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VOORWOORD

Zoals reeds een aantal jaren te doen gebruikelijk opende de vakgroep Klinische Psy-
chologie en Persoonlijkheidsleer op vrijdag 15 september 1995 het academisch jaar 
met het Symposium Klinische Psychologie Nijmegen. Dit jaar was dit de zesde keer. 
Jaarlijks wordt dit Symposium aangeboden aan studenten en stagebegeleiders van 
de afstudeerrichting Klinische Psychologie, alsmede aan de assistent klinisch psy-
chologen (akpio’s) van praktijkopleiders van de Postdoctorale Beroepsopleiding tot 
Klinisch Psycholoog.

Het onderzoekprogramma van onze vakgroep is georganiseerd in een drietal resear-
chgroepen. Nadat vorig jaar de Nijmegen Researchgroep Preventie en Psychopatholo-
gie het programma voor het Symposium had samengesteld, viel dit jaar deze eer te beurt 
aan de University of Nijmegen Research Group on Addictive Behaviors (UNRAB). 
In deze researchgroep wordt onderzoek verricht naar verslavingsgedrag.

De keuze voor het onderwerp van het Symposium is ingegeven door de overtuiging 
dat de alcoholzorg nog steeds onvoldoende aandacht krijgt in de reguliere gezond-
heidszorg. De titel van het Symposium Wie doet er nog aan alcoholzorg? beoogt de 
bezorgdheid hierover uit te drukken. Behalve bijdragen van onderzoekers van onze 
groep zijn ook een tweetal bijdragen van externe onderzoekers opgenomen.

15 september 1995 
 
C. P. F. van der Staak 
G. M. Schippers 
C. A. L. Hoogduin
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TEN GELEIDE

De zorg voor mensen met alcoholproblemen lijkt heden ten dage minder aandacht te 
krijgen dan zij verdient. Vooral buiten de categorale zorg, in ziekenhuizen en GGZ, 
worden de minder ernstige vormen van alcoholproblematiek te weinig onderkend en 
behandeld. De huisarts doet (nog) maar mondjesmaat aan vroegtijdige herkenning 
en behandeling. In algemene ziekenhuizen, ook op de PAAZ, vindt wel detoxificatie 
plaats, maar gedragsveranderende alcoholzorg is vaak afwezig. De RIAGG’s en de 
niet-categorale psychiatrische klinieken herkennen alcoholproblematiek onvoldoen-
de, of hanteren deze als contra-indicatie. Daar komt bij dat de CAD’s vooral aandacht 
(moeten) besteden aan overlast door illegale drugs, die maatschappelijk zoveel zicht-
baarder is. Wordt daarmee een belangrijk deel van degenen die problematisch alcohol 
gebruiken naast andere (aanmeldings)klachten, adequate hulp onthouden? 

In deze bundel wordt op die vraag ingegaan vanuit historisch, methodisch en beleids-
matig perspectief. 

In de openingsbijdrage belicht Van der Staak leven en werk van de Engelse dichter 
Dylan Thomas, waar de alcohol kenmerkende sporen in heeft achtergelaten.

Bovens schetst de betreurenswaardige positie en ontwikkeling van de alcoholhulp-
verlening in Nederland. Hij geeft ook enkele gunstige trends aan, zoals alcohol en 
werk- en alcohol en verkeer-projecten

Van der Stel plaatst het alcoholgebruik en de alcoholhulpverlening in het licht van 
de Westerse beschavingsgeschiedenis in de afgelopen eeuwen.

Volgens Schippers kan de motivatie om problematisch alcoholgebruik te verande-
ren op een geprotocolleerde wijze worden vergroot, onder meer met de Doorlichting 
Voorlichting Alcoholgebruik.

Lammers presenteert het belang en de ontwikkeling van vrouwenhulpverlening als 
methodiek in de verslavingszorg, onder andere aan de hand van een inventarisatie in 
het veld.

Tenslotte bespreken De Vries en Breteler enkele methodieken en onderzoeksresul-
taten met betrekking tot het tijdig signaleren en behandelen van problematisch alco-
holgebruik in de huisartspraktijk.
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DYLAN THOMAS EN HET STERVEN VAN HET LICHT

C. P. F. van der Staak

Als we spreken over alcoholzorg hebben we het over zorg aan mensen die problemen 
hebben met alcohol, die meer drinken dan goed voor hen is. Te veel alcohol schaadt 
persoonlijke relaties, te veel alcohol schaadt de prestatie in het werk. Voor de uitoe-
fening van de meeste beroepen wordt het gebruik van alcohol en zeker van een over-
maat aan alcohol als schadelijk gezien voor de kwaliteit van het werk.

Een uitzondering hierop vormt mogelijk het beroep, zo u wilt de roeping van kun-
stenaar. Kunstenaars, en met name schrijvers, staan erom bekend dat zij meer dan 
gemiddeld alcohol drinken. De literatuur kent vele grote drinkers die niettemin een 
grote faam als schrijver hebben verkregen. Dit grote drinken wordt vaak verantwoord 
met de opvatting dat alcohol bevorderlijk is voor de literaire creativiteit en dat we 
overmatig alcoholgebruik van schrijvers moeten aanvaarden, omdat we daaraan hun 
grote meesterwerken danken.

In mijn bijdrage zal ik stilstaan bij de vraag of deze opvatting juist is. Alvorens het 
psychologisch onderzoek aangaande deze kwestie samen te vatten zal ik een beschrij-
ving geven van het leven en het werk van de Engelse dichter Dylan Thomas, die een 
legendarische dichter maar niet minder legendarische drinker was. Ik zal me daarbij 
in belangrijke mate baseren op de biografie van Fitzgibbon (1965).

Genoemde dichter stierf op 9 november 1953 stierf in New York. Hij werd 39 jaar. 
Hoewel in het autopsierapport als doodsoorzaak “herseninsult” werd opgegeven is 
alcohol intoxicatie een waarschijnlijker diagnose. Het is aannemelijk dat overmatig 
alcoholgebruik, niet alleen in de dagen vlak voor zijn dood maar in het gehele voor-
afgaande leven, een belangrijke bijdrage leverde aan zijn vroegtijdige dood. Dylan 
Thomas wordt beschouwd als een van de grootste Engelse dichters van deze eeuw. 
Hij heeft een grote invloed uitgeoefend op het werk van latere dichters over de gehele 
wereld. Dylan Thomas beschouwde zijn werk als een gevecht van het licht tegen de 
duisternis. Zoals hij zelf schreef:

Mijn poëzie is bruikbaar voor mij, of behoort dat te zijn, om één reden: 
het is de weergave van mijn individuele strijd vanuit de duisternis naar 
een of andere vorm van licht.

(Dylan Thomas 1934, in Jones, 1963, p. 20).
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Als dichter wilde hij daarin verder gaan dan Freud was gekomen:

Freud wierp licht op het stukje duisternis dat hij had onthuld. Door 
gebruik te maken van het zicht dat het licht biedt en van de kennis van de 
verborgen naaktheid, moet de poëzie meer verborgen oorzaken in de hel-
dere naaktheid van het licht trekken dan waarvan Freud een notie had.

(Dylan Thomas, 1934, in Jones, 1963, p. 19).

Dit gevecht, dat hij ook zag als een gevecht van het leven tegen de dood, is natuurlijk 
een bij voorbaat verloren gevecht. Maar dat weerhield hem er niet van de strijd met 
grote hevigheid te voeren. Kort voor de dood van zijn vader, die niet lang voorafging 
aan zijn eigen dood schreef hij een van zijn mooiste gedichten: Do not go gentle into 
that good night:

Ga toch niet zacht in de goede nacht, 
De oude dag moet gloeien en tieren als de avond valt; 
Raast, raast tegen het sterven van het licht.

(Dylan Thomas, The Poems, 1974, no. 162).

Zijn leven was een korte, maar heftige flakkering. Hij leefde altijd met het gevoel 
haast te hebben, omdat hem slechts een kort leven beschoren zou zijn. Zijn leefstijl 
droeg er toe bij om dit waar te maken.

Biografische gegevens
Dylan Marlais Thomas werd geboren op 27 oktober 1914 in de havenstad Swansea in 
Wales. Hij was de zoon van David John Thomas en Florence Hannah Williams. Hij 
had één zus Nancy die 81/2 jaar ouder was dan hijzelf. Hoewel zijn ouders van Welshe 
oorsprong waren, werd er thuis Engels gesproken. Zijn vader had voor hem de on-
gebruikelijke voornaam Dylan gekozen uit de Welshe mythologie. In de Mabinogion 
wordt de geboorte van een goudharig kind beschreven dat als naam krijgt Dylan Eil 
Ton, wat betekent: Zeezoon van de Golf. De tweede voornaam Marlais was ontleend 
aan Gwilym Marlais, een bekende Welshe priester-dichter uit die dagen en een oom 
van Dylan’s vader. Met het kiezen van deze namen legde Dylan’s vader diens bestem-
ming reeds gedeeltelijk vast. Zijn Welshe oorsprong werd ermee uitgedrukt, alsmede 
de wens dat Dylan in tegenstelling tot zijn vader wèl een geslaagde dichter zou wor-
den. Dichters en priesters werden hoog gewaardeerd in Wales vanwege hun preken en 
declamaties die werden ingezet in de strijd tegen de seksuele lust en de drankzucht, 
die als de grootste ondeugden in het Wales van die dagen werden gezien.

Dylan’s vader was leraar Engels op de Grammar School in Swansea. Hij kon mooi 
declameren en werd gevreesd om zijn strengheid en sarcastische, cholerische uitval-
len. Hij ging elke avond naar de pub, waar hij een gewaardeerde intellectuele gast 
was. Thuis leefde hij sterk geïsoleerd van de rest van het gezin. Hij was een eenzame 
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man die gedichten schreef, die maar niet gepubliceerd werden. Dylan’s relatie met zijn 
vader was van de aanvang af er een van respect, zelfs liefde, maar weinig intimiteit 
en vriendschap. Dylan’s moeder was een kinderlijk eenvoudige vrouw met een diep 
geloof en een warm hart. Zij verwende hem met een mateloze onkritische liefde, zijn 
leven lang. Ze was vrolijk en kon goed overweg met haar norse man. Dylan had zijn 
moeders uiterlijke trekken, alsook haar vrolijkheid, vriendelijkheid en generositeit.

Dylan was een ziekelijk kind met zwakke longen en lever. Hij had breekbare botten 
die hij gedurende zijn gehele leven regelmatig brak. Hij overdreef zijn lichamelijke 
zwakheid graag. Feit is dat hij als kind veel in bed lag, veel later dan andere kinderen 
naar school ging en zich zijn rol als ziekelijk kind thuis graag liet aanleunen. Buitens-
huis was hij actief, ondeugend.

Zijn moeder verwende hem sterk, zoals gezegd, niet alleen vanuit haar zorgzame 
aard, maar ook vanwege zijn zwakke gezondheid. Illustratief hiervoor is dat hij op 
17-jarige leeftijd nog niet zelf geleerd had om bij het ontbijt zelf zijn gekookt eitje te 
pellen.

Op 4-jarige leeftijd las zijn vader hem al voor uit het werk van Shakespeare. Vanaf 
die tijd schreef hij ook al gedichtjes over huiselijke dingen. Totdat hij naar de Gram-
mar School ging, op 11-jarige leeftijd, was hij een eenzaam kind.

Hij was op school een spijbelaar. Vanaf het begin ontbrak bij hem het streven naar 
een academische opleiding en carrière, hoewel hij daarvoor wel de capaciteiten leek 
te hebben. Hij had goede punten voor Engels, slechte punten voor alle andere vakken. 
Later beschreef hij zichzelf als volgt: “Hij was drieëndertigste in trigonometrie en 
was, zoals verwacht mocht worden, hoofdredacteur van de schoolkrant” (in: Fitzgib-
bon, 1965, p. 50). Al in zijn eerste kwartaal op school verscheen er een gedicht van 
hem in de schoolkrant.

Klein van stuk als hij was, wilde hij excelleren, records vestigen. Hij was een goede 
hardloper. Hij won een cross-country loop en kwam met een foto in de krant. Hij, die 
in zijn latere leven altijd alles verloor, bewaarde deze foto in zijn portefeuille tot zijn 
dood.

De school was, evenals zijn ouderlijk huis, zeer tolerant. Er waren op school al-
tijd mensen, zoals die er ook in de rest van zijn leven zouden blijven, die graag voor 
Dylan wilden zorgen. Hij was kwetsbaar en wist dit tot zijn voordeel aan te wenden. 
Hij vertoonde een meervoudigheid in zijn persoonlijkheid die voortkwam uit een ver-
langen om niet alleen te voldoen aan het beeld dat hij voor zichzelf gecreëerd had 
maar tevens aan de indrukken die anderen zich van hem gevormd hadden of waarvan 
hij dacht dat ze die hadden of zouden kunnen krijgen. Hij had een zekere leugenach-
tigheid die eigen is aan de Kelten die in eeuwen van onderdrukking geleerd hebben 
te voldoen aan het beeld dat de Engelse overheersers graag van hen zagen. Dylan 
kon een ander de indruk geven dat hij hem of haar zeer graag mocht door een instant 
intimiteit te creëren. Zijn vrienden hield hij bij voorkeur van elkaar gescheiden om te 
voorkomen dat hij betrapt zou worden op leugens. Hij was gek op films en op acteren. 
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Hij speelde in toneeluitvoeringen op school. Acteren werd na het dichterschap zijn 
tweede roeping, niet alleen op de planken maar evenzeer in het dagelijkse leven.

Op 15-jarige leeftijd schreef hij een scherpzinnige verhandeling in de schoolkrant 
over moderne poëzie. Hierin maakte hij duidelijk dat het gevoel, de smaak, de kleur, 
het geluid van een woord voor hem belangrijker waren dan de betekenis. Hij scherpte 
zijn schrijftalent en deed er tegelijkertijd alles aan om zijn schoolloopbaan te laten 
mislukken. In 1931 verliet hij op 17-jarige leeftijd de Grammar School zonder diplo-
ma om zich helemaal aan de literatuur te kunnen wijden.

Dylan probeerde hierna als journalist aan de kost te komen. In een periode van 4 
jaar schreef hij de meeste van zijn gedichten die vaak pas jaren later, na bewerking, 
gepubliceerd werden. Driekwart van zijn poëtisch werk kwam toen tot stand.

Als journalist liep hij er de kantjes van af. Hij zat vaak in de pub waar hij graag 
het middelpunt was met sterke verhalen. Hij speelde in een amateurtoneelgezelschap, 
maar kon zich ook daar niet in de geëiste discipline schikken. 

In die tijd schreef hij een artikel over een door hem geliefde 19e-eeuwse dichter, 
dat iets zegt over hoe hij zelf wilde zijn:

Niemand kan ontkennen dat de meest attractieve figuren in de literatuur 
altijd diegenen zijn rond wie een wereld van leugens en legenden is ge-
woven, die half mythische artiesten wier werkelijke karakter voor altijd 
verhuld blijft onder een sluier van buitenissigheid.

(Dylan Thomas in Fitzgibbon, 1965, p. 72).

In dat kringetje van bohémiens in Swansea leerde hij de belangrijkste vrienden voor 
de rest van zijn leven kennen: Dan Jones, Vernon Watkins, Trevor Hughes. Zij lazen 
literatuur en debatteerden over het leven. Er werd stevig gedronken. Dylan Thomas 
hield van alcohol, vooral bier. Drinken was een teken van mannelijkheid, van vrij-
heid. Tegelijkertijd was het zondig en ook daarom aantrekkelijk. Het paste bij zijn 
dichtersimago. En hij vond het gewoon lekker. Verder rookte hij als een ketter en was 
hij verzot op snoep.

Nog mannelijker dan drinken beschouwde hij het versieren van vrouwen en Dylan 
schepte daar flink over op, hoewel zijn werkelijke Don Juan gedrag meeviel. Wel 
tonen zijn gedichten een sterke preoccupatie met seksualiteit. Andere belangrijke the-
ma’s zijn geboorte en dood, de dood gezien als tegendeel van het leven, zoals de duis-
ternis het tegendeel is van het licht, de nacht het tegendeel van de dag.

In zijn 19e levensjaar verscheen zijn eerste gedicht in het landelijk literair week-
blad New English Weekly. De titel was: And death shall have no dominion.

Minnaars zullen vergaan, maar de liefde niet; 
En de dood zal geen domein hebben.

(Dylan Thomas, The Poems, 1974, no. 48).
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Dylan begon een correspondentie met Pamela Hansford Johnson, een dichteres die 
onder de indruk was van Dylan’s gedichten. In Swansea voelde hij zich in toenemende 
mate ongelukkig: “Too much thinkin’, too much talkin’, too much alcohol” (Dylan 
Thomas, in Fitzgibbon, 1965, p. 118). Hij voelde zich niet gezond. Zijn huisarts waar-
schuwde hem dat hij nog maar een jaar of vier te leven had als hij zo doorging. Zijn 
stemming was depressief en dat had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat 
zijn vader, die voor hem belangrijk bleef, keelkanker kreeg. Verder speelde daarbij 
seksuele frustratie een rol, zich uitend in veelvuldig masturberen met angst voor de 
schadelijke gevolgen. Tenslotte leed hij aan gebrek aan erkenning voor zijn werk. Hij 
reageerde razend op negatieve kritiek, zeker als hij het gevoel had dat hij intellectueel, 
sociaal of fysiek geminacht werd. Hij wendde ziekte voor, in dit geval tuberculose. 
Net als op de Grammar School verzekerde hij zich daardoor van de zorg van zijn 
omgeving.

Een van de critici schreef dat zijn gedichten obscuur waren, niet te begrijpen, een 
soort trance-achtig, automatisch schrijven. Dat was kritiek die hij ook van zijn vader 
te horen kreeg. Na de publikatie van zijn gedicht Light breaks where no sun shines 
(D. Thomas, The Poems, 1971, no 78) ontstond een rel vanwege de regel: Een kaars in 
de dijen die jeugd en zaad verwarmt. Dat deed zijn naam als dichter geen kwaad. De 
schrijver Stephen Spender deed een goed woordje voor hem (Hegener, 1995).

In 1934 kreeg hij de poëzieprijs van het zondagsblad Sunday Referee. Zijn vriendin 
Pamela Hansford Johnson op wie hij intussen via de correspondentie verliefd was ge-
worden had deze prijs het jaar tevoren gehad. De prijs bestond uit het publiceren van 
een dichtbundel. Dat werd de bundel 18 Poems die eind 1934 verscheen. Een van zijn 
beste gedichten uit die tijd is The force that through the green fuse drives the flower.

De kracht die de bloem aandrijft door de groene lont 
Drijft mijn groene jeugd aan; die de wortels van bomen verdort 
Vernietigt mij. 
En stom als ik ben kan ik de gekromde rozestam niet zeggen 
Dat dezelfde winterse koorts mijn jeugd gebogen heeft.

( Dylan Thomas, The Poems, 1974, no. 73).

Dylan probeerde werk te vinden in London. Hij schreef vele brieven waarin hij niet te-
rughoudend was in het aanprijzen van zichzelf. Onder invloed van Pamela probeerde 
hij te stoppen met drinken en roken en zijn gezondheid te bevorderen. Dat lukte maar 
matig. Ook het dichten ging moeilijk. In een brief aan Pamela schreef hij:
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Ik voel al mijn spieren samentrekken als ik enkele samenhangende woor-
den probeer te slepen uit de woorden die draaikolken rond mijn eeuwige 
ideeën over het belang van de dood in het leven; woorden die kunnen 
verklaren hoe het sterrenstelsel van de dood te zien is in de hemelbaan 
van een voet of een bloem, net zo geordend als in de hemel van het graf. 
Maar als de woorden komen, beroof ik ze zo grondig van hun associaties 
met het leven dat alleen de dood in de woorden achterblijft.

(Dylan Thomas, in Fitzgibbon, 1965, p. 135).

Zwaarmoedigheid bleef troef. In een latere brief schreef hij:

Ik ben het eens met Boeddha dat het kwaad het wezen is van het leven. 
Behalve het in het geheel niet geboren te zijn, is het het beste om jong te 
sterven.

(Dylan Thomas, in Fitzgibbon, 1965, p. 141).

In mei 1934, een maand nadat hij de poëzieprijs had gekregen, bekende hij in een 
brief aan Pamela dat hij in een bui van dagenlange dronkenschap met een andere 
vrouw naar bed was geweest. Sommige biografen betwijfelen of hij hierin volledig 
de waarheid sprak. Zeker is dat hij zich schuldig voelde en ten einde raad was. De 
brief was een noodkreet. Er is een overeenkomst met zijn laatste levensdagen in New 
York. Dylan Thomas had het gevoel voor de poorten van de hel te verkeren. Hij had 
een puriteinse inslag en ook later in zijn leven ging hij nooit met andere vrouwen naar 
bed, behalve als hij zwaar gedronken had, wat overigens nogal eens voorkwam. Toch 
zocht hij altijd meer een bed en koesterende verzorging dan vurige passie.

Pamela vergaf hem, maar hield een huwelijksaanzoek aan. Ze maakte zich zorgen 
over Dylan’s drankgebruik. Ze vormde een comité van waakzaamheid, maar dat kon 
Dylan niet waarderen. Hij wilde altijd wel dat vrouwen voor hem zorgden als hij ziek 
was of in de narigheid zat, maar ze moesten niet proberen te voorkomen dat hij ziek 
werd of zich in de nesten werkte. Dat was een aanslag op zijn vrijheid (Fitzgibbon, 
1965, p. 151). Toen Pamela in september 1934 bij een bezoek aan zijn ouderlijk huis 
ontdekte dat Dylan haar voorgelogen had over zijn leeftijd en zich 2 jaar ouder had 
voorgedaan om even oud te lijken als zij, was het definitief met de liefde gedaan.

