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1. Aanleiding onderzoek 

Alcoholproblematiek onder 55-plussers neemt fors toe. In de afgelopen 10 jaar is het 

aantal mensen in deze leeftijdsgroep dat zich heeft aangemeld in de verslavingszorg met 

alcoholproblemen, met 61% gestegen. De stijging is zichtbaar vanaf 55 jaar, maar is het 

grootste boven de 60 jaar. Ouderen in de verslavingszorg zijn in vergelijking met jongere 

cliënten vaker alleenstaand, vaker van het vrouwelijke geslacht en vaker een dagelijkse 

drinker. Onder de alcoholcliënten boven de 55 jaar is 30% een vrouw, in de 

leeftijdsklasse van 25 tot 55 is dat 26% (LADIS, 2013) Onbekend is hoeveel 

alcoholcliënten via een internetprogramma behandeld worden voor hun verslaving. 

Bekend is dat internet een laagdrempeliger toegangskanaal is voor vrouwen: ca. 50% 

van de personen die via een internetprogramma iets proberen te doen aan hun 

alcoholverslaving, is van het vrouwelijke geslacht (Postel et al, 2005).  

 

Risicovolle alcohol gebruikers1 zijn vaker een man (2-5 keer zo vaak), leven in sociale 

milieus waarin alcoholgebruik niet wordt afgekeurd, zijn hoger opgeleid, roken vaker, zijn 

vaker alleenstaand of depressief en hebben mogelijk slechtere cognitieve functies. De 

gevolgen van risicovol alcohol gebruik zijn afname van mentale gezondheid en verhoogde 

mortaliteit (Aartsen, Van Tilburg & Comijs, 2010). 

 

In Amsterdam wordt meer gedronken dan in de andere grote steden. Mannen in 

Amsterdam drinken vaker dan vrouwen, hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden en 

autochtonen vaker dan niet-Nederlandse Amsterdammers. Eén op de vijf volwassen 

Amsterdammers drinkt te veel alcohol. In de categorie zware drinkers 

(gelegenheidsdrinkers)2 zijn voornamelijk Amsterdammers tussen de 16 en 34 jaar een 

risicogroep. Onder de 55- t/m 74-jarigen bevinden zich vaker overmatige drinkers 

(gewoontedrinkers)3. Er zijn verder grote verschillen in alcoholgebruik tussen de 

(voormalige) stadsdelen. Vooral in het Centrum en Oud-Zuid komt zwaar en overmatig 

alcoholgebruik vaak voor. Ongeveer 40% van de zware en/of overmatige drinkers in deze 

stadsdelen zou willen minderen met drinken. Slechts 7% zou daar hulp of ondersteuning 

bij willen (Alcoholmonitor 2012, GGD Amsterdam). 
 

2. Mogelijke oorzaken 

Vooral gewoontegedrag in combinatie met vrije tijd en naar verhouding meer vrij 

besteedbaar budget worden gezien als voornaamste oorzaken voor de relatief grotere 

stijging onder ouderen. Ouderen hebben het opbouwen van een werkcarrière, het 

stichten van een gezin en het uitvoeren van zorgtaken vaak al achter zich gelaten. 

Hierdoor zijn zij vaker in de gelegenheid om te drinken of bevinden zij zich vaker in 

situaties waar het sociaal geaccepteerd is om te drinken. Dagelijks drinken heeft vaak te 

maken met cultuur (het ‘wijntje bij het eten’) geld en vrije tijd. Eigenschappen die 

passen bij de generatie van ‘babyboomers’ (Scholten et al, 2012). 

 

 

 

 

 

                                       
1 Overzichtsstudie Ouderen en Verslaving Marja Aartsen , Hannie Comijs , Theo van Tilburg VU-Universiteit 

Amsterdam, VUmc Amsterdam In dit onderzoek worden geen aantal glazen genoemd bij de term risicovolle 

alcohol gebruikers 

2 Zware drinkers (gelegenheidsdrinkers): minstens één dag in de week meer dan vijf (mannen) of drie (vrouwen) glazen – 

GGD / STAP  

3 Overmatige drinkers (gewoontedrinkers) wekelijks meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen) – GGD  



3 
 

3. Onderzoek 

Jellinek Preventie wil graag een interventie ontwikkelen om te voorkomen dat deze 

problematiek verergert. Om te weten welke interventie aan zou kunnen sluiten bij de 

behoeften van de drinkers, zal er eerst meer bekend moeten zijn over het gedrag en de 

houding ten aanzien van alcohol bij de drinkers.  

