
Weet u of uw patiënt alcohol drinkt?

In 2014 is er vanuit Jellinek Preventie een online survey  gedaan onder 
Amsterdamse volwassenen (30+, N = 432) die alcohol drinken. 

De respondenten zijn geworven via diverse social media. 
Uit de survey blijkt dat de huisarts weinig naar het alcoholgebruik vraagt, terwijl 

de drinker er geen probleem mee zou hebben als de huisarts dit zou doen. Door te 
vragen naar alcoholgebruik bij de drinker kan problematisch alcoholgebruik eerder 

gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden. Daarnaast blijkt dat de drinker 
van plan is om een stoppoging te bespreken met de huisarts. Maar op het moment 

dat de drinker gaat minderen of stoppen, bespreekt hij het vaak niet.

Hier ligt een kans voor de huisarts.

illustratie

Bron: Cochrane Review (Kaner et al., 2009): ASBI, compared with control conditions, leads to significant reductions of 
alcohol consumption

Wist u dat...
Alleen al het vragen naar alcoholgebruik mbv een korte screener (zoals de Audit-C)
en het toepassen van een korte interventie, kan leiden tot een vermindering 
van 3-4 glazen per week. 

Een korte interventie is het terugkoppelen van de score op de screener en het leggen 
van een verband tussen andere psychische en fysieke klachten. 
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Bespreekt u het met de huisarts als u 
gaat stoppen met uw alcoholgebruik?

Van plan bij poging tot stoppen dit te bespreken met HA

Bij poging tot stoppen daadwerkelijk besproken met HA
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Heeft u wel eens een poging ondernomen 
om te minderen of te stoppen?
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Waar kan de patiënt naar 
worden doorverwezen?

Deze infographic is gemaakt door Jellinek Preventie & GGD Amsterdam. Met vragen kunt u bellen naar Jellinek Preventie, 020 – 590 1330

Als ik met alcohol zou minderen 
of stoppen dan voel ik mij….
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(meerdere antwoorden mogelijk)

Wanneer u een poging heeft ondernomen 
om te stoppen, hoe heeft u dit gedaan?
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• De POH - GGZ
• Online zelfhulpmodule alcohol: www.zelfhulpalcohol.nl
• Gratis en vrijblijvend adviesgesprek bij Jellinek
• Aanmelding behandeling  Jellinek via 020 – 590 5555
• IkPas.nl : 30 dagen geen alcohol 

E�ectiviteit van de online zel�ulp
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Online Zel�ulp Alcohol 
e�ectief is. Het helpt deelnemers om hun alcoholgebruik te veranderen. 

Deelnemers geven daarnaast aan dat hun leven erop vooruit is gegaan.

Bron: Blankers et al., 2012

https://www.jellinek.nl/wp-content/uploads/2017/02/Rapportage-alcohol-gebruik-onder-volwassenen-DEF.pdf
https://www.researchgate.net/publication/26260682_The_effectiveness_of_brief_alcohol_interventions_in_primary_care_settings_A_systematic_review
http://www.zelfhulpalcohol.nl/
https://www.jellinek.nl/meld-u-aan-voor-een-intake/gratis-adviesgesprek/
http://ikpas.nl/
https://www.jellinek.nl/wp-content/uploads/2012/10/Blankers-2012-Economic-Evaluation-of-Internet-Based-Interventions-for-Harmful-Alcohol-Use.pdf