Dylan Thomas trok naar London en ging samenwonen met een vriend. Hij leerde 
de pubs in Soho kennen, waar hij weldra een opvallende klant werd. Hij praatte veel, 
was onderhoudend, humoristisch, maar het was nooit een monoloog; altijd was hij 
gericht op communicatie.

Op zijn kamer was het steeds een vreselijke puinhoop. Nacht aan nacht kwam hij 
dronken thuis, viel gekleed op bed en bewaarde altijd een fles bier voor het ontbijt. 
Aan geld steeds gebrek. Een vriend van hem zei hierover: “Bij de zeldzame gelegen-
heden dat Dylan thuis was voor het ontbijt, had hij niets liever dan bier, cake en een 
appel. Voor zover ik weet, varieerde hij in die dagen nooit op deze samenstelling, 
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behalve dat hij soms de cake wegliet, of de appel, maar nooit het bier.” (Fitzgibbon, 
1965, p. 180).

Dit was het patroon van de volgende 3 jaren van zijn leven: te veel gepraat, te veel 
drank, te veel vrouwen, uitputting en af en toe de vlucht naar Wales.

In 1935 bracht hij een aantal weken vakantie door in Donegal, Ierland. Hier werkte 
hij hard aan zijn tweede dichtbundel: Twenty five poems, bewerkingen van gedichten 
die hij eerder had geschreven. Zijn uitgever had kritiek op de gedichten. Hij vond dat 
poëzie “... de expressie hoort te zijn van de persoonlijkheid van de dichter na het con-
flict en niet tijdens het conflict” (Fitzgibbon, 1965, p. 196). Dylan Thomas weerlegde 
de kritiek en de gedichten werden nagenoeg ongewijzigd gepubliceerd in september 
1936. Zijn tweede bundel verkocht zeer goed.

In april 1936 ontmoette hij Caitlin McNamara, half Iers, half Frans van afkomst. 
Zij was een danseres met een licht ontvlambaar temperament. Ze werden meteen ver-
liefd op elkaar. Dylan bleef van haar houden tot zijn dood, 171/2 jaar later. Toch, als 
zij er niet was, kwam het niet bij hem op dat hij trouw moest zijn. Wel schreef hij 
liefdesbrieven.

Dylan Thomas voldeed geheel aan het beeld van de bohémien. Hij was vies, stonk, 
was vaak dronken en uitzinnig. Hij speelde het spel van de dronken dichter: “We all 
have to sing for our supper” (Fitzgibbon, 1965, p. 217).

Gedurende zijn hele leven ontgroeide hij niet zijn puberale versierdersgedrag uit de 
Soho, zomin als hij zijn kinderlijke trekken uit de kindertijd ooit kwijt raakte. Zodra 
er publiek was begon hij te acteren. Zijn drinken werd alleen beperkt door geldgebrek. 
Als hij geld had, was hij gul.

Dylan maakte zich voortdurend schuldig aan diefstal van kleding, vooral shirts. Hij 
leende maar gaf nooit terug. Kleding was belangrijk voor hem, hoe ongewassen hij 
ook was. Het vuil was een symbool van vrijheid. Het had ook te maken met het feit 
dat hij als kind nooit voor zichzelf had leren zorgen. De verantwoordelijkheid voor 
een zelfstandig leven kon hij niet aan.

Op 11 juli 1937 trad hij in het huwelijk met Caitlin. Dylan verwachtte dat Caitlin 
voor hem zou zorgen, zoals zijn moeder dat had gedaan, steeds toegewend en verge-
vend. De eerste tijd van het huwelijk was produktief en gelukkig, hoewel geldgebrek 
een voortdurend probleem bleef. Dylan bedelde voortdurend om geld. Nadat ze eerst 
een tijd bij zijn ouders en bij Caitlin’s moeder hadden ingewoond, konden ze een 
vissershuisje huren in Lougharne, een klein dorpje in Wales. Dit paste hem als een 
handschoen. Hij was nooit gelukkiger dan in die tijd. Hier schreef hij zijn beste ver-
halen die in 1940 gepubliceerd werden in de verhalenbundel Portrait of the artist as a 
young dog (Dylan Thomas, 1940).

Tijdens de openingsuren van de pub werd er meestal niet gewerkt. Hij was een 
vaste klant en Caitlin ging steeds vaker met hem mee. In januari 1939 werd hun oud-
ste zoon geboren, welke gebeurtenis bij Dylan een nostalgie opwekte naar zijn eigen 
kindertijd, het verloren paradijs van de onschuld. Zij zouden later nog twee kinderen 
krijgen.
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Toen de oorlog uitbrak vreesde Dylan opgeroepen te worden voor het leger. Hij 
overwoog dienst te weigeren maar werd afgekeurd vanwege zijn zwakke longen. Tij-
dens de oorlog ging hij radio- en filmscripts schrijven, waarvoor hij vaak in London 
moest zijn. Caitlin was hier niet blij mee. Zij vond dat hij daarmee zijn kunstenaar-
schap verzaakte en bovendien was hij vaak van huis weg. Wel kreeg hij daardoor een 
geregeld inkomen, maar dat werd overwegend aan drank uitgegeven. In 1943 ging 
hij weer gedichten schrijven, die anders van toon waren dan zijn eerdere werk, meer 
volwassen. In 1946 verscheen zijn derde bundel Death and entrances die wederom 
enthousiast ontvangen werd.

Er trad steeds meer een splitsing op tussen Dylan Thomas, de dichter, en Dylan 
Thomas de drinker, de cynische en corrupte grappenmaker. Hij werd beroemd niet 
alleen om zijn dichterschap maar ook om zijn dronkenschap en hij werkte zelf hard 
mee aan het creëren van deze legende. Caitlin kon furieus tegen hem te keer gaan en 
naarmate hij beroemder werd, werden de echtelijke ruzies heftiger.

Geldgebrek bleef een voortdurend probleem. Dylan zag er geen been in te leven 
op de zak van zijn vrienden en zelfs geld van hen te stelen. Vanaf 1943 woonden ze 
jarenlang in woningen die het echtpaar ter beschikking werden gesteld door Margaret 
Taylor, de rijke echtgenote van de Oxfordse historicus, A. J. P. Taylor. Zij had een ido-
late bewondering voor Dylan en probeerde hem een onbekommerd leven te bezorgen 
waardoor hij zich volledig zou kunnen wijden aan de kunst.

Na het einde van de oorlog in 1945 zou Dylan Thomas nog acht jaar te leven heb-
ben. Hij was ervan overtuigd dat hem geen lang leven beschoren zou zijn. Het leven 
was te hard voor hem. Het geld, de ouderlijke zorg, de beslommeringen van het huis-
houden, het was allemaal te veel voor hem. Als het gezin Thomas met de trein reisde, 
zat Dylan altijd in een andere coupé dan de rest van het gezin. Niet dat hij niet van 
zijn kinderen hield, maar hij kon de drukte niet aan. Zijn werk was het enige waaraan 
hij een absolute toewijding had.

Van 1945 tot 1949 woonde hij met zijn gezin in de buurt van London, vanwaar hij 
op uitnodiging reizen maakte naar Ierland, Italië en Tsjechoslowakije. In 1949 keerde 
hij terug naar zijn geliefde dorp Laugharne in Wales waar het gezin eerder had ge-
woond. Vandaar uit reisde hij één keer naar Iran en vier keer naar de Verenigde Staten.

In de jaren na de oorlog vond hij een nieuwe bron van inkomsten: het lezen van 
verhalen en gedichten voor de BBC. Maar als hij zijn honorarium had ontvangen, was 
meestal het enige wat hij thuisbracht een nijdige kater. Zijn afspraken kwam hij vaak 
niet na, wat hem aanleiding gaf tot omstandige maar steeds onoprechter klinkende 
verontschuldigingen. Behalve bewonderaars kreeg hij ook felle critici, die vaak nog 
niet eens zozeer zijn werk als wel zijn leefstijl verwierpen. Caitlin werd steeds jaloer-
ser, niet alleen vanwege zijn regelmatige ontrouw, maar ook vanwege zijn financiële 
afhankelijkheid van de rijke patrones Margaret Taylor.

Boven zijn schaarser wordende gedichten van die jaren hing de hooghartige havik 
van de dood, zoals met name verbeeld in het gedicht Over Sir John’s Hill (Dylan Tho-
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mas, The Poems, no. 159). De realiteit van de dood werd steeds meer intrinsiek deel 
van zijn leven. De bom van Hiroshima droeg bij aan dit besef.

De gezondheid van Dylan’s vader ging achteruit. Hij was nooit helemaal genezen 
van zijn keelkanker in 1932 en was geleidelijk een invalide man geworden. Nadat in 
1948 Dylan’s moeder in het ziekenhuis had gelegen met een gebroken knie, werden 
beide ouders afhankelijk van de zorg van Dylan, maar vooral van Caitlin. In 1948 
kreeg Dylan een grote aanslag van de fiscus. Sindsdien beschouwde hij de belasting-
inspecteur als een van de gieren die op zijn dood uit waren.

In mei 1949 kon het gezin Thomas, met de ouders van Dylan, verhuizen naar Laug-
harne in Wales, opnieuw dankzij de monetaire steun van Margaret Taylor. Zij betrok-
ken daar het zogenoemde Boothuis aan het estuarium van Laugharne. Hier werkte 
Dylan aan zijn laatste gedichten en zijn meest beroemde werk, het hoorspel Under 
Milkwood.

Vlak nadat het gezin zich opnieuw in Wales had gevestigd, ontving Dylan een 
uitnodiging van de Amerikaan John Malcolm Brinnin om naar de Verenigde Staten 
te komen voor een tournee van lezingen uit eigen en andermans poëtisch werk. In de 
periode tussen februari 1950 en oktober 1953 zou hij vier tournees door de Verenigde 
Staten houden die hem uitputten en waarvan de laatste zijn dood werd.

Hij werd een popidool avant la lettre. Sindsdien werden popidolen beter beschermd 
door lijfwachten en managers, hoewel ook latere popidolen soms de weelde van de 
roem niet konden dragen en ten onder gingen aan “sex and drugs and rock and roll”. 
In het begin van de jaren 50 was Dylan Thomas een nieuw en onbekend fenomeen, 
een van de eerste scheppende en uitvoerende kunstenaars die zich meester maakte 
van de massamedia maar tegelijkertijd daarvan het slachtoffer werd. Eenzaam kwam 
hij steeds aan in een van de tientallen Amerikaanse steden waar een optreden voor 
hem geprogrammeerd was; eenzaam vertrok hij weer. Tijdens zijn verblijf werd hij 
overstelpt door dwepende bewonderaars, meestal van het vrouwelijk geslacht en door 
notabelen die wel eens kennis wilden nemen van zijn legendarische drankzucht en 
promiscuïteit. Dylan probeerde waar voor zijn geld te leveren en het iedereen naar de 
zin te maken. Hij was altijd op tijd en nuchter voor zijn optreden maar dronk daarna 
bourbon whisky zoals hij in Engeland gewend was bier te drinken. Hij verdiende 
veel geld maar wierp het met bakken over de balk. De kroegtijger die hij in London 
was, werd op Amerikaanse schaal uitvergroot. Hij misdroeg zich in ontmoetingen 
met artistieke beroemdheden als Charley Chaplin en Marylin Monroe, maar wist de 
sympathie en een voorstel tot samenwerking te winnen van Igor Stravinsky die met 
hem een opera wilde componeren. Intussen schreef hij liefdevolle brieven aan Caitlin. 
Caitlin vergezelde hem op zijn tweede Amerikaanse tournee in 1952 en was vervuld 
van bezorgdheid en achterdocht.

In november 1952 werden zijn Collected Poems tot dan toe uitgegeven. Binnen 2 
jaar werden er in Groot-Brittannië 30.000 exemplaren van verkocht. In maart 1953 
werden zijn verzamelde gedichten in de Verenigde Staten uitgegeven.
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In december 1952 stierf Dylan’s vader. In 1951 had hij het beroemde gedicht ge-
schreven, dat gewijd was aan zijn vader: Do not go gentle into that good night (Dylan 
Thomas, The Poems, 1976, no 162). De dood van zijn vader was een zware slag. Tot 
het laatst toe losten zij dagelijks samen de kruiswoordpuzzel van The Times op. Zijn 
dood vormde een bevestiging van het feit dat hij de draad van zijn kunstenaarschap 
was kwijtgeraakt. Zijn artistieke levenswerk was in belangrijke mate blijven dienen 
om zijn vaders waardering te winnen. Met zijn dood verviel deze functie. Behalve zijn 
eigen gedichten las hij nog slechts pulp. Door zijn drankzucht en zijn popster-allures 
was hij het contact met zijn literaire vrienden kwijtgeraakt, Zelfs zijn vrouw Caitlin 
werd steeds meer een vijandige vreemde voor hem.

In zijn laatste levensjaar lag hij vaak ziek te bed. Ondanks hoge inkomsten uit de 
Amerikaanse tournees was zijn financiële situatie deplorabel. Caitlin overwoog een 
scheiding, mede vanwege weer een nieuwe bewonderende en zorgzame minnares die 
zich had aangediend, nu in de Verenigde Staten. Zijn laatste trip naar de Verenigde 
Staten vond plaats in oktober 1953. De vooruitzichten waren goed. Er lag een contract 
voor hem klaar dat veel geld zou gaan opleveren. Het hoorspel Under Milkwood was 
nagenoeg voltooid en werd uitgezonden waarbij hijzelf een van de stemmen vertolkte. 
Hij had een afspraak met Stravinsky om te praten over hun gezamenlijke opera. Er 
waren vooruitzichten dat het gezin een reeds lang gekoesterde wens kon realiseren om 
te emigreren naar Amerika. Maar het was te laat.

Er is een boek geschreven over Dylan Thomas’ laatste dagen in New York (Gittins, 
1986). Zeker is dat hij uitgeput was. Zeker is dat hij gedronken had. Zeker is dat hij 
van de opgeroepen arts de verkeerde medicatie kreeg. Hij raakte in coma en stierf en-
kele dagen daarna op 9 november 1953. Zijn vrouw Caitlin die was opgeroepen naar 
New York moest onder dwangverpleging worden gesteld om haar emoties de baas te 
kunnen. Dylan’s lichaam werd getransporteerd naar Laugharne in Wales en aldaar 
begraven aan de kust van zijn geliefde zee. De laatste regels van het gedicht Fern Hill 
dat handelt over zijn jeugdherinneringen werden bewaarheid:

Oh, toen ik jong was en alles makkelijk ging dankzij de tijd, 
Hield deze me groen en stervend 
Hoewel ik zong in mijn ketenen als de zee.

(Dylan Thomas, The Poems, 1974, no. 156)

Waarom Dylan dronk
Veel mensen hebben zich afgevraagd waarom Dylan Thomas zoveel dronk. Mogelijk 
speelden erfelijke factoren een rol. In zijn familie worden meerdere zware drinkers 
aangetroffen. De gehele cultuur in het Wales van die jaren was trouwens op drinken 
ingesteld. In zijn verhalen, die een vrij getrouw beeld geven van zijn jeugd, worden 
grote hoeveelheden bier genuttigd en dat is gewoon, zelfs als have en goed verpatst 
moeten worden om een pint te kunnen kopen. Dylan definieerde een alcoholist eens 
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als volgt: “een man die je niet mag en die net zoveel drinkt als jezelf” (Fitzgibbon, 
1965, p. 146).

Niet uitgesloten kan worden dat ook de situatie in het ouderlijk gezin met een veel-
eisende vader en een verwennende moeder een rol gespeeld heeft bij het ontstaan van 
een destructieve leefwijze waarin alcohol zo’n voorname plaats innam.

Zelf gaf hij als antwoord op de vraag waarom hij zoveel dronk: “Omdat het elke 
keer anders is” (Fitzgibbon, 1965, p. 147). Misschien zocht en vond hij in de drank 
steeds nieuwe ervaringen. Een andere keer was zijn antwoord: “Omdat ze het van mij 
verwachten” (Fitzgibbon, 1965, p. 147). Zeker later in zijn leven moest hij zijn imago 
waarmaken.

Hij deed zijn best om ”de grootste dronkelap van de wereld” te zijn (Fitzgibbon, 
1965, p. 146). Hij wilde graag records breken en pochte graag over de hoeveelheid 
drank die hij genuttigd had. Vlak voor zijn fatale coma in New York in 1953 was hij 
nog naar een bar geweest en kwam terug in zijn hotelkamer met de mededeling dat 
hij 18 whisky’s gedronken had. “Ik denk dat dat mijn record is”, zei hij, maar het is 
onwaarschijnlijk dat hij dat aantal toen gehaald had.

Dat drinken zijn dood kon worden, leverde ook een mogelijkheid op voor een re-
cord, vergelijkbaar met de situatie vroeger op school: “Als je niet de beste van de klas 
kunt zijn, kun je maar beter de slechtste zijn. Als je nog maar vier jaar te leven hebt, 
waarom dan geen record ervan gemaakt door het in drie te doen.” (Fitzgibbon, 1965, 
p. 49).

Het drinken had dus voor Dylan ook symbolische functies (Lammers, 1995). Het 
was een teken van mannelijkheid, van vrijheid; het was zondig en daarom aantrek-
kelijk en het was iets wat dichters doen. In de elitaire kringen waarin hij later in zijn 
leven kwam kon hij ermee choqueren. Misschien weerde hij daarmee de angst af om 
door de mand te vallen als iemand zonder veel opleiding. Hij was daar bang voor. “Op 
zekere dag krijgen ze me door” (Fitzgibbon, 1965, p. 47) zei hij eens.

Daarnaast waren er de directe functies. Hij vond drank lekker, het bevorderde zijn 
sociale gedrag in de pubs. Wellicht kon de drank ook de stress reduceren die het crea-
tieve proces van het kunstenaarschap met zich meebrengt.

Een vraag daarbij is of door de alcohol het creatieve proces van het dichten ook 
direct bevorderd kon worden. Dat is vaak verondersteld en door zijn meer kritische 
recensenten werd het hem zelfs verweten. Zijn poëzie zou daarom soms zo duister 
zijn, omdat ze in alcoholnevelen tot stand was gekomen.

Zeker is dat Dylan, met name later in zijn leven, nooit dronk tijdens het schrijven, 
overtuigd als hij was dat dat de kwaliteit van zijn poëzie niet ten goede zou komen.

Alcohol en creativiteit
De psychologie heeft zich beziggehouden met de vraag of het gebruik van alcohol de 
creativiteit kan bevorderen. Een bekende studie is die van Koski-Jännes uit 1985. Zij 
interviewde 60 Finse schrijvers met de vraag hoe zij alcohol gebruikten in hun crea-
tieve proces. Naar het oordeel van de meeste schrijvers was alcohol direct gerelateerd 
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aan verschillende aspecten van het creatieve proces. Er waren zowel positieve als 
negatieve effecten. Slechts weinig schrijvers gebruikten alcohol om direct het schrij-
ven te stimuleren. Meestal gebruiken ze alcohol als relaxatie, als sociale stimulator, 
als een manier om zorgen opzij te zetten, als een manier om nieuwe ervaringen op 
te doen, om energiek te worden of om zich los te maken van het dagelijkse leven. 
Goodwin (1973) wijst op anekdotische evidentie dat alcohol een writer’s block zou 
kunnen opheffen.

Het ziet er dus naar uit dat alcohol behulpzaam kan zijn bij het starten en het stop-
pen van het creatieve proces. Hoe zit het echter met de invloed van alcohol op het 
creatieve proces zelf?

Lang, Verret & Watt (1984) onderzochten deze vraag met het balanced placebo 
design, waarmee de farmacologische effecten en de verwachtingseffecten van alcohol 
onafhankelijk van elkaar vastgesteld kunnen worden. Objectieve maten van creativi-
teit bleken in dit experiment niet te veranderen, noch onder invloed van de feitelijke 
toediening, noch onder invloed van verwachte toediening. Wel bleek er een subjectief 
verwachtingseffect te zijn: proefpersonen die in de verwachting verkeerden alcohol 
gedronken te hebben beoordeelden hun prestatie in het experiment als meer creatief 
als proefpersonen die zulk een verwachting niet hadden.

Gustafson (1991) mat de kwantiteit van creatieve produktie na alcoholgebruik met 
behulp van de Purdue Creativity Tests. Hij vond een afname van de creatieve produk-
tie die hij toeschreef aan een verwachtingseffect, eerder dan aan een farmacologisch 
effect. Omdat hij geen volledig balanced placebo design gebruikte, kon hij hierover 
geen uitsluitsel geven. Brunke & Gilbert (1992) maten direct het creatieve schrijven 
van tekst onder invloed van alcohol, vergeleken met een controleconditie. Zij rappor-
teerden een toename van de kwantiteit van de creatieve schrijfproduktie onder invloed 
van alcohol, zonder daarbij iets te zeggen over de kwaliteit ervan. Wel merken zij in 
de discussie op, dat informele analyse van de data geen indicatie opleverde dat er zich 
een Dylan Thomas of Jack Kerouac onder hun proefpersonen bevond. Blijkbaar be-
schouwen zij deze auteurs als mensen die onder invloed van alcohol wel mooier gaan 
schrijven. Ook hun experiment laat geen onderscheid toe tussen farmacologische en 
verwachtingseffecten.

Lapp, Collins & Izzo (1994) tenslotte vonden met het balanced placebo design en 
met een gedifferentieerde meting van creativiteit dat de verwachting alcohol gedron-
ken te hebben leidde tot een verhoging van de kwaliteit van het creatieve proces. Een 
farmacologisch effect van alcohol was niet aanwezig.