 

Daarom zijn er in de zomer van 2014 een tweetal focusgroepen uitgevoerd met 

professionals die in de stadsdelen Zuid en Centrum actief zijn. De professionals zijn 

onder andere POH’s-GGZ, huisartsen, buurtregisseurs en maatschappelijk werkers. Het 

doel was om meer informatie te verkrijgen over de ouderen die zij zien en hun 

alcoholgebruik. Er is tijdens deze focusgroepen uitgevraagd welke voor-en nadelen van 

het gebruik de ouderen ervaren, welke rol de omgeving speelt en of mensen 

stoppogingen hebben ondernomen en welke knelpunten er daarbij worden ervaren. Ook 

is er gevraagd naar welke rol de professionals voor zichzelf zien in verband met deze 

problematiek.  

 

De vragen over de doelgroep bleken moeilijk te beantwoorden. Ook blijkt de doelgroep 

van ouderen zeer divers: hoge / lage SES, groot sociaal netwerk / geïsoleerd leven, veel 

lichamelijke en/of psychische klachten / totaal geen klachten, werkend / met pensioen, 

etc. Dit zorgt ervoor dat er lastig eenduidige antwoorden op vragen kunnen worden 

gegeven. 

 

Belangrijke punten die wel vaker naar voren kwamen, waren: er is schaamte om hulp te 

zoeken en het idee leeft dat je eerst ernstig verslaafd moet zijn, wil je bij de Jellinek 

aankloppen. Ook is de groepsdruk hoog wanneer individuen van plan zijn te minderen of 

te stoppen, dit wordt door de rest van de groep vaak niet op prijs gesteld. Zelfs wanneer 

de stoppogingen vanwege medische redenen worden ondernomen, wordt het advies van 

de huisarts of specialist vaak door de groep gebagatelliseerd. 

 

De professionals zijn unaniem van mening dat er vaak nog kennis van negatieve effecten 

en schadelijke gevolgen ontbreekt, zowel bij de einddoelgroep, als bij de intermediairs. 

Zij adviseren dan ook zeker daar iets aan te doen. 

 

Om op een andere manier informatie te verkrijgen over hoe Amsterdammers met alcohol 

omgaan, heeft Jellinek Preventie een online vragenlijst uitgezet. Werving van deelnemers 

is gebeurd via facebook en binnen het bestaande professionele netwerk. De 

selectiecriteria waren: 30 jaar en ouder, alcohol drinkend en woonachtig in Amsterdam. 

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de verkregen gegevens, gevolgd 

door een conclusie, discussie en aanbevelingen. 

 

4. Algemeen 

De vragenlijst is door 432 mensen ingevuld, allen woonachtig in Amsterdam, 60% is een 

vrouw en 40% is een man. Van deze groep is 50% tussen de 35 en 55 jaar, 25% is 

ouder dan 55. De meeste respondenten wonen in West (24%), de verdeling voor de rest 

is als volgt: 21% in Centrum, 20% in Zuid, 15% in Oost, 7% in Noord en 5% in 

Zuidoost. Het opleidingsniveau is hoog: 45% heeft HBO gedaan en 27% WO. 91% is van 

Nederlandse afkomst. 8% is met pensioen.  

 

Om inzicht te krijgen in het gedrag van 50-plussers en 50-minners, hebben we een 

vergelijking gemaakt tussen de groep 50-minners (N = 301) en de groep 50-plussers (N 

= 131). Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het gedrag en de beliefs4 van de lichte en 

zware drinkers. Ook deze twee groepen hebben we met elkaar vergeleken. Binnen dit 

onderzoek zijn lichte drinkers gedefinieerd als drinkers die maandelijks of minder dan 

                                       
4 Psychologische variabelen in het hoofd van mensen noemen we determinanten, en het zijn verzamelingen 

van soortgelijke gedachtes, overwegingen of opvattingen, waarnaar wordt verwezen met de term ‘beliefs’  
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één keer per maand 6 glazen of meer per gelegenheid drinken (N=315), zware drinkers 

als drinkers die wekelijks of vaker 6 glazen of meer per gelegenheid (N=104). 

 

5. Frequentie, hoeveelheden en locatie 

Aan de deelnemers is gevraagd hoe vaak zij drinken, hoeveel glazen zij drinken op een 

typische drink dag en waar men meestal drinkt. 

 

Tabel 1 Hoe vaak drinkt u alcohol? 

