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Background

Although drinking alcohol is common and regarded to be normal behavior in Western 
society, some people drink excessively and develop drinking problems. When these 
problems severely disrupt people’s life, an alcohol use disorder is considered present 
and this disorder is associated with substantial disease burden and mortality. Therefore, 
prevention and treatment of alcohol use disorders should be a public health priority. 
In order to plan prevention and treatment, information is needed about alcohol use 
disorders, their course and their risk indicators in the general population. However, 
current knowledge on these disorders is largely restricted to findings from clinical 
samples, whereas most people with an alcohol use disorder do not enter treatment. The 
reasons for not seeking treatment are largely unknown, but it seems likely that people 
who do not seek treatment drink less or experience only mild problems. Therefore, 
findings from clinical samples cannot be extrapolated to the general population and 
important questions that need to be addressed in the general population include: 

•	 Which people are at risk of developing an alcohol use disorder?
•	 To which degree are alcohol use disorders related to the level of alcohol consumption?
•	 What determines whether individuals with an alcohol use disorder reach (stable) 

remission while others do not?
•	 Is treatment seeking related to the level of drinking or the severity of the alcohol 

use disorder? 

In this thesis, these questions were studied using data from the second Netherlands 
Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2), including 6,646 Dutch adults 
(aged 18-64) at baseline and 5,303 at 3-year follow-up. NEMESIS-2 is an ongoing 
psychiatric epidemiological cohort study recording detailed information on prevalence, 
incidence, course and consequences of mental disorders, including alcohol use disorders, 
in a representative sample of the Dutch adult population. 

Onset of drinking and of alcohol use disorders

Chapter 2 showed that almost all study participants ever consumed alcohol (94%), 
that the vast majority of the participants (86%) ever drank regularly (≥ 12 drinks per 
year), and that about one in five (19%) ever met criteria for an alcohol use disorder. 
Next, chapter 2 examined two potential risk factors for the development of alcohol 
use and alcohol use disorders in the general population: childhood attention-deficit/
hyperactivity disorder (ADHD) and childhood conduct disorder. Adults who had ADHD 
when they were young more often started to drink alcohol and to drink regular and 
they had a bigger risk to develop an alcohol use disorder. Childhood conduct disorder 
did not predict the onset of (regular) alcohol use, but it was a strong predictor of the 
development of an alcohol use disorder. Further analyses showed that ADHD and 
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conduct disorder were strongly related and when the relationship between childhood 
ADHD and the presence of an alcohol use disorder was adjusted for the presence of 
conduct disorder, this relationship was no longer significant. In combination with the 
mean ages of onset of ADHD, conduct disorder, and alcohol use disorders (7, 12 and 
19 years old, respectively), these findings support the hypothesis of an underlying 
developmental sequence: ADHD increases the risk of conduct disorder and conduct 
disorder in turn increases the risk of an alcohol use disorder. Early interventions among 
children with ADHD may prevent progress from ADHD into conduct disorder and 
subsequent alcohol use disorder. Attention to the initiation of drinking and development 
of alcohol-related problems in treatment of children with ADHD or conduct disorder 

might further prevent escalation of alcohol use.

Relationship between excessive drinking and alcohol use disorder
While one may expect that excessive drinking is needed for the development of an 
alcohol use disorder, only very limited overlap was observed in chapter 3: of those 
with an alcohol use disorder only 18% reported excessive drinking. Excessive drinking 
was defined quite strictly (requiring both high average consumption and frequent 
heavy drinking days), but the limited overlap was still observed when the definition of 
excessive drinking was eased. To understand this limited overlap between excessive 
alcohol consumption and alcohol use disorder, the differences between subgroups 
of problematic alcohol users (excessive drinking only; alcohol use disorder only; both 
excessive drinking and alcohol use disorder) and non-problematic alcohol users were 
mapped. As compared to non-problematic drinkers, subjects of the other three groups 
experienced more problems in domains of living other than drinking: higher rates of 
12-month mental disorders (mood, anxiety and drug use disorders), higher rates of 
ADHD and diminished functioning. All three groups had clinically relevant problems. 
However, the group with both excessive drinking and alcohol use disorder had the 
highest rate of anxiety disorder, suicidal thoughts, and antisocial personality disorder. 
Furthermore, chapter 3 showed that low educational level, low income, and living 
without a partner occurred most frequently in the individuals with both aspects of 
problematic alcohol use. Together with similar observations in previous prospective 
research on excessive drinking, this suggests that these sociodemographics may help 
to identify people at risk of severe problematic alcohol use. All in all, the results of 
chapter 3 indicate that both excessive drinking and alcohol use disorder should be 