Tenslotte
Hierboven werd het schaarse psychologisch onderzoek naar de causale relatie tussen 
alcohol en creativiteit samengevat. Welke suggesties levert dit onderzoek ons op met 
betrekking tot deze relatie in het werk van Dylan Thomas?

Dylan Thomas was een overmatige en problematische alcoholgebruiker. Hij was 
sterk afhankelijk van de stof. Waarschijnlijk speelden zowel biologische, familiale 
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als culturele factoren een rol bij het ontstaan van die afhankelijkheid. Later gingen 
ook zeker symbolische factoren een rol meespelen, gekoppeld aan zijn zelf gezochte 
imago van drinkende dichter.

Hij was ervan overtuigd, zeker in zijn latere jaren, dat zijn drinken de kwaliteit 
van zijn dichterlijke werk niet bevorderde. Wellicht hielp alcohol bij het starten en 
het stoppen van het creatieve proces, maar tijdens de produktiefase dronk hij niet 
meer. Het is mogelijk dat de kwaliteit van een deel van zijn vroege werk, dat soms als 
obscurantistisch werd beoordeeld, geleden heeft onder te hoog alcoholgebruik tijdens 
het schrijven. Voorzover in gecontroleerd onderzoek positieve causale effecten van 
alcohol op de kwaliteit van het creatieve proces zijn aangetoond, zijn dit verwachting-
seffecten en die worden ongetwijfeld teniet gedaan door de farmacologische effecten 
bij een overmatige inname. 

Zorg kreeg Dylan Thomas tijdens zijn leven genoeg. Een meer effectieve alcohol-
zorg voor deze geniale dichter had wellicht kunnen voorkomen dat hij op zo jonge 
leeftijd aan de drank bezweek. Ze had wellicht afbreuk gedaan aan zijn reputatie als 
legendarische drinker, maar meer goede gedichten kunnen opleveren.
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ALCOHOLZORG: GEDEELDE ZORG

R. H. L. M. Bovens

Omvang van de alcoholzorg
Het thema “is er nog alcoholzorg in Nederland” houdt de verslavingszorg in dit land 
al geruime tijd bezig. Vanaf het moment, dat het fenomeen gokverslaving zijn intrede 
deed in de verslavingszorg werd diezelfde zorg geconfronteerd met de eindigheid van 
haar mogelijkheden om iedereen die aanklopte bij een Consultatiebureau voor Alco-
hol en Drugs (CAD) te bedienen*. Dit komt het sterkst naar voren in de cijfers die elk 
jaar verzameld worden in het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (het 
LADIS) over de aantallen cliënten bij de CAD’s (zie Figuur 1)

.

Figuur 1. Aantallen cliënten ingeschreven bij de CAD’s in Nederland 1988-1995 
naar primaire problematiek.
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Uit de figuur wordt duidelijk, dat de daling van de alcoholcliëntèle gelijk opgaat met 
een stijging van de gokcliëntèle. Tegelijkertijd is bekend, dat in dezelfde periode de 

* Overigens is de benaming CAD bijna overal verdwenen en wordt in het algemeen gesproken over centra 
voor verslavingszorg. Enerzijds heeft dit te maken met het opkomen van andere verslavingsvormen als 
gokgedrag, anderzijds met het feit, dat er grotere centra zijn ontstaan door fusies van meer ambulante en 
klinische voorieningen waar het CAD er maar één van was.
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alcoholproblematiek niet is gedaald. Men zou ook kunnen zeggen, dat de daling van 
de alcoholcliëntèle wordt veroorzaakt door de toename van de aandacht voor drug-
problemen. Voor deze problematiek is echter in de geregistreerde periode ook extra 
geld beschikbaar gesteld in tegenstelling tot het budget voor gokken en alcohol. Dit 
verklaart ook waarom uit de cijfers blijkt dat bijna de helft van de cliënten overmatig 
harddruggebruik als primaire problematiek opgeeft. Het staat in geen verhouding tot 
de verdeling in problematiek: alcoholproblematiek komt ongeveer 20 keer zo vaak 
voor als harddrugproblematiek.

Waarom meer aandacht voor drugs en gokken?
De oorzaak voor de onevenredig grotere aandacht voor drugs- en gokproblematiek 
kan verklaard worden door twee factoren:
─ Harddruggebruik en soms excessief gokken spelen zich af in min of meer devi-

ante subculturen die door de doorsnee bevolking als bedreigend ervaren worden. 
Dit levert bijvoorbeeld overlastgevoelens op, onder meer als gevolg van wat 
men op straat ziet. Alcoholgebruik daarentegen kan zich ‘verheugen’ in een grote 
mate van maatschappelijke acceptatie.

─ Zowel excessief gokken als harddruggebruik gaan vaker gepaard met verwer-
vingscriminaliteit. En de bestrijding van aantasting van het eigen bezit heeft in 
deze maatschappij altijd een hoge prioriteit gekend. Mede hierdoor profiteert de 
drug- en gokzorg meer van overheidssteun, met name van de kant van Justitie, 
dan de alcoholzorg.

De relatie tussen alcohol en criminaliteit ligt veel complexer: in veel gevallen wordt 
de alcohol niet gezien als de oorzaak van criminaliteit, maar als een bevorderend 
middel. Maar evengoed heeft alcoholgebruik ook positieve kanten, zoals een vaak 
positieve bijdrage aan het sociaal verkeer tussen mensen. De negatieve kanten, zoals 
bijvoorbeeld bevordering van geweldscriminaliteit, worden veelal voor lief genomen. 
Dit laatste heeft te maken met het feit dat in deze samenleving veel mensen positieve 
ervaringen hebben met het drinken van alcohol. Er is een grote mate van acceptatie, 
waardoor men waarschijnlijk geneigd is de positieve kanten van alcohol te laten pre-
valeren boven de negatieve.

Hoe belangrijk is de volksgezondheids-invalshoek?
Degenen die klagen over een toenemende onderwaardering van de volksgezondheids-
kant van middelengebruik vergeten wel eens dat ook de ontwikkeling van de alco-
holzorg in Nederland altijd geprofiteerd heeft van de justitiële invalshoek. Toen de 
voorlopers van de huidige instellingen voor verslavingszorg zich uitsluitend nog maar 
bezighielden met alcoholzorg was het Ministerie van Justitie nog de enige financier. 
De reden hiervoor was dat fenomenen als landloperij en vechtpartijen vaak gepaard 
gingen met overmatig alcoholgebruik en met de toename van het autogebruik kwam 
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daar het rijden onder invloed bij. Pas later, in de zestiger en zeventiger jaren, werd de 
problematiek ook als een gezondheidsprobleem ervaren.

Goed beschouwd is er dus altijd wel gekeken naar het maatschappelijk nut van ver-
slavingszorg, dus ook alcoholzorg. Wat wel veranderd is, is het accent dat men hierop 
legt en de wijze waarop de overheid de zorg mede verantwoordelijk tracht te maken 
voor het uitblijven van voldoende adequate oplossingen voor het overlastprobleem. 
Dit komt tot uiting in het overheidsbeleid, waarbij via Vermindering Overlast-gelden, 
Convenant grote steden en Integraal veiligheidsbeleid momenteel forse financiële in-
jecties worden toegediend aan de verslavingszorg, waar op de reguliere gelden de af-
gelopen jaren voornamelijk is bezuinigd. Het vragen van medeverantwoordelijkheid 
van de zorg voor de bestrijding van overlast en onveiligheid is maar tot op zekere 
hoogte gerechtvaardigd. Welzeker mag er een bijdrage van de hulpverlening gevraagd 
worden, maar duidelijk dient te zijn dat het functioneren van de cliënt en zijn of haar 
welbevinden het richtsnoer dient te zijn voor de hulpverlening. Een specialist helpt 
toch ook niet iemand van een hartkwaal af, omdat daarmee de kans verkleind wordt 
dat betrokkene achter het stuur van een auto een hartaanval krijgt?

Alcoholzorg in een andere vorm
Terug naar het onderwerp: is er nog alcoholzorg in Nederland. Ik ben geneigd deze 
vraag met een voorzichtig ja te beantwoorden met de kanttekening, dat de zorg een 
ander gezicht heeft gekregen en wel in tweeërlei opzicht.

In de eerste plaats is de zorg meer vermaatschappelijkt. En in de tweede plaats is 
er sprake van nieuwe methodieken, met name voor het moment dat de problematiek 
nog minder ernstig is.

Eerst wat betreft de vermaatschappelijking van de zorg. Werd voorheen sterk ge-
focust op de persoon van de cliënt, momenteel wordt de cliënt meer gezien vanuit het 
perspectief dat hij of zij deel uitmaakt van een breder systeem. Bij intrinsieke motiva-
tie tot gedragsverandering speelt de omgeving van de betrokkene een voorname rol. 
Het zijn vaak de problemen op levensgebieden als relaties, werk en politiecontact die 
aanleiding zijn om zich te melden bij de hulpverlening. Het zal maar zelden voorko-
men dat iemand zich meldt omdat hij of zij ‘zich zomaar rot voelt’. Dit leidt tot een 
bredere aanpak waarbij omgevingsfactoren benut worden om het motivatieproces te 
versterken. Dit kan zich uiten in het betrekken van het systeem bij de therapie (ge-
zins- en relatietherapie, het betrekken van de werkgever bij de behandeling door het 
zorgen voor aangepast werk), maar ook in een meer extreme vorm door drang uit te 
oefenen op de betrokkene. Een voorbeeld hiervan is de benadering van kinderen van 
verslaafde ouders. Oorspronkelijk was de enige invalshoek van deze projecten het 
welzijn van het kind: door een vorm van casemanagement wordt beoogd het kind 
zolang mogelijk bij de ouder te laten en niet over te dragen aan de kinderbescherming 
vanuit de gedachte dat instandhouden van het systeem onder deskundige begeleiding 
uiteindelijk profijtelijker is voor het kind. Langzamerhand is gebleken dat ook de ver-
slaafde zelf hiervan kan profiteren, omdat deze alleen onder de dreiging van melding 
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bij de kinderbescherming begeleiding wenst te accepteren. Die kan er toe leiden dat 
de moeder (want daar gaat het in deze gevallen meestal om) een geregelder leven gaat 
leiden, nodig voor de opvoeding van het kind en dat is vaak de eerste stap op weg naar 
beheersing en vermindering van de verslavingsproblematiek. Er zijn elf projecten be-
kend ten behoeve van kinderen van verslaafde ouders.

Een ander voorbeeld zijn de activiteiten van de verslavingszorg met betrekking tot 
het gebruik van middelen in het bedrijfsleven. De hiermee gepaard gaande nadelige 
gevolgen zoals materiële schade, maar met name het ziekteverzuim nopen werkgevers 
in toenemende mate om aandacht te schenken aan preventieve maatregelen en bege-
leiding van werknemers. De laatste jaren zijn diverse alcohol en werk-programma’s 
opgezet door de verslavingszorg samen met het bedrijfsleven, waarin nauw wordt 
samengewerkt met de Stichting Alcon (Alcohol Consultancy). Vergelijkbaar met de 
benadering van kinderen voor verslaafde ouders is dat van de probleemdrinker mede-
werking gevraagd wordt op straffe van verlies van zijn of haar werk. Het valt moeilijk 
in te schatten met hoeveel probleemdrinkers de verslavingszorg in contact komt in 
het kader van een ondersteuningsfunctie van bedrijven. Wel is bekend, met hoeveel 
bedrijven er jaarlijks contact is vanuit de verslavingszorg en Alcon (ca. 500).

Wat betreft de nieuwe methodieken: in de praktijk blijkt, dat het niet altijd nodig is 
om te grijpen naar meer langdurige therapeutische middelen. Er zijn enkele voorbeel-
den van meer kortdurende interventies die bij specifieke groepen succes hebben opge-
leverd. In de eerste plaats denk ik hierbij aan de DVA (Doorlichting Voorlichting Al-
coholgebruik), die aan de universiteit van Nijmegen is ontwikkeld door Schippers et 
al. (zie hoofdstuk vier in deze bundel). En in de tweede plaats denk ik aan kortdurende 
interventies in strafrechtelijk verband zoals de Alcohol Verkeer Cursussen (AVC) en 
de PAD (Project Alcoholgerelateerde Delicten). Beide interventies leiden tot recidi-
vevermindering bij de deelnemers. Bij de AVC is in een aantal onderzoeken wel 30% 
reductie gemeten (Bovens, 1991) en bij de PAD 50% (Bovens & Timmermans, 1992). 
Uit dit onderzoek is gebleken dat ook de alcoholproblematiek bij betrokkenen ver-
mindert. Deze cursussen duren slechts een tweetal dagen. Op een niet-moralistische 
wijze worden deelnemers geconfronteerd met de consequenties van hun gedragingen. 
Daarbij gaat het niet alleen om de consequenties voor de omgeving (gevaar op de weg 
voor anderen, schade door vandalisme), maar ook voor de cursisten zelf. Ze krijgen 
informatie over wat alcohol met het lichaam doet en over welke straffen te wachten 
staan bij een herhaling in de toekomst. Doordat de cursisten kennis kunnen nemen van 
de schaduwzijde van hun gedrag worden zij gedwongen een kosten-baten-afweging 
te maken, hetgeen de motivatie om wat aan het gedrag te doen kan versterken. Het 
opbouwen van de motivatie is vaak een tijdrovend (en dus ook kostbaar) proces: in-
dien dit verkort kan worden door het volgen van kortdurende cursussen ontstaat meer 
ruimte om de aandacht te richten op het vervolg van de behandeling en de nazorg. 
Voorwaarde is dat het ijzer gesmeed wordt als het heet is: er dient een goede aanslui-
ting te bestaan tussen de cursussen en de hulpverlening om de opgebouwde motivatie 
vast te houden dan wel te versterken. In dit licht ontstaan binnenkort mogelijkheden 
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door de invoering van de Educatieve Maatregel Alcohol per 1 juni 1996. Het betreft 
hier een intensievere vorm van de Alcohol Verkeer Cursus, waaraan deelgenomen zal 
worden door mensen die door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) gevorderd 
worden aan een onderzoek mee te doen om na te gaan of zij nog geschikt zijn gemo-
toriseerd aan het verkeer deel te nemen. Een deel van deze populatie zal in plaats van 
een dergelijk onderzoek in staat gesteld worden de cursus te volgen en op deze wijze 
het rijbewijs kunnen behouden. Omdat het voor het overgrote deel gaat om dezelfde 
doelgroep als de AVC-doelgroep, zal de AVC verdwijnen. De Educatieve Maatregel 
Alcohol (EMA) bestaat uit zeven dagdelen. Zes hiervan zijn plenair en één dagdeel 
betreft een eindgesprek, waarin getracht wordt het in het plenaire deel geleerde te 
vertalen naar het individuele niveau. Dit biedt ook de gelegenheid bij constatering van 
serieuze alcoholproblematiek een betere aansluiting op de hulpverlening te realiseren. 
Het Ministerie van Justitie heeft de NeVIV bovendien gevraagd voor de zwaardere 
probleemgevallen onder de rijders onder invloed, maar ook voor andere delictplegers 
met zware alcoholproblematiek een taakstraf te ontwikkelen. De NeVIV denkt hierbij 
aan programma’s met educatieve elementen en intensieve trajectbegeleiding. In dit 
verband kan mogelijk de door Schippers ontwikkelde DVA nog een belangrijke rol 
gaan vervullen. Wat betreft cijfers: jaarlijks volgen 7.500 cursisten een AVC of een 
PAD. Met de komst van de EMA kan dit groeien naar ca. 12.000. Daar komt nog eens 
de leerstraf bij die ontwikkeld gaat worden in het volgende jaar (laten we zeggen ca. 
3.000 deelnemers).

Tot slot
Het geheel overziende vallen twee zaken op. In de eerste plaats kan geconstateerd 
worden dat de vrijblijvendheid waarmee hulpverleners in het verleden hun cliënten 
benaderden er vanaf is. Uitgangspunt wordt steeds meer een ‘voor wat hoort wat’-be-
nadering. In de tweede plaats blijkt dat er meer bestaat aan alcoholzorg dan beschre-
ven wordt door LADIS (ongeveer 22.000 cliënten met alcoholproblematiek in 1995). 
Met name zijn genoemd de deelnemers aan de AVC en het PAD (7.500 jaarlijks) en 
de doelgroepen in het kader van de alcohol en werk-projecten en de projecten voor 
kinderen van verslaafde ouders. Al met al levert dit het beeld op dat in kwantitatief 
opzicht de verslavingszorg met naar schatting met nog zeker 10.000 personen méér 
in contact komt dan het aantal dat in LADIS is opgenomen, dat dit aantal nog steeds 
groeit en dat zeker niet gezegd kan worden, dat deze contacten van mindere kwaliteit 
zijn.
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DRINKEN, DRANK EN DRONKENSCHAP: 
EEN HISTORISCHE SCHETS

J. C. van der Stel

Inleiding
De afgelopen vier jaar heb ik mij intensief bezig gehouden met de geschiedenis van 
het alcoholgebruik in Nederland, de drankbestrijding en de alcoholhulpverlening. Dit 
heeft geresulteerd in het proefschrift Drinken, drank en dronkenschap; vijf eeuwen 
drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Van der Stel, 1995). De ge-
gevens zijn gebaseerd op archiefonderzoek, literatuurstudie en interviews. In mijn 
onderzoek ben ik nagegaan waarom in de loop van de tijd de eisen die aan het gedrag 
van mensen worden gesteld steeds sterker gericht werden op zelfbeheersing. Ik heb 
vastgesteld dat de alcoholmatiging in dit civilisatieproces (Norbert Elias) de functie 
kreeg van pièce de résistance. Door de lange duur (vijf eeuwen) van de periode waar-
op dit onderzoek zich richtte konden enkele golfbewegingen worden onderkend in de 
wijze waarop de samenleving reageert op drankmisbruik. Eveneens konden golfbe-
wegingen worden onderkend die betrekking hebben op de wijze waarop de samenle-
ving om gaat met drankzuchtigen en alcoholisten.

Een algemene conclusie van het onderzoek is dat – ondanks allerlei tegenstrijdi-
ge bewegingen – door de bank genomen in de samenleving steeds gedisciplineerder 
met alcohol wordt omgegaan, en dat – in verhouding tot het aantal drinkers, en de 
hoogte van de alcoholconsumptie – steeds minder mensen hulp nodig hebben en/of 
zoeken voor alcoholverslaving. Deze positieve conclusie wordt in verband gebracht 
met maatschappelijke veranderingen, en is geen direct gevolg van bijvoorbeeld meer 
effectieve hulpverlening.

In deel I van het proefschrift wordt beschreven welke veranderingen zich hebben 
voorgedaan in het drankgebruik (ontdekking van distillatie en opkomst van sterke 
drank) tussen 1500 en 1900. Er wordt nagegaan waarom in de loop van de achttiende 
eeuw drankmisbruik steeds meer als een moreel, maar ook als een medisch probleem 
werd gezien. Verder wordt geanalyseerd wat de achtergronden waren van het ontstaan 
van nieuwe begrippen als ‘verslaving’ (het woord had eerst slechts betekenis binnen 
de slavenhandel) in de achttiende eeuw en ‘drankzucht’ in het begin van de negentien-
de eeuw. Met deze begrippen kreeg men vat op diegenen die zich (nog) niet konden 
aanpassen aan hogere standaarden van zelfbeheersing.

In deel II worden de ontwikkeling en de activiteiten van de drankbestrijdersorgani-
saties tussen 1800 en 1945 beschreven Verder wordt verhaald over het ontstaan – eind 
negentiende en begin twintigste eeuw – van herstellingsoorden en consultatiebureaus 



22

J. C. van der Stel

voor drankzuchtigen. Dit ‘reddingswerk’ was een vertakking van de drankbestrijding. 
De vinger wordt gelegd op – in onze ogen absoluut foute – opvattingen die in deze 
tijd opgang deden over de dreigende ‘degeneratie van het ras’ door alcoholgebruik, 
met als praktische consequenties het voeren van een pleidooi voor ‘rasverbetering’, 
gedwongen sterilisatie en het opleggen van een huwelijksverbod bij drankzuchtigen. 
Actuele discussies over gedwongen hulpverlening blijken trouwens al een lange voor-
geschiedenis te hebben.

In deel III wordt beschreven hoe na 1945 de verslavingszorg zich wist te ontwor-
stelen uit de greep van de drankbestrijders en er een netwerk van medisch georiën-
teerde consultatiebureaus werd gevormd. De inbreng van E. M. Jellinek was duidelijk 
merkbaar. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de jarenlang gevoerde discussie over de 
vraag of deze bureaus (CAD’s) in de RIAGG zouden moeten worden opgenomen. 
De vraag wordt opgeworpen of de CAD’s, door van de RIAGG af te haken, de boot 
hebben gemist.

Door het hele proefschrift heen loopt als een rode draad de vraag naar het kenmer-
kende van verslaving: is het een medische diagnose, of slechts een sociaal probleem? 
Is verslaving er altijd geweest, of is het een maatschappelijke constructie, die slechts 
binnen een bepaalde historische periode zijn geldigheid heeft? In dit artikel wil ik de 
rug keren naar alle historische details en enkele grote lijnen schetsen.