 50-* 50+*  Licht*  Zwaar* 

nooit 1 2  2 0 

eens per maand of 

minder 

7 6  9 0 

2-4 x per maand 24 18  27 7 

2-3 x per week 38 22  33 34 

4 x per week of vaker 30 51  29 60 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Tabel 2 Aantal standaardglazen5 op een typische drinkdag 

 50-* 50+*  Licht* Zwaar* 

1-2 31 41  45 2 

3-4 33 40  39 24 

5-6 21 12  12 39 

7-9 8 6  3 21 

10 of meer 5 2  1 14 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Tabel 3 Als u alcohol drinkt, waar drinkt men dan meestal? 

 50-* 50+*  licht zwaar 

thuis 31 63  40 44 

bij vrienden 14 18  17 8 

in een 

horecagelegenheid 

52 14  39 45 

anders 3 6  4 3 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

De helft van de 50-plussers drinkt 4 x per week of vaker alcohol (51%) Een groot deel 

van de 50-plussers drinkt 1-2 glazen op een typische drink dag (41%) Verder drinken zij 

vaker thuis (63%). 

 

De 50-minners drinken minder vaak: 38% drinkt 2-3 x per week. Zij drinken op een 

typische drink dag echter meer dan de 50-plussers: 33% drinkt 3-4 glazen en 21% 

drinkt 5-6 glazen. De helft van de 50-minners drinkt vaker in de horeca (52%). 

 

Bij de 50-minners wordt vaker binge-gedronken (6 glazen per gelegenheid of meer) 24% 

doet dit maandelijks en 25% wekelijks. Van de 50-plussers doet 44% dit nooit, 14% 

maandelijks, nog eens 14% doet dit wekelijks en 6% doet dit dagelijks. 

 

23% van de zware drinkers woont in stadsdeel Centrum, 33% in West en 21% in Zuid. 

Binnen de groep zware drinkers is 64% een man en is 36% een vrouw. Het 

opleidingsniveau is vrij hoog: 40% heeft Hbo-niveau en 31% heeft WO-niveau. 94% is 

Nederlands. De gemiddelde leeftijd van de zware drinkers is 42,37. Bij de lichte drinkers 

is de gemiddelde leeftijd iets ouder, namelijk 44,67. 

 

                                       
5 Onder standaardglazen wordt verstaan: 250 ml in een bierglas, 100 ml wijn in een wijnglas en 35 ml sterke 

drank in een borrelglas. 



5 
 

60% van de zware drinkers drinkt 4 x per week of vaker. Waar 45% van de lichte 

drinkers op een typische drink dag 1-2 glazen drinkt, drinkt 39% van de zware drinkers 

5-6 glazen op een dergelijke dag. 21% van de zware drinkers drinkt 7-9 glazen en 14% 

drinkt 10 glazen of meer per keer. 

 

6. Aanleidingen om gaan te drinken 

Wat zijn de aanleidingen voor de deelnemers om alcohol gaan drinken? 

 

Tabel 4 Aanleidingen om te gaan drinken 

  50- 50+  licht zwaar 

Gezelligheid 98 91  95 99 

om iets te vieren 94 82  90 93 

lekkere smaak 92 91  91 93 

dorst  15 21  15 22 

om makkelijk contact te maken 28 16  20* 38* 

om nare gedachten van me af te 

zetten 

20 16  15* 29* 

om in slaap te kunnen vallen 9 10  7* 15* 

uit gewoonte 40 40  32* 64* 

omdat mijn gezelschap drinkt 55 47  48* 67* 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Alle deelnemers aan het onderzoek hebben positieve aanleidingen om alcohol te drinken 

- denk aan “gezelligheid”, “om iets te vieren” en “lekkere smaak”. Er zijn ook andere 

aanleidingen om te drinken: 20% van de 50-minners drinkt om nare gedachten van zich 

af te zetten, tegenover 16% van de 50-plussers. Bij beide leeftijdsgroepen drinkt 10% 

om in slaap te kunnen vallen. Van beide leeftijdsgroepen drinkt 40% uit gewoonte. Meer 

dan de helft van de 50-minners drinkt omdat hun gezelschap drinkt (55%), bij de 50-

plussers is dit bijna de helft (47%). 

 

Bijna 30% van de zware drinkers drinkt om nare gedachten van zich af te zetten en 15% 

van de zware drinkers drinkt om in slaap te kunnen vallen. Bij de lichte drinkers is dit 

respectievelijk 15% en 7%. 64% van de zware drinkers drinkt uit gewoonte (tegenover 

32% van de lichte drinkers) en 67% drinkt omdat het gezelschap drinkt (tegenover 48% 

van de lichte drinkers). 