considered in research as well as in screening and monitoring in clinical practice. 

Course of alcohol use disorders
Chapter 4 demonstrated that alcohol use disorders in the general population generally 
showed a favorable course: 70% achieved diagnostic remission during a 3-year period. 
This high remission rate should, however, be interpreted with caution: more than 
one-third of those in diagnostic remission still drank considerable (more than 7 drinks 

140



Su
m

m
a

ry

per week for women or more than 14 drinks per week for men). Clinical characteristics 
were most important in the detection of individuals with a persistent alcohol use 
disorder (e.g. a larger number of alcohol use disorder criteria, alcohol-related disability 
and higher number of weekly drinks). Sociodemographics, comorbid mood and drug 
use disorder, smoking and vulnerability indicators (e.g. parental psychopathology and 
childhood maltreatment) were not associated with a persistent course. However, the 
presence of a co-morbid anxiety disorder did add to the prediction of persistence. 
Together, the observed predictors explained only 25% of the variance in the persistence 
of alcohol use disorder, so other factors must play a role as well. 

Chapter 5 showed that in the general population relapse after remission from an 
alcohol use disorder was rare. In the course of three years, only 12% of the people in 
diagnostic remission from an alcohol use disorder relapsed into a new episode. Similar 
to persistence, the number of alcohol use disorder criteria (≥ 6 criteria) and a higher 
level of alcohol intake (ever more than 14/21 drinks per week for women/men) were 
independently associated with a higher risk of relapse. Furthermore, risky drinking 
during remission (more than 7/14 drinks per week for women/men) strongly increased 
the risk of relapse, particularly among people with a lifetime history of a severe alcohol 
use disorder and among people with higher past levels of alcohol consumption. This 
suggests that drinking habits during remission should be an important target for 
treatment and relapse prevention. Particularly, people who have a history of severe 
alcohol problems may benefit from abstinence or (very) low drinking levels. Controlled 
drinking at higher levels may only be possible for those without a history of severe 
alcohol problems or in combination with pharmacotherapy. 

Treatment seeking for alcohol use disorders
Chapter 6 showed that during a 4-year period, only one in ten individuals with an 
alcohol use disorder made contact with a professional for alcohol-related problems. 
Another third made contact with the health care system for other mental health 
problems, whereas more than half of the people with an alcohol use disorder did 
not receive any professional treatment during a period of four years, indicating the 
presence of a serious ‘treatment gap’. Those seeking alcohol treatment met more 
alcohol use disorder criteria, had higher levels of impairment and more comorbid mood 
or anxiety disorders than those not seeking alcohol treatment. This suggests that the 
choice whether or not to seek alcohol treatment is largely adequate. Those receiving 
treatment for other mental health problems had more comorbid emotional disorders 
than non-treatment users, which also points to adequate treatment seeking. Moreover, 
both non-treatment users and people using treatment for other mental health problems 
showed high spontaneous remission rates of their alcohol use disorder, 78% and 64% 
respectively. This is much higher than the remission rate in the group using addiction 
treatment services for their alcohol problems (29%), indicating that mainly those with 
a persistent alcohol use disorder contacted the alcohol treatment services. Lastly, the 
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follow-up functioning of non-treatment users with an alcohol use disorder at baseline 
was similar to that of a healthy reference group (subjects from the general population 
who never had an alcohol use disorder or another mental disorder). Non-treatment users 
thus seem to function largely at a normal level and their unmet need for treatment is 
likely limited to the small group with a persistent disorder (i.e. 22% of the non-treatment 
users). In summary, the ‘treatment gap’ seems less problematic than often assumed. 
Those who appear to have a high treatment need mostly find their way into treatment 
and those who do not seek treatment generally have mild problems with a favorable 
course. This suggests that the limited treatment resources are used quite rationally. 

