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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
Het toenemend alcoholgebruik onder ouderen staat in Nederland de laatste 15 jaar steeds meer in
de belangstelling. Op een themamiddag van het Project Alcoholvoorlichting van het NIGZ in
september 2004 werd geconstateerd dat vanuit ouderen de hulpvraag met betrekking tot
alcoholproblematiek explosief aan het stijgen was (NIGZ, 2005). Gecorrigeerd voor de vergrijzing was
tussen 1994 en 2003 het aantal 55-plussers met alcoholproblemen in de verslavingszorg gestegen
met 68%. Het aandeel 55-plussers in de verslavingszorg met alcoholproblemen steeg daarmee van
12% naar 18% (Stichting IVZ, 2005). In 2015 bleek dit aandeel nog verder gestegen, namelijk naar
28% (Bovens, 2018). Onder ouderen komen naar verhouding ook meer overmatige drinkers voor. Zo
berichtte het Trimbos-instituut in 2017 dat 12,6% van de ouderen in 2012 overmatig dronk
(Veerbeek et al., 2017). In datzelfde jaar was het aantal overmatige drinkers onder de Nederlandse
bevolking van 18 tot 65 jaar 8,6% (CBS Statline, 2012). De stijging van het (overmatig) gebruik van
alcohol onder ouderen wordt voor een deel toegeschreven aan de gestegen welvaart en toename
aan vrije tijd, in de laatste decennia (Veerbeek et al., 2017).
Onder ouderen met alcoholproblemen bevinden zich naar verhouding veel drinkers die op
latere leeftijd zijn begonnen met drinken. Daarnaast treft men onder ouderen veel drinkers aan die
frequent drinken (Bovens, 2018). In gezondheidstermen hebben zwaar en problematisch drinkende
ouderen een groter risico (i.v.m. jongeren) op snellere intoxicatie en orgaanschade vanwege (onder
andere) hun lagere tolerantie, veranderend metabolisme, verminderde slaap, toenemend aantal
gezondheidsklachten (niet samenhangend met alcoholgebruik) en toegenomen gebruik van
medicatie (Bovens, 2018). Daarom zijn bij het thema problematisch alcoholgebruik in het Nationaal
Preventieakkoord 50-plussers als geprioriteerde doelgroep opgenomen (Ministerie van VWS, 2018).
In tegenstelling tot de leeftijdsgroep onder de 18 jaar, is er nog maar een beperkt aantal
(preventieve) interventies voor de oudere leeftijdsgroep ontwikkeld, laat staan opgenomen in de
RIVM-databank van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl). Momenteel staat er
nog maar één specifieke interventie voor 55-plussers met alcoholproblemen in de databank,
namelijk Moti-55. Dit is een interventie van vier gesprekken, uitgevoerd door getrainde
preventiewerkers in de verslavingszorg. De interventie is gericht op beginnend problematisch
gebruikers van 55 jaar en ouder met het doel het verminderen en/of hanteerbaar maken van het
alcoholgebruik. Tot voor kort stond er nog een tweede interventie in, een eHealth interventie
alcohol-en-ouderen die aangeboden wordt op Mirro.nl en onder werkgevers wordt verspreid. Deze
interventie wordt momenteel aangepast om toepasbaar te zijn op de totale doelgroep van
volwassenen, en staat daarom momenteel niet (meer) in de database van het CGL. Tot slot wordt
momenteel de interventie IkPas/40 dagen geen druppel beschreven, die zich richt op alle drinkende
volwassenen, maar daarbinnen 55-plussers tot een belangrijke doelgroep rekent (Bovens, Schuitema
& Schmidt, 2017). Deze interventie is niet getoetst op effectiviteit.
Kortom, er is een gebrek aan bewezen effectieve (preventieve) interventies voor ouderen in
Nederland. Zoals ook voor andere leeftijdsgroepen het geval is, is er geen sprake van een effectieve
keten in preventie en zorg van alcoholproblematiek voor deze oudere leeftijdsgroep. Verder bestaat
er onvoldoende inzicht in onderscheid, overlap en elkaar versterkende elementen in de
verschillende interventies.
