG
G wilde hierr meer inziccht in krijgeen en beslooot in februarri 2012 een project
te starteen ‘Praten met
m de patiënnt over alcooholproblem
matiek’.
De conccrete doelstellingen vann dit project waren:
• inziicht verwerv
ven in factooren die van invloed zijn op het besluit van dee arts om het
alcooholgebruik
k van de patiiënt aan de orde te stelllen in de sppreekkamer;
• inziicht te krijgeen in de maate waarin deze
d
factorenn een rol sp
pelen. Onderrdeel daarvaan was
de vvraag in hoeeverre het eiigen alcohoolgebruik vaan de arts eeen van die factoren
fa
zouu
kunnnen zijn.
p drie verschhillende wijzen informaatie verzam
meld in relatiie tot de
In het pproject is op
doelstelllingen.
Allereerrst is een fo
ocusbijeenkoomst georgaaniseerd meet zes artsen
n zonder alccoholprobleem.
Tijdenss deze bijeennkomst konnden de deellnemers opeenlijk discusssiëren overr eigen ervaaringen
g
ovver belemm
merende factoren bij hett vragen naaar het
en werdden ideeën geopperd
alcoholgebruik vann de patiënt. Naar vorenn kwam bijvvoorbeeld dat
d het aankkaarten van het
h
m van menning dat hett eigen
alcoholgebruik niet in het stanndaardrijtje vragen zit. Ook was men
o de - eigeen - norm die de arts haanteert voor problematiisch
alcoholgebruik invvloed heeft op
v de bijeennkomst warren het ontbbreken van een
e eenduiddige
alcoholgebruik. Keernpunten van
matisch alcooholgebruik en het gebrrek aan kennnis hiervan in brede zinn; het
norm ovver problem
op neuttrale wijze aan
a de orde brengen, sy
ymptomen, risicogroep
r
en en intervventies.
w in het (rrecente) verlleden sprak
ke was van een
e
Ten tweeede is mett een vijftal artsen bij wie
alcoholvverslaving individueel
i
gesproken. Vanwege de
d anonimitteit waren de
d artsen nieet bereid
deel te nnemen aan een focusbiijeenkomst. Naar vorenn kwam dat juist door de
d eigen ervvaring
hun kennnis over alccoholmisbruuik is toegeenomen. Ditt blijkt thanss een positieef effect te hebben
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Problemattisch alcoholgebrruik is een drinkppatroon dat leidt to
ot lichamelijke kllachten en/of psy
ychische of sociale problemen dan wel
verhindert dat
d bestaande pro
oblemen adequaatt worden aangepaakt. De geconsum
meerde hoeveelheeid alcohol is daarrbij van ondergesschikt
belang. NH
HG standaard prob
blematisch alcohoolgebruik, april 2005
2
2
www.natioonaalkompas.nl/ggezondheidsdeterm
minanten/leefstijll/alcoholgebruik 8 november 20122. Een zware drinnker betekent dat iemand
minimaal eeenmaal per week
k zes glazen of meer
m drinkt.

op het professioneel handelen. Men dacht dat tijdgebrek en/of vergoedingsproblemen zeker
een rol spelen bij het besluit alcoholproblematiek aan de orde te stellen.
Uit het feit dat het moeilijk bleek artsen met een verslavingsgeschiedenis te laten deelnemen
aan een focusgroep en de wens om anoniem te blijven, werd duidelijk dat nog steeds een
groot taboe rust op alcoholverslaving. Opvallend was de betrokkenheid van deze
ervaringsdeskundige artsen met het onderwerp problematisch alcoholgebruik. Ze vonden het
unaniem hun taak als arts om alcoholproblematiek op te sporen en voelden zich voldoende
toegerust alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Ze voelden daarbij geen belemmering.
Patiënten met een ongezonde leefstijl riepen geen weerstand op. Allen zeiden goed op de
hoogte te zijn van de aspecifieke signalen die kunnen duiden op problematisch
alcoholgebruik en van de behandelmogelijkheden. Bij deze groep artsen is geen sprake
(meer) van belemmerende factoren om het alcoholgebruik van de patiënt aan te kaarten.
