
(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder  

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Bedrijfsarts niet in loondienst bij de 
VNN 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  

•geen 
•geen 
  

•geen 
•geen 
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  Recht op ziekte? 
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Verslaving een ziekte? 
• Hersenziekte (en sociaal/ psychische factoren) 
 Genetische factoren  (tweelingonderzoek) 
 Biologische risico factoren ( meer  
 verslavingsgevoelig) 
      minder dopamine receptoren 
  meer beloning nodig (seks, cocaine) prefrontaal 
  minder goede impuls controle 
  minder goede conflict registratie 
• Craving 
• Attentional bias 
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DSM V 

 Spreekt niet van alcoholisme of verslaving 

 
 “Stoornissen in gebruik van middelen ” 
        (substance abuse disorders).   
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• Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan het plan was. 
• Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen. 
• Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd. 
• Sterk verlangen om te gebruiken 
• Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis. 
• Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt in het 

relationele vlak 
• Door gebruik opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk 
• Voortdurend gebruik, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt 
• Voortdurend gebruik ondanks weet hebben dat het gebruik lichamelijke 

of psychische problemen met zich mee brengt of verergert. 
• Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen oftewel 

tolerantie. 
• Het optreden van onthoudingsverschijnselen,  die minder hevig worden 

door meer van de stof te gebruiken 



Craving toegevoegd 

 11 criteria 
 
2 tot 3    milde stoornis 
4 tot 5   matige stoornis 
Meer dan 6   ernstige stoornis 
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Bedrijfsarts ziet topje van de ijsberg 



Prevalentie alcoholmisbruik 
• 3 à 6% van beroepsbevolking heeft alcohol- 

gerelateerde problemen op het werk  
• Voor een organisatie met 1000 medewerkers komt 

dit neer op 30-60 medewerkers 
• Hoeveel hebt u in beeld? 



foto stecr 



Verslaving is ziekte  
(juridisch) 

• Ja    dan recht op loondoorbetaling  
  gevolgen opzegbevoegdheid werkgever 
 
• Burgerlijk rechter (kanton rechter)  ja 
 (en dus geen opzet van schade) 
• Bestuursrechter (ambtenaren en UWV)  nee 
    maar wel tijdens opname in kliniek 
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Goed alcoholbeleid 

• Preventie: voorlichting en scholing  
• Regels tevoren vaststellen met instemming 

OR 
• Begeleiding/ behandelovereenkomst 
• Sancties 



Bedrijfsongevallen 

• 2-4 maal zo vaak bij probleemdrinkers 
• 30% van de ongevallen hangt samen met 

alcoholgebruik 



Risicofactoren 

• Mensen met zware fysieke of psychische 
arbeidsbelasting 

• Sociale omgeving: is alcoholgebruik geaccepteerde 
manier om met problemen om te gaan? Dan stijging 
gebruik! 

• Ook warme, stoffige omgeving: bier als dorstlesser 



Signalering: op het werk 

• Adem ruikt naar alcohol 
• Er gebeuren ‘zomaar’ kleine ongelukjes 
• Meer (kortdurend) verzuim 
• Neemt lange pauzes en gaat opvallend vaak naar het 

toilet 
• Concentratieverlies en minder efficient werken 
• Onregelmatig werkpatroon 



Signalering: zichtbare signalen 

• Gewichtsverlies 
• Trillen, zwetende handen (ontwenningsverschijnselen) 
• Troebele blik 
• Minder verzorgd uiterlijk 



Impact alcoholmisbruik 

• 20% van de werknemers drinkt teveel > 20 glazen per week 
• 20% verminderde productiviteit (kwalitatief & kwantitatief) 
• Alcohol speelt rol bij 10-30% van de bedrijfsongevallen 
• 2-6 keer méér frequent kortdurend ziekteverzuim 
• hoger verzuim - lagere productiviteit kost tot     1,5 % van de 

bruto loonsom 



• Testen op alcohol is toegestaan als de werkgever en de 
OR dit noodzakelijk achten en als de maatregel in 
verhouding staat tot het risico. (RI&E) 

• in ieder geval moet het vastgelegd worden in een 
alcoholbeleid wat bij de medewerkers bekend is 

• heeft de bedrijfsarts hierin een rol? 



  

 

Medisch contact april 2013 



Onderzoek KNMG 
  
•257 leden meest HA dan BA 
• 90% drinkt zelf …… met mate  
•60% vraagt niet altijd 
•Dubbele moraal 
•Te weinig kennis 
 





5 shot vragenlijst 

• Hoe vaak drinkt u alcohol? 
• Hoeveel drinkt u op een typische “alcohol" dag? 
• Ergert u zich wel eens als anderen opmerkingen maken over 

uw alcohol gebruik? 
• Voelt u zich wel eens schuldig over uw drinkgewoonten? 
• Drinkt u wel eens s’ochtends alcohol tegen kater? 



    (Alcohol)afhankelijkheid 

• Tolerantie 
• Onthouding 
• Controleverlies 
• Veel activiteiten staan in dienst van het verkrijgen 

van middel 
• Persisterend gedrag ondanks gevolgen 



Problemen bij signaleren 
• Alcoholproblematiek wordt vaak niet herkend 

 
• Alcoholproblematiek wordt niet aangekaart 







Motiverend gesprek 

• Vraag toestemming 
• De waarom vraag 
• Laat patient zijn motivatie een cijfer geven 
• Vertrouwen 
• Wanneer vraag 

 



Medisch beroepsgeheim doorbreken? 
 
 

• De Franse onderzoeksraad dringt aan op internationale 
regelgeving voor gevallen waarin de gezondheid van een patiënt 
de openbare veiligheid in gevaar brengt. In het geval van piloten 
zou het medisch beroepsgeheim moeten worden doorbroken, zo 
staat in het rapport met aanbevelingen. 

• KLM: vanaf nu altijd twee personen in de cockpit 
• De Nederlandse piloten zien dat voorstel niet zitten. Zij vrezen dat 

leden met een verslaving of depressie hun geheim met zich mee 
zullen blijven dragen, uit vrees hun baan te verliezen. 
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Voor informatie over  concept alcoholbeleid en  overeenkomst met 
een medewerker die alcoholverslaving heeft: 
 
Janneke Valk         j.valk@intermedzo.nl 
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