Daarnaast is vaak onduidelijk wat de rolverdeling is tussen bestaande en (relatief) nieuwe
professionals in de eerste lijn (huisartsen, POH-GGZ, POH somatiek, ouderenconsulenten en
leefstijlcoaches), professionals in de 2e lijn (bijv. SEH, MDL-artsen) en professionals in de
verslavingspreventie en –zorg m.b.t. preventie en behandeling van alcoholproblematiek bij ouderen.
Het is bovendien onduidelijk welke bijdrage vrijwilligers in de omgeving van de ouderen zelf kunnen
leveren.
Medio 2019 is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol (SVA) opgericht als
uitvloeisel van het Nationaal Preventie Akkoord. Het SVA kent als voornaamste doel de verbetering
van de zorg- en preventieketen, onder andere ook voor de doelgroep ouderen (SVA, 2019). Bij het
vormgeven van die keten is het van belang gebruik te maken van de meest effectieve interventies
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voor de doelgroep in kwestie, 55-plussers met (dreigende) alcoholproblematiek. De oproep om
werkzame elementen van preventieve interventies in kaart te brengen, die vanuit ZonMw begin
2019 gedaan is, biedt de mogelijkheid om hierin een eerste stap te maken.
Dit rapport bevat de uitkomsten van een verkenning naar de werkzame elementen van
(preventieve en behandel-) interventies voor ouderen met alcoholproblematiek en geeft
aanwijzingen voor een toekomstig preventief beleid. Het bouwt voort op het ‘What Works dossier’
over Alcohol en Ouderen, voor het CGL vervaardigd door het Trimbos-instituut (Sannen, Heijkants &
Veerbeek, 2018). In de verkenning zijn naast preventieve interventies ook behandelinterventies voor
ouderen met alcoholproblematiek meegenomen, aangezien op dit terrein tot dusverre meer
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden dan met betrekking tot preventieve interventies en ook
hieruit mogelijke aanwijzingen kunnen komen voor werkzame elementen voor preventie. Bovendien
is het noodzakelijk bij het verkennen van mogelijkheden voor ketenzorg en –preventie de diverse
schakels in hun uitgangspunten en benaderingen te leren kennen.
1.1 Inhoud van dit rapport
Dit rapport start in hoofdstuk 2 met een reflectie op bestaande Nederlandse (preventieve en
behandel-)interventies voor ouderen, waarvan er dus vooralsnog maar één is opgenomen in de
database van het CGL. Bij die reflectie zijn gepubliceerde evaluaties en grijze literatuur bekeken (bijv.
niet gepubliceerde wetenschappelijke scripties en interne rapportages). Daarnaast worden
resultaten weergegeven van interviews met uitvoerders van IkPas, Moti-55 en met vrijwilligers van
de KBO-PCOB.
In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van een internationale literatuurstudie naar werkzame
elementen van interventies voor alcoholproblematiek bij ouderen. In het tweede deel van deze
paragraaf worden de reacties en reflecties op de uitkomsten van desbetreffende literatuurstudie
weergegeven. Deze komen voort uit een focusgroep-interview met deskundigen.
In hoofdstuk 4 volgt een weergave van telefonische interviews die zijn gehouden onder een
aantal praktijkondersteuners GGZ bij de huisarts en een aantal vrijwilligers (van elke discipline 5).
In hoofdstuk 5 volgen tenslotte de aanbevelingen met aanwijzingen voor toekomstige
preventieve benaderingen, mede aan de hand van alle verzamelde data in deze voorstudie en
reacties hierop van toekomstige consortium-partners.
Tot slot: waar in dit rapport gesproken wordt over ouderen wordt de leeftijdsgroep 55-plus
verstaan.