 

7. Effecten 

Wanneer men alcohol drinkt voelt 91% van de 50-minners zich minder geremd, bij de 

50-plussers is dit 71%. Bij de 50-minners voelt 93% zich vrolijk, bij de 50-plussers is dit 

73%. 8% van de zware drinkers zegt wel eens boos te zijn na het drinken tegenover 3% 

van de lichte drinkers. Deze verschillen tussen de groepen zijn significant (chi-square: p 

< .05). 

 

8. Invloed van de omgeving 

De stellingen in tabel 5 zijn voorgelegd om inzicht te krijgen in wat moeilijk wordt 

gevonden. 

 

Tabel 5 Wat is voor de deelnemers van toepassing? 

 50- 50+  licht zwaar 

Niet meer dan 6 glazen drinken als mijn vrienden wel 

meer dan 6 glazen drinken, is moeilijk voor mij 

24* 16*  11* 54* 

Alcohol weigeren als ik die aangeboden krijg, is 

moeilijk voor mij 

35 24  23* 57* 

Niet meer dan 6 glazen drinken, is moeilijk voor mij 13 8  6* 28* 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 
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De groep onder de 50 vindt het moeilijker om niet meer dan 6 glazen alcohol te drinken 

als hun vrienden dat wel doen (24%) dan de groep boven de 50 jaar (16%). 

50-minners vinden het moeilijker alcohol te weigeren als het hun aangeboden wordt 

(35%), dan de 50-plussers (24%). 

 

Zware drinkers vinden het moeilijker om niet meer dan 6 glazen te drinken als hun 

vriend(inn)en dat ook doen (54%), dan lichte drinkers (11%). Ook vinden zware drinkers 

het moeilijker om alcohol te weigeren als zij dit aangeboden krijgen (57%), dan de lichte 

drinkers (23%) Bijna een derde van de zware drinkers vindt het moeilijk om niet meer 

dan 6 glazen te drinken (28%, tegenover 6% van de lichte drinkers). 

 

9. Zorgen en opmerkingen 

 

Tabel 6 Maakt u of uw omgeving zich wel eens zorgen? 

  50- 50+   licht  zwaar 

Maakt zich zelf wel eens zorgen 38 50  32* 73* 

Omgeving heeft laatste jaar gezegd dat ze zich zorgen maakt 8 8  3* 22* 

Omgeving heeft gezegd dat ze zich zorgen maken, niet 

laatste jaar 

15 13  11* 27* 

* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

De helft van de 50-plussers heeft zich wel eens zorgen gemaakt over zijn/haar 

drinkgedrag. Bij de groep beneden de 50 jaar is dit minder: 38%. 

 

Bij 21% van de 50-plussers is er door de omgeving wel eens een opmerking gemaakt 

over het drinkgedrag, waarvan bij 8% dit in het laatste jaar het geval was. Bij de 50-

minners was dit ook 8% in het laatste jaar, bij 15% langer geleden. 

 

Zware drinkers maken zich veel vaker zorgen over het eigen drinkgedrag (73%) dan de 

lichte drinkers (32%) 

 

Bij 22% van de zware drinkers is in het laatste jaar door de omgeving (familielid, vriend 

of huisarts) gezegd dat hij of zij zich zorgen maakt over het alcoholgebruik van de 

invuller. Bij nog eens 27% is dit ook gebeurd, maar niet in het laatste jaar. Bij de lichte 

drinkers is dit respectievelijk 11 en 3%. 

 

10. Lichamelijke en geestelijke gezondheid 

Omdat bepaalde lichamelijke en psychische klachten gerelateerd kunnen zijn aan 

alcoholgebruik, is er aan de respondenten gevraagd of zij wel eens last hebben van 

dergelijke klachten. 

 

Tabel 7 Heeft u wel eens last van ……  

 

* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

Klachten 50- 50+   licht  zwaar 

angst 20 22  21 20 

depressie 19 23  18 27 

maagklachten 16 22  18 16 

slaapproblemen 24* 47*  32 29 

vermoeidheid 56 51  54 54 

slechte 

concentratie 

33 29  30 38 
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Eén op de vijf 50-minners heeft wel eens last van angst. Bij de 50-plussers is dat iets 

meer: 22%.  
 

Bijna een kwart van de 50-plussers heeft wel eens last van depressie (23%) en bijna de 

helft heeft wel eens last van slaapproblemen. Van de 50-minners heeft ‘maar’ 24% last 

van slaapproblemen. Bij beide leeftijdsgroepen heeft een derde wel eens last van 

concentratieproblemen.  