discussion

The vast majority of the Dutch adults ever started drinking alcohol and one in five 
develop an alcohol use disorder. Importantly, adults who have had an externalizing 
childhood disorder more often developed an alcohol use disorder: a pathway was 
observed from childhood ADHD to alcohol use disorder via childhood conduct disorder. 
Although other risk indicators will play a role as well, this pathway stresses the need 
for recognition and early treatment of externalizing childhood disorders to prevent 
development of alcohol use disorders. 

Notably, most people with an alcohol use disorder in the general population 
have mild and transient problems: 75-80% do not drink excessively, 70% remits 
spontaneously within three years and only 12% of those in remission show a relapse. 
It thus seems efficient to allocate treatment resources to those at risk of a severe and/or 
chronic alcohol use disorder: those with a high drinking level, a high number of alcohol 
use disorder criteria, and comorbid psychopathology, specifically anxiety disorders. 

Despite the fact that only 10% of the individuals with an alcohol use disorder 
contacted a professional for alcohol problems, the ‘treatment gap’ may be less 
problematic than often assumed. That is, those seeking specialized alcohol treatment 
had the highest persistence rate, whereas those not seeking treatment usually show a 
favorable course of the disorder and of associated problems. This suggests that efforts 
to increase treatment access should primarily focus on the small group of non-treatment 
seekers at high risk of a chronic course; thus particularly those with high levels of 
drinking and severe alcohol-related problems. 

The abovementioned findings have a number of implications for clinical practice 
and future research. First, the general practitioner and the primary care mental health 
nurse practitioner (so called POH-GGZ) are key in the recognition and management of 
alcohol use disorders. Screening for both high levels of drinking and alcohol-related 
problems is therefore recommended in primary care. Second, this thesis highlights that 
assessing severity levels of alcohol use disorders and of drinking levels is important to 
identify who is at risk of a chronic course. Suggestions to optimize care therefore include 
development of an integrated stepped care approach to provide an optimal match 
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between disorder severity and treatment intensity. As mostly mild alcohol use disorders 
were observed in the general population, most people may sufficiently benefit from 
low-intensity treatment (e.g. e-health interventions; brief motivational interventions 
with or without pharmacological support) provided in primary care. Yet, timely referral 
to specialized treatment seems crucial for the small group with a severe or persistent 
disorder. Third, further research is recommended to examine which interventions 
are best suitable at which levels of alcohol use problems and to identify cut-offs for 
structured treatment allocation. To further optimize allocation of care, future research 
should examine transitions from one severity level of problematic alcohol use to the 
next. This is also underscored by the findings of this thesis, which showed a gradual 
nature of alcohol use disorders. 
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achtergrond