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HOOFDSTUK 2 INTERVENTIES VOOR OUDEREN MET (DREIGENDE) ALCOHOLPROBLEMATIEK IN
NEDERLAND
De Nederlandse aandacht in preventie en behandeling van ouderen met (dreigende)
alcoholproblematiek is nog relatief jong. Sinds 2005 is jaarlijks een factsheet verspreid over het
aantal opnames in de verslavingszorg van 55-plussers. Aanvankelijk werd dit uitgevoerd door het
NIGZ vanuit de landelijke campagne ‘Drank Maakt Meer Kapot Dan Je Lief Is’ in samenwerking met
de Stichting Informatievoorziening Zorg (NIGZ/IVZ, 2005), en vanaf 2008 door het Trimbos-instituut
samen met de Stichting IVZ (zie o.a. Weingart, 2009). Vanaf 2012 werd het lectoraat
Verslavingspreventie op de Hogeschool Windesheim hier bij betrokken (Bovens et al, 2014). Het doel
hiervan was agendasetting en het leveren van een bijdrage aan de informatieverstrekking via de
Alcoholinfolijn. Zowel radio en tv-kanalen als de schrijvende pers pikten de signalen uit de factsheets
over de stijgende problematiek onder ouderen op, er was regelmatig aandacht voor het thema.
Daarnaast leidden deze factsheets landelijk tot aandacht voor het thema binnen het Partnership
Vroegsinalering Alcohol (2005-2013), het werd als relevant thema binnen een afzonderlijke
werkgroep van het Partnership opgepakt (Bovens & Weingart, 2011).
2.1 Behandeling
Vanaf 2007 ontstonden er diverse initiatieven voor wat betreft behandeling binnen de
verslavingszorg en GGZ vanuit het besef dat er naast de jeugd een stille groei plaatsvond van
alcoholproblematiek onder ouderen. Deze interventies zijn nog niet of onvoldoende op hun effect
onderzocht. Hieronder volgt een overzicht. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de meest recente,
Nederlandstalige overzichtsstudies (Sannen, Heijkants & Veerbeek, 2018; Veerbeek, Heijkants &
Willemse, 2017; Bovens, Van Etten & Weingart, 2013). Daarnaast zijn binnen Verslavingskunde
Nederland twee werkgroepen als informatiebron gebruikt: de programmalijn Preventie en
Vroegsignalering, bestaande uit alle hoofden verslavingspreventie, , het Trimbos en het
cliëntenorganisatie het Zwarte Gat), en de werkgroep Alcohol en ouderen. Deze laatste werkgroep,
bestaande uit uitvoerend behandelaars en preventiewerkers in Nederland op het thema alcohol en
ouderen, bestaat sinds 5 jaar en bespreekt twee keer per jaar relevante ontwikkelingen op
preventie- en behandelgebied met betrekking tot dit thema. Wij gaan ervan dat de literatuur in
combinatie met de kennis van de experts in deze werkgroepen gezamenlijk een compleet overzicht
geeft van alle bestaande interventies in Nederland.
a. Fris Verder
In 2007 startte een aanbod binnen verslavingszorg Victas (nu Jellinek) in Utrecht onder de benaming
“Fris Verder” (Hermes, Van Etten & van den Berg, 2016). Het betrof een groepsinterventie die
gedurende 7 weken op 2 dagdelen per week werd aangeboden aan een groep van maximaal twaalf
55-plussers, tussentijds konden geen nieuwe deelnemers instromen (gesloten groep). Tevens
bestond de mogelijkheid in afwachting van de start van een nieuwe groep (doorgaans vijf keer per
jaar) deel te nemen aan een zgn. ‘Voorzorggroep’, die een keer in de twee weken bij elkaar kwam
(dit was een open groep). In deze groep, die als een lotgenotengroep werd gekenschetst door de
uitvoerders, stond voornamelijk onderlinge kennismaking en een begin van psycho-educatie op het
programma.
De doelgroep van Fris Verder bestaat overwegend uit mensen met alcoholproblematiek.
Minder gebruikelijk is dat mensen met een gok- of medicatieverslaving meedoen. De behandeling is
gebaseerd op aspecten van de groepstraining Cognitieve Gedragstherapie (Schippers, Smeerdijk &
Merkx, 2014) zoals zelfcontrole, omgaan met trek, omgaan met sociale druk en het maken van een
crisisplan. Daar is nog een aantal andere onderdelen aan toegevoegd. In het onderdeel
‘levensfaseproblematiek’ wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij het ouder worden en de veranderingen
die dat op individueel en maatschappelijk niveau met zich mee brengt. Daarnaast is er ruimte voor
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psycho-educatie (bijvoorbeeld over gezonde voeding), bewegen in de vorm van nordic walking, leren
ontspannen met mindfulness-oefeningen en aandacht voor alcohol en verkeer. Verder komt de
groep in die zeven weken ook anderhalf uur bij elkaar voor dramatherapie. Thema’s die daar aan de
orde komen zijn liegen, schuld en schaamte, en sociaal weerbaarder worden.