Belangrijk om op te merken is dat allen van mening zijn dat de omvang van problematisch
alcoholgebruik groot is en onderschat wordt.
Uit de focusbijeenkomst, de individuele gesprekken alsmede literatuur zijn factoren
gedistilleerd die van invloed zouden kunnen zijn op het besluit van de arts om het
alcoholgebruik van de patiënt aan de orde te stellen. Hiermee is de eerste doelstelling bereikt;
de KNMG heeft thans meer inzicht gekregen in factoren die mogelijk relevant zouden
kunnen zijn. Te noemen vallen onder andere:
• het schaden van de arts-patiënt relatie;
• de taakopvatting van de arts;
• het moraliserende aspect van vragen naar alcoholgebruik;
• het ontbreken van de vraag in het standaard rijtje vragen;
• geen zin hebben om energie te steken in deze problematiek;
• het gevoel van weerstand dat patiënten met alcoholproblemen oproepen;
• de persoonlijke interesse van de arts;
• onvoldoende kennis hebben over de symptomen en behandelingen;
• te weinig tijd;
• onvoldoende financiële vergoeding.
Deze factoren zijn verwerkt in een vragenlijst, die is voorgelegd aan het ledenpanel van de
KNMG.
De resultaten van de vragenlijst geven antwoord op de vraag in welke mate deze factoren een
rol spelen. Tevens is gevraagd in hoeverre het eigen alcoholgebruik een factor is die
meespeelt.
Het blijkt dat de grote meerderheid van de artsen zelf alcohol drinkt, en hoewel dat niet
dagelijks is en met mate, speelt dit bij velen een rol in het bespreken van alcoholproblematiek
in de spreekkamer, in die zin dat het lijkt dat het eigen alcoholgebruik het referentiekader is.
Hoewel de meeste artsen vinden dat het wél hun taak is alcoholproblematiek op te sporen, en
deze patiënten zich zelfs enkele keren per week of per maand presenteren op het spreekuur,
vraagt een grote groep niet altijd naar het alcoholgebruik van de patiënt bij klachten die
mogelijk duiden op problematisch gebruik. Men voelt zich ongemakkelijk om het ter sprake
te brengen, bij velen zit het niet in hun rijtje vragen, het onderwerp staat gevoelsmatig zo ver
van hen af dat het niet opkomt om erover te beginnen of men weet niet hoe je dit onderwerp
zo neutraal mogelijk aansnijdt. Bij ruim een vijfde van de respondenten roepen dit soort
patiënten zelfs weerstand op. Diegenen die wel altijd vragen naar het alcoholgebruik van de
patiënt, besteden in veel gevallen geen tijd aan het behandelen hiervan.
Verder wordt duidelijk dat kennis over klachten, risicogroepen en interventietechnieken
onvoldoende is en wenst men een eenduidige norm over wat moet worden verstaan onder

problematisch alcoholgebruik. Tot slot komt naar voren dat het huidige vergoedingenstelsel
een disbalans laat zien tussen de vergoeding voor de zogenaamde ‘harde somatiek’ en
gespreksvoering. Het begeleiden van patiënten met een alcoholprobleem kost relatief veel
tijd, terwijl daar slechts een standaard beloning tegenover staat. Het is aannemelijk dat dit van
invloed is op het al dan niet bespreekbaar maken van het alcoholgebruik van de patiënt.
De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, welke besproken
zullen worden met de federatiepartners:
¾ Neem de vraag over alcoholgebruik standaard op in de anamnese.
¾ Zorg voor een eenduidige norm onder artsen voor problematisch alcoholgebruik.
¾ Alcoholproblematiek dient in de basisopleiding al behandeld te worden.
¾ Investeer in kennisverbetering van artsen op het gebied van alcoholproblematiek die
praktisch toepasbaar is;
- kennis over de risicogroepen.
- kennis over de symptomen die kunnen duiden op een alcoholprobleem.
- kennis over interventietechnieken.
- communicatieve tools om op neutrale wijze alcoholgebruik te bespreken.
¾ Pas het huidige vergoedingenstelsel aan, zodat er een evenredige verhouding is tussen
gespreksvoering en het behandelen van ‘harde somatiek’