 

Bijna een kwart van de 50-plussers heeft wel eens maagklachten.  

Meer dan de helft van de 50-minners heeft wel eens last van vermoeidheid (56%). De 

50-plussers hebben hier iets minder last van (51%). 

 

Verwacht wordt dat de zware drinkers veel meer klachten ervaren dan de lichte drinkers. 

Dit is echter alleen het geval voor depressieve klachten (27% van de zware drinkers 

tegenover 18% van de lichte drinkers) en slechte concentratie (38% van de zware 

drinkers tegenover 30% van de lichte drinkers) Voor de overige uitgevraagde klachten – 

angst, maagklachten, slaapproblemen en vermoeidheid – is dit niet het geval. 

 

11. Pogingen tot minderen of stoppen 

 

Tabel 8 Heeft u ooit een poging ondernomen om te minderen of stoppen? 

 50- 50+  licht  zwaar 

Ooit poging ondernomen tot minderen of 

stoppen 

48 51  40* 63*  

* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

In beide leeftijdsgroepen heeft ongeveer de helft wel eens een poging gedaan om te 

minderen om te stoppen.  

 

Tabel 9 Wanneer u een poging heeft ondernomen om te stoppen, hoe heeft u dit 

gedaan? 

 50- 50+  licht  zwaar 

zelf geprobeerd 45 48  40* 63* 

besproken met de 

huisarts 

1* 6*  1* 6* 

in behandeling bij 

Jellinek 

1 3  1 4 

in behandeling bij een 

andere instantie 

1 1  1 1 

zelfhulpgroepen bezocht 1 0  0 3 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Bijna iedereen heeft dit op eigen kracht gedaan. Bij de 50-plussers heeft 6 % dit 

besproken met de huisarts, tegenover 1% van de 50-minners. 

 

De groep zware drinkers heeft vaak zelf geprobeerd om te stoppen, significant vaker dan 

de lichte drinkers. Verder heeft 6% van de zware drinkers dit met de huisarts besproken, 

tegenover 1% van de lichte drinkers. Zware drinkers hebben ook vaker zelfhulpgroepen 

bezocht dan lichte drinkers, maar dit verschil is niet significant. 
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Tabel 10 Redenen om te minderen of te stoppen 

  50- 50+  licht zwaar 

zwangerschaps(wens) 23 18  26* 8* 

kijken of ik het kan 28 20  18* 48* 

vrienden deden het 3 0  2 3 

sportevenement 9 5  6* 14* 

op advies van de HA 1 3  0* 5* 

op advies van een specialist 2 2  1* 5* 

op advies van mensen uit mijn 

omgeving 

2 6  1* 11* 

stoppen met drinken challenge 3 0  1 4 

om af te vallen 20 22  21 20 

om gezonder te leven 45 48  40* 63* 

nvt 31 29  33 19 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Redenen om te minderen of te stoppen zijn vooral: om gezonder te leven (bijna de helft 

van de hele groep), om af te vallen (ongeveer 20%), om te kijken of men er toe in staat 

is, een zwangerschap of een zwangerschapswens. 

 

2% van de hele groep is op advies van een specialist geminderd of gestopt. 3% van de 

50-plussers is gestopt op advies van de huisarts, tegenover 1% van de 50-minners. 

 

Van de zware drinkers heeft 63% wel eens poging gedaan om te minderen of stoppen. 

Slechts 4% van hen heeft dit besproken met de huisarts. 40% van de lichte drinkers 

heeft wel eens een dergelijke poging ondernomen, 1% hiervan heeft dit besproken met 

de huisarts. 

 

De belangrijkste redenen die zijn aangegeven om te stoppen zijn bij de zware drinkers: 

om gezonder te leven (63%), kijken of zij het kunnen (48%) en om af te vallen (20%) 

Bij de lichte drinkers is dit respectievelijk 40%, 18% en 21%. Opvallend is dat 11% van 

de zware drinkers een stoppoging heeft ondernomen op advies van de omgeving. Slechts 

5% van de zware drinkers is geminderd of gestopt op advies van de huisarts. 

 

Tabel 11 Als ik met alcohol zou minderen of stoppen dan voel ik mij…. 