Op het grensvlak van insluiting en uitsluiting
Tot in de middeleeuwen was de zorg over onmatig gebruik van drank (wijn en bier) 
niet iets waar de autoriteiten van toen zich druk over maakten, anders dan uit over-
wegingen van openbare orde. Feodale heersers, kerkelijke en stedelijke autoriteiten 
manen op gezette tijden het volk tot inperking van hun losbandig gedrag, en bestrijden 
excessen. Uit deze tijd zijn er evenzovele bewijzen te vinden waarin de zegeningen 
van wijn en goed bier worden bezongen, als de onmatigheid wordt gegispt. Er bestaat 
dan ook nog geen coherent geheel van opvattingen over (vermeende) oorzaken van 
de onmatigheid. De machthebbers richten hun aandacht vooral op de gevolgen van 
het drankgebruik, en hun middelen ter beteugeling van ongewenst gedrag beperken 
zich tot het toepassen van geweld en uitvoeren van justitiële maatregelen. De hoogte 
van het drankgebruik is hierdoor niet beïnvloed. Deze is nog hoofdzakelijk afhanke-
lijk van economische ontwikkelingen. Niettemin willen in de late middeleeuwen de 
heersers steeds meer invloed uitoefenen op de drinkgewoonten. In eerste instantie 
richt hun aandacht zich op het volksdeel waarmee zij het meest te maken hebben, de 
hovelingen, dan op de burgerij, het stedelijk proletariaat en tenslotte de plattelands-
bevolking. Norbert Elias heeft de sociale en culturele veranderingen in West-Europa, 
alsmede de psychische voorwaarden en gevolgen daarvan blootgelegd. Een wezenlijk 
bestanddeel van civilisatie is de zelfdwang, de zelfbeheersing, die zich aanvankelijk 
richt op zinnelijke en vitale functies, maar zich allengs uitbreidt tot de sociale om-
gangsvormen.
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De eeuwwisseling in 1500 markeert een breuk in het denken over drank en dron-
kenschap. Humanisten en de navolgers van Maarten Luther en in Nederland van Cal-
vijn, trekken ten strijde tegen onmatigheid en luxueus vertoon. In de zestiende en 
zeventiende eeuw, maar ook in de daarop volgende eeuwen, zijn het in Nederland 
vooral de calvinisten die de toon zetten, eerst als predikant, geneesheer of dichter, en 
vanaf de negentiende eeuw ook als onderwijzer. Zij vertegenwoordigen de midden-
groepen, die het meest pregnant het verschil tussen goed en kwaad weten te verwoor-
den. Hoewel zij zich oriënteren op de maatschappelijke bovenlaag, streven zij deze in 
radicaliteit voorbij, om zowel hun naar boven gerichte strevingen, alsook hun wens 
zich te onderscheiden van de onderliggende laag, duidelijk uit te drukken. Dit proces 
doet zich later ook voor bij de grote maatschappelijke emancipatiebewegingen en 
wordt ook daar zichtbaar in hùn afwijzende houding tegenover drank.

Toch is er in de eerste eeuwen na de middeleeuwen nog geen sprake van drank-
bestrijding, in de betekenis die wij er heden ten dage aan geven. De kritiek blijft 
beperkt tot de excessen. Bovendien ontbreekt het theoretisch instrumentarium om de 
verschillende vormen van dronkenschap of dronkaards van elkaar te kunnen onder-
scheiden. Daarom ontbreken ook meer gedifferentieerde technieken om de gesigna-
leerde problemen aan te pakken. In deze tijd veranderen de drinkpatronen ingrijpend: 
we kunnen spreken van een geleidelijke cultivering van het drinkgedrag, ook al leidt 
dit niet tot een daling in het gebruik. In de Gouden Eeuw is er zelfs sprake van een 
ritualisering van het vele drinken, het bij bepaalde gelegenheden niet alleen geaccep-
teerde maar zelfs verplichte excessieve drankgebruik.

De veranderingen in het drinkgedrag in deze tijd zijn niet het resultaat van doel-
bewuste sociale interventies. Ingrijpend, als economische interventie, is wel de intro-
ductie van het gedistilleerd, de sterk alcoholhoudende drank die geen enkele dorstles-
sende functie meer heeft, en behalve vanwege de smaak, om zijn roesverwekkende 
eigenschap wordt gedronken. Allengs neemt het gedistilleerd als brandewijn en later 
likeur een vaste plaats in in het drankassortiment van de hogere bevolkingslagen. Bij 
de lagere klassen vervangt het gedistilleerd in de vorm van jenever in de loop van 
de achttiende eeuw het bier. Door tijdgenoten wordt vooral dit laatste gezien als een 
dramatische ontwikkeling. Aan het einde van die eeuw worden veel van de maat-
schappelijke noden al rechtstreeks in verband gebracht met sterke drank. Niet alleen 
het drinkgedrag van het volk staat onder kritiek. Zelfbeheersing, het meester zijn over 
de eigen geest en het gedrag, wordt meer en meer gezien als een noodzakelijke voor-
waarde voor verlicht burgerschap. Matig gebruik van drank en de versobering van de 
traditionele drinkrituelen worden nastrevenswaardige doelen.

De keerzijde van de drankmatiging, althans het propageren daarvan, is de indi-
viduele worsteling tegen het hevige verlangen naar de beneveling. Geneeskundigen 
zijn de eersten die in de achttiende eeuw een poging doen op een systematische wijze 
de gevolgen van drankmisbruik samen te vatten. Elementen van de ziektetheorie van 
het alcoholisme, zoals twee eeuwen later geformuleerd door Jellinek, kunnen hierin 
reeds waargenomen worden. Wezenlijk verschillend van hun voorgangers is de signa-
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lering van een ziekelijke behoefte naar hernieuwd gebruik van drank, in weerwil van 
de daardoor opgelopen schade. De overmatige gebruikers zijn slaven van de drank 
geworden. Deze waarneming kunnen we interpreteren als een bewijs voor het reëel 
bestaan van een onvermogen tot zelfbeheersing, maar ook als aanwijzing voor het 
ontstaan van een maatschappelijke eis daartoe. Iets wat er niet is, valt niet op; iets wat 
niet opvalt, wordt pas zichtbaar bij een veranderend decor. De geneeskundigen geven 
de aanzet tot het ontwikkelen van nieuwe begrippen, zoals verslaving en drankzucht, 
totdat in het midden van de negentiende eeuw de term alcoholisme wordt bedacht, 
als aanduiding van een nieuwe klasse primaire en secundaire ziekteverschijnselen, 
van psychische en fysiologische aard. Parallel aan deze theoretische ontwikkeling 
komt ook een praktische geneeswijze van alcoholisme tot ontwikkeling. Daarin komt 
tot uitdrukking wat ook in de theorievorming al opvalt: de aandoening is niet alleen 
moeilijk te begrijpen zonder het aandeel van (het verlies van) de zelfbeheersing daarin 
te betrekken, maar is ook niet zonder de wil als therapeutisch bestanddeel te genezen. 
Bovendien, hoe kan men genezen, als de oorzaak of de aanleiding van de ziekte – het 
overvloedige aanbod van drank – permanent aanwezig is en de herstelde het water in 
de mond doet lopen?

Om de zelfbeheersing met betrekking tot het gebruik van drank te bevorderen, en 
indirect ook de drankzuchtigen te helpen, ontstaat begin negentiende eeuw de eerste 
sociale beweging van de moderne tijd. Minder tegen de drankmisbruikers dan tegen 
de drank zèlf richt zich de strijd. In eerste instantie moet de sterke drank het ontgelden, 
als symbool van maatschappelijke ellende en verlies van de goede zeden. Het streven 
is erop gericht de sterke drank af te schaffen en het volk op te voeden tot beschaafd 
gedrag, spaarzaamheid en arbeidszin. Een direct resultaat is lang niet waarneembaar: 
tot ver in de negentiende eeuw blijft de hoogte van het jenever- en biergebruik een 
directe functie van economische ontwikkelingen en fiscale maatregelen. Niettemin 
worden de fundamenten gelegd waarop in de laatste twee decennia van de negen-
tiende eeuw een meer radicale vorm van drankbestrijding, de geheelonthouding, kan 
ontstaan. Tevens overwint de liberale overheid dan haar schroom om als nachtwaker-
staat uitdrukkelijk níet in het particuliere leven van de burgers in te grijpen. Vanuit het 
motief van de handhaving van de openbare orde, en met het risico van het verlies van 
de inkomsten uit accijnzen op de koop toegenomen, wordt langzamerhand het aantal 
verkooppunten van drank aan banden gelegd.
Of het overheidshandelen een belangrijke invloed heeft gehad op de drinkgewoonten 
en de hoogte van de consumptie zelf kan worden betwijfeld. Dat was trouwens ook 
niet het oogmerk van het beleid. Het ging om de beteugeling van openbare dronken-
schap. Van meer betekenis is het massief aan verenigingen en acties, die binnen een 
allengs sterker verzuilde structuur en cultuur, de strijd tegen de drank verbeeldden als 
de noodzakelijke voorwaarde daarvoor, als het pièce de résistance van de zelfbeheer-
sing die nodig is om zich voor de eigen zuil te kunnen inzetten en voor zichzelf en de 
eigen groep een plaats te verwerven in een gemoderniseerde maatschappij.
De drankbestrijders, die in hun hoogtijdagen gerekruteerd worden uit brede lagen van de bevolking, kunnen bogen op succes, wanneer we dat tenminste afmeten aan de enorme daling van het drankgebruik tussen 1900 en 1920. Voor het eerst daalt de consumptie wanneer de welvaart stijgt, terwijl de ellende van de crisistijd daarna niet de gevreesde stijging in het gebruik laat zien – het tegendeel is het geval.
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Ook al is de drankbestrijding een effectieve strategie geweest gericht op zèlfbe-
heersing, de (justitiële) dwang is nimmer afwezig. Voor de onverbeterlijke dronkaards 
zijn er de rijkswerkinrichtingen; voor de potentieel te genezen drankzuchtigen worden 
eind negentiende en begin twintigste eeuw door drankbestrijders, die daartoe worden 
ondersteund door medici, de eerste sanatoria en vooral ook consultatiebureaus opge-
richt. Deze maken deel uit van een arrangement van reddingswerk, dat nauw gelieerd 
is aan de reclassering, de opvoeding en het maatschappelijk herstel van wetsovertre-
ders.

Na de Tweede Wereldoorlog raakt de georganiseerde drankbestrijding het spoor 
bijster en verliest zij haar greep op het drinkgedrag van de bevolking. De curatieve 
voorzieningen, nog zwak in hun organisatorisch vermogen, putten kracht uit nieuwe 
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opvattingen over alcoholisme als een ziekte, die vraagt om een sociaal-medische be-
handelingsvorm. Jellinek werkt een theoretisch kader uit waarmee de hulpverleners 
zich van de drankbestrijders, die tot dan toe hun primaire omgeving hebben gevormd, 
kunnen onderscheiden. Losmaking is een voorwaarde voor professionalisering, maar 
ook om serieus genomen te worden in andere sectoren van zorgverlening. In relatief 
korte tijd lukt het de consultatiebureaus vervolgens een landelijk netwerk te ontwik-
kelen, dat zich blijvend weet te onderscheiden van aanpalende voorzieningen, zoals 
de reclassering, het maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg. Ambu-
lante voorzieningen zetten de toon. Opmerkelijk is dat de consultatiebureaus een ver 
doorgevoerde verzuiling bespaard blijft; slechts een opdeling in het Noorden (alge-
meen) en het Zuiden (katholiek) vindt plaats, maar die wordt al in de tweede helft van 
de jaren zestig weer ongedaan gemaakt, enkele jaren voor de ontzuiling in de overige 
hiervoor genoemde sectoren.

De ontzuiling in de zorgsectoren – de vorming van RIAGG’s is hier een uitvloeisel 
van (Van der Grinten, 1987) – kunnen we zien als het sluitstuk van een ontwikkeling 
waarin de zuilen, de maatschappelijke complexen van katholieke, protestants-christe-
lijke, sociaal-democratische en vrijzinnige signatuur, allengs de overheersende greep 
op hun volksdeel verloren hebben. Ontzuiling gaat hand in hand met individualise-
ring en accentuering van het zèlf willen bepalen hoe men zich gedraagt en wat men 
denkt. Ofschoon hiermee geen rechtstreeks verband mag worden gelegd, is het een 
feit dat de afbraak van de zuilen samen is gegaan met een zeer sterke toename van de 
consumptie van alcohol. De winst van de drankbestrijding wordt in enkele decennia 
weer teniet gedaan, zij het dat het een cruciaal verschil is dat de sterke drank blijvend 
uit de gratie is.

Pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, op het moment dat de consump-
tiestijging reeds is gestopt, ontstaat opnieuw enige maatschappelijke onrust over het 
drankgebruik en de daarmee verbonden problemen. Nu zijn het de deskundigen, pre-
ventiewerkers, onderzoekers en beleidsmakers die de toon zetten en de techniek van 
het beheersen van alcohol weer op de agenda proberen te krijgen. Preventie raakt in 
zwang en wordt een integraal deel van het werk van de consultatiebureaus.

Bezien van een afstand is het duidelijk wat het object is van de alcoholhulpverle-
ning: het behandelen van alcoholisten met als doel controle te krijgen over hun drank-
gebruik en het bevorderen van maatschappelijke integratie, op basis van een gedegen 
diagnostiek en met veel aandacht voor achterliggende factoren van persoonlijke en 
maatschappelijke aard. Van dichtbij bekeken is het een komen en gaan van nieuwe 
ideeën over vernieuwing van het werk en herstructurering van de voorzieningen, die 
leiden tot verwarring over het antwoord op de vraag naar de identiteit van het werk. 
Is het reclassering? En zo ja, met of zonder dwang? Is het maatschappelijk werk? Zo 
ja, waarin ligt het specialisme? Is het geestelijke gezondheidszorg? Zo ja, waarom 
dan een categorale benadering in plaats van opgaan in een groter verband, zoals de 
RIAGG? En als het van alles wat is, kan het dan samengaan in één voorziening? Zo 
zijn, en worden, nog tal van vragen gesteld waarop geen definitief antwoord mogelijk 
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is. Zolang deze vorm van zorg bestaat, pendelt ze heen en weer tussen moeilijk te 
verenigen belangen en sectoren. Dat maakt deze sector ook zo boeiend als object van 
studie, als graadmeter van de geest van de tijd.

Zelfbeheersing en beschaving
Het succes van de drankbestrijding, einde vorige en begin van deze eeuw, is gelegen 
in het feit dat maatschappelijke stijging in deze periode sterk werd gekoppeld aan 
zelfbeheersing. Dat de oefening in zelfbeheersing een collectief karakter droeg waar 
het het gebruik van sterke drank betrof, is goed verklaarbaar. Jenever was het enige 
middel dat de lagere klassen ter beschikking stond om zich te ontspannen, zichzelf 
in een roes te brengen, en waaraan zij zich ook te buiten konden gaan. In een peri-
ode waarin de zelfbeheersing nog heel fragiel was, en door het minste en geringste 
verbroken kon worden, waren ondersteunende maatregelen en voorzieningen vereist. 
De uiterlijke dwang tot zelfbeheersing moest zo groot mogelijk zijn. Daarom werd 
geijverd voor (staats)controle. De drankbestrijding organiseerde collectieve rituelen 
tot zelfbeheersing en zette alle beschikbare middelen in om de drank en de kroeg, die 
verlies van zelfbeheersing zouden kunnen uitlokken, in een kwaad daglicht te stellen. 
Toen in de eerste decennia van de twintigste eeuw de angst voor dit verlies groter 
werd, groeide de behoefte – door het overnemen van de principes van de geheelont-
houding en het uiten van de eigen superioriteit – de riskante ontmoeting met drank 
volledig te mijden. De (worsteling met de) geheelonthouding kenmerkte de drank-
bestrijding na 1900. Geheelonthouding gold als superieur. Dit had ook zijn weerslag 
op de behandelingsstrategie van drankzuchtigen en alcoholisten: abstinentie was het 
enige behandelingsdoel dat telde. Pas toen de angst voor alcohol was verdwenen – in 
de jaren zestig van de twintigste eeuw – werd het sociaal en geïntegreerd drinken voor 
de bevolking en zelfs het gecontroleerd drinken als behandeldoel voor alcoholisten en 
probleemdrinkers realistisch.

Vanaf het moment dat de externe controle op het drankgebruik afnam en een groter 
beroep werd gedaan op persoonlijke verantwoordelijkheid (zie de Drank- en Horeca-
wet), ging dit gelijk op met een stijgend consumptieniveau. De drinkers konden niet 
meer terugvallen op traditionele, maatschappelijke drinkgewoonten die hun drank-
gebruik binnen de perken hadden kunnen houden: de drankbestrijding had deze met 
succes weten af te schaffen. Tegelijkertijd echter verloor de verzuilde en gereguleerde 
wijze waarop de maatschappij was opgebouwd zijn kracht, en als gevolg daarvan 
verloren ook de collectieve vormen van gedragsregulering aan invloed. Statistisch 
gezien nam de verslaving aan roesmiddelen (naast alcohol hadden inmiddels de drugs 
hun intrede gedaan) toe. Niettemin bleef de onderstroom er één van toename van de 
zelfbeheersing. Deze stelling wordt ondersteund door de waarneming dat – zonder 
een duidelijke, bijvoorbeeld economische oorzaak – in Nederland eind jaren zeven-
tig de stijging van de consumptie van alcohol afvlakte en daarna tot stilstand kwam. 
Zeker gezien de voorafgaande sterke stijging was dit opvallend. De stabilisatie trad al 
op, vóórdat de overheid en maatschappelijke instellingen zich met alcoholpreventie 
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gingen bezig houden en poogden consumptiebeperkende maatregelen door te voeren. 
Bijzonder aan de naoorlogse periode is, zo beschouwd, niet het toegenomen aantal 
verslaafden aan alcohol, maar het enorme aantal mensen dat (zonder noemenswaardi-
ge uiterlijke dwang) matig bleef gebruiken. Daar kwam bij dat een nog grotere groep 
de overige (illegale) roesmiddelen helemaal niet tot zich nam.

Kenmerkend voor het beschavingsproces is dat de mensen meer en meer hun ge-
drag en gevoelens (moeten) gaan beheersen. Zelfbeheersing is de voorwaarde om te 
kunnen voldoen aan maatschappelijke vereisten, zoals het zich houden aan regels over 
alcoholgebruik. Het beschavingsproces brengt met zich mee dat de balans tussen de 
interne en de externe controle van het gedrag ten gunste van de eerste zal doorslaan. 
De mensen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen om hun drankgebruik in de hand 
te houden.

De keerzijde van gelukte zelfbeheersing is de angst voor het verlies daarvan: het 
geen weerstand kunnen bieden aan innerlijke verlangens; in extreme vorm is dat de 
angst voor verslaving. Dat sterke drank door veel mensen als bedreigend werd gezien 
en daarom bestreden moest worden, bij voorkeur door de drinkgewoonten af te schaf-
fen of minstens te veranderen (matigen), past in dat kader. Het past ook in het denken 
van Elias: de combinatie van zelfdwang en externe dwang.

Het (tijdelijk) resultaat van de drankbestrijding was een sterke daling van de con-
sumptie van alcohol. Pas toen de innerlijke dwang tot beheersing redelijk sterk was, 
ontstond de mogelijkheid de externe regels minder strak te laten zijn, ook bij stijgend 
drankgebruik, zònder de verwoestende gevolgen die het vroeger zou hebben gehad. 
Dit verschijnsel doet zich nu voor op het niveau van de samenleving en ook van 
het individu. Opmerkelijk is dat in de periode waarin de alcoholmatiging voor de 
bevolking in zijn geheel al sterk berustte op zelfbeheersing (vanaf de jaren zestig 
in de twintigste eeuw), ook zoiets als ‘gecontroleerd drinken’ als behandeldoel voor 
alcoholisten kon ontstaan.

Het beschavingsproces duidt op een globale toename van de zelfbeheersing. Nie-
mand kan zich hieraan onttrekken, dus ook de alcoholist niet. Deze volgt – zij het 
vertraagd – het reeds gelegde spoor, hoewel voor de betrokkene zelfbeheersing nog 
een welhaast onoverkomelijk probleem is. Van alcoholisten werd in het verleden iets 
verwacht dat gewone drinkers al niet konden opbrengen: volledige abstinentie. Het is 
niet verwonderlijk dat op abstinentie gerichte behandelingen een geringe kans hadden 
op succes. Het lange tijd alom verspreide idee verslaafden zijn wilszwakken heeft 
vooral geleid tot een bevestiging van die wilszwakte en de terugwerping van het in-
dividu op zijn eigen problematiek. Het werk van Jellinek signaleert desalniettemin 
daarin een kentering. In tegenstelling tot wat lange tijd vóór hem – met name in de 
sfeer van de drankbestrijders en zeker de geheelonthouders daaronder – is gedacht, 
zijn er volgens hem slechts specifieke vormen van excessief drinken waarbij sprake 
is van alcoholisme en controleverlies. Bovendien zijn deze nog behandelbaar ook, al 
blijft de betrokkene wellicht de rest van zijn leven uiterst kwetsbaar bij een hernieuw-
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de kennismaking met drank. Belangrijker is dat hij vormen van sociaal, geïntegreerd 
drinken waarneemt, waarbinnen blijkbaar sprake is van voldoende zelfbeheersing.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt – in de Westerse landen – het beheerst alco-
holdrinken als mogelijkheid al gerealiseerd door de overgrote meerderheid van de 
bevolking, zèlfs wanneer de beschikbaarheid toeneemt, de relatieve prijs daalt en de 
morele beperkingen hun tijd hebben gehad. Het duurt dan ook niet zo lang totdat de 
theorie van Jellinek door het gedrag van nieuwe generaties ex-verslaafden zèlf wordt 
weerlegd. Zij blijken, al dan niet via een behandelprogramma, te kunnen leren gecon-
troleerd te drinken. Het controleverlies kan aldus worden geïnterpreteerd als slechts 
een fase in de historische ontwikkeling van het verschijnsel ‘de alcoholist’. De in een 
bepaalde periode heersende theorie over alcoholisme reflecteert in deze zienswijze 
niets anders dan de stand van zaken in het verlies van controle- en de vorming van 
herstelmechanismen bij opeenvolgende generaties alcoholisten. Het is aannemelijk 
dat de veranderde, minder afwijzende opvattingen in de omgeving van alcoholisten 
over alcoholgebruik in het algemeen, een gunstige en misschien doorslaggevende bij-
drage hebben geleverd aan hun (in potentie) toegenomen zelfbeheersing.