Alcohol speelt een belangrijke rol in onze samenleving: Nederlanders drinken gemiddeld 
1 alcoholische consumptie per dag en veel mensen hebben positieve associaties met 
drinken, ze vinden het bijvoorbeeld gezellig of lekker, of ze drinken als ontspanning. 
Overmatig gebruik en verslaving kunnen echter tot aanzienlijke problemen voor de 
gebruiker en zijn/haar omgeving leiden. De kosten van overmatig gebruik en verslaving 
voor de maatschappij zijn hoger dan van het gebruik van de meeste drugs. Indien 
een ongezond drinkpatroon resulteert in ernstige beperkingen in het functioneren 
(bijvoorbeeld op het werk of in de sociale relaties), wordt gesproken van een stoornis in 
het gebruik van alcohol. Naar schatting hebben een half miljoen Nederlanders jaarlijks te 
kampen met een dergelijke stoornis. Een ernstige alcoholstoornis kan gepaard gaan met 
veel ziekte en zelfs leiden tot vroegtijdig overlijden. Het verminderen van het risico op een 
alcoholstoornis in de algemene populatie zou daarom een prioriteit van de Nederlandse 
overheid moeten zijn. Om preventie en behandeling goed te kunnen inzetten, is meer 
informatie nodig over de risicofactoren voor het ontstaan, het beloop en de manier 
waarop mensen in de algemene bevolking met een alcoholstoornis hulp zoeken. Op dit 
moment is de meeste kennis hierover afkomstig uit onderzoek in klinische populaties 
terwijl de meeste mensen met een alcoholstoornis niet in behandeling zijn. Mogelijk 
zoeken zij geen hulp omdat ze onvoldoende gemotiveerd zijn, maar het zou ook kunnen 
dat hun problemen relatief mild zijn of omdat ze relatief weinig drinken. Bevindingen 
uit klinische populaties kunnen daarom niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de 
algemene bevolking en belangrijke vragen die beantwoord moeten worden zijn: 

•	 Welke mensen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een stoornis in 
het gebruik van alcohol? 

•	 Hoe hangt deze stoornis in de algemene bevolking samen met excessief drinken? 
•	 Wat bepaalt dat sommige mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol in 

de algemene bevolking herstellen en anderen niet? 
•	 Wordt het zoeken van hulp voor een stoornis in het gebruik van alcohol bepaald 

door de ernst van de stoornis? 

Dit proefschrift onderzoekt deze vragen met gegevens van de ‘Netherlands Mental 
Health Survey and Incidence Study’ (NEMESIS-2); een longitudinaal bevolkingsonderzoek 
met 6.646 volwassenen (18-64 jaar) op de eerste meting en 5.303 bij de vervolgmeting 
na drie jaar. In deze studie zijn psychische stoornissen, waaronder ook stoornissen in 
het gebruik van alcohol, gedetailleerd vastgesteld in een representatieve steekproef 
van de Nederlandse volwassen bevolking. 

Beginnen met drinken en ontwikkeling van een alcoholstoornis
Hoofdstuk 2 laat zien dat bijna iedereen ooit in het leven alcohol heeft gedronken 
(94%), dat de meeste mensen (86%) ooit regelmatig hebben gedronken (≥ 12 drankjes 
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per jaar), en dat een vijfde van de mensen ooit in het leven een stoornis in het gebruik 
van alcohol ontwikkelt. Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 twee potentiële risicofactoren 
voor het ontwikkelen van een alcoholstoornis onderzocht: ADHD in de kindertijd en een 
gedragsstoornis in de kindertijd. Volwassenen die ADHD in de kindertijd hebben gehad, 
waren vaker begonnen met drinken en met regelmatig drinken, en zij ontwikkelden vaker 
een alcoholstoornis. De aanwezigheid van een gedragsstoornis in de kindertijd was een 
sterke voorspeller van een alcoholstoornis, maar hing niet samen met de eerdere stadia 
van alcoholgebruik. Hoofdstuk 2 bevestigt dus de aanwezigheid van een duidelijke 
associatie tussen ADHD en gedragsstoornis in de jeugd met de aanwezigheid van een 
stoornis in het gebruik van alcohol in de volwassenheid. Bovendien blijken ADHD en 
een gedragsstoornis vaak samen voor te komen. Tenslotte blijkt de relatie tussen ADHD 
en de aanwezigheid van een stoornis in het gebruik van alcohol volledig te worden 
verklaard door de aanwezigheid van een gedragsstoornis. De oplopende leeftijden 
waarop ADHD, gedragsstoornis en alcoholstoornis ontstaan (respectievelijk 7, 12 en 
19 jaar) suggereren een ontwikkelingsmechanisme van ADHD naar gedragsstoornis en 
vervolgens naar alcoholstoornissen. Vroege interventies bij kinderen met ADHD zouden 
kunnen helpen een latere gedragsstoornis en daarmee ook een latere stoornis in het 
alcoholgebruik te voorkomen. Aandacht voor alcoholgebruik bij de behandeling van 
kinderen met ADHD of een gedragsstoornis zou de kans op alcoholstoornissen wellicht 
verder kunnen verkleinen.

