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SAMENVATTING G 

Veell  patiënten die de polikliniek van een ziekenhuis bezoeken, drinken meer alcohol dan 
aanbevolenn wordt. Vrouwen die meer dan 14 glazen alcohol per week en mannen die meer dan 21 
glazenn alcohol per week drinken, kunnen medische, psychische en sociale problemen krijgen en 
lopenn het risico alcohol afhankelijk te worden. Drinkers met lichamelijke, sociale en/of psychische 
problemenn die verband houden met hun excessief alcoholgebruik worden probleemdrinkers 
genoemd.. Probleemdrinkers maken meer gebruik van de gezondheidszorg dan de algemene 
bevolkingg en kosten de maatschappij veel geld. 

Probleemdrinkenn wordt vaak pas herkend wanneer langdurig overmatig alcoholgebruik heeft 
geleidd tot min of meer ernstige lichamelijke afwijkingen bij een patiënt. Aangezien de behandeling 
vann chronische alcoholgerelateerde problematiek vaak onbevredigend is, zijn medisch specialisten 
vaakk pessimistisch over de aanpak van excessief alcoholgebruik bij patiënten. 

Verschillendee studies, vooral uitgevoerd in de huisartspraktijk, hebben aangetoond dat, 
indienn alcoholproblematiek vroegtijdig bij een patiënt gesignaleerd wordt, een kortdurende 
interventiee het alcoholgebruik kan reduceren. De kortdurende interventie in die studies bestaat 
meestall  uit het inventariseren van het alcoholgebruik, advies, counseling en voorlichting en het 
aanbodd van een zelfhulpboekje of andere vormen van geschreven informatie. Deze interventies 
kunnenn worden uitgevoerd door andere disciplines dan een specialist in verslavingszorg en zijn 
meestall  gericht op vermindering van drinken in plaats van volledige abstinentie. In de medische 
settingg zijn de kortdurende interventies voor probleemdrinken vaak opportunistisch. Dit wil zeggen 
datt patiënten die voor andere dan alcoholproblemen een arts bezoeken, daar toch op gescreend 
wordenn en zonodig een interventie aangeboden krijgen. Kortdurende interventies voor 
probleemdrinkenn kunnen mortaliteit, ziekteverzuim, en alcoholgerelateerde ziektes verminderen en 
verwijzingg naar een intensievere behandelvorm bevorderen. De belangrijkste studie naar de 
effectiviteitt van kortdurende interventies voor probleemdrinken was een grote gerandomiseerd 
gecontroleerdee trial van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze studie is uitgevoerd in 10 landen 
enn in diverse medische instellingen (o.a. ziekenhuisafdelingen, spoedeisende hulp en 
huisartspraktijken).. De studie toonde aan dat eenvoudig advies en kortdurende counseling voor 
probleemdrinkenn vooral bij mannen het alcoholgebruik vermindert. Hoewel kortdurende 
interventiess ook geschikt zouden kunnen zijn voor het ziekenhuis, zijn er maar weinig studies 
uitgevoerdd naar de effectiviteit van kortdurende interventies voor probleemdrinken in het 
ziekenhuis.. Toch zouden. In Nederland en de meeste andere Europese landen behandelen artsen op 
polikliniekenn in ziekenhuizen alleen patiënten die doorverwezen zijn. Op deze manier vindt er een 
selectiee plaats van patiënten met ernstigere klachten. Dit biedt de specialisten, indien de klachten 
gerelateerdd zijn aan alcohol, sterke argumenten om het alcoholgebruik aan te pakken. Bovendien 
kann de ernst van de klachten en het besef dat deze te maken hebben met overmatig alcoholgebruik 
patiëntenn motiveren om het alcoholgebruik te verminderen. Verder hebben medisch specialisten 
vaakk meer autoriteit dan huisartsen. 