 50- 50+  licht  zwaar 

prettig 65 65  63* 71* 

geremd 17 11  13* 23* 

vrolijk 54* 41*  50 52 

somber 4 4  4 5 

opgelucht 22* 37*  21* 42* 

verveeld 20 18  13* 38* 

angstig 3 7  3 6 

gezond 84 82  81* 92* 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Meer dan 80% van alle deelnemers denkt zich gezond te voelen als men mindert of 

stopt. Andere genoemde verwachtingen zijn: prettig voelen (beiden 65%), vrolijk voelen 

(meer dan 41%), en opgelucht voelen (37% van de 50-plussers, 22% van de 50-

minners). Voornamelijk de zware drinkers verwachten een groot verschil in hoe zij zich 

zouden voelen wanneer zij zouden stoppen: ‘gezond’, ‘prettig’, ‘vrolijk’ en ‘opgelucht 

voelen’ scoren vrij hoog. Evenals ‘verveeld’. Bovenstaande geeft aan dat er ook minder 

positieve kanten worden ervaren van het alcoholgebruik. 

 

Wanneer mensen gaan minderen of stoppen met alcohol, zouden ze dit in eerste 

instantie bespreken met vriend(inn)en (50-: 62%, 50+: 72%). Ruim een derde 

bespreekt het met familie (50-: 37%, 50+: 32%) Nog eens ruim een derde van de 50-
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plussers zou dit met de huisarts bespreken (32%), bij de 50-minners is dit 17%. 

Opvallend is dat wanneer mensen daadwerkelijk een poging ondernemen, 6% van de 50-

plussers en 1% van de 50-minners dit daadwerkelijk met de huisarts heeft besproken. 

De verwachting bij een kwart van de 50-minners is dat de vriend(inn)en het 

waarschijnlijk vervelend zullen vinden (25% bij de 50-minners) Bij de 50-plussers 

verwacht 13% dat de partner het vervelend zou vinden (8% bij de 50-minners)  

 

12. Rol van de huisarts 

De huisarts blijkt relatief weinig te vragen naar het drinkgedrag. 

 

Tabel 13 Heeft uw huisarts wel eens naar uw drinkgedrag gevraagd? 

 

* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Bij 19% van de 50-minners is het ooit gevraagd, bij de 50-plussers is dit 31%. Bij de 

lichte en zware drinkers is dit respectievelijk 22 en 27%. Hierbij is het onduidelijk wat er 

besproken wordt tussen de huisarts en de respondent als er naar het alcoholgebruik 

gevraagd wordt. 

 

Tabel 14 Wat vond u ervan dat uw huisarts naar uw drinkgedrag vroeg of wat zou u 

daarvan vinden? 

 

* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Het merendeel van alle respondenten vindt het belangrijk dat de huisarts hiernaar vraagt 

(ongeveer 80%) en bijna niemand zou er problemen mee hebben. Ruim een derde 

(33%) van de zware drinkers zou het wel ongemakkelijk vinden, tegenover 16% van de 

lichte drinkers. 18% van de zware drinkers zou het onnodig vinden dat de huisarts dit 

zou doen, bij de lichte drinkers is dit bijna een derde (29%). 

 

Tabel 15 Wat wordt er besproken met de huisarts over alcoholgebruik? 

 50- 50+  licht  zwaar 

HA heeft wel eens gevraagd naar uw 

alcoholgebruik 

19* 31*  22 27 

Van plan bij poging tot stoppen bespreken met 

HA 

17* 32*  24 18 

Bij poging tot stoppen besproken met HA 1* 6*  1 4 

Poging tot stoppen op advies van de HA 1 3  0* 5* 
* Verschil tussen groepen is significant (chi-square: p < .05). 

 

Zoals eerder genoemd heeft 63% van de zware drinkers wel eens poging gedaan om te 

minderen of stoppen. Slechts 5% van de zware drinkers heeft dit gedaan op advies van 

de huisarts en slechts 4% van hen heeft dit besproken met de huisarts. Dit terwijl 18% 

van de zware drinkers zegt dat ze van plan zijn bij een stoppoging dit te bespreken met 

de HA.  

 

40% van de lichte drinkers heeft wel eens een dergelijke poging ondernomen, 1% 

hiervan heeft dit besproken met de huisarts. Een hoger percentage van de lichte drinkers 

 50-* 50+*  licht zwaar 

JA 19 31  22 27 

NEE 81 69  78 73 

 50- 50+  licht zwaar 

belangrijk 79 82  79 82 

geen probleem 95 97  96 94 

ongemakkelijk 20 21  16* 33* 

onnodig 27 23  29* 18* 

ongepast 4 4  4 4 
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(24%) dan de zware drinkers, is van plan dit te bespreken met de huisarts. Slechts 1% 

van de lichte drinkers bespreekt dit daadwerkelijk.  