Na deze intensieve zeven weken komt de groep nog een periode tweewekelijks bij elkaar om
het geleerde te borgen. Ook na afronding van de behandeling blijken lotgenoten nog steun bij elkaar
te vinden en elkaar nog regelmatig te zien (Hermes, Van Etten & Van den Berg, 2016). In november
2012 startte een soortgelijk aanbod in de regio’s Rotterdam (bij Bavo-Europoort) en Den Haag
(Parnassia/Brijder). In 2017 begon ook Verslavingszorg Noord-Nederland in Leeuwarden met Fris
Verder (Verslavingszorg Noord-Nederland, 2017).1
b. Leefstijltraining/cognitieve gedragstherapie
Onder de ‘oude’ benaming leefstijltraining (tegenwoordig spreekt men van groepsgerichte
Cognitieve Gedragstherapie) startte in 2010 een aanbod van GGZ Breburg/Novadic-Kentron in
Brabant (Duine et al, 2010). Het betrof een interventie van 20-26 weken, één bijeenkomst per week,
bestaande uit een gezamenlijke lunch en aansluitend een middagsessie. Er is afgeweken van een
zuivere uitvoering van het CGT-protocol om meer aandacht te geven aan levensfaseproblematiek en
(on)gezondheid (Bovens, 2018). Ook is er meer aandacht voor groepsdynamische processen.
Inmiddels wordt het programma niet meer aangeboden in Brabant. Echter, gebaseerd op het
aanbod van GGZ Breburg wordt bij het Centrum voor Ouderenpsychiatrie van de
deeltijdbehandeling van GGZ Centraal in Ermelo momenteel deze interventie aangeboden. De
interventie bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten met diverse thema's (Van der Kooij, Spoelstra &
Nanninga, 2019).
De doelgroep bestaat uit patiënten met verslavingsproblematiek die hun gebruik willen
stoppen of minderen en dit willen volhouden. Volledige abstinentie is geen eis om aan de groep deel
te nemen. Patiënten kunnen zowel vanuit deeltijdbehandeling als door ambulante behandelaars
voor deze groep worden aangemeld. Ook worden patiënten vanuit de poli alcohol en ouderen van
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk verwezen.2 (zie hieronder bij 2.4).
De groepen van 8 tot 10 deelnemers worden begeleid door twee (psychiatrisch)
verpleegkundigen. Thema’s zijn onder andere: omgaan met sociale druk, hoe kan je stoppen, hoe
terugval voorkomen, zingeving, eenzaamheid, sociale relaties herstellen en alcohol en verkeer.
Sommige thema's worden zo nodig in meerdere bijeenkomsten behandeld. Nieuwe deelnemers
kunnen bij ieder willekeurig thema instappen. Er wordt dan tijd genomen om met elkaar kennis te
maken. Deze middagbijeenkomsten worden voorafgegaan door een bewegingsgroep in de ochtend
onder begeleiding van een bewegingsagoog en een gezamenlijke lunch. Aan sommige sessies nemen
ook partners deel of andere relevante betrokkenen van deelnemers. Voorafgaand aan de interventie
worden zij zoveel mogelijk in de intakefase betrokken. Naast de groepsgerichte CGT bieden diverse
verslavingszorginstellingen ook individuele therapie aan. Om rekening te kunnen houden met
specifieke kenmerken en aandachtspunten in de benadering van ouderen is voor de uitvoering van
CGT bij ouderen als doelgroep, in opdracht van de Stichting Resultaten Scoren, een addendum
geschreven (Bovens, 2018).
c. Herstelgroepen voor alcohol en ouderen
In 2017 startte Brijder verslavingszorg met Schoon Genoeg 55+, een herstelgroep voor ouderen met
alcoholproblemen. Uitgangspunt is dat mensen die zich belemmerd voelen door middelengebruik
1

Vanuit de behandelinterventies van Victas en Parnassia ontstond in 2015 het initiatief tot een landelijke
werkgroep Alcohol en Ouderen, die vier keer per jaar bij elkaar komt, waarbij ervaringen worden uitgewisseld.
en de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap worden besproken. De werkgroep fungeerde als
inspiratiebron voor het kopiëren en doorontwikkelen van bestaande initiatieven. De werkgroep is inmiddels
ondergebracht bij verslavingskunde Nederland.