De samenhang tussen excessief drinken en een alcoholstoornis
Hoewel het logisch lijkt dat excessief drinken een vereiste is voor een diagnose van een 
stoornis in het gebruik van alcohol, laat hoofdstuk 3 slechts een zwakke samenhang 
zien: slechts 18% van de mensen met een alcoholstoornis drinkt excessief. Excessief 
drinken is in dit hoofdstuk vrij streng gedefinieerd als zowel een hoge gemiddelde 
consumptie als frequent binge drinken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid). Maar 
ook met minder strenge definities is een vergelijkbare beperkte samenhang zichtbaar. 
Om deze beperkte samenhang beter te begrijpen, zijn drie groepen problematische 
drinkers (alléén excessief drinken, alléén alcoholstoornis, beide) vergeleken met 
niet-problematische drinkers op demografie, mentale gezondheid, functioneren en 
zorggebruik. Vergeleken met niet-problematische drinkers, werd in alle drie de groepen 
problematische drinkers meer psychopathologie (depressie, angst en drugverslaving; 
ADHD in de kindertijd) en een verminderd functioneren gevonden. Al deze subgroepen 
lijken dus klinisch relevante pathologie te vertegenwoordigen. Degenen bij wie beide 
aspecten van problematisch alcoholgebruik aanwezig zijn (excessief drinken en een 
alcoholstoornis) lijken het meest kwetsbaar en zij hebben het vaakst een angststoornis, 
suïcide gedachten en/of een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hoofdstuk 3 laat ook 
zien dat respondenten in deze laatste subgroep vaker een laag opleidingsniveau en/of 
een laag inkomen hebben en dat ze vaker alleen wonen. In combinatie met resultaten 
uit eerder prospectief onderzoek, suggereren deze bevindingen dat deze kenmerken 

148



Sa
m

en
v

a
ttin

g
 (Su

m
m

a
ry

 in
 D

u
tc

h
)

kunnen helpen om mensen met een hoog risico op ernstige alcoholproblematiek te 
herkennen. De resultaten uit hoofdstuk 3 wijzen erop dat het voor het onderzoeken 
en behandelen van problematisch alcoholgebruik belangrijk is dat met beide aspecten 
(excessief drinken én alcoholstoornis) rekening wordt gehouden.

Beloop 
Hoofdstuk 4 laat zien dat alcoholstoornissen in de algemene bevolking vaak een 
gunstig beloop kennen: 70% herstelt binnen 3 jaar. Dit hoge herstelpercentage moet 
echter wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: meer dan een derde 
van de groep in diagnostische remissie drinkt nog steeds substantieel (meer dan 7 
drankjes per week voor vrouwen of meer dan 14 drankjes per week voor mannen). 
Bepaalde klinische kenmerken (bijvoorbeeld een groter aantal symptomen, meer 
beperkingen als gevolg van de stoornis en meer alcoholgebruik) bleken voorspellers 
van een chronisch beloop van de alcoholstoornis. Sociodemografische kenmerken, 
roken, comorbide depressie, drugsverslaving en kwetsbaarheidsfactoren (ouderlijke 
psychopathologie, traumatisering als kind) bleken niet geassocieerd met een chronisch 
beloop. Een comorbide angststoornis is echter wel een onafhankelijke voorspeller van 
chroniciteit. Samen verklaren deze factoren slechts een kwart van de variantie in de 
persistentie van een aanwezige alcoholstoornis en dus moeten er nog andere factoren 
zijn, hier niet onderzocht, die een rol spelen. 