Dee eerste vraag van dit proefschrift betreft de effectiviteit van kortdurende interventies voor 
probleemdrinkenn in het ziekenhuis. Hoofdstuk 2 tot en met 6 hebben betrekking op deze vraag. 
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Inn het tweede hoofdstuk wordt een systematisch literatuuroverzicht gepresenteerd van 
studiess die de effectiviteit van opportunistische kortdurende interventies voor probleemdrinken in 
hett algemeen ziekenhuis hebben geëvalueerd. Er werden acht studies gevonden, waarvan de meeste 
kwalitatieff  niet zo sterk waren. Er was slechts één studie die een grotere alcoholreductie 
rapporteerdee in de interventie groep. Deze studie had een relatief korte follow-up periode en werd 
uitgevoerdd bij poliklinische patiënten met hypertensie. De medisch specialist in deze studie 
benadruktee in de interventiegroep gedurende diverse bezoeken het belang van het reduceren van 
alcoholgebruikk voor het beheersen van de bloeddruk. Hij vertelde de controlegroep dat zij hun 
huidigee alcoholgebruik konden continueren. Dit was niet het geval in de andere studies waar ook 
patiëntenn in de controle groep het alcoholgebruik significant reduceerden. De conclusie van het 
systematischh literatuuroverzicht luidt dat er nog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van 
opportunistischee kortdurende interventies voor probleemdrinken in het algemeen ziekenhuis.; 

Hett derde hoofdstuk beschrijft de kortdurende motiverende interventie 'Doorlichting 
Voorlichtingg Alcoholgebruik (DVA)'. Dit is een Nederlandse versie van Miller's "Drinkers Check-
Upp (DCU)". De interventie die uitgevoerd wordt door een psycholoog bestaat uit een 
doorlichtingszittingg die ongeveer anderhalfuur duurt en na een week een voorlichtingszitting van 
eenn uur. Tijdens de doorlichting worden de aard en omvang van het alcoholgebruik en de gevolgen 
ervann en ervaren problemen vastgesteld. Tijdens de voorlichting worden de gegevens uit de 
doorlichtingg teruggerapporteerd volgens de principes van de motiverende gespreksvoering. Dit is 
eenn directieve, persoonsgerichte gespreksstijl bedoeld om verandering van gewoontegedrag te 
bevorderenn door het helpen verhelderen en oplossen van ambivalentie voor verandering. Het 
hoofdstukk bespreekt ook de effectiviteit en implementatie van de DVA. De DVA is een haalbare en 
effectievee vroegtijdige interventie voor probleemdrinken die op diverse plaatsen binnen de 
gezondheidszorgg ingezet kan worden. 

Inn hoofdstuk vier presenteert de resultaten van een gerandomiseerd gecontroleerde studie 
naarr de effectiviteit van de DVA bij nieuw verwezen patiënten die een polikliniek algemeen interne 
geneeskundee bezoeken. Gedurende driejaar werden alle nieuwe patiënten van de polikliniek door 
hunn internist gescreend op probleemdrinken. De deelnemers werden uitgenodigd voor een 
voormetingg die bestond uit het invullen van een aantal vragen op de computer. Ook werd er bloed 
afgenomenn om het carbohydraat deficiënt transferine (CDT) te kunnen bepalen. De CDT is een 
biochemischee marker voor excessieve alcoholconsumptie. Na de voormeting werden de patiënten at 
random,, willekeurig, toegewezen aan een interventiegroep die de DVA kreeg en een controle groep 
diee de gangbare praktijk kreeg. In de gangbare praktijk geeft de internist vaak een eenmalig advies 
enn soms komt hij nog eens terug op het alcoholgebruik in een volgend consult. Na zes maanden 
werdenn de patiënten weer uitgenodigd gecomputeriseerde vragen in te vullen (nameting) en een 
buiss bloed voor CDT bepaling af te staan. De resultaten van de twee groepen werden vergeleken. In 
beidee groepen reduceerden de patiënten hun alcoholgebruik, maar er waren geen verschillen tussen 
dee groepen. Deze bevindingen werden ondersteund door de resultaten van de CDT bepaling. In 
vergelijkingg met de groep die toegewezen was aan de gangbare praktijk, waren er meer patiënten in 
dee DVA groep bij wie de motivatie om het drinkgedrag te veranderen was toegenomen, maar er 
warenn geen significante verschillen tussen de groepen. Er wordt geconcludeerd dat het toevoegen 
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vann een motiverende interventie door een psycholoog aan de gangbare praktijk van advisering door 
dee internist niet effectief is. 