2 Deze poli wordt qua personele bezetting uitgevoerd door GGZ Centraal.
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niet altijd praten over deze ervaringen. De gespreksgroep geeft mensen in eenzelfde leeftijdsgroep
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen, elkaar te steunen en te onderzoeken
waar zij goed in zijn. In de groep komen thema’s aan de orde die passen bij de levensfase. Een
ervaringscoach en een behandelaar begeleiden de groep. Elke bijeenkomst begint met iets positiefs
van de afgelopen periode. Huiswerkopdrachten en belevingen van deelnemers leveren hier
belangrijke input voor. Sommige groepen nodigen gastsprekers uit aan de hand van onderwerpen
die de deelnemers zelf aandragen. Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: zingeving,
loslaten en acceptatie, schaamte, omgeving, eenzaamheid en sociale contacten. Het betreft
wekelijkse bijeenkomsten in een open groep. Gemiddeld nemen deelnemers 9 maanden deel. Ook in
andere regio’s worden inmiddels ouderengroepen gestart binnen de herstelondersteunende zorg,
zoals bij Novadic-Kentron in Den Bosch
(https://www.novadic-kentron.nl/herstelondersteunende-zorg-2017-en-vierde-kwartaal/).
2.2 EHealth (behandeling)
Naast face-to-face behandelingen bestaan in Nederland ook e-health-behandelingen/begeleidingen.
Deze richten zich niet uitsluitend op de doelgroep 55-plus, maar zijn bedoeld voor alle volwassenen.
Het betreft interventies die voor een deel gelden als behandeling (zoals alcoholdebaas.nl,
gefinancierd door de zorgverzekeraar), voor het grootste deel echter beschouwd kunnen worden als
deel uitmakend van het ‘grijze gebied’ tussen preventie en behandeling. Zo is drinken.nl een zelftest
met adviezen voor een vervolg en kan de mobiele app Maxx meer als hulpmiddel gezien worden met
nuttige tips en informatie bij primaire pogingen tot minderen met alcoholgebruik.
Geen van de interventies is specifiek onderzocht op hun effecten op de leeftijdsgroep 55-plus
(Sannen, Heijkants & Veerbeek, 2018). Hieronder komen deze interventies successievelijk aan de
orde, te beginnen met Mirro.nl. Deze interventie richtte zich namelijk tot voor kort op 55-plussers,
maar wordt momenteel herschreven voor de gehele doelgroep volwassenen. De interventie staat
daarom momenteel niet (meer) in de database van het CGL.
a. Mirro.nl
Stichting Mirro is opgezet als een gezamenlijk initiatief van een aantal grote GGZ-instellingen (AZmn,
GGZ Drenthe, GGZ inGeest en Parnassia Groep) in samenwerking met zorgverzekeraar Achmea.
Mirro.nl biedt een anonieme online behandeling. Daaronder viel tot voor kort (eind 2019) ook een
module voor ouderen met alcoholproblematiek. De website heeft tot doel ouderen bewust te
maken van hun alcoholgebruik en de voor- en nadelen hiervan. Via de website is een zelfhulpmodule
beschikbaar om grip te krijgen op het alcoholgebruik. De module bestaat uit acht onderdelen met
informatie, oefeningen en ervaringsverhalen. Het eerste en laatste onderdeel van de module bevat
een start- en eindmeting. Inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptance en Commitment
Therapy), Cognitieve Gedragstherapie, Motiverende Gespreksvoering en Mindfulness zijn gebruikt
voor het ontwikkelen van de zelfhulpmodule. Er staan vier thema’s centraal: 1) alcohol, 2)
lichamelijke gezondheid, 3) dagelijks leven en 4) psychische gezondheid. De interventie is niet
onderzocht op effectiviteit, maar wel op bereik en mate van gebruik (Kok et al., 2015). In de periode
van 1 september 2014 tot 1 maart 2015 (6 maanden) bezochten 897 unieke personen de module op
de website. De bezoekduur was gemiddeld 10,30 minuten en het aantal bezochte pagina’s per sessie
was bijna 13. Bijna de helft (48.9%) van de bezoekers van de module kwam vaker terug (Kok et al.,
2015).