 

Ruim een derde van de 50-plussers zou een stoppoging met de huisarts bespreken 

(32%), bij de 50-minners is dit 17%. Ook hier zijn de percentages veel lager wanneer 

mensen daadwerkelijk gaan stoppen: 1% van de 50-minners en 6% van de 50-plussers 

bespreekt dit met de huisarts.  

 

 

13. Conclusie 

De jongere volwassenen drinken minder vaak dan de oudere volwassenen, maar de 

jongere groep drinkt gemiddeld meer glazen per keer dan de oudere doelgroep. 

Er wordt gedronken om de gezelligheid en om iets te vieren, maar er wordt ook 

gedronken uit gewoonte of omdat het gezelschap drinkt. 50-plussers drinken ook vaker 

thuis en de 50-minners drinken vaker in de horeca. Bij de jongere mensen wordt door de 

huisarts amper gevraagd naar het alcohol gebruik, bij oudere mensen gebeurt dit vaker. 

 

Het grootste deel van de zware drinkers maakt zich wel eens zorgen om het eigen 

drinkgedrag (73%). De zware drinkers hebben het meest vaak een poging ondernomen 

om te minderen of te stoppen (63%). Slechts 5% van hen deed dit op advies van de 

huisarts en nog eens 5% deed dit op advies van een specialist. 

 

Bijna niemand van de gehele groep respondenten maakt gebruik van het hulpaanbod bij 

het minderen of stoppen, en bijna niemand bespreekt een stoppoging met de huisarts. 

Aan 27% van de zware drinkers is er door de huisarts wel eens naar het alcoholgebruik 

gevraagd, dit verschilde echter niet significant van de lichte drinkers. Zware drinkers 

geven wel vaker aan dat dit voor hun een ongemakkelijk onderwerp is om met de 

huisarts te bespreken.  

 

Verreweg de meeste deelnemers drinken alcohol voor de gezelligheid, om iets te vieren 

of voor de lekkere smaak. Zware drinkers gebruiken alcohol vaker voor een andere 

reden. Bijvoorbeeld om gemakkelijk contact te maken, nare gedachtes van zich af te 

zetten, in slaap te kunnen vallen, uit gewoonte en omdat hun gezelschap drinkt.  

 

Alle deelnemers geven aan dat zij verwachten zich gezonder te zullen voelen wanneer zij 

zullen minderen of stoppen met het drinken van alcohol. De zware drinkers denken dat 

ze zich aan de ene kant opgelucht zullen voelen maar zijn ook bang om zich verveeld te 

voelen als ze stoppen met drinken. 

 

 

14. Discussie 

De werving voor respondenten voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden via facebook en 

via het eigen sociale netwerk. Dit heeft niet een volledig representatieve groep 

opgeleverd. Uit de alcoholmonitor 2012 van de GGD kwam dat er vooral veel wordt 

gedronken in de stadsdelen Centrum en Oud-zuid. Deze groep was wel goed 

vertegenwoordigd in het onderzoek.  

 

Er bleek ook dat er verschillen bestaan in alcoholgebruik tussen groepen van 

verschillende opleidingsniveaus en etnische afkomst. Deze groepen zijn niet goed 

vertegenwoordigd in dit onderzoek, maar dit was ook niet doelgroep. Het 

opleidingsniveau is hoog: 45% heeft HBO gedaan en 27% WO. 91% is van Nederlandse 

afkomst. Verder kwam maar 5% uit stadsdeel Zuid-Oost, waar relatief meer mensen van 

allochtone afkomst wonen. 

 

Dit onderzoek was onder andere opgezet om het alcoholgebruik onder 50-plussers in 

kaart te brengen. Van de groep respondenten was het merendeel 50-min. Er namen 301 
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50-minners en 131 50-plussers aan het onderzoek deel. De groep 50-plussers was echter 

wel groot genoeg om er uitspraken over te kunnen doen.  

 

Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd voor preventie doeleinden. De groep 50-minners 

is hierbij de doelgroep om preventief te benaderen om te voorkomen dat deze groep 

overmatig alcohol gebruikt op oudere leeftijd. De informatie die gevonden is over de 

groep 50-minners zal ingezet worden voor de ontwikkeling van nieuwe interventies. 

 

 

15. Aanbevelingen 

Drinkers geven aan zich gezonder te zullen voelen wanneer zij zullen minderen of 

stoppen met het drinken van alcohol. Om hier bij aan te sluiten is een poster gemaakt 

waarop de voordelen van het minder drinken van of stoppen met alcohol worden 

benoemd (zie bijlage). Naast de voordelen wordt benoemd dat men door minderen of 

stoppen minder kans heeft op ziekten zoals hart- en vaatziekten en verschillende vormen 

van kanker. Hierdoor wordt kennis over korte en lange termijn risico’s van alcoholgebruik 

verhoogd.  