Golfbewegingen: 
formalisering versus informalisering – moralisering versus medicalisering
Kan op basis van deze studie een ontwikkelingslijn worden vastgesteld voor de wij-
ze waarop de samenleving zich opstelt tegenover drankgebruik, drankmisbruik en 
drankzuchtigen? Op grond van het beschikbare materiaal kan worden geconcludeerd 
dat de door Elias beschreven trend van toenemende zelfbeheersing, voor zover deze 
betrekking heeft op het onderhavige thema, kan worden bevestigd. Niettemin zijn er 
golfbewegingen waarneembaar die ogenschijnlijk deze algemene trend weerleggen, 
er is geen sprake van een rechtlijnige ontwikkeling. Het drankgebruik varieert in de 
loop van de geschiedenis, evenals het – door tijdgenoten – gesignaleerde misbruik. En 
ook de in de samenleving geaccepteerde en/of nagestreefde aanpak van het gebruik 
en het misbruik, van de dronkaards of drankzuchtigen, verschilt in de loop van de 
tijd. Om deze bewegingen te verduidelijken en in de greep te krijgen, moeten de vol-
gende twee begrippenparen worden ingevoerd: formalisering versus informalisering 
en moralisering versus medicalisering. Het eerste begrippenpaar heeft betrekking op 
de wijze waarop de samenleving in het algemeen met drank omgaat of wil omgaan: 
is er sprake van een strakke(re) danwel een soepele(re) regulering van het gebruik? 
Het tweede begrippenpaar verwijst naar de manier waarop de samenleving reageert 
op misbruik: worden àlle vormen van dronkenschap en drankmisbruik bekritiseerd of 
wordt de aandacht gericht op specifieke – sociaal-medisch te behandelen – categorie-
en drankzuchtigen?

De hoofdtendens van het beschavingsproces, in ieder geval wat betreft drankge-
bruik, is de formalisering van de wijze waarop gedronken kan en mag worden. Forma-
lisering heeft betrekking op de externe controle (Fremdzwang) die ondersteuning en 
richting geeft aan de zelfbeheersing (Selbstzwang). We spreken hier evenwel niet over 
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een proces dat geheel onafhankelijk van het beleid van de overheid en de opvattingen 
van de bevolking verloopt. Integendeel; vanaf de achttiende eeuw verspreidt zich de 
gedachte van een maakbare samenleving en ontstaan de eerste initiatieven om, in 
georganiseerd verband, invloed uit te oefenen op de drinkgewoonten. Er ontwikkelen 
zich vormen van collectieve actie, gericht tegen het gebruik of misbruik van alcohol. 
Formalisering gaat over het algemeen gepaard met ideeën (morele opvattingen) over 
‘hoe het hoort’. Het is moeilijk om formele regels geaccepteerd te krijgen zonder zul-
ke begeleidende, ondersteunende opvattingen en ideologieën.

Informalisering heeft betrekking op de fasen waarin de externe dwang – eventueel 
in de vorm van strak voorgeschreven drinkrituelen en drankverboden – wordt gerela-
tiveerd en noodzakelijkerwijs een nadrukkelijker beroep moet worden gedaan op de 
zèlfbeheersing. De burgers wordt ruimte geboden om te oefenen met zelfdwang en 
het aanbrengen van nuanceringen. De in de voorafgaande fase afgedwongen beheer-
sing wordt – al was het maar partieel – verinnerlijkt. De drinker leert zichzelf globaal 
te beheersen en springt slechts incidenteel uit de band. Door de vermindering van 
de maatschappelijke dwang en regelgeving neemt de individuele verscheidenheid in 
drinkgedrag toe. Individuele excessen behoren daarom in een periode van informali-
sering wel degelijk tot de mogelijkheden.

Er is een samenhang tussen formalisering en moralisering: formalisering impli-
ceert versterking van gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden – de afwij-
king van de regels is een moreel probleem, een zedelijk vraagstuk dat alle mensen 
aangaat. Drankmisbruik wordt binnen dat kader meestal voorgesteld als het gevolg 
van gebrek aan zelfbeheersing en/of gebrek aan wilskracht.

Kenmerkend voor een fase van sterkere moralisering is het leveren van kritiek op 
het gedrag van mensen, het duidelijk trekken van grenzen en het doen van uitspraken 
over goed versus kwaad en normaal versus afwijkend, vaak op grond van motieven 
die betrekking hebben op opvattingen over de gewenste maatschappelijke orde en het 
gewenste gedrag van burgers. Er ontstaat de neiging de (vermeende) negatieve wer-
king van het middel te accentueren. De technieken worden ontleend aan de pedagogie. 
Veelal is er een samenhang met disciplinerende, criminaliserende en normaliserende 
strategieën. Impliciet wordt de schuld voor ongewenst gedrag gelegd bij degenen die 
niet voldoen aan de normen. Een moraliserende benadering van drankproblemen leidt 
in veel gevallen tot een oproep tot het nemen van algemene maatregelen en het inper-
ken van het drankgebruik voor iedereen. Bij moralisering zijn de mogelijke nuances 
tussen categorieën drinkers en de kennisname van hun motieven ondergeschikt aan de 
algemene kritiek op hun gedrag.

In een periode waarin formalisering van drinkgewoonten wordt afgelost door een 
periode van informalisering, gekenmerkt door minder strakke en uniforme regels, is 
een moraliserende boodschap over drankgebruik en drinkgewoonten minder op zijn 
plaats. Er ontstaat bovendien meer aandacht voor individuele problemen, voor meer 
genuanceerde benaderingen, en eventuele gedragsproblemen worden eerder gezien 
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als niet-verwijtbare, in het individu gelegen verschijnselen. Er ontstaat ruimte voor de 
opvatting dat drankzucht of alcoholisme als een ziekte moet worden gezien.

Kenmerkend voor een fase van medicalisering die samenhangt met de informalise-
ring van drinkgewoonten, is een – openlijke – afwijzing van morele opvattingen over 
drankmisbruik (en -gebruik), voorzover deze niet afgeleid zijn van de rationele kern, 
te weten, de op empirische waarnemingen gebaseerde kennis over alcohol(effecten) 
en drankzuchtigen. Bij medicalisering ligt het accent op het onderscheid tussen ge-
zond versus ziek of al dan niet gestoord. In sociaal opzicht leidt het tot de oproep 
curatieve voorzieningen te treffen en hygiënische maatregelen te nemen. Bepaalde 
‘dronkaards’ worden afgezonderd als ‘zieken’, die behoefte hebben aan, of beter af 
zijn met, een medische behandeling. Maar hoe het ook zij, artsen handelen altijd in 
een morele omgeving en kunnen zich er nooit aan onttrekken gebruik te maken van 
moraliserende technieken.

Het is belangrijk vast te stellen dat alle genoemde strategieën altijd in enige vorm 
aanwezig zijn. Cruciaal is slechts: Welke strategie is dominant? Welke strategie is in 
opkomst? Welke strategie is op zijn retour?

Het een roept het ander op: formalisering biedt een kader waarbinnen drinkge-
woonten kunnen ontstaan met een hogere mate van zelfdwang, waardoor informa-
lisering mogelijk wordt. Het effect van informalisering schept de behoefte aan her-
nieuwde regelgeving, vaak op andere niveaus of van een ander karakter; moralisering 
beperkt in eerste instantie de ruimte voor het denken over individuele afwijkingen, 
maar allengs wordt de ruimte opgeëist voor een nieuw geluid, omdat niet iedereen 
over één kam kan worden geschoren – een nieuwe benadering krijgt enige status wan-
neer het een medische vorm krijgt. De beperkte effecten van medicalisering scheppen 
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behoefte aan een moraliseringsoffensief, om korte metten te maken met afwijkend 
gedrag. De geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde wijze, dus een nieuwe golf 
van formalisering/moralisering dan wel informalisering/medicalisering heeft slechts 
op het eerste gezicht een overeenkomst met eerdere golven.

Gebruikmakend van de hiervoor genoemde begrippenparen kunnen we de volgende 
periodisering maken: Formalisering en moralisering:1500-1750, 1880-1930 en 1975- ; 
informalisering en medicalisering: 1750-1880 en 1930-1975.

In Figuur 2 is het in beeld gebracht: de schuin opgaande lijn geeft het civilisatiepro-
ces weer, gekenmerkt door toenemende zelfdwang; de gesloten golvende lijn geeft het 
proces van formalisering (boven de schuine lijn) of informalisering (daaronder) weer; 
de gestippelde golvende lijn geeft het proces van moralisering (onder de schuine lijn) 
of medicalisering (daarboven) weer. De figuur brengt tevens tot uitdrukking dat de 
golven korter worden. Dit laatste wijst er op dat de maatschappij dynamischer wordt 
en sociale paradigma’s aan duurzaamheid inboeten.

Tot slot
Wat de huidige periode betreft zou uit de grafiek kunnen worden afgeleid dat er in 
onze tijd weinig belangstelling bestaat voor begripvolle alcoholhulpverlening in te-
genstelling tot dwang en drang-benaderingen. Wie nu een justitiepet op zet, zit goed. 
Of dat een vooruitgang is, is natuurlijk zeer de vraag, maar heeft zich in de versla-
vingszorg überhaupt progressie voorgedaan? Het ligt eraan hoe men het bekijkt. Er 
is geen vooruitgang als daaronder wordt verstaan een steeds effectievere bestrijding 
van verslaafd gedrag. Al naar gelang de maatschappelijke omstandigheden zullen er 
meer of minder als verslaafd aangeduide individuen rondlopen, die een potentieel 
object vormen voor preventieve en curatieve interventies. Maar het is niet spoedig te 
verwachten, dat er zonder meer programma’s worden ontwikkeld, die hun effectiviteit 
eenmaal bewezen hebbend, verder worden aangescherpt en een standaard vormen – 
een richtsnoer voor volgende generaties. Duurzame programma’s kent de verslavings-
zorg niet, wel eeuwig terugkerende discussies. Veranderingen zijn er daarentegen in 
overvloed. In zekere zin wordt de verslavingszorg telkens opnieuw uitgevonden en 
aangepast aan de geest van de tijd.
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Inleiding
Ondanks de ruim opgezette verslavingszorg is het percentage alcoholafhankelijken 
van de bevolking dat bij professionele hulpverleners terecht komt gering. Dat hangt 
samen met het probleem van de ‘ongemotiveerdheid’ om hulp te zoeken en te aan-
vaarden van mensen met alcoholproblemen. Zij zijn weinig geneigd het overmatig 
drankgebruik als probleem te presenteren. Dat kan komen omdat een alcoholprobleem 
als een taboe wordt gezien en omdat men bang is dat de drank zal worden ‘afgepakt’. 
Toch staat vast dat tijdig gegeven relatief beperkte hulp effectief is (Institute of Me-
dicine, 1990). De hulpverlening is echter te weinig gericht op het tijdig signaleren en 
herkennen van probleemdrinken en op het helpen overwinnen van de barrière om hulp 
te aanvaarden. Instituten als de RIAGG’s, de psychosociale zorg in de eerstelijn en 
de algemene ziekenhuizen besteden er te weinig aandacht aan. Welke aanpak is hier 
effectief?

Gebrek aan motivatie voor behandeling wordt vaak kenmerkend geacht voor pa-
tiënten met alcoholproblematiek. In het bijzonder wordt iemand als ongemotiveerd 
beschouwd als hij of zij het oneens is met de opvattingen van de hulpverlener, wel 
klachten ervaart maar de relatie daarvan met het middelengebruik niet wenst in te 
zien, en/of de adviezen voor verandering niet opvolgt. Om gemotiveerd te raken moet 
de verslaafde eerst ‘op zijn dieptepunt’ zijn (de ‘Verelendungs’-theorie). Deze op-
vatting leidt tot een passieve, afwachtende houding van de kant van de hulpverlener. 
Ze is bovendien onjuist. Miller (1983, 1985) toont aan dat gebrek aan motivatie of 
weerstand tegen verandering niet beschouwd moet worden als een eigenschap van de 
persoon, of als gevolg van een al dan niet bewust intrapsychisch mechanisme, maar 
als de resultante van de interactie tussen het individu en zijn of haar omgeving. De 
hulpverlener maakt deel uit van deze omgeving. 

Wat is dan motivatie? Op het eerste gezicht lijken mensen gemotiveerd voor datge-
ne waar ze beter van worden, voor datgene dat prettig, gemakkelijk, prikkelend, com-
fortabel, kortom positief is. Als een keuze gemaakt moet worden, wordt een afweging 
gemaakt van de positieve en negatieve gevolgen. We kunnen er inderdaad van uitgaan 

* Met dank aan drs. J. Jeuken van het Canisius-Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen; drs. J. van Lankveld, 
indertijd van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Oost-Brabant en mevr. drs. J. Noten, indertijd 
van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Zuid- en Oost-Gelderland voor hun hulp bij het vergaren 
van de gegevens.
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dat mensen kiezen voor datgene waar ze, op het moment dat ze kiezen, het meeste zin 
in hebben. Er zijn echter een aantal complicaties.

In de eerste plaats gaat het om de afweging van positieve en negatieve aspecten 
vanuit het standpunt van de drinker. Dat wil zeggen: wat een buitenstaander goed 
vindt, hoeft de drinker nog niet goed voor zichzelf te vinden en andersom. Mensen 
vinden dingen vaak belangrijk voor anderen, die ze zelf helemaal niet zo belang-
rijk vinden. Een voorbeeld is gezondheid. Gezondheid is lang niet voor iedereen het 
hoogste goed. Als een hulpverlener daar bij de patiënt wel van uit gaat, dan kan dat 
een verkeerd spoor zijn. Negatieve korte termijn gevolgen hebben vaak een grotere 
invloed dan negatieve lange termijn gevolgen. Denk aan angst voor pijnlijke ingre-
pen. Sommige mensen stellen een pijnlijke ingreep uit, of vermijden die uit angst 
helemaal, ook al zijn ze ervan overtuigd dat het hen op de lange termijn goed zal doen.

Ten tweede is het zo dat een keuze niet wordt gemaakt op basis van de reële, maar 
op basis van de verwachte gevolgen. Wat mensen kan weerhouden om hun alcohol- en 
drugsproblemen naar voren te brengen is hun verwachting over hoe de hulpverlener 
zal reageren. Gaat deze terechtwijzen, het gebruik verbieden? Over de hulpverlening 
zelf kunnen mensen negatieve verwachtingen koesteren, die mogelijk niet terecht 
zijn, maar die hen er van weerhouden om hulp te vragen. Uit onderzoek (Knibbe & 
Garretsen, 1985) blijkt dat als men problemen ervaart die voortkomen uit het overma-
tig gebruik van alcohol de hulp van informele helpers geprefereerd wordt.

Ten derde speelt een rol het veelal niet voorhanden hebben van alternatieven voor 
de functie die het alcohol- en drugsgebruik vervult. Alcohol bijvoorbeeld kan het eni-
ge middel zijn dat mensen kennen om iets van genot te ervaren, of om onlust op te 
heffen. Als de vaardigheden om anders met onlust om te gaan niet voorhanden zijn, 
zal de patiënt niet reageren op de suggestie om minder te gaan drinken. Het veran-
deren van het alcohol- en drugsgebruik kan een te zwaar offer zijn omdat er, vanuit 
het gezichtspunt van de patiënt, voornamelijk negatieve consequenties aan verbonden 
zijn. Alternatieven zijn ook niet eenvoudig te bedenken: daarvoor is alcohol te aan-
trekkelijk. Alcoholgebruik wordt sociaal breed geaccepteerd. Drank is vrijwel overal 
beschikbaar, eenvoudig toe te dienen, gemakkelijk te doseren, en de effecten, eerst 
opwekkend en later verdovend, zijn meestal reversibel.

Samenvattend zullen veel patiënten bij alcohol- en drugsproblemen op drie gron-
den niet-’rationele’ keuzen maken, namelijk: (a) het persoonlijk waardepatroon, (b) 
de invloed van verwachtingen en (c) het ontbreken van alternatieven.

Het proces dat zich voordoet bij het ontwikkelen van de motivatie voor verande-
ring in gebruiksgewoonten kent een aantal stadia (Prochaska & DiClemente, 1984). 
Te onderscheiden zijn in ieder geval de volgende: (a) de patiënt ervaart problemen 
maar is zich niet bewust van de relatie tussen het gebruik en de problemen die hij/
zij ervaart, (b) de drinker legt wel een de relatie tussen het gebruik en de problemen, 
maar is nog niet toe aan het aanbrengen van verandering in de situatie, (c) de drinker 
neemt de beslissing om zijn of haar gedrag te veranderen en gaat over tot actie, (d) de 
drinker vraagt en accepteert hulp om tot verandering van het alcohol- en drugsgedrag 
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te geraken. Bij de overgang van (a) naar (b) en (c) kan de drinker goed ondersteund 
worden, mits de juiste snaar wordt geraakt. 

Motiverende gespreksvoering
Hulpverlening aan mensen met alcoholproblemen dient in eerste fase dus veel aan-
dacht te besteden aan de motivering tot gedragsverandering. Miller en Rollnick schre-
ven daar in 1991 een standaardwerk over: Motivational Interviewing. Motiverende 
gespreksvoering is de bedding waarin gedragsverandering kan worden begeleid. Zij 
vormt de context waarin de genoemde vormen van motiverende benaderingen effec-
tief kunnen worden. Motiveren is niet een zaak van argumenten aandragen en iemand 
overhalen. De hulpverlener is gericht op het creëren van een atmosfeer waarin de 
drinker zichzelf motiveert om te veranderen, door de “ontdekkingen” die hij doet. 
Om te kunnen komen tot weloverwogen beslissingen is het nodig dat de drinker zich 
meer dan tot dan toe bewust wordt van de aard en ernst van de gevolgen van zijn ge-
drag, van zijn motieven om dat gedrag uit te voeren, en van tegenstrijdigheden daarin. 
Mogelijkheden om tot verandering te komen, kunnen worden aangedragen. Dat moet 
leiden tot een toename in de bezorgdheid van de drinker over de problemen en tot een 
grotere bereidheid om zelf de keus te maken voor verandering. Die verandering zal 
vaak bestaan uit het aanvaarden van hulp. Wat is motiverende gespreksvoering? We 
moeten onderscheid maken tussen de daarbij geldende principes, de houding van de 
hulpverlener, strategieën, en gesprekstechnieken.

Motiverende gespreksvoering gaat uit van de klassieke Rogeriaanse hulpverle-
ningsprincipes: onvoorwaardelijke acceptatie en gelijkwaardigheid. In het bijzonder 
geldt voor de omgang met alcoholproblemen dat de gebruiker zelf verantwoordelijk 
wordt gesteld voor zijn gedrag en de daaruit voortvloeiende problemen. Tot het te-
gendeel blijkt wordt de cliënt verondersteld zelf zijn problemen op te lossen, respec-
tievelijk zelf de daarbij benodigde hulp te mobiliseren. Het contact is gericht op de 
verhoging en concretisering van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De hulpver-
lener accepteert en respecteert de keuze van de drinker. De hulpverlener heeft geen 
apriori’s over te nemen beslissingen door de drinker: geen moraliserende opstelling. 
De hulpverlener onthoudt zich van oordelen over het drinkgedrag of over de gevol-
gen. Motiverende gespreksvoering is derhalve ook de operationalisatie van een hulp-
verleningshouding. 

In overeenstemming daarmee zijn een aantal strategieën en daarvan afgeleide ge-
sprekstechnieken afgeleid. Elders zijn deze uitvoerig uiteengezet (Miller & Rollnick, 
1991; Schippers, Van Emst & Van Bilsen, 1988). De belangrijkste strategieën bij 
motiverend interviewen zijn: empathie uitdrukken, cognitieve dissonantie oproepen, 
coöperatie bewerkstelligen, discussie vermijden en gebruik maken van weerstand. 
De belangrijkste gesprekstechnieken zijn: uitlokken van zelf-motiverende uitspraken 
door open vragen stellen, stimuleren en provoceren (paradoxaal interveniëren); sturen 
van zelf-motiverende uitspraken door objectiveren, partieel bevestigen en her-attribu-
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eren en inprenten van zelf-motiverende uitspraken door reflecteren, ordenen, herhalen 
en samenvatten.

Motivering tot gedragsverandering: een 10-stappen protocol
Motiverende gespreksvoering is een noodzakelijke, maar niet altijd voldoende voor-
waarde om te komen tot gedragsverandering. Vaak dient er hulp en begeleiding gege-
ven te worden door advies te geven, te helpen hindernissen voor gedragsverandering 
weg te nemen, te helpen doelen te stellen, informatie te verschaffen en te helpen keu-
zes maken. Informatie betreft niet alleen de keuzemogelijkheden van cliënt, maar ook 
het geven van feedback over de objectieve situatie van de cliënt. Een dergelijke ac-
tief-directieve aanpak kan uitstekend samengaan met motiverende gespreksvoering, 
wanneer de genoemde hulpverlenersprincipes en -houding worden vastgehouden. 
Hulp bij gedragsverandering in een motiverende context dient stapsgewijs te gebeu-
ren. Die stappen, die parallel lopen met de eerder genoemde vier stadia van gedrags-
verandering, laten zich goed beschrijven in het volgende protocol.
1. Vaststellen of cliënt bereid en in staat is een persoonlijk probleem te presenteren, 

door wensen doelen en verwachtingen in het leven en ongewenste afwijkingen 
daarvan te inventariseren. Zoals gezegd kan er pas sprake zijn van verandering 
wanneer cliënt een probleem ervaart vanuit diens eigen positie. Desnoods start 
men hier vanuit de motivatie voor het contact dat cliënt op dit moment heeft met 
de hulpverlener. Zo’n probleem zal over het algemeen geen alcoholprobleem zijn. 
Vaker komt voor: een probleem met partner, werk, of met de gezondheid e.d.