Hoofdstuk 5 laat zien dat terugval na aanvankelijke diagnostische remissie van een 
alcoholstoornis zeldzaam is in de algemene bevolking. Slechts 12% van de mensen 
in diagnostische remissie ontwikkelde binnen 3 jaar opnieuw een alcoholstoornis. 
Hoofdstuk 5 laat verder zien dat de aanwezigheid van meer criteria voor de diagnose 
alcoholstoornis (≥ 6 criteria van alcoholstoornis ooit in het leven) en meer alcoholgebruik 
(wekelijks meer dan 14/21 drankjes voor vrouwen/mannen) onafhankelijke voorspellers 
zijn van terugval. Daarnaast blijkt dat overmatig drinken tijdens remissie (wekelijks meer 
dan 7/14 drankjes voor vrouwen/mannen) de kans op terugval sterk verhoogt, vooral bij 
mensen die in het verleden voldeden aan veel criteria van de alcoholstoornis en erg veel 
dronken. Dit duidt erop dat aandacht voor drinkpatronen tijdens remissie van belang 
is voor behandeling en terugvalpreventie. Met name mensen met een geschiedenis 
van ernstige alcoholproblematiek hebben mogelijk baat bij abstinentie of een erg laag 
niveau van alcoholgebruik. Gecontroleerd drinken op een hoger niveau lijkt alleen een 
optie bij degenen zonder een geschiedenis van ernstige problematiek of in combinatie 
met medicatie. 

Zorggebruik
Hoofdstuk 6 laat zien dat slechts 10% van de mensen met een alcoholstoornis in de 
algemene bevolking gedurende vier jaar hulp zocht voor hun alcoholproblemen. Een 
derde (35%) zocht hulp voor andere emotionele of drugsproblemen en meer dan de 
helft van de mensen met een alcoholstoornis zocht of kreeg geen professionele hulp 
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in een periode van vier jaar. Deze cijfers suggereren het bestaan van een aanzienlijke 
‘behandelkloof’. Uit dit proefschrift blijkt verder dat mensen die behandeling ontvangen 
voor hun alcoholproblemen gemiddeld meer symptomen en meer beperkingen als gevolg 
van de alcoholstoornis hebben en vaker een comorbide stemmings- of angststoornis 
hebben dan mensen met een alcoholstoornis die hiervoor geen hulp zoeken. Degenen 
die hulp ontvangen voor andere emotionele problemen of drugsproblemen hebben 
vaker een comorbide stemmings- of angststoornis dan mensen die helemaal geen 
hulp ontvangen. Ten opzichte van mensen die hulp zochten voor hun alcoholstoornis, 
vertonen mensen die geen hulp ontvangen en mensen die hulp ontvangen voor andere 
emotionele problemen een veel beter beloop met veel hogere herstelpercentages: 78% 
en 64% versus slechts 29%. Dit lijkt te duiden op adequaat hulpzoekgedrag: degenen 
met een chronisch beloop zoeken vaker professionele hulp voor hun alcoholproblemen. 
Tot slot werd gevonden dat het functioneren van de mensen met een alcoholstoornis 
die helemaal geen zorg hadden ontvangen na drie jaar vergelijkbaar was met het 
functioneren van een gezonde vergelijkingsgroep: mensen die op de nulmeting nog 
nooit een alcoholstoornis hadden gehad en die ook geen andere psychische stoornis 
hadden. Dit wijst erop dat de onvervulde zorgbehoefte waarschijnlijk beperkt is tot de 
groep mensen zonder zorg met een persistente stoornis (22% van de mensen die geen 
hulp ontvangen). Samenvattend lijkt de ‘behandelkloof’ minder problematisch dan vaak 
wordt verondersteld: mensen die de zorg het meest nodig hebben lijken de weg naar 
de verslavingszorg redelijk goed te vinden en degenen die geen zorg krijgen hebben 
over het algemeen milde problemen en een gunstig beloop. 

