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Probleemdrinkers worden vaak niet door 
hun huisarts als zodanig herkend. In dit 
onderzoek is nagegaan hoeveel patienten 
met alcohol-gerelateerde problematiek 
konden worden opgespoord door conse
quent te informeren naar problematisch 
alcoholgebruik bij aile klachten die geen 
duidelijk aanwijsbare oorzaak hadden. Het 
onderzoek vond plaats in een associa
tiepraktijk met twee huisartsen en 4000 
patienten. In een periode van 5,5 jaar wer
den 274 probleemdrinkers gesignaleerd, de 
meeste dankzij de actieve opsporing door 
de huisarts, en 34 procent op basis van 
gegevens van de patient zelf of van derden. 
Ruim de helft van deze probleemdrinkers 
was nog niet als zodanig bekend. De be
schreven werkwijze is goed in te passen in 
de dagelijkse praktijkvoering en vergt wei
nig tijd. In hoeverre deze aanpak resulteert 
in een betere en effectievere zorgverlening, 
is uit dit onderzoek echter niet te op te 
maken. 
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Herkenning van 
problematisch alcoholgebruik 
in de huisartspraktijk 

Inleiding 

In het rapport 'Probleemdrinken in Lim
burg' wordt probleemdrinken omschreven 
als een drankgebruik dat, in vergelijking 
met dat van de meerderheid van de bevol
king, hoog kan worden genoemd en dat 
aanleiding geeft tot het ontstaan van pro
blemen van lichamelijke, geestelijke of so
ciale aard. 1 Uit het betreffende onderzoek 
bleek dat in Limburg 10,8 pro cent van de 
bevolking van 16-70 jaar aan deze definitie 
voldeed. Indien de prevalentie van pro
bleemdrinken inderdaad rond de 10 pro
cent ligt, zou een gemiddelde huisartsprak
tijk - 2500 patienten, van wie 1800 tussen 
de 16 en 70 jaar - circa 200 probleemdrin
kers tellen. 

Bekend is dat de huisarts niet alle pro
bleemdrinkers in zijn praktijk als zodanig 
kent. Hare yond dat de diagnose 'alcoholis
me' bij niet meer dan 14 procent van de 
patienten die naar een verslavingskliniek 
waren verwezen, door de huisarts was ge
steld. 2 In een ander onderzoek identificeer
de de huisarts slechts 28 procent van de 
risico-drinkers en 45 procent van de matige 
tot zware drinkers. 3 Deze get allen zijn 
moeilijk met elkaar te vergelijken, doordat 
verschillende criteria voor alcoholmisbruik 
werden gehanteerd. Dat de huisarts alco
hol-gerelateerde problematiek onderschat, 
valt echter niet te ontkennen. 

Er zijn aanwijzingen dat de kans op het 
beheersbaar maken van probleemdrinken 
met behulp van minimale interventie wordt 
vergroot door een vroegtijdige her kenning 
van de problematiek.4 5 De vraag is echter 
hoe de huisarts probleemdrinkers kan op
sporen op een wijze die de normale prak
tijkvoering zo weinig mogelijk verstoort. 

Opsporing zou kunnen worden verricht 
met behulp van vragenlijsten. In de huis
artspraktijk zijn de Michigan Alcoholism 
Screening Test (MAST), de Miinchner AI
coholismustest (Malt) en de CAGE voor 
dit doel gebruikt. 6-9 Wij zijn van mening dat 
het systematisch gebruik van dergelijke 
screeningsinstrumenten niet goed past in 
de dagelijkse praktijkvoering van de huis
arts. Dat geldt ook voor de getrapte toepas
sing van de MALT, zoals beschreven door 
Van Limbeek. 8 Bij deze methode moet de 
huisarts eerst zeker zijn van de aanwezig-

heid van alcohol-gerelateerde problema
tiek, voordat hij het onderwerp ter sprake 
brengt. Ons inziens zou de huisarts al moe
ten afgaan op een vermoeden: probleem
drinken kan een breed scala van klachten 
en symptomen veroorzaken, en het is daar
om van belang om bij elke klacht waarvoor 
geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar is, be
dacht te zijn op het gebruik van alcohol. 

Al in 1982 hebben wij deze aanpak een 
vaste plaats gegeven in ons werk door 
consequent te informeren naar problema
tisch alcoholgebruik bij klachten die geen 
duidelijke oorzaak hebben. In dit onder
zoek gaan wij na hoeveel mensen met alco
hol-gerelateerde problematiek zijn opge
spoord in een periode van 5,5 jaar. 