In de begeleidende brief aan de HA worden de volgende punten aangestipt: 

- toename hulpvraag onder 55-plussers ivm alcoholproblematiek (LADIS, 2013);  

- prevalentie van alcoholgebruik in Amsterdam (GGD Amsterdam, 2012); 

- doel van de poster voor de einddoelgroep: informatie over voordelen van 

minderen of stoppen met alcohol. Verder wordt genoemd dat 

gezondheidswinst valt te behalen bij slaapproblemen, angstklachten, slechte 

concentratie, depressie, maagklachten en vermoeidheid; 

- resultaat uit de in 2014 uitgevoerde survey: respondenten vinden het geen 

probleem als de huisarts naar hun alcoholgebruik vraagt (Jellinek, 2016);  

- de HA en POH kunnen alcoholgebruik signaleren, bespreekbaar maken en 

motiveren tot verandering;  

- verwijzing naar alle mogelijkheden die de Jellinek biedt: de jellinek website, de 

online zelfhulp, diverse behandelmogelijkheden en de online zelfhulp voor 

mensen die iemand in hun omgeving hebben die riskant drinkt of verslaafd is 

- verwijzing naar [www.ikpas.nl]  

Alle Arkin-POH’s zijn geïnformeerd over deze verspreiding zodat zij hun HA kunnen 

motiveren de poster op te laten hangen. 

 

Op deze poster worden daarnaast diverse interventies/tools genoemd alwaar drinkers 

meer en uitgebreider advies kunnen krijgen: 

- Een gesprek met de huisarts / POH-GGZ waarbij de drinker of omgeving face-to-

face advies krijgt over de persoonlijke situatie. 

- Naar jellinek.nl voor informatie en voor de online signaleringstest waarbij de score 

aangeeft of de drinker al dan niet riskant drinkt - en voor de 

behandelmogelijkheden;  

- Naar zelfhulpalcohol.nl: het online zelfhulp-programma waarbij drinkers anoniem 

en gratis kunnen minderen of stoppen 

 

De poster is onder 541 huisartsen en via social-media verspreid.  

Uit de evaluatie, waarbij 101 huisartsenpraktijken zijn gesproken, blijkt het volgende: 

43 praktijken hebben de poster wel ontvangen, 48 weten niet of ze de poster hebben 

ontvangen en 10 hebben hem zeker niet ontvangen 

Van de 43 praktijken die de poster wel hebben ontvangen, hebben 20 de poster 

opgehangen. 

23 praktijken hebben de poster bewust niet opgehangen. 

Genoemde redenen: 

- hebben alleen folders (7 x) 

- poster is te groot 

- we hangen geen posters op 

- informatie is niet interessant 

http://www.ikpas.nl/
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- informatie past niet bij onze doelgroep 

- de poster is te confronterend en schrikt patiënten misschien af of heeft 

weerstand tot gevolg 

- we doen niet mee aan dit soort dingen. 

 

Uit deze evaluatie blijkt dat alcoholgebruik van de patiënt niet boven aan de agenda 

staat van elke huisarts. Het was uit de online survey al duidelijk dat er een verbeterslag 

gemaakt kan worden in het signaleren van problematisch alcoholgebruik. Dit vraagt een 

actievere rol in het uitvragen van het gebruik en het geven van voorlichting over de 

negatieve effecten en schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Momenteel wordt de 

begeleide online zelfhulp door POH-GGZ ontwikkeld, waarnaar de huisarts door kan 

verwijzen. Dit zal de handelingsverlegenheid van de huisarts weg kunnen nemen. Andere 

interventies en tools waar de huisarts naar door kan verwijzen zijn de online 

signaleringstest, het online zelfhulpprogramma en het behandelaanbod van Jellinek.  

 

Jellinek Preventie zal de samenwerking aan gaan met meerdere instanties om te 

proberen te bewerkstelligen dat de huisarts het belang in gaat zien van een actievere rol 

in het screenen van alcoholgebruik. Voor het succesvol implementeren van een begeleide 

zelfhulp en doorverwijzen naar andere laagdrempelige interventies, zal alcoholgebruik 

eerst bespreekbaar moeten worden gemaakt.  

 

Het bewust maken van het gewoontedrinken wordt mede bewerkstelligd door in 2016 

weer deel te nemen aan IkPas, 30 dagen zonder alcohol. Promotie vindt plaats via social-

media en POH-GGZ. 
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