Inn hoofdstuk vijf worden drie patiënten met ernstige alcohol gerelateerde somatische 
problematiekk uitvoerig beschreven. Geïllustreerd wordt dat om verdere orgaanschade te voorkomen 
niett alleen de behandeling van de somatische problematiek, maar ook de aanpak van het 
problematischee alcoholgebruik van groot belang is. Één patiënt die zich onvoldoende bewust was 
vann de schadelijke gevolgen van zijn alcoholgebruik, had genoeg aan eenmalig streng advies van de 
internistt om te stoppen met drinken. De tweede patiënte bleef ondanks vele aanwijzingen overmatig 
alcoholgebruikk ontkennen en weigerde te veranderen. De derde patiënt veranderde het 
alcoholgebruik,, na een gestandaardiseerde leefstijlinterventie door de internist. Deze 
leefstijlinterventiee die in deze bijdrage wordt beschreven duurt circa 15 minuten en bestaat uit de 
vij ff  stappen: herkennen, agenderen, inventariseren, verandering afspreken en erop terugkomen. De 
interventiee kan ook uitgevoerd worden door een getrainde verpleegkundige. Aangezien internisten 
vaakk weinig tijd hebben, zouden deze zich kunnen beperken tot het herkennen en bespreekbaar 
makenn van het alcoholgebruik en het overige deel van de interventie over kunnen laten aan een 
getraindee verpleegkundige. De beschreven interventie kan ook gebruikt worden voor de aanpak van 
anderee leefstijlgewoonten zoals roken, voeding en beweging. 

Inn hoofdstuk zes wordt een interventie door de internist beschreven die gericht is op 
polikliniekpatiëntenn met een verhoogd cardiovasculair risico en die betrekking heeft op verandering 
vann diverse risicovolle leefstijlgewoonten: alcoholconsumptie, roken, onvoldoende beweging en 
ongezondee eetgewoonten. De deelnemende patiënten beantwoordden eerst een aantal 
gecomputeriseerdee vragen over leefstijl beantwoorden. Op basis van de antwoorden van de patiënt 
werdd een feedbackrapport gemaakt waarin met behulp van stoplichten werd aangegeven hoe 
risicovoll  zijn of haar leefstijlgewoonten zijn. De internist reikte dit rapport aan de patiënt uit tijdens 
eenn volgende consult. De internisten werden aangemoedigd de patiënt in aanvulling op het rapport 
eenn vorm van advies te geven. Eerst werd het voorkomen van risicogedrag en de motivatie om dit te 
veranderenn bekeken. Vrijwel alle patiënten hadden minstens één risicovolle leefstijlgewoonte, maar 
driekwartt van hen dachten er niet over dit te veranderen. Vervolgens werden de implementatie en 
resultatenn van de kortdurende gedragsfeedback interventie onderzocht. Over een periode van 15 
maandenn gaven de internisten vrijwel alle patiënten met risicogedrag het feedback rapport. Bij iets 
meerr dan de helft van de patiënten ging dit gepaard met een vorm van advies. Na vier maanden zijn 
dee resultaten van patiënten die de interventie gekregen hadden vergeleken met de resultaten van 
patiëntenn die de interventie nog niet hadden gehad. Patiënten in de interventie groep rapporteerden 
meerr leefstijlveranderingen en vaker een toename in motivatie om risicogedrag te veranderen. Er 
wordtt geconcludeerd dat implementatie van een gedragsfeedback interventie door internisten 
haalbaarr lijk t en relevante leefstijlveranderingen kan bewerkstelligen bij patiënten met een risico op 
hart-- en vaatziekten. 

Opp basis van de genoemde studies luidt de conclusie dat er geen overtuigend bewijs is 
gevondenn voor de effectiviteit van kortdurende interventies voor probleemdrinkers in het 
ziekenhuis.. Hoewel de resultaten van de studie die gerapporteerd zijn in hoofdstuk 6 wel laten zien 
datt een korte en makkelijk uitvoerbare interventie door internisten bruikbaar is in de dagelijkse 
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praktijkk in het ziekenhuis. Gezien de enigszins teleurstellende resultaten ten aanzien van het effect 
vann kortdurende interventies voor probleemdrinken, kan men zich afvragen of het zin heeft om deze 
interventiess in te voeren in het ziekenhuis. Wij denken nog steeds van wel. Totnogtoe zijn er nog 
weinigg goede studies verricht naar deze interventies in het ziekenhuis en positieve effecten kunnen 
nogg niet uitgesloten worden. Een andere reden om de interventies te blijven stimuleren heeft te 
makenn met het chronische karakter van alcoholproblemen. Hoewel een eenvoudige interventie door 
dee medisch specialist niet zoveel effect hoeft te hebben, kunnen meerdere korte interventies 
gegevenn door andere zorgverleners of belangrijke personen uit iemands sociale omgeving 
uiteindelijkk toch tot verandering leiden. Bovendien krijgen medisch specialisten of ze nu wel of niet 
interveniërenn regelmatig patiënten met alcoholgerelateerde klachten op consult. Omdat de relatie 
tussenn alcoholmisbruik en gezondheid onomstreden is, kan het alcoholgebruik niet onbesproken 
blijven.. Het zou zelfs onethisch zijn om er niets over te zeggen. Dus ook al heeft een interventie 
misschienn geen direct effect, indien men er rekening mee houdt dat het gedrag afhankelijk is van de 
motivatiee en zelfcontrole van de patiënt, een eenvoudige, efficiënte en soepel gepresenteerde 
interventiee neemt het ongemak in het consult weg dat gepaard gaat met een belangrijk, maar uit 
onmachtt niet geadresseerd probleem. 