Methoden 

Het onderzoek yond plaats in een associ a
tiepraktijk met 4000 patienten in een mid
delgrote gemeente in Zuid-Limburg. 

Sinds 1 januari 1982 wordt bij alle consul
ten waarbij alcohol-gerelateerde proble
matiek niet kan worden uitgesloten, gein
formeerd naar problematisch alcoholge
bruik. In alle gevallen waarin de klachten 
of symptomen verklaard zouden kunnen 
worden door overmatig alcoholgebruik, 
wordt een merkteken op de patientenkaart 
aangebracht; daarbij is het persoonlijke 
oordeel van de huisarts bepalend. Signale
ring van problematisch alcoholgebruik 
vindt tevens plaats indien de patient zeIf 
problemen in verband met alcoholgebruik 
meldt en op basis van gegevens van derden 
(vorige huisarts, andere eerstelijns gezond
heidswerkers, medisch specialist en , fami
lieleden en bekenden van de patient). Bij 
navraag bij de betreffende patient blijken 
dergelijke meldingen over het algemeen te 
kloppen. Hoe het probleemdrinken door 
deze derden is gesignaleerd, valt meestal 
niet te achterhalen. 

Het opsporingswerk wordt door een van 
be ide huisartsen verricht; deze beschikt 
echter ook over de gegevens van de andere 
huisarts; de meeste patienten zijn bij beide 
huisartsen bekend. 

Het onderzoek he eft betrekking op de 
periode 1 januari 1982 tim 30 juni 1987. In 
alle gevallen werd in het dossier nagegaan 
of reeds v66r 1 januari 1982 probleemdrin-
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ken was gesignaleerd. Niet in het onder
zoek betrokken zijn de mensen die in de 
onderzoeksperiode de praktijk hebben ver
laten. 

Resultaten 

Tijdens de registratieperiode werd bij 274 
patienten alcohol-gerelateerde problema
tiek gesignaleerd; bij 148 patienten was 
deze problematiek voordien nog niet be
kend (labell). 

Vit label 2 blijkt dat de overgrote meer
derheid is opgespoord door de huisarts. Ais 
we de patienten die al door de vorige 
huisarts als probleemdrinker waren aange
merkt niet meetellen, dan heeft de zoekac
tie 48 vrouwen en 194 mannen opgeleverd. 

Bij zowel de mannen als de vrouwen 

Tabell Aantal gesignaleerde probleem
drinkers naar opsporingsjaar. 

Jaar Aantal 

V66r 1982 126 
1982 15 
1983 18 
1984 30 
1985 25 
1986 41 
1987 19 

Totaal 274 

Tabel 3 Opgespoorde* probleemdrinkers 
naar leeftijd en geslacht. 

Leeftijd Mannen Vrouwen 
in jaren 

10-19 9 1 
20-29 36 7 
30-39 62 17 
40-49 46 7 
50-59 28 9 
60-69 7 4 
70+ 8 3 

Totaal 196 48 

*Dus exc1usief de vanouds bekende en via de vorige 
huisarts bekende probleemdrinkers. 
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bleek de grootste groep opgespoorde pa
tienten in de leeftijdcategorie 30-39 jaar te 
zitten (label 3). 

De me est voorkomende klachten/symp
tomen van de 181 door de huisarts zelf 
opgespoorde probleemdrinkers zijn weer
gegeven in label 4. 

Beschou\Ning 

Een totaal van 274 opgespoorde patienten 
met alcohol-gerelateerde problematiek in 
een populatie van 4000 patienten maakt 
wellicht indruk, te meer daar er door de 
jaren he en geen uitdovingseffect lijkt op te 
treden. Men moet echter wei de nodige 
beperkingen in acht nemen. Het gaat hier 
niet om prevalentiecijfers, maar om het 
aantal patient en bij wie de huisarts in de 

Tabel 2 Bronnen en aantal gesignaleerde 
probleemdrinkers. 

Bron 

Patient zelf 
Gegevens vorige huisarts 
Derden 
Huisarts zelf 

Aantal 

6 
32 
55 

181 

Tabel 4 Meest frequent aanwezige proble
men of symptomen bij door de huisarts 
gesignaleerde probleemdrinkers (n=18l)*. 