discussie

Bijna iedereen heeft ooit in het leven alcohol gedronken en ongeveer een vijfde 
van de Nederlandse volwassenen ontwikkelt ooit in het leven een alcoholstoornis. 
Daarbij hebben volwassenen die een externaliserende stoornis in de kindertijd hebben 
gehad vaker een alcoholstoornis: ADHD in de kindertijd lijkt via de ontwikkeling van 
gedragsstoornis te kunnen leiden tot een alcoholstoornis in de volwassenheid. Dit 
betekent dat de vroegtijdige herkenning en behandeling van deze externaliserende 
stoornissen in de kindertijd mogelijk kan bijdragen aan het voorkomen van latere 
alcoholstoornissen. 

Opmerkelijk is dat de meeste mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol in 
de algemene bevolking milde en voorbijgaande problemen hebben: 75-80% drinkt niet 
excessief, 70% herstelt binnen drie jaar en slechts 12% van de mensen in diagnostische 
remissie recidiveert. Het lijkt daarom efficiënt om behandeling van de stoornis vooral in 
te zetten op die mensen die een vergroot risico hebben op een ernstige en/of chronische 
stoornis: degenen met een hoog drinkniveau, veel alcoholsymptomen en comorbide 
psychopathologie, met name angststoornissen.

150



Sa
m

en
v

a
ttin

g
 (Su

m
m

a
ry

 in
 D

u
tc

h
)

Ondanks dat slechts 10% van de mensen met een alcoholstoornis hulp zocht 
voor deze problemen, lijkt de ‘behandelkloof’ minder problematisch dan vaak wordt 
verondersteld. De mensen die wel hulp zochten voor hun alcoholproblemen hadden 
meestal een chronisch verlopende aandoening, terwijl degenen die geen hulp ontvingen 
juist een gunstig beloop hadden. Dit wijst erop dat pogingen om de toegang naar 
behandeling van alcoholproblemen te vergemakkelijken zich vooral zouden moeten 
richten op risicogroepen: degenen met een hoog drinkniveau en ernstige alcohol 
gerelateerde problemen.

Deze bevindingen hebben een aantal implicaties voor de klinische praktijk en voor 
toekomstig onderzoek. Allereerst spelen de huisarts en de POH-GGZ in toenemende 
mate een cruciale rol in de herkenning van alcoholstoornissen. Dit pleit voor screening 
in de huisartsenpraktijk met daarbij aandacht voor zowel de mate van alcoholgebruik 
als voor het aantal symptomen van een alcoholstoornis. Ten tweede benadrukt dit 
proefschrift dat het meten van ernstniveaus van de alcoholstoornis en van drinkpatronen 
van belang is om de kleine groep met een ernstig beloop te herkennen. Suggesties voor 
verbetering van zorg omvatten daarom ook de ontwikkeling van een ‘stepped care’ 
benadering voor behandeling, waarbij de ernst van de alcoholproblematiek (hoeveel 
alcohol, aantal symptomen) en de intensiteit van de behandeling goed op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Het grote aantal mensen met een milde alcoholstoornis 
in de algemene bevolking heeft in veel gevallen voldoende baat bij interventies met 
een (relatief) lage intensiteit (bijvoorbeeld e-health interventies of korte motiverende 
gespreksvoering met of zonder medicamenteuze ondersteuning) verleend in de 
huisartsenpraktijk. Daarentegen lijkt tijdige verwijzing van groot belang voor de kleine 
groep met een ernstige en/of chronische alcoholstoornis. Nadere bestudering van 
de overgang van het ene ernstniveau van alcoholproblematiek naar het volgende is 
nodig voor een juiste toewijzing van zorg. Dit belang wordt onderschreven door dit 
proefschrift waarin het geleidelijke karakter van alcoholproblematiek duidelijk naar 
voren komt. 
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