Dee tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift richt zich dan ook op het toepassen van de 
kortdurendee interventies voor probleemdrinken in de praktijk en gaat na hoe deze interventies in het 
ziekenhuiss geoptimaliseerd kunnen worden. 

Inn hoofdstuk 7 worden verschillende suggesties genoemd om interventies voor 
probleemdrinkenn bij patiënten van een polikliniek te optimaliseren. Deze suggesties zijn gebaseerd 
opp relevante literatuur en onze eigen onderzoekservaringen. De eerste suggestie betreft het type 
interventie.. Om zorgverleners te stimuleren de interventie uit te voeren, dient deze kort en 
gemakkelijkk in te voeren te zijn in de dagelijkse praktijk. De interventie is met name belangrijk 
voorr patiënten met een klacht of diagnose die alcoholgerelateerd is. We zijn van mening dat bij het 
herkennenn van de probleemdrinker en het ter sprake brengen van het alcoholgebruik een actieve rol 
vann de medisch specialist belangrijk is. Hierna volgt het inventariseren van het alcoholgebruik, een 
afspraakk maken met de patiënt over een gedragsverandering en het terug komen op deze afspraak. 
Ditt kan de medisch specialist zelf doen maar kan ook uitbesteed worden aan een verpleegkundige 
diee hierin getraind wordt. Uiteindelijk evalueert de specialist de verandering en brengt de verwijzer 
opp de hoogte van de resultaten van de gedragsinterventie. Het kan nuttig zijn dat ook andere 
zorgverlenerss en bijvoorbeeld de partner of andere belangrijke personen uit de sociale omgeving op 
dee hoogte gebracht worden van het advies en de resultaten. Indien een patiënt er herhaaldelijk niet 
inn slaagt zijn alcoholgebruik te veranderen, zal de specialist een verwijzing naar de verslavingszorg 
moetenn overwegen. Het kan handig en aantrekkelijk zijn om het herkennen van het 
probleemdrinkenn en het ter sprake brengen van het alcoholgebruik in een breder leefstijl kader te 
plaatsen.. Ook is het belangrijk dat de medisch specialisten en verpleegkundigen die de interventie 
uitt voeren goed getraind worden en hun activiteiten op elkaar afstemmen. 

Inn hoofdstuk 8 volgt een discussie over de resultaten van dit proefschrift. Hoewel er 
onvoldoendee bewijs is voor de effectiviteit van kortdurende interventies voor probleemdrinken, zijn 
err voldoende redenen om het uitvoeren van deze interventies te blijven stimuleren in het ziekenhuis. 
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Vervolgenss wordt de vraag beantwoord hoe de kortdurende interventies voor probleemdrinken in 
hett ziekenhuis geoptimaliseerd kunnen worden. Tenslotte wordt er benadrukt dat bij het uitvoeren 
vann kortdurende interventies voor probleemdrinken in het ziekenhuis goed rekening gehouden moet 
wordenn met de vigerende praktijk. 

Hoewell  dit proefschrift geen sluitend bewijs gevonden heeft voor de effectiviteit van kortdurende 
alcoholl  interventies voor probleemdrinken onder ziekenhuis patiënten, laat het wel het belang van 
dezee interventies voor de ziekenhuis praktijk zien. Dit proefschrift kan inzicht geven in belangrijke 
aspectenn waarop op gelet moet worden als men kortdurende interventies voor probleemdrinken in 
hett ziekenhuis wil evalueren en toepassen. 
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