2. Expliciete overeenstemming (commitment) met de cliënt bereiken over dit pro-
bleem. Dat gebeurt in het algemeen door dit expliciet te benoemen en de cliënt te 
laten bevestigen. 

3. Vaststellen of cliënt bereid en in staat is een relatie te leggen tussen het probleem 
en het gebruik van alcohol door inventarisatie van waargenomen oorzaken van 
ervaren problemen en waargenomen gevolgen van alcoholgebruik. Heeft gebruik 
van alcohol te maken met het probleem? Is het de oorzaak? Wordt het er erger 
van? Zou minder of niet meer drinken bijdragen aan verbetering? Met name deze 
stap stuit het vaakst op weerstand, omdat ze leidt naar de conclusie dat het drinken 
veranderd moet worden. Terwille van deze stap is de Doorlichting Voorlichting 
Alcoholgebruik ontworpen, een gedetailleerd protocol voor feedback en motive-
ring. We bespreken het in de volgende paragraaf.

4. Opnieuw expliciete overeenstemming (commitment) bereiken met de cliënt over 
de samenhang tussen alcoholgebruik en de ervaren problemen. 

5. Vaststellen of cliënt bereid en in staat is om het drinkgedrag te wijzigen, door na 
te gaan welke voor- en nadelen iemand waarneemt aan het drinken en aan ver-
anderen (stoppen/minderen) van het drinken. Dit wil zeggen ervaringen uit het 
verleden en verwachtingen over de toekomst inventariseren.

6. De vorige stap leidt weer tot expliciete overeenstemming (commitment) van de 
cliënt over de bereidheid tot verandering.
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7. Vaststellen welke veranderingen voor de cliënt in aanmerking komen, dat wil zeg-
gen dat er doelen moeten worden vastgesteld. Wil cliënt helemaal stoppen met 
gebruik of minderen, en voor hoelang? Ook hier kan deskundig advies nodig zijn, 
bijvoorbeeld over de wenselijkheid tenminste tijdelijk volledig te stoppen, gezien 
het gewoontekarakter van het gebruik.

8. Opnieuw expliciet overeenstemming bereiken, waarmee cliënt zichzelf vastlegt.
9. Vaststellen of en welke wegen worden bewandeld om het doel te bereiken. Doet 

cliënt het zelf of zoekt hij hulp? Zo ja, professionele hulp of niet? Worden belang-
rijke anderen in de omgeving van de cliënt bij de verandering betrokken, zo ja, 
wie? Welke barrières zijn er om hulp te aanvaarden? Hoe kunnen die overwonnen 
worden? 

10. Tenslotte leidt ook deze stap tot expliciete overeenstemming, eventueel tot een 
contract, eventueel ook tot vervolgafspraken. 

Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik
De Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik (DVA; Schippers, Brokken & Otten, 
1994) is een procedure waarin bovengenoemde stappen 3 en verder nader zijn uitge-
werkt. Met name is het bedoeld om cliënt te helpen de relatie tussen ervaren proble-
men en alcoholgebruik vast te leggen. De DVA bestaat uit een gedetailleerd protocol 
voor twee zittingen. De eerste zitting, die anderhalf à twee uur duurt, is de doorlich-
ting waarin aard en omvang van het alcoholgebruik, de gevolgen ervan en de ervaren 
problemen worden vastgesteld. In een tweede zitting, de voorlichting (drie kwartier à 
een uur) worden de gegevens uit het doorlichtingsdeel teruggerapporteerd zo dat het 
leidt tot motivatie om te veranderen.

De onderdelen van de doorlichting zijn:
1 Gestructureerd interview naar het alcoholgebruik en de drinkgeschiedenis;
2. Drinktypering van subject en sociale omgeving;
3. Gestructureerd interview voor de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijk-

heid volgens DSM-IV (de DIA);
4. Vaststellen alcoholgerelateerde problematiek door middel van een kaartsortering;
5. Schaal voor drinkgewoontes (Walburg & van Emst, 1985);
6. Zelfonderzoek naar de ervaren invloed van alcohol op diverse levensterreinen 

(Appel & Miller, 1984);
7. Vragenlijst naar kennis van de werking en effecten van alcohol; 
8. Enkele psychologische (sub)tests. Gebruik is gemaakt van de WAIS, de Ketentest 

en de Stroop Kleur-Woordtest. Van elk worden twee subtests afgenomen waarvoor 
geldt dat de prestatie op de één wel en op de ander niet gevoelig is voor recent 
excessief alcoholgebruik. Keuze van tests en subtests is gemaakt op basis een 
uitvoerig testonderzoek bij alcoholafhankelijken, waarvan verslag is gedaan in 
de handleiding van de DVA (Schippers, Brokken & Otten, 1994). De resultaten 
daarvan zijn in overeenstemming met terzake verzamelde Amerikaanse gegevens 
(Miller & Saucedo, 1983).
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In de voorlichting is sprake van mondelinge en schriftelijke terugrapportage van de 
in de doorlichting verkregen gegevens. De rapportage vindt plaats in de vorm van 
een persoonlijk gesprek volgens de richtlijnen van de motiverend gespreksvoering 
(Miller, 1983, 1985; Schippers, Van Emst & Van Bilsen, 1988; Miller & Rollnick, 
1991). Voorts geeft het protocol richtlijnen voor de inventarisatie en opvang van de 
daaruit voortvloeiende reacties, te weten de behoefte aan en bereidheid tot gedrags-
verandering; de behoefte aan en bereidheid tot externe hulp; advisering omtrent mo-
gelijkheden om te komen tot verandering, al dan niet met externe hulp en begeleiding 
bij het nemen van een beslissing terzake. In de handleiding van de DVA wordt een 
verantwoording van elk der onderdelen gegeven. De DVA bevat naast de handleiding 
een afnameprotocol, tekstboekjes, vragenlijsten, testmateriaal, scoringslijsten en een 
instructievideoband van het voorlichtingsgesprek. De DVA is door psychologen ont-
wikkeld en – tot op heden – toegepast. Het psychologisch testonderzoek dat er deel 
van uitmaakt is echter dusdanig beperkt en geprotocolleerd dat het ook door niet-psy-
chologen kan worden toegepast. De gesprekstechniek die bij het voorlichtingsdeel 
wordt vereist vraagt weliswaar training maar is evenmin voorbehouden aan psycho-
logen. De doorlichting en verwerking van de gegevens kunnen gedeeltelijk door een 
testassistente verricht worden. 

De DVA is afgeleid van de door W. R. Miller ontwikkelde Drinker’s Check-Up 
(DCU). Net als bij een medische check-up wordt de patiënt doorgelicht en over de re-
sultaten geïnformeerd. Het protocol voor de DCU is door Miller, Sovereign en Krege 
(1988) geëvalueerd bij een per krantenadvertentie geworven groep probleemdrinkers, 
waarvan de meesten niet eerder behandeld waren. Na zes weken bleek de DCU-groep 
minder te drinken en minder drinkproblemen te hebben dan de wachtlijst-groep. Dat 
verschil was na 18 maanden niet meer aantoonbaar, omdat alle deelnemers hun drank-
gebruik sterk hadden gereduceerd. Wel accepteerden significant meer mensen die de 
DCU kregen professionele hulp. Deze resultaten werden bevestigd in een tweede 
studie van Miller en Sovereign (1989), die voorts vaststelden dat therapeuten met 
een empathische stijl meer effect hadden met de DCU dan therapeuten met een con-
fronterende stijl. In dit hoofdstuk willen wij een bewerkte Nederlandse versie van 
dit protocol voor vroegtijdige interventie introduceren en over een eerste evaluatie 
rapporteren.

Evaluatieonderzoek
Van die evaluatie is elders uitvoeriger verslag gedaan (Brokken, 1989; Verweij, 1992; 
Schippers, Brokken & Verweij, 1994). We herhalen hier kort opzet en resultaten. Het 
onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling Klinische Psychologie van het Canisius 
Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen (een algemeen ziekenhuis) en bureau Helmond 
van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Oost-Brabant (CAD).

De behandelgroep bestond uit alle 20 patiënten (12 mannen) van het algemeen 
ziekenhuis die in 1988, 1989 en 1990 met de primaire of secundaire diagnose alco-
holmisbruik of alcoholafhankelijkheid werden opgenomen en, merendeels door de af-
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deling Psychiatrie, doorverwezen voor psychologische hulp. Uitgesloten werden pa-
tiënten met ernstige psychopathologie en/of een alcoholhulpverleningsgeschiedenis 
van langer dan tien jaar. Voorts bestond de groep uit alle 20 in 1990 en 1991 niet-zelf 
en niet eerder vanwege alcoholproblematiek bij het Consultatiebureau voor Alcohol 
en Drugs aangemelde cliënten (16 mannen). Gekozen werd voor niet-zelf (maar door 
partner, huisarts e.d.) aangemelden omdat bij hen gewoonlijk sprake is van matige 
gemotiveerdheid in de eerste contacten.

Controlegroepen zijn als volgt samengesteld. In het algemeen ziekenhuis werden 
gegevens verzameld uit de dossiers van alle twaalf patiënten (tien mannen) die aan 
dezelfde criteria beantwoordden als de DVA-groep en in de drie jaar voorafgaand 
aan de introductie van de DVA verwezen werden voor psychologische hulp. Deze 
hulp heeft soms een testpsychologisch adviserend, soms een uitsluitend counselend 
karakter gehad, nimmer echter was het een geprotocolleerde vorm van motivering 
zoals de DVA, wel bevatte het in alle gevallen het advies tot contact opnemen met het 
CAD. Op het CAD werden voor een tweede controlegroep gegevens verzameld uit de 
dossiers van alle 35 cliënten (29 mannen) die aan eerder genoemde criteria voldeden 
en in de twee jaren voorafgaande aan de introductie van de DVA gezien werden voor 
een standaard-intake. Voor alle onderzochten gold dat zij op moment van onderzoek 
alcoholafhankelijk waren volgens de criteria van de DSM-III-R. De gemiddelde leef-
tijd was 39,8 en varieerde tussen 22 en 62 jaar. Het aantal jaren excessief drinken is 
gemiddeld 6,4 en varieerde tussen 2 en 40 jaar. Noch tussen de behandel- en contro-
legroep, noch tussen ziekenhuis- en CAD-groep bestonden er wat dit betreft signifi-
cante verschillen.
Als uitkomstmaten werden gehanteerd:
a) Al dan niet in behandeling zijn zes maanden na afname van de DVA waaronder 

wordt verstaan klinische opname, dan wel recent (niet langer dan een maand ge-
leden en met tenminste één afspraak in het vooruitzicht) met enige regelmaat (ten 
minste maandelijks) contacten hebben met professionele ambulante hulpverlening 
in de verslavingszorg, vastgesteld aan de hand van dossiergegevens, interviews 
met betrokken hulpverleners of met de cliënt zelf. 

b) Al dan niet excessief drinken (meer dan 40 glazen in de week gemiddeld) na zes 
maanden, en het aantal periodes (van tenminste twee weken) van excessief drin-
ken in die zes maanden aan de hand van dossiergegevens, zelfrapportage of rap-
portage door de hulpverlener.

Resultaten
Aangezien er geen belangrijke verschillen zijn tussen beide settings, worden de on-
derzochten van het algemeen ziekenhuis en het CAD samengevoegd tot één expe-
rimentele DVA-groep van n = 40 en één controlegroep van n = 47. In het volgende 
overzicht worden de resultaten gepresenteerd (zie Tabel1). 
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Tabel 1 
Hulpverlening en drinkgedrag na zes maanden van de met de DVA behandelde groep 
en een vergelijkingsgroep 

Behandelings 
groep (n = 40)

Vergelijkings 
groep (N = 47)

  
χ²

 
p

Hulpverlening na zes maanden 9.6 <.002
Ja 28 21

Nee 6 25
Onbekend 6 1

Excessief drinken na zes maanden 4.43 .21
Continu 3 10

3-5 perioden van excessief drinken 1 2
1-2 perioden van excessief drinken 5 2

Nee 14 20
Onbekend 17 13

In de DVA-groep is zes maanden na afname DVA, respectievelijk na de intake, 70% 
(nog steeds) onder behandeling in vergelijking met 45% van de controlegroep ( χ²(1, 
N = 80 ) = 9.6, p < .002. Er zijn nogal wat patiënten van wie geen follow-up gegevens 
bekend zijn. Het verschil tussen DVA- en controlegroep blijft bestaan, ook als we 
‘conservatief’ toetsen, dat wil zeggen veronderstellen dat de onbekenden in de DVA-
groep niet en de onbekenden in de controlegroep wel in de hulpverlening terecht zijn 
gekomen χ²(1, N = 87 ) = 3.8, p < .05).

Wat betreft excessief drinken is er geen significant verschil: 35% drinkt na zes 
maanden (nog) excessief in de DVA-groep, in vergelijking met 43% in de contro-
legroep ( χ²(1, N = 57 ) = 0.02, p = .88). Ook uitgesplitst naar aantal perioden van 
excessief drinken bereikt het verschil geen significantie ( χ²(1, N = 57 ) = 4.4, p = .21).

Conclusie en discussie
Met behulp van de DVA blijken in een algemeen ziekenhuis en een CAD méér alco-
holafhankelijken met succes ertoe te worden gebracht om onder behandeling te gaan 
en te blijven. Rechtstreekse invloed op het al dan niet excessief drinken na een half 
jaar is echter niet aangetoond. 

Bij de interpretatie van het ontbreken van dit verschil dient bedacht te worden dat 
de DVA-groep vergeleken is met een groep alcoholafhankelijken die óók psycholo-
gisch behandeld is, zij het niet met de DVA. Het ontbreken van verschil in drinkgedrag 
na zes maanden kan gelegen zijn in het te geringe verschil in impact tussen DVA en 
de standaardaanpak. Het kan ook gelegen zijn in de relatief korte follow-up termijn. 
Tenslotte wordt zicht op het effect ontnomen omdat er nogal wat ‘spontaan herstel’ 
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bij alle onderzochten blijkt voor te komen (ruim de helft van de controlegroep is na 
zes maanden niet in behandeling, maar geeft wel aan niet meer excessief te drinken). 

Het onderzoek is beperkt door het relatief grote aantal ontbrekende gegevens bij 
follow-up, de gematchte in plaats van random toegewezen groepen en op de niet op-
timale wijze van dataverzameling, die is gebaseerd op zelfrapportage en op niet ten 
behoeve van het onderzoek aangelegde dossiers. Toch lijkt de conclusie gerechtvaar-
digd dat de DVA een in de (psychologische) praktijk van een algemeen ziekenhuis en 
een consultatiebureau toepasbaar is en dat er waarschijnlijk een wervend effect voor 
de hulpverlening van uit gaat. Het belang van die werving is gelegen in het feit dat 
het om patiënten met relatief ernstige problemen gaat, die relatief een verwaarloosde 
groep vormen. Van deze groep staat vast dat het in behandeling gaan en blijven de 
beste voorspeller is voor verbetering op de lange termijn (Rand Report, zie Schippers, 
1980; 1982). De DVA als geprotocolleerde aanpak van vroegtijdige, minimale inter-
ventie betekent een bijdrage aan de professionalisering van de zorg voor deze groep.
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S. M.M. Lammers

Inleiding en probleemstelling
Van de ruim 21.000 bij CAD’s ingeschreven alcoholcliënten was in 1993 ongeveer 
20% vrouw. Vóór 1980 lag dit percentage nog aanzienlijk lager, maar sinds 15 jaar 
ligt de verhouding tussen mannen en vrouwen constant op ongeveer 4:1 (Stichting 
Informatievoorziening Verslavingszorg, 1994). Deze ratio komt ruwweg overeen met 
de man/vrouw verhouding onder probleemdrinkers die gevonden wordt in prevalen-
tieonderzoek (Spruit, 1995). Dit geldt ook voor de intramurale zorg. In verslavings-
klinieken en algemeen psychiatrische ziekenhuizen werden in 1992 5.700 mensen 
opgenomen met als eerste diagnose alcoholverslaving, waarvan 23% vrouwen (De 
Zwart en Mensink, 1993). 

Vrouwen vormen dus een minderheid in de alcoholzorg. De alcoholzorg is dan ook 
traditioneel op mannelijke cliënten ingesteld. Tot in de jaren tachtig bleef specifieke 
hulpverlening aan vrouwen beperkt tot individuele initiatieven. De laatste jaren is er 
echter – onder meer in het kader van het streven naar kwaliteitsverbetering – in de 
alcoholhulpverlening meer systematisch aandacht voor vrouwen ontstaan. Hieronder 
vindt u het verslag van een onderzoek dat aan de Vakgroep Klinische Psychologie 
van de KU Nijmegen wordt uitgevoerd, over de situatie van vrouwenhulpverlening 
(VHV) in de alcoholzorg. De belangrijkste vragen die in dit onderzoek gesteld wor-
den zijn: wat is het hulpaanbod aan vrouwelijke cliënten met alcoholproblemen, en in 
hoeverre is vrouwenhulpverlening in het beleid van grote verslavingszorginstellingen 
geïntegreerd. Daaraan voorafgaand komen aan de orde de vraag of er sekseverschillen 
in alcoholafhankelijkheid zijn die een aparte zorg voor vrouwen wenselijk maken, en 
wat het evaluatie-onderzoek met betrekking tot alcoholhulpverlening aan vrouwen 
heeft opgeleverd. Bij de conclusies ga ik nog in op de vraag of de alcoholzorg in de 
toekomst niet van vrouwenhulpverlening toe moet naar gender- of seksespecifieke 
hulpverlening. 

Sekseverschillen in alcoholafhankelijkheid
Het man/vrouw-onderscheid is een wezenlijk en zichtbaar onderscheid. Het is daarom 
verwonderlijk dat bij al het spreken over zorgvernieuwing en kwaliteit vrouwenhulp-
verlening vaak zo moeilijk van de grond te krijgen is. Het sekse-onderscheid bij alco-
holafhankelijkheid is zeer duidelijk juist op punten die voor de hulpverlening relevant 
zijn. De volgende verschillen komen naar voren uit het – grotendeels in het buitenland 
uitgevoerde – onderzoek (Annis, 1986; Beckman, 1994; Duckert, 1989; Lammers, 
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Schippers, & Van der Burgh, 1989; Lammers, Schippers en van der Staak, in druk; 
Lisansky Gomberg, 1993; Miller and Downs, 1993).
─ Er is verschil in achtergrond van de problematiek: vrouwen komen vaker uit 

instabiele gezinnen gekenmerkt door alcoholproblematiek, werkloosheid en rela-
tieproblemen; ze hebben vaker ervaringen van seksueel en van fysiek misbruik in 
de jeugd.

─ De psychische situatie van vrouwen verschilt van die van mannen op het moment 
dat ze in behandeling komen: ze zijn vaker depressief of angstig (overigens 
ook voorafgaand aan het drinken), en ze hebben een lagere zelfwaardering dan 
mannen. 

─ Alcohol heeft voor vrouwen met alcoholproblemen een andere functie dan voor 
mannen. Bij mannen ziet men vaker het positieve profiel: het drinken is niet 
gerelateerd aan problemen, maar aan situaties die positief van aard zijn. Bij 
vrouwen ziet men meer het negatieve profiel: het drinken dient voor het omgaan 
met problemen, het onderdrukken van onprettige emoties, het functioneren in 
moeilijke situaties, en aanpassing aan wensen van anderen. 

─ Vrouwen ervaren vaker sociale stigmatisering, en in samenhang hiermee, 
schaamte- en schuldgevoelens.

─ De sociale situatie waarin vrouwen verkeren op het moment dat zij om hulp 
vragen verschilt van die van mannen in dezelfde situatie. Ze hebben vaker in hun 
eentje de zorg voor kinderen (2% tegenover 12 %; LADIS, 1994). Als ze gehuwd 
zijn is er vaker sprake van een drinkende echtgenoot, en weinig steun voor de 
behandeling van de kant van de echtgenoot. Vrouwen die drinken worden ook 
vaker door hun partner verlaten dan mannen die drinken. 

─ Verder is er überhaupt weinig steun voor de behandeling in de sociale omgeving.

Vrouwenhulpverlening
Vrouwgerichte hulpverlening in de verslavingszorg ligt dus voor de hand, gezien de 
specifieke kenmerken van alcoholproblemen bij vrouwen. Toch is deze vorm van 
hulpverlening niet uitgevonden in de verslavingszorg. De vrouwenhulpverlenings-
beweging is ontstaan in de geestelijke gezondheidszorg in de jaren zeventig in het 
kielzog van de tweede feministische golf en de kritische bewegingen in de gezond-
heidszorg. Vrouwen bleken in de bestaande hulpverlening niet voldoende aan hun 
trekken te komen. Hulpverleners stonden vaak zeer onkritisch tegenover traditionele 
opvattingen over wat gezond is voor vrouwen en hadden geen oog voor de verweven-
heid van psychische en psychosociale problematiek met socialisatie en maatschappe-
lijke positie, met name de ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen. Gestreefd 
werd naar een hulpverlening waarin vrouwen hun autonomie konden vergroten, waar-
in haar eigen deskundigheid werd gerespecteerd, en waarin de gelijkwaardigheid tus-
sen hulpverlener en hulpvrager zo groot mogelijk was (Nicolai, 1992). Hieraan is een 
voorkeur voor het werken in groepen gekoppeld. In groepen merken vrouwen dat ze 
niet de enige zijn met bepaalde problemen, ze kunnen elkaar steunen en helpen, van 
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elkaar leren, en ze zijn minder afhankelijk van professionele hulpverleners. Kenmer-
kend voor VHV-groepen, hoe verschillend ze verder ook zijn, is dat klachten altijd in 
hun sociale context worden geplaatst. Voor niet alle vrouwen is echter een vrouwen-
groep de juiste hulp of voldoende als behandeling. Soms kunnen ze beter af zijn in een 
gemengde groep of met een individuele benadering. Ook individuele behandeling kan 
plaatsvinden volgens VHV-uitgangspunten. De psychiater Nicolai (1992) formuleert 
de principes van wat zij feministische therapie noemt als volgt: een maximaal respect 
voor de mondigheid en de autonomie van de hulpvraagster, gepaard gaande met een 
zo groot mogelijke doorzichtigheid van het hoe, waarom en waartoe van de aanpak 
van de hulpverlener. Deze principes zijn niet specifiek feministisch te noemen, maar 
kunnen als leidraad gelden voor elke goede hulpverlening.

