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SAMENVATTING G 

Hett doel van deze dissertatie was het verbeteren van de validiteit 
vann de klinische diagnose van alcoholisme. Meer specifiek gefor-
muleerd:: het was onze bedoeling om een memode te ontwikkelen 
diee de klinicus zou kunnen gebruiken om de diagnose alcoholisme 
tee bevestigen. Deze methode werd uiteindelijk toegepast in de po-
pulatiee rijders onder invloed (drivers under influence - DUI's). 

Inn de eerste plaats bestudeerden wij de discrimante validiteit van 
stoornissenn in gebruik van alcohol (alcohol use disorders - AUD), 
zoalss geclassificeerd in de DSM-IV. Wij bestudeerden dit binnen een 
populatiee van goed functionerende, mannelijke wijndrinkers met 
eenn stevig gebruik (hoofdstuk twee). De studie was opgezet met het 
doell  te verkennen of het mogelijk is om stoornissen in gebruik van 
alcoholl  (AUD) af te leiden uit biochemische tests en klinische 
symptomenn die wijzen op riskant gebruik van alcohol. Er werden 
geenn significante verschillen gevonden tussen individuen met AUD 
enn diegenen zonder AUD. 

Omm een prevalentie schatting te verkrijgen van alcoholisme in de 
populatiee rijders onder invloed (DUI's) gebruikten wij verschillende 
memodenn in twee studies. We vonden een prevalentie van alcoho-
lismee in de populatie 'rijders onder invloed' van ongeveer 50% 
(hoofdstukk drie en zes). Interviews zoals de SCID en de CIDI bleken 
inadequatee instrumenten om alcoholisme te diagnosticeren in de 
DUI-populatiee daar zij resulteren in een ernstige onder-diagnose. 

Inn hoofdstuk vier beschrijven we de studie waarin de diagnosti-
schee accuraatheid van twee testen voor riskant alcoholgebruik (ha-
zardouss alcohol use - HAU) zijn vergeleken een % CDT-test waarin 
asialo-,, monosialo-, disialo- en trisialo-vormen en een zonder trisi-
alo-vormen.. In deze studie bleek dat de CDT test zónder trisialo-
vormenn een hogere diagnostische accuraatheid vertoont. 

Hett belangrijkste doel van deze dissertatie was de ontwikkeling 
vann een test om riskant alcoholgebruik te bevestigen. In hoofdstuk 
vij ff  wordt de ontwikkeling van een confirmatie test, de Bayesiaanse 
Alcoholismee Test (BAT) beschreven. De BAT is vervolgens gevali-
deerdd en vergeleken met enkelvoudige diagnostische tests in een 
populatiee van alcoholisten die behandeling zochten, een populatie 
vann drinkers met een stevig gebruik die geen behandeling zochten, 
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enn een non-alcoholische controlegroep. BAT bleek betere diagnosti-
schee parameters te hebben dan CDT en GGT om de diagnose ris-
kantt alcoholgebruik te bevestigen. 

Aangezienn ons belangrijkste doel was om een diagnostische test te 
ontwikkelen,, teneinde bij rijders onder invloed de diagnose alcoho-
lismee te kunnen bevestigen, vergeleken we de BAT met conventio-
nelee methoden die alcoholisme diagnosticeren bij rijders onder in-
vloedd (hoofdstuk zes). Omdat een gouden standaard voor alcoho-
lismee niet bestaat hebben we alternatieve standaarden gebruikt om 
dee BAT te valideren. De resultaten van de BAT en de klinische dia-
gnostischee procedure (CDP) hangen nauw samen met prevalenties 
zoalss we die vinden in de standaard klinische praktijk. De BAT 
heeftt het voordeel dat zij een meer objectieve meting is omdat ieder 
subjectt op dezelfde -objectieve- wijze wordt gediagnosticeerd. 
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