b. Alcoholdebaas.nl
Alcoholdebaas.nl is in 2005 als eerste internetbehandeling voor alcoholproblemen gestart en
ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg. De online behandeling wordt sinds een aantal jaren ook
blended aangeboden, waarbij face-to-face en online contact worden gecombineerd. Ook zijn er
verschillende varianten ontwikkeld: een zelfhulpvariant en een korte en intensief begeleide variant,
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zodat het aanbod nog beter aansluit bij de wensen van de verschillende deelnemers. Een forum
biedt de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten.
c. Minderdrinken.nl
Dit is een zelfhulpprogramma van het Trimbos-instituut voor volwassenen die zelf hun
alcoholgebruik willen verminderen. Het zelfhulpprogramma bestaat uit drie stappen: 1)
voorbereiden, 2) beslissen en 3) uitvoeren. Stap 3 van het programma, de uitvoeringsfase duurt
ongeveer zes weken. De interventie is effectief gebleken in gecontroleerd onderzoek. Na een half
jaar werd een significante reductie gemeten in het percentage overmatig alcoholgebruik (17,2% van
de deelnemers dronk niet meer overmatig, bij de controlegroep was dit 5,4% (OR = 3,66; 95% CI 1 310,8; P = 0.006; NNT = 8,5). Ook het gemiddeld aantal glazen alcohol dat gedronken werd per week
daalde significant (een verschil tussen beide onderzoeksgroepen van 12 standaardglazen (95% CI
5,9-18,1; P < 0.001; smd 0,40).Tevens hielden deelnemers zich vaker aan de richtlijn voor
verantwoord drinken. Na een jaar was dit effect verdwenen (Riper et al., 2008a; Riper et al., 2008b).
d. Drinktest.nl
De site drinktest.nl van het Trimbos-instituut biedt een anonieme test om te achterhalen of huidig
drankgebruik een risico voor de gezondheid vormt. De test geeft advies op maat. Deze interventie is
effectief gebleken in gecontroleerd onderzoek. Op korte termijn (na een maand) verminderde bij
42% van de deelnemers het drinkniveau (in de controlegroep was dit 31% (OR = 1.7, NNT = 8.6, Chi2=
6,67, P = 0.01)), na 6 maanden was dit effect verdwenen (Boon et al., 2011). De test is echter
(tijdelijk) uit de lucht; er wordt gezocht naar mogelijkheden om hem te actualiseren. Bezoekers die
via de URL drinktest.nl binnenkomen wordt aangeraden de test op minderdrinken.nl te doen.
e. Zelfhulpalcohol.nl
Met de Jellinek Online Zelfhulp kunnen mensen door middel van zelfmanagement online werken aan
het veranderen van hun gebruik. Het programma is gratis en anoniem en geschikt voor mensen die
op een riskante manier alcohol, tabak, cannabis of cocaïne gebruiken of gokken. Zelhulpalcohol.nl
richt zich op het thema alcohol. De zelfhulp richt zich op de beïnvloedbare psychische en
gedragsmatige determinanten kennis, attitude, sociale invloed en vaardigheden. Deelnemers
registreren dagelijks hun gebruik en krijgen oefeningen en leesopdrachten aangeboden, die zijn
gebaseerd op gedragstherapeutische principes, motivationele en zelfcontrole technieken. De
onderdelen zijn gericht op psycho-educatie, het creëren van bewustzijn, stellen van doelen,
ondernemen van actie, aanleren van meer bruikbare gedachte- en gedragspatronen en terugvalpreventie. Om het gebruiksgemak te vergroten kan het dagelijks registreren van alcoholgebruik
gedaan worden via een mobiele app. Verder beschikt het zelfhulp-programma over een
beloningssysteem, een dagboekfunctie, een deelnemersforum en educatieve animaties. De duur van
het programma is minimaal 25 dagen, maar de deelnemer kan er voor kiezen om langer actief te
blijven. Deze interventie is effectief gebleken in gecontroleerd onderzoek in het verminderen van
Alcoholconsumptie: na drie maanden verminderde de weekconsumptie in de experimentele groep
van 46,6 glazen naar 22,4 glazen, in de controlegroep (wachtlijstconditie) van 47,2 glazen naar 35,5
glazen (p=0.002; na 6 maanden; Blankers et al., 2011).