Vrouwenhulpverlening in de alcoholzorg
Al is VHV niet in de verslavingszorg uitgevonden, toch was er al bijna een eeuw 
geleden een notie dat alcoholverslaving bij vrouwen aparte zorg behoeft. In 1900 
werd de eerste alcoholkliniek voor vrouwen opgericht door Freule Henriëtte Hartsen, 
tevens de eerste directeur. Van een feministische visie was bij haar uiteraard nog geen 
sprake. De freule zegt bijvoorbeeld over haar clientèle: “Het zijn moeders die ondanks 
het bezit van dikwijls snoezige kinderen, toch bezweken zijn voor de ontzettende, 
ziel en lichaam verwoestende, drankzonde; het zijn echtgenotes die ondanks de liefde 
hunner mannen en het goede tehuis dat zij menigmaal hadden, ertoe gekomen zijn, 
alles, alles prijs te geven en op te offeren om slechts aan hun dranklust te voldoen.” 
(van Herk, 1994). De Henriëtte Hartsen kliniek bestaat nog steeds, gefuseerd met 
het Johannes Wierhuis in het IVON, en werkt nu vanuit VHV-principes. In de plaats 
van het stichtelijke bezighouden door middel van huishoudelijk werk, bijbellezingen, 
gezangen en verplicht onder leiding wandelen in de oude Henriëtte Hartsen kliniek, 
is er in de behandeling een strategische benadering ontwikkeld. Deze bestaat eruit dat 
rigide, meestal traditioneel rolgedrag – met name de vriendelijkheid, inschikkelijk-
heid en zorgzaamheid, die normaal in vrouwen zo plezierig worden gevonden – wordt 
ontmoedigd. De traditionele strategie van het anderen naar de zin maken leidt de aan-
dacht af van de vrouwen zelf en hun eigen problemen. Zij hoeven dan niet onder ogen 
te zien dat zij zich klein en angstig voelen, en dat zij ander gedrag moeten aanleren. 
In de VHV moedigt men aan dat men grenzen stelt, zichzelf en de eigen problemen 
centraal stelt, dat men ongenoegens en irritaties uit, en verantwoordelijkheid neemt 
(Elfring, 1991). 

Evaluatieonderzoek van behandeling van vrouwen in de alcoholzorg
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn er geen consistente aanwijzingen dat 
de resultaten van alcoholhulpverlening bij vrouwen minder goed zijn dan bij man-
nen (Vannicelli, 1984). Evaluatie-onderzoek van specifieke behandelmethoden die in 



46

S. M.M. Lammers

VHV gemeengoed zijn is er niet. Er is wel enig onderzoek naar behandelvariabelen, 
en naar het effect van aparte behandelafdelingen voor vrouwen.

Wat betreft het laatste, het effect van een aparte vrouwenafdeling in de alcoholzorg, 
zijn er twee studies uitgevoerd (Dahlgren and Wilander, 1989; Copeland and Hall, 
1992). Dahlgren en Wilander vonden dat vrouwen die op een vrouwenafdeling waren 
behandeld minder relapses hadden, minder dronken bij relapse en minder vaak terug-
vielen in dagelijks gebruik, vergeleken bij gemengd behandelde vrouwen. Copeland 
en Hall vonden bij vrouwen die op een aparte vrouwenafdeling waren opgenomen 
minder drop-out, met name bij lesbische vrouwen, vrouwen met afhankelijke kinde-
ren en vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd. 

Voorts lijken gemengde ambulante groepen voor vrouwen minder goed te werken 
dan voor mannen. Vrouwen deden het beter na medisch georiënteerde programma’s, 
wat neerkwam op individuele begeleiding door een arts, dan na een gemengde groeps-
behandeling (Cronkite and Moos, 1980). Bij mannen was dit andersom. De auteurs 
interpreteren dit als het effect van stigmatisering: medische begeleiding accentueert 
dat het om een ziekte gaat, je kunt er eigenlijk niets aan doen dat je ziek bent, en dat 
idee vermindert het stigma. Mannen hebben van stigmatisering minder last, bij hen 
werkt groepsbehandeling dan ook beter.

In een andere studie (Lyons, Welte, Brown, Sokolow en Hynes, 1982) deden vrou-
wen het in een gemengde groep beter als het percentage vrouwen laag was, dan wan-
neer het percentage hoger was (maar zij nog altijd een minderheid vormden). Op het 
eerste gezicht is dit verrassend. Als er meer vrouwen in een groep zitten, kunnen zij 
toch elkaar juist meer steunen, zou men denken. Dit lijkt echter niet zo te werken. Als 
er één of twee vrouwen in een groep aanwezig zijn, verkeren ze in een uitzonderings-
positie, op grond waarvan ze aandacht krijgen. Is het aantal vrouwen groter, dan ont-
staat gemakkelijk een traditioneel seksespecifiek zorgpatroon: de vrouwen besteden 
hun energie aan de aanwezige mannen, zij luisteren naar hen en steunen ze. Zelf ko-
men ze dan niet aan bod, c.q. ze houden zichzelf buiten schot. Volgens hulpverleners 
ontstaat het traditionele patroon in een gemengde groep heel snel. Deze interpretatie 
wordt overigens gesteund door het feit dat mannen het juist beter deden in de groepen 
waar meer vrouwen in zaten. 

Een onderzoek naar de situatie van vrouwenhulpverlening in alcoholzorg

Inleiding
In verschillende CAD’s en verslavingszorginstellingen bestaan al initiatieven voor 
vrouwenhulpverlening vanaf het begin van de 80-er jaren. Initiatieven die echter leun-
den op het werk van enkele individuele enthousiastelingen en niet gedragen werden 
door management en directie en evenmin werden opgenomen in het beleid van de 
instelling. 
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Daar lijkt langzamerhand verandering in te komen. VHV heeft voor niet direct 
betrokkenen nog vaak het imago iets ouderwets feministisch uit de 70-er jaren te zijn. 
In feite is VHV echter steeds meer een innovatiebeweging geworden, een vorm van 
kwaliteitsverbetering in de verslavingszorg.

Het Landelijk Platform VHV in de Verslavingszorg, opgericht in 1992, heeft eind 
1992 een onderzoek gedaan onder 72 instellingen naar hoe het gesteld is met de in-
tegratie van VHV in de verslavingszorg (Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening 
in de Verslavingszorg, 1993) Van de 60 reagerende instellingen deden er 46 ‘iets’ aan 
VHV. Dit is 77%. De meeste hiervan (67% van alle instellingen) hebben activiteiten 
voor de doelgroep vrouwen, waarvan het overgrote deel plaatsvindt vanuit VHV-prin-
cipes. Bij slechts 10 instellingen (17%) was er echter sprake van èn een zorgaanbod 
èn een beleidsplan, èn een budget voor vrouwenhulpverlening, terwijl er volgens het 
onderzoeksverslag waarschijnlijk bij slechts twee instellingen sprake is van een wer-
kelijke planmatige integratie. Dus: Er is vaak wel VHV, maar de integratie ervan in de 
instelling laat nog te wensen over.

Dit onderzoek zegt eigenlijk weinig over de situatie in de alcoholzorg. Bijna de 
helft van de onderzochte instellingen was namelijk klein in omvang, en exclusief 
op drugs of op jongeren gericht. Hieronder wordt verslag gedaan van een onderzoek 
begonnen naar de plaats van vrouwenhulpverlening binnen de alcoholzorg, dat op dit 
moment nog in uitvoering is, maar waarvan de eerste bevindingen gemeld kunnen 
worden. 

Methode
Het onderzoek is gericht op de (15) grote regionale verslavingszorginstellingen. Er 
vinden interviews plaats met de aandachtsfunctionaris VHV of een andere medewer-
ker die zich bezighoudt met VHV, of met de behandelcoördinator. Naast de interviews 
gebruiken wij VHV-nota’s, beleidsnota’s, jaarverslagen en andere publikaties als ma-
teriaal. De vragen behelzen de geschiedenis van VHV in de instelling, het huidige 
beleid rond VHV, het huidige zorgaanbod en de hierin gebruikte methoden, wat er aan 
deskundigheidsbevordering wordt gedaan, de cultuur rond VHV in de instelling, en 
of er ook iets gebeurt rond mannenhulpverlening. Voorts hoe men de toekomst van 
VHV in de instelling inschat. Naast een vraag naar het algemene beleid omtrent VHV 
wordt er meer specifiek ingegaan op de groep van vrouwen met een achtergrond van 
seksueel geweld. Het gaat hier namelijk om een belangrijk knelpunt in de zorg: naar 
schatting heeft minstens de helft van de verslaafde vrouwen ervaringen met seksueel 
geweld (Lammers, 1995). Verslaafde vrouwen die voor dergelijke problemen behan-
deling nodig hebben, vallen vaak tussen wal en schip: de GGZ weigert cliënten als er 
verslavingsproblematiek in het spel is, en in de verslavingszorg zijn onvoldoende mo-
gelijkheden en deskundigheid voor handen voor de behandeling van deze problemen. 
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Voorlopige bevindingen
Het onderzoek is op dit moment nog niet afgerond. Er zijn 12 interviews afgenomen. 
Er kunnen dus alleen nog enige voorlopige conclusies worden getrokken.

In de meeste instellingen heeft VHV zich een plaats, of plaatsje, verworven in 
het beleid, of is dit proces in gang. De prioriteit is echter doorgaans niet echt hoog. 
Verder zijn de verschillen tussen instellingen groot. In sommige instellingen blijft 
het modderen: een ondergeschoven kindje dat op de been wordt gehouden door het 
enthousiasme van individuele medewerksters. ‘De directeur weet nog steeds niet wat 
de afkorting VHV betekent.’ 

In de meeste instellingen is er een zorgaanbod voor vrouwen. Er zijn twee intramu-
rale behandelafdelingen voor vrouwen en daar wordt gewerkt volgens VHV-princi-
pes, namelijk de Jellinek in Amsterdam en de reeds genoemde voormalige Henriëtte 
Hartsen kliniek. In een andere kliniek (het Boumanhuis in Rotterdam) is een vrou-
wenmoduul van een dagdeel in de week. In de regionale ambulante CAD-instellin-
gen zijn verschillende soorten vrouwengroepen te vinden, echter lang niet alle in alle 
vestigingen. Bij het Gelders Centrum voor Verslavingszorg bijvoorbeeld vindt men 
laagdrempelige ondersteuningsgroepen, langdurige inzichtgevende alcoholgroepen, 
partnergroepen, open begeleidingsgroepen voor gebruiksters, gesloten thematische 
groepen, en kortdurende cursus-achtige groepen. Soms richt men een groep alleen op 
alcoholgebruikende vrouwen, soms op gebruiksters van alle middelen, of men com-
bineert in groepen drinksters met vrouwelijke partners van drinkers. In de opbouw 
van het programma vindt men, ondanks de grote verschillen tussen de groepen, altijd 
de gedachte dat verslaving een overlevingsmechanisme is, dit wil zeggen een poging 
om problemen op te lossen en daarmee te leven, in plaats van alleen een negatieve, 
destructieve gedragswijze. Er is dus veel aandacht voor de functie van het gebruik. 
Ook staat men stil bij de socialisatie van de vrouwen waarbij het onder andere gaat 
om het specifieke van vrouwen en middelengebruik en de maatschappelijke en de 
eigen normen en waarden. Voorts bespreekt men thema’s zoals omgaan met agressie 
en depressie, en het stellen van grenzen.

In veel groepen wordt regelmatig aan lichaamswerk gedaan, en voorts aan zaken 
als assertiviteitstraining, rollenspelen, opdrachten, en het werken met dagboeken. 

Met betrekking tot de hulp aan verslaafde vrouwen met ervaringen met seksueel 
geweld zijn er in enkele instellingen initiatieven ontwikkeld tot samenwerking met 
GGZ-instellingen. Aparte vermelding verdient het – vorig jaar afgeronde – project 
Transit in Rotterdam. Aan Transit namen instellingen deel uit de ambulante en klini-
sche GGZ, uit de verslavingszorg en uit het circuit van de autonome vrouwenhulpver-
lening. Door Transit zijn verschillende vormen van samenwerking op gang gebracht, 
er zijn overlegstructuren gecreëerd, er is een training ontwikkeld die nu bij het vaste 
RINO-aanbod hoort, de doorverwijzing is verbeterd, en men is er in de reguliere zorg 
wat minder bang voor geworden als er alcohol in het spel is. Soms vindt zogenaamde 
duobehandeling plaats, wat inhoudt dat twee instellingen samenwerken in het bege-
leiden of behandelen van een cliënte. Ook heeft men geprobeerd een gezamenlijke 
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therapiegroep op te zetten, maar dit was nog zonder resultaat. Een van de problemen 
die blijven bestaan is dat de verslavingszorg tot meer inzet bereid is dan de reguliere 
zorg. De reguliere zorg beschouwt deze groep niet als haar doelgroep, ondanks het 
feit dat zij in feite veel cliënten met gecombineerde problematiek onder haar hoede 
heeft. Een andere kwestie die samenwerking bemoeilijkt is die van de gescheiden 
financieringsstromen. De ambulante verslavingszorg wordt via de gemeenten betaald, 
de reguliere zorg via de AWBZ (Brug, Van Bruggen en Croes 1995).

Uit opmerkingen van diverse geïnterviewde vrouwen komt voorts naar voren dat, 
ondanks het bestaan van het Landelijk Platform voor Vrouwenhulpverlening in de 
Verslavingszorg, er nog weinig wordt samengewerkt en men nog weinig leert van 
elkaars ervaringen.

Wat betreft de toekomst van de VHV vrezen de geïnterviewde medewerksters 
voor het merendeel dat deze steeds meer te lijden krijgt onder bezuinigingen. De 
aandacht, en het geld, van de gemeenten gaan naar politieke hot issues als laagdrem-
pelige opvang en overlastbestrijding. Voor de volksgezondheidsaspecten van versla-
ving is weinig oog. De geïnterviewden vinden het beleid in deze kortzichtig. Vooral 
de individuele behandeling, ook aan mannen uiteraard, lijkt beperkt te gaan worden. 
Het is duidelijk dat niet alle vrouwen en mannen in groepen behandeld kunnen en 
willen worden. Dat ook groepswerk verloren kan gaan bleek in een instelling waar de 
partner- en de langerdurende vrouwengroep nu al aan bezuinigingen gesneuveld zijn.

Seksespecifieke hulpverlening aan mannen tenslotte vindt slechts in enkele instel-
lingen plaats en lijkt zich nog bijna geheel in de marge af te spelen.

Conclusies en aanbevelingen

Samenvattende conclusies
─ Sekseverschillen in alcoholafhankelijkheid maken een specifiek zorgaanbod voor 

vrouwen wenselijk.
─ Een specifieke behandelafdeling voor vrouwen lijkt met name voor specifieke 

categorieën vrouwen een gunstig resultaat te hebben.
─ VHV heeft in wisselende mate een plaats in het beleid van grote verslavings-

zorginstellingen. Vaak is het zorgaanbod nog sterk afhankelijk van de inzet van 
individuele medewerksters.

─ VHV in de alcoholzorg heeft zich ontwikkeld van een verzets- tot een innovatie-
beweging, en maakt de meeste kans op succesvolle integratie in het beleid als zij 
aansluit bij de tendens naar zorgvernieuwing en zorg op maat.

─ VHV in de ambulante verslavingszorg lijkt in de toekomst onder druk te komen 
staan. Men is bang dat de expertise zal verdwijnen, vooral als het gaat om indivi-
duele (alcohol)hulpverlening, ook die aan mannen. 

─ Er is nog erg weinig onderzoek ter evaluatie van VHV-activiteiten. 
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De volgende aanbevelingen kunnen voorlopig op grond van ons onderzoek worden 
gedaan
─ Evaluatie van vrouwenhulpverleningsmethodieken door middel van onderzoek is 

gewenst.
─ In het beleid van de gemeenten met betrekking tot verslavingszorg moet ook oog 

zijn voor de volksgezondheidsaspecten van (alcohol)afhankelijkheid.
─ Initiatieven tot samenwerking met de reguliere zorg voor de aanpak van de 

gecombineerde problematiek van middelenafhankelijkheid en seksueel geweld 
dienen gestimuleerd te worden. Dit geldt ook voor de reguliere zorg; heel veel 
cliënten hebben ook alcoholproblematiek, zonder dat dit bekend is.

Tenslotte nog een opmerking over de wenselijkheid seksespecifieke hulpverlening 
niet te beperken tot vrouwelijke cliënten. In vrouwenstudies is het begrip gender als 
betekenisgevend systeem in de plaats gekomen van het begrip vrouw. Het inzicht is 
ontstaan dat het niet gaat om vrouwen op zich, maar om sekse en sekseverhoudingen. 
Waarom? De beperking tot vrouwen bevestigt en versterkt het uitsluitingsmechanis-
me waaraan vrouwen in onze cultuur zijn onderworpen: mannen zijn de norm, het 
normale, vrouwen zijn als sekse, het bijzondere, de afwijking, het niet-normale, en 
worden als zodanig onderzocht en behandeld. Vrouwen lijken geheel te worden op-
geslokt door hun sekse, terwijl mannen mensen in het algemeen lijken te zijn, geheel 
verstoken van sekse.

Kijken we nu naar de alcoholzorg dan zien we dat deze gelukkig vrouwbewuster is 
geworden. De kwaliteit van de hulp aan vrouwen is daardoor zeker verbeterd. Maar 
gender- of seksebewustheid in het algemeen is in Nederland nog slechts in geringe 
mate aanwezig. Een mannelijke tegenhanger van VHV is slechts in de marge te vin-
den. Mannen vormen in de alcoholzorg de vanzelfsprekende norm, maar staan als 
sekse niet ter discussie. Vrouwen staan daarentegen soms te veel alleen als sekse en 
te weinig als mens in de belangstelling. Om met betrekking tot mannen een voorbeeld 
te noemen. Onderzoek laat zien dat er een nauwe relatie is tussen mannen, alcohol, en 
allerlei vormen van geweld (Collins and Messerschmidt, 1993). In de behandelingsli-
teratuur komt deze zeer seksespecifieke kwestie echter totaal niet ter sprake. Wat doet 
de verslavingszorg met de kwestie mannen en geweld?

Uit dit laatste voorbeeld mag duidelijk zijn dat een strategische alliantie tussen 
vrouwen- en mannenhulpverlening ter bevordering van ook de laatste ook een vrou-
wenbelang genoemd kan worden. 
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In Nederland wordt de alcoholhulpverlening voornamelijk bedreven binnen gespeci-
aliseerde categoriale hulpverleningsinstellingen voor excessief alcoholgebruik zoals 
de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD’s). In deze bijdrage wordt een 
pleidooi gehouden voor meer aandacht in de algemene gezondheidszorg, met name 
de eerstelijnsgezondheidszorg, voor riskant alcoholgebruik. Riskant alcoholgebruik 
vormt dan één van de vaste elementen van zorg in de eerstelijnsgezondheidszorg (de 
normaliseringsgedachte). Deze normalisering van de alcoholhulpverlening is een 
noodzakelijk maar intensief en tijdrovend proces. Hieronder wordt in het kort ge-
schetst welke aandachtspunten dit proces kenmerken. Tegelijkertijd geven zij de op-
bouw van deze bijdrage weer, die bestaat uit zes onderdelen: 1. Hoe ziet de doelgroep 
er uit? 2. Welke zorg bestaat er voor deze doelgroep en in welke vorm? 3. Hoe ziet de 
eerstelijnszorg voor probleemdrinkers er in de praktijk uit? 4. Welke knelpunten doen 
zich voor? 5. Welke initiatieven leveren een bijdrage aan de normalisering en intensi-
vering van de zorg in de eerstelijn? 6. Welke effecten vallen daarvan te verwachten? 
Aan het eind volgt een korte discussie ten aanzien van de beschreven thematiek.

Hoe ziet de doelgroep er uit?
Tachtig procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (13 miljoen) 
gebruikt alcohol; van deze 80% (10,5 miljoen) drinkt 90% sociaal of matig (Knibbe, 
1982; Ministerie van WVC, 1986). De consumptie van alcohol wordt vaak uitgedrukt 
in standaard glazen alcohol. Een bierglas, een wijnglas een portglas en een borrel-
glas bevatten, met de respectievelijke dranken gevuld, alle evenveel alcohol. Volgens 
schattingen van het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) waren er in 
1992 ongeveer 660.000 mensen die meer dan acht glazen alcohol per dag dronken 
(Zwart & Mensink, 1993). Onderzoek met gevalideerde alcoholvragenlijsten sugge-
reert percentages tussen acht à tien procent problematisch gebruik (Taal, Maaskant, 
Oltheten en Hoeksema, 1991).