Symptomen/problemen Aantal 

Gastritisklachten 35 
Veranderde defecatie 19 
Foetor alcoholicus 16 
Nervositas, angst, fobie 14 
Aigehele malaise 12 
Duizeligheid 12 
Tremor, agitatie 8 
Hyperventilatie 8 
Verkeersongeval 8 
Huwelijksproblemen 8 

*Een probleemdrinker kan meer dan een probleem 
of symptoom hebben. 

afgelopen jaren alcohol-gerelateerde pro
blematiek kon vaststellen. Daaronder zul
len zeker patienten zijn bij wie het pro
bleem niet meer actueel is of niet meer 
bestaat. Het is onbekend of mens en die in 
de registratieperiode als problematisch 
drinker zijn gediagnostiseerd, dit ook nog 
waren op 1 juli 1987. 

In hoeverre toegenomen vaardigheid 
met betrekking tot het vroeg herkennen 
van probleemdrinkers in de loop van de 
onderzoeksperiode heeft bijgedragen aan 
het op peil houden van het aantal opge
spoorde probleemdrinkers is niet te 
zeggen. 

Van de opgespoorde patienten bleek een 
aanzienlijk deel reeds als probleemdrinker 
bekend in de archiefgegevens van v66r 
1982. Een goed bijgewerkte probleemlijst 
zou dit soort gegevens kunnen bevatten en 
daardoor het aantal bekende probleem
drinkers kunnen vergroten. Ontbreekt zo'n 
systeem of schiet de praktijkvoering te kort 
in deze ondersteunende taak, dan blijft 
relevante informatie onbenut. 

Het consequent aandacht hebben voor 
de eventuele aanwezigheid van alcohol
gerelateerde problematiek bij het duiden 
van klachten of het formuleren van een 
werkhypothese is een belangrijke taak van 
de huisarts. Deze werkwijze - die ook 
gepropageerd wordt door de Stichting 
0&0 in het SP A-projectlO - biedt steun bij 
klachten die zowel bij de arts als bij de 
patient een gevoel van ongerustheid kun
nen geven. Klachten als een veranderde 
defecatie, algehele malaise en duizeligheid 
brengen de arts vaak in onzekerheid in 
verb and met de mogeJijkheid van een ma
ligniteit, systeemziekte of ander ernstig lij
den. Die onzekerheid kan er de oorzaak 
van zijn dat onnodig diagnostisch onder
zoek wordt aangevraagd (echoscopie, ront
genonderzoek, laboratoriumonderzoek) of 
dat de patient wordt verwezen naar een 
specialist. Op grond van a priori kansen is 
bij dergelijke klachten in de huisartsprak
tijk eerder te denken aan problema tisch 
drinken dan aan een ernstig organisch 
lijden. 

Door in de patientbenadering en pro
bleemverheldering een stap in te bouwen 
waarbij eerst alcoholproblematiek wordt 
overwogen, kan somatische fixatie en een 
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onjuist gebruik van gezondheidsvoor
zieningen worden voorkomen. Bij de arts 
vermindert dat de druk tot defensiefhande
len om te bewijzen dat er somatisch niets 
ernstigs aan de hand is. Het is een werk
wijze die de patient het gevoel geeft dat hij 
beter begrepen wordt. Het geeft de patient 
inzicht in het ontstaansmechanisme van 
zijn klachten, hetgeen ertoe kan bijdragen 
dat hij beter met die mechanismen leert 
omgaan. 
De ervaring met deze 'opsporingsactie' 
heeft ons geleerd dat deze werkwijze goed 
is in te passen in de dagelijkse praktijkvoe
ring en weinig tijd vergt. In hoeverre deze 
werkwijze resulteert in een betere en effec
tievere zorgverlening, is uit dit onderzoek 
niet te concluderen. Evaluatie van inter
ventie-effecten is een interessant gebied 
voor verder onderzoek. 
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Abstract 
Van Rens HAJ, Cornel M, Van Zutphen WM. 
Recognition of problematic alcohol use in gene
ral practice. Huisarts Wet 1989; 32(2): 48-50. 
Problem drinkers are very often not recognized 
by their general practitioners as such. This study 
examines how many patients with alcohol-rela
ted problems can be tracked down by routinely 
inquiring about problematic alcohol use in all 
complaints with no obvious demonstrable cause. 
The investigation was carried out in a general 
practice with two partners with a list of 4000 
patients. 

Over a period of 5.5 years 274 problem drin
kers were identified, most of them due to the 
active inquiries of the general practitioner and 34 
per cent on the basis of information from the 
patient or from third parties. Of these problem 
drinkers, approximately half had not been previ
ously recognized. 

The method described can be easily fitted into 
daily practice and costs little time. To what 
extent this approach results in better and more 
effective care cannot however be determined 
from this study. 
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