f. Maxx
Sinds 2018 bestaat Maxx: een mobiele applicatie, ontwikkeld door het Trimbos-instituut, gericht op
het ondersteunen van mensen die willen minderen of stoppen met alcoholgebruik. Zoals het op de
website staat vermeld: “Maxx helpt je bij de voorbereiding van situaties waarin jij het lastig vindt om
niet (te veel) te drinken en je aan je 'max' te houden.” De Maxx-app is ook geschikt voor mensen die
tijdelijk, bijvoorbeeld een maand, geen alcohol willen drinken, en voor mensen die al gestopt zijn en
dit willen volhouden. Hierin wordt samengewerkt met de campagneleiding van IkPas, een
interventie om je alcohol gebruik tijdelijk op pauze te zetten. Maxx is niet geschikt voor mensen die
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last krijgen van ontwenningsverschijnselen wanneer ze stoppen met drinken. In dat geval is
professionele begeleiding van een huisarts of instelling voor verslavingszorg noodzakelijk.
2.3 Preventie-universeel
Er zijn tot 2016 geen landelijke campagnes gericht op ouderen met dreigende alcoholproblematiek
geweest. De campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is!’ wordt sinds 2008 niet meer
uitgevoerd. Sindsdien wordt in het overheidsbeleid de nadruk gelegd op jongeren (met
achtereenvolgens de campagnes ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind’ van 2008-2014,
en NIX18 van 2015-heden). Wel is er in die periode sprake geweest van lokale campagnes (Den Haag
en Nijmegen e.o.). Vanaf 2016 start voor de doelgroep ouderen de actie ’40 dagen geen druppel!’
van KBO-PCOB3, sinds 2019 georganiseerd onder de paraplucampagne IkPas. Eind 2019 start de KBOPCOB met voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor ouderen over het thema alcohol, mede in
relatie tot medicijngebruik en valrisico’s. De bijeenkomsten zijn mede bedoeld om de actie IkPas- 40
dagen geen druppel te promoten.
a. Den Haag ‘Frisse blik op alcohol’ en ouderen
In 2009 startte vanuit het alcoholmatigingsproject ‘Frisse blik op alcohol’ van de gemeente Den Haag
een deelcampagne gericht op ouderen. Op verschillende bestaande activiteiten (themadagen,
festivals) waar veel oudere bezoekers kwamen, is voorlichting gegeven over verantwoord
alcoholgebruik door het verspreiden van een speciale folder. Voorbeelden van deze dagen waren de
Haagse 55+ dag, Milan festival, Escamp festival en Mantelzorg festival. Daarnaast is een
informatiepakket en een checklist ontwikkeld voor het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar
maken van overmatig alcoholgebruik onder ouderen (zie 4.2).
b. IkPas – 40 dagen geen druppel!
Sinds 2015 bestaat in Nederland IkPas, de paraplu voor landelijke, regionale en lokale
acties/campagnes 30 of 40 dagen zonder alcohol. De actie bouwt voort op eerdere initiatieven in de
regio Zuidoost-Brabant (Lierop, Best), waarbij gedurende de vastenperiode in de aanloop naar Pasen
deelnemers aan de actie hun alcoholgebruik 40 dagen op pauze zetten. Ook initiatieven met 30
dagen zonder alcohol in Gooi- en Vechtstreek en op Hogeschool Windesheim stonden model. IkPas
is opgezet door het lectoraat verslavingspreventie op Windesheim in samenwerking met het
Trimbos-instituut, GGD-en, verslavingszorginstellingen en gemeenten en wordt sinds de actie van
2018 gesubsidieerd door het ministerie van VWS. IkPas organiseert jaarlijks een actie met 40 dagen
zonder alcohol in de vastenperiode samen met KBO-PCOB, die sinds 2016 haar actie ‘40 dagen geen
druppel!’ organiseert en een ‘30 dagen zonder’ alcoholactie in januari, in samenwerking met het
Britse ‘Dry January’. De actie groeide van 4.595 deelnemers in 2015 tot 37.875 in 2019. De
campagne richt zich op het doorbreken van gewoontegedrag en heeft een positieve insteek.