In de huisartspraktijk vonden van Limbeek en Walburg (1987) met de MALT, 
een gestructureerde alcoholvragenlijst, prevalentiepercentages van probleemdrinken 
van 5,6 % voor vrouwen en 10,5 % voor mannen. Cornel vond met behulp van een 
Rasch-schaal, samengesteld uit de CAGE, SMAST en SAAST, alle drie internationaal 
gevalideerde vragenlijsten, een prevalentie van zeven procent van probleemdrinken 
bij patiënten in de huisartspraktijk. Huisartsen rapporteren desgevraagd echter lagere 
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rapportages, tussen de één en drie procent (Cornel, 1994). Problematisch alcoholge-
bruik blijft dus vaak verborgen voor de huisarts.

Wat de incidentie van probleemdrinkers in de huisartspraktijk betreft, vonden van 
Limbeek en Walburg (1987) met de MALT een incidentie van ongeveer drie procent 
over een periode van twee weken. Hoeksema en Oltheten(1992) suggereren een half-
jaar-incidentie van ongeveer twee procent, de Vries en Van der Haas (1990) minder 
dan één procent. De cijfers zijn afhankelijk van de aard van de bestudeerde praktij-
ken en de gebruikte screeningsmethoden. Voor het Algemeen Maatschappelijk Werk 
(AMW) en de Thuiszorg zijn geen prevalentie- en incidentiecijfers bekend. Er is ech-
ter geen reden om aan te nemen dat die daar lager zouden liggen. 

Van de eerdergenoemde tien procent van de alcoholdrinkende Nederlanders wordt 
geschat dat er bij zeven procent sprake is van probleemdrinken en dat drie procent 
excessief drinkt (Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg, 1995). Van deze 
groep zijn overigens slechts 20.000 in behandeling bij een CAD of bij een versla-
vingskliniek. Het gebruik van alcohol is meestal verweven met roken en het gebruik 
van benzodiazepinen. Ook stress, depressie en angststoornissen komen vaak voor bij 
deze groep (Roelofs, 1992).

Er worden nogal wat termen gebezigd als er gesproken wordt over de alcoholge-
bruiker die (te) diep in het glas duikt: sociale drinker, weekenddrinker, matige drin-
ker, risicodrinker, riskante alcoholdrinker, periodieke drinker, (chronische) probleem-
drinker, overmatige drinker, excessieve drinker, gevaarlijke drinker, alcoholist. Het 
zijn termen die aangeven dat er iets mis zou kunnen zijn met het alcoholgebruik. De 
termen vertonen een verloop van het niet of minder dominant zijn van het alcoholge-
bruik naar het volstrekt dominant zijn van alcoholgebruik in iemands leven.

Figuur 1 laat zien welke aspecten een rol spelen bij het problematisch gebruik 
van alcohol. De eerste as betreft het gebruik van alcohol in termen van gezondheid 
en loopt van veilig tot riskant alcoholgebruik. De tweede as betreft het ervaren van 
klachten of problemen en loopt van het niet tot wel ervaren van problemen. De derde 
as tenslotte betreft het inzicht dat gebruiker heeft in de relatie tussen alcoholgebruik 
en de problemen. Aan deze kant van de as legt de gebruiker geen relatie tussen pro-
blemen en het alcoholgebruik, aan de andere kant wel.
Op basis van de indeling uit de kubus kan een indeling in drie probleemgroepen wor-
den gemaakt:
1. De groep mensen die excessief drinkt. Deze zal zich op den duur met een al-

coholprobleem aanmelden (zie bijvoorbeeld Raat, 1987). Deze groep heeft een 
gevaarlijk gebruikspatroon, ervaart problemen en legt de relatie met alcoholge-
bruik. Deze groep heeft een hulpverleningsverleden dat uitwijst dat zij regelmatig 
contact met hulpverleners in de eerste en tweede lijn heeft gehad, bijvoorbeeld de 
huisarts of de thuiszorg. 

2. De groep mensen die probleemdrinker zijn, drinkt tenminste riskante hoeveelhe-
den alcohol, ervaart problemen maar legt niet of nauwelijks de relatie met alco-
holgebruik. De groep mensen bezoekt de huisarts of het AMW met problemen die 
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verweven zijn met het alcoholgebruik. Het gebruik is niet dominant (zie o.a. de 
Vries & Van der Haas, 1991). 

3. De groep matige en/of sociale drinkers drinkt op veilige of riskante wijze en heeft 
geen structurele klachten die gerelateerd zijn aan het alcoholgebruik. De hulp-
vraag in de eerste lijn is wisselend en niet alcoholgerelateerd.

Welke zorg bestaat er voor de doelgroep en in welke vorm?
Bovenstaande ruwe opdeling in drie groepen maakt het mogelijk het hulpaanbod op 
analoge wijze te schetsen:
1. De groep excessieve drinkers hoort thuis bij de instellingen voor de verslavings-

zorg (IVV’s), ambulant of intramuraal. De taak van de eerste lijn is het signaleren, 
bespreekbaar maken en verwijzen van riskant alcoholgebruik. Lukt het niet de 
gebruiker te verwijzen dan is het zaak de ‘cure-optie’ los te laten en over te gaan 
tot de ‘care-optie’. ‘Harm reduction’ is dan het devies, het ‘vinger-aan-de-pols’-
beleid kan heilzaam werken.

2. Bij de groep probleemdrinkers die met een hulpvraag de eerste lijn raadplegen is 
het de kunst om bij het brede scala aan problemen en klachten het verband te leg-
gen tussen deze klachten en het gebruik van alcohol. Een serieus probleem hierbij 
is de a-specificiteit van het klachtenpatroon van de probleemdrinker. Bovendien 
kan een bepaalde klacht die aan alcoholgebruik is gerelateerd wijzen op meerdere 
oorzaken. Dit bemoeilijkt het signaleren (De Vries & Breteler, 1993). Naast het 
signaleren is het bespreekbaar maken en het begeleiden van deze groep probleem-
drinkers een taak voor de huisarts en het AMW. Voor IVV’s is voor een deel voor 
deze groep een ambulante taak weggelegd. Het is echter belangrijker dat zij een 
goed consultatie-aanbod verzorgen voor de werkers in de eerste lijn.

3. Voor de groep matige drinkers ligt er een preventietaak voor de IVV’s, GGD’en 
en de eerste lijn. Voorlichting geven over veilig alcoholgebruik en risico’s van al-
coholgebruik in combinatie met het gebruik van medicijnen kan het problematisch 
gebruik terugdringen. Dit ter ondersteuning van de massamediale voorlichting, die 
vooral leidt tot attitudeverandering, maar zelden tot concreet gedrag (Van der Rijt, 
Breteler & Renckstorf, 1992).

Hoe ziet de eerstelijns gezondheidszorg voor probleemdrinkers er in de praktijk uit?
In de praktijk blijkt het signaleren en begeleiden van probleemdrinkers in de eerste 
lijn een lange weg waarop zeker voortgang is en wordt geboekt. Cornel (1994) deed 
onderzoek in een groep van 1405 random geselecteerde huisartspatiënten. Onder die-
genen die door huisartsen niet als probleemdrinker werden beschouwd (n = 1184) 
bleek 5% volgens de Rasch-schaal van alcoholproblematiek probleemdrinker. In de 
groep die de huisarts diagnostiseerde als mogelijke probleemdrinker bedroeg dit per-
centage 25%. Van de groep die door de huisarts als probleemdrinker werd aangemerkt 
(n = 122) voldeed 71% aan de criteria. Hoewel de betrokken huisartsen dus overschat-
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ten in de problematische groepen, onderschatten zij het problematisch alcoholgebruik 
in de grootste groep, het betreft hier 56 onopgemerkte probleemdrinkers. Al met al 
werd slechts 51% van de probleemdrinkers herkend.

Reid, Webb, Hennrike, Fahey en Sanson-Fisher (1986) rapporteren dat van de lich-
tere probleemdrinkers slechts 27,5% door de huisarts wordt ontdekt, terwijl van de 
zware drinkers 42,5% wordt ontdekt. In een andere studie signaleerden huisartsen ver-
geleken met een gestructureerd psychiatrisch interview ongeveer 40% van de nieuwe 
patiënten die problemen hadden met alcohol (Coulehan, Zettler-Segal, Block et al., 
1987). Een uitschieter naar beneden is de studie van Kamerow, Pincus en MacDonald 
(1986). In een overzichtsstudie naar het voorkomen van onder andere alcohol- en 
druggebruik meldden deze auteurs dat huisartsen slechts 10% van de probleemdrin-
kers herkennen.

Ter verklaring van deze ondersignalering wordt in de literatuur (zie bijvoorbeeld 
Mook & Hoeksema, 1994; Cornel, 1994) onderscheid gemaakt tussen patientgebon-
den en artsgebonden oorzaken. Patientgebonden oorzaken van ondersignalering lig-
gen vaak in de angst voor stigmatisering en de angst voor het opgeven van alcohol-
gebruik. Ook kunnen patiënten huiverig zijn voor inmenging. Bij navraag naar het 
alcoholgebruik kan er sprake zijn van ontkenning of bagatellisering van het alcohol-
gebruik. Daarnaast is de onbekendheid van het verband tussen alcoholgebruik en de 
klachten een belemmerende factor. 

Artsgebonden factoren zijn de vaak aanwezige stereotypering van de probleem-
drinker als onbetrouwbaar, onvoldoende kennis van alcoholgerelateerde problema-
tiek, schroom om het gebruik aan de orde te stellen en de hoge prevalentie van pro-
bleemdrinken onder artsen zelf. Vaak belemmert het idee dat iemand eerst in de goot 
moet liggen voor je kunt helpen (de ‘Verelendungstheorie’) (vroeg)tijdig ingrijpen.

De huisarts, het AMW, en de instellingen voor de thuiszorg voelen zich duidelijk 
verantwoordelijk voor het signaleren en begeleiden van probleemdrinkers. In de prak-
tijk komt dat tot uiting in:
─ Het ontwikkelen en toepassen van een protocol en leertraject voor het signaleren 

van alcoholproblematiek binnen het AMW.
─ Het bestaan van de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG) ‘Problematisch Alcoholgebruik’ en de vergevorderde plannen van het 
NIAD en het NHG om een deskundigheidsbevorderingsprogramma bij deze 
standaard te schrijven. 

─ De belangstelling die binnen de Thuiszorg op gang begint te komen om bij 
de intake en hulpverlening structureel aandacht te schenken aan de rol die het 
alcoholgebruik speelt. De samenwerking met de huisarts zal daarbij speciale 
aandacht krijgen. Het ontwikkelen en uittesten van methodieken in de praktijk 
behoeft een stimulans. Het Steunpunt Eerstelijn van het NIAD is begonnen met 
het verzamelen van casuïstiek om meer inzicht te krijgen in de knelpunten die 
wijkverpleegkundigen in hun werk ervaren ten aanzien van de afhankelijkheids-
problematiek.



 57

ONTWIKKELINGEN IN DE ALCOHOLHULPVERLENING BINNEN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

Welke knelpunten doen zich voor?

Knelpunt 1
De normalisering van de eerstelijnszorg voor alcoholproblematiek stuit op het beeld 
dat de eerstelijnswerker heeft over ‘verslavingsproblemen’ (onder andere Coulehan 
et al., 1987). De beeldvorming is sterk gekoppeld aan de zware drinker: ze liegen en 
bedriegen, ze houden je voor de gek, ze zijn agressief en onbetrouwbaar. Artsen sturen 
ze vaak direct door naar het CAD. Het is nodig om de beeldvorming over de groep 
mensen die kampen met verslavingsprobleem te wijzigen. Naast dominante vormen 
zijn er milde vormen van alcoholgebruik die goed behandelbaar zijn in de eerste lijn.

Knelpunt 2 
Het bestaan van een categoriale zorgvoorziening voor mensen met verslavingspro-
blemen heeft gestimuleerd dat de eerstelijnswerkers de hele groep riskante gebruikers 
doorschuiven naar de categoriale zorg. De categoriale zorg wordt niet beschouwd 
als gespecialiseerd in ernstige problematiek, maar als bestemd voor alle afhankelijk-
heidsproblematiek. Een duidelijker profilering van de mogelijkheden van deze zorg 
door huisartsen, AMW, RIAGG’s en IVV’en is wenselijk.

Knelpunt 3
De effectiviteit van de begeleidingsmogelijkheden is onvoldoende bekend. De profes-
sionals in de eerste lijn verwachten weinig effect van het betrekken van het alcohol-
gebruik bij de behandeling. Dit heeft te maken met de beeldvorming (zie het eerste 
knelpunt) maar ook met gebrek aan kennis en vaardigheden over hoe om te gaan met 
mensen met problematisch alcoholgebruik. Daarnaast speelt mee dat de eigen waar-
den en normen rond het gebruik van alcohol en verslaving weinig helder zijn. Het is 
daarom nodig om protocollen te ontwerpen om bestaande methodieken toegankelijk 
te maken voor de eerste lijn en deze door middel van deskundigheidsbevorderings-
programma’s aan te bieden.

Knelpunt 4
De samenwerking tussen de eerste lijn en de IVV’s schiet tekort. De instellingen voor 
verslavingszorg zien de eerste lijn nog teveel als leverancier van cliënten en nog te 
weinig als zorgpartner voor de groep probleemdrinkers. De samenwerking moet ge-
stalte krijgen door meer aandacht voor wederzijdse verwijsmogelijkheden en door 
structurering en vernieuwing van het verwijzingsproces. Het uitbreiden van de functie 
van consultatie zal vormgegeven moeten worden.
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Knelpunt 5
De financieringsstructuur verschilt sterk tussen de betrokken instellingen. Het RI-
AGG en de huisarts worden betaald door de zorgverzekeraar, het AMW en het CAD 
door de lokale overheid. De Thuiszorg kent een landelijke betalingsregeling met een 
eigen-bijdrage-regeling. Deze grote verscheidenheid bemoeilijkt het bewerkstelligen 
van afstemming van de hulp en dienstverlening op elkaar.

Welke initiatieven leveren een bijdrage aan de intensivering en normalisering van 
de alcoholzorg in de eerste lijn?
In de nota Alcohol en Samenleving (1986) brak het toenmalige Ministerie van WVC 
een lans voor een preventieve aanpak van de sociale en maatschappelijke problematiek 
die voortvloeit uit het gebruik van riskante hoeveelheden alcohol. In overeenstemming 
met deze nota proberen NHG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de oor-
zaken van ondersignalering aan te pakken door protocollering en deskundigheidsbe-
vordering. De NHG standaard Problematisch Alcoholgebruik (1990) geeft huisartsen 
richtlijnen voor dergelijk preventief handelen. Het bovenstaande maakt duidelijk dat 
het hier gaat om een vorm van secundaire preventie: door behandeling wordt beoogd 
te voorkomen dat het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van patiënten met 
riskant alcoholgebruik wordt ontwricht (zie ook Smit et al., 1993). 

Vooral buitenlands onderzoek wijst op de goede mogelijkheden om patiënten met 
een riskant alcoholgebruik door middel van kortdurende interventies effectief te hel-
pen. De WHO rapporteert in het onderzoek ‘Programme on Substance Abuse’ per 
land sterk uiteenlopende signaleringscijfers en trekt daarbij eveneens de conclusie dat 
het vroegtijdig signaleren van alcoholgerelateerde klachten effectief is (WHO, 1992; 
zie ook Aasland, Bruusgaard & Ruttle, 1987). Vroegtijdig anticiperend interveniëren 
door de huisarts zal leiden tot een hoger rendement van het huisartsgeneeskundig 
handelen dan later curatief ingrijpen. Daardoor zal op termijn een beroep op duurdere 
vormen van hulpverlening worden voorkomen. 

In Nederland zijn in de afgelopen jaren door de Stichting O & O (het Spa-project), 
het alcoholproject van de RU Leiden en het eerstelijnsexperiment van het CAD Lim-
burg nascholingsprogramma’s ontwikkeld met als doel het bevorderen van het gedrag 
zoals vastgelegd in de NHG Standaard Problematisch Alcoholgebruik (zie bijvoor-
beeld van Oosten & van den Burg, 1988; Hoeksema et al., 1992; de Vries, Kovacs & 
Breteler, 1990; de Vries & Van der Haas, 1991; Vereijcken, 1990; De Vries & Breteler, 
1993).

Welke effecten zijn van initiatieven tot intensivering en normalisering te 
verwachten?
Hoewel veel studies veel effecten op patiëntniveau rapporteren zijn deze niet terug te 
voeren op het gedrag van de arts; de gedragsveranderingen door nascholing blijven 
gevangen binnen een ‘black box’ (zie ook Richmond & Anderson, 1994; Orford, So-
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mers, Daniels & Kirby, 1992; Thom & Tellez, 1986). Een gecontroleerde studie naar 
het vroegtijdig anticiperend interveniëren van huisartsen gekoppeld aan de preventie-
ve eindeffecten op patiëntniveau is tot op heden niet uitgevoerd. Ter illustratie van de 
te verwachten effecten beschrijven we hieronder de resultaten uit de Vries en Breteler 
(1993), die hebben gerapporteerd over het gedrag van huisartsen na nascholing. In 
het nascholingsprogramma werden de volgende facetten aangereikt: de hoeveelheid 
die men drinkt, de tijdstippen waarop men drinkt, de plaatsen waar men drinkt, de 
omstandigheden waaronder men drinkt en het informeren naar de voor- en nadelen 
die het alcoholgebruik heeft voor de patiënt. Na verloop van twee jaar werden de 
huisartsen geïnterviewd. Zij werden gevraagd naar welke facetten van het alcoholge-
bruik zij bij patiënten informeerden. Het overgrote dele van de huisartsen (98%) gaf 
aan te informeren naar de hoeveelheid die de patiënt dronk. Ruim driekwart (79%) 
vroeg naar de omstandigheden waaronder werd gedronken, 71% naar de tijdstippen 
waarop en 52% informeerde naar de voor- en nadelen die het drinken voor de patiënt 
had. Slechts 41% informeerde naar de plaatsen waar men dronk. 

Bij de toepassing van behandelmethoden bleek dat naast voorlichting geven, licha-
melijk onderzoek en begeleiden, het begeleiden met als doel verwijzen nagestreefd 
werd bij ongeveer tien procent. Van de overige patiënten nam de huisarts zelf de 
behandeling voor zijn/haar rekening. Slechts een beperkt aantal huisartsen gebruikte 
daarbij een zelfhulpboekje (24%) of gestructureerde gesprekstechnieken (17%). Een 
combinatie van een zelfhulpboekje met motivationele gesprekstechnieken, waarbij 
aandacht wordt besteed aan het voorkomen van weerstand, lijkt daarmee te weinig 
gebruikt. De samenwerking van de huisartsen met andere instellingen leek in het on-
derzoek van de Vries en Breteler (1993) goed te zijn verlopen. Het AMW en het CAD 
waren de grootste samenwerkingspartners. De samenwerking met het AMW kan goed 
aansluiten op de nascholingsprogramma’s die voor deze beroepsgroep zijn ontwik-
keld (zie de Vries & van der Haas, 1991). Naast het CAD, een logische partner in dit 
verband werd ook het RIAGG redelijk vaak genoemd als samenwerkingspartner. Dit 
is een punt van aandacht voor afstemming tussen het CAD en het RIAGG en/of het 
aanbieden van een deskundigheidsbevordering of consultatie aan het RIAGG.

Een grote groep huisartsen (72%) gaf aan reeds alcohol te registreren bij een ver-
moeden. Dit betekent dat bijna een derde deel van de huisartsen vermoedens niet 
direct registreert, een belangrijk gegeven omdat daardoor de huisarts bij een volgend 
bezoek de klacht van de patiënt mogelijk minder snel kan plaatsen.

Discussie
Geconstateerd moet worden dat de schaal waarop in de eerstelijn structureel aandacht 
wordt geschonken aan het signaleren en begeleiden van probleemdrinkers nog be-
perkt is. Van grootschalige implementatie is alleen sprake als de NHG Standaard Pro-
blematisch Alcoholgebruik daadwerkelijk wordt gehanteerd. Het standaardenbeleid 
van het NHG en de LHV levert een goede bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van 
het huisartsgeneeskundig handelen. Gevreesd moet worden dat het effect van slechts 
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het publiceren van een standaard over het onderwerp ‘problematisch alcoholgebruik’ 
in een reeks van zestig andere standaarden beperkt zal zijn. Voor gedragsveranderings 
is meer nodig.

Deskundigheidsbevordering van de huisarts werkt, al zijn de resultaten nog grof. 
Het is nog te weinig bekend tot welke concrete gedragsveranderingen nascholing 
leidt. Protocollering en deskundigheidsbevordering voor het AMW is getest bij een 
beperkt aantal instellingen en zal op grotere schaal geïmplementeerd moeten worden. 
Van effectonderoek bij het AMW is tot op heden geen sprake. Met betrekking tot de 
Thuiszorg moeten we concluderen dat er nog weinig aandacht is voor deskundig-
heidsbevordering op het terrein van de alcoholzorg. 

Samenwerkingsafspraken tussen de eerstelijnsdisciplines en de IVV’s moeten lei-
den tot een betere afbakening van het zorgaanbod. Consultatie door IVV’s leidt tot 
eerder behandelen in de eerstelijn en moet worden gestimuleerd. 

Tenslotte: toekomstig effectonderzoek moet meer inzicht geven in de relatie tussen 
het gedrag van de arts en de effecten bij de patiënt. De verhoging van de competentie 
van de arts en andere hulpverleners zal moeten leiden tot het toepassen van een breder 
scala aan op riskant alcoholgebruik gerichte interventie-strategieën die een positieve 
invloed heeft op de interactie tussen arts en patiënt en uiteindelijk op de kwaliteit van 
het hulpaanbod. Integrale aandacht voor alcoholproblematiek binnen de eerstelijns-
zorg brengt de beoogde normalisering een flinke stap dichter bij. 
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