Aangeknoopt wordt bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van het Institute for Positive
Health. De organisatie is sinds 2017 in handen van de Stichting Positieve Leefstijl, opgericht om de
campagne te organiseren en door te ontwikkelen.
Deelnemers registreren zich op de website IkPas.nl en krijgen in ruil hiervoor ondersteuning
naar behoefte. Elke deelnemer heeft een persoonlijk dashboard. Via dat dashboard worden dagelijks
(of naar behoefte in een lagere frequentie) nieuwsbrieven ontvangen, worden beloningen verstrekt
in de vorm van buttons en vanaf 2020 krijgt het dashboard ook een forumfunctie. Deelnemers
kunnen in groepen deelnemen (bijv. met een vereniging of een bedrijf) en het forum kan dan tot
deze setting worden beperkt. Deelnemers kunnen ook ondersteund worden door een IkPas-coach,
waarvoor wordt samengewerkt met de preventieafdelingen van de verslavingszorg. De werving voor
deelname geschiedt met offline en online promotiemiddelen (via billboards en advertenties in
regionale en lokale bladen en via Social media (Facebook en Instagram). Daarnaast worden sinds
3

De unie van de Katholieke en Protestants Christelijke ouderenbonden.
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december 2018 radiospotjes uitgezonden. In de promotie wordt gebruik gemaakt van positieve
boodschappen (wat is de winst van deelname (fitter zijn, beter slapen, afvallen, zelfregie verkrijgen)
i.t.t. negatief gekleurde boodschappen (in welke mate schaadt alcohol mijn gezondheid?).
Hoewel de acties voor de gehele volwassen alcohol-drinkende bevolking bedoeld zijn
hebben 55-plussers de speciale aandacht. Niet voor niets is KBO-PCOB betrokken, die momenteel
een groot aantal van haar vrijwilligers laat trainen om met de doelgroep het gesprek over alcohol te
kunnen aangaan en de acties als hulpmiddel te introduceren en te promoten in bijeenkomsten
‘Gezond Genieten’. Circa een derde van de deelnemers aan de 30- en 40 dagen zonder alcohol-acties
is 55-plus. Naar de acties wordt jaarlijks onderzoek gedaan, aanvankelijk door het lectoraat
verslavingspreventie van Hogeschool Windesheim, en nu door de Academische Werkplaats
Verslaving van Tranzo van Tilburg University (Bovens, Schuitema & Schmidt, 2017).
Uit het onderzoek blijkt onder meer, dat deelnemers zich meer bewust worden van hun
gebruik en hun alcoholgebruik verminderen, gemeten 6 maanden na de actie (het gemiddeld aantal
glazen op weekbasis daalt met 36%). Bovendien wordt ook op andere terreinen (gezondheids-)winst
geboekt, zoals op het gebied van slaap en lichaamsgewicht. Momenteel wordt ook onderzoek
gedaan met een controleconditie. In 2020 zal IkPas geschikt gemaakt worden om door het jaar heen
aangeboden te kunnen worden op elk gewenst moment, waardoor het als agendasetting instrument
en als individuele preventieve interventie ingezet kan worden door preventie- en zorgprofessionals
in diverse settingen (ziekenhuizen, wijken, bedrijven in het kader van bedrijfsgezondheidsbeleid).
c. Documentaires
Het eeuwige weekend
In 2011 werd op televisie de documentaire-reeks ‘Het Eeuwige weekend’ uitgezonden. De reeks
bestond uit 6 afleveringen en was tot stand gekomen binnen een samenwerking tussen Unie KBO,
verschillende verslavingszorginstellingen, Stichting Take Care TV, Movedmedia, Omroep Brabant en
Omroep MAX. Het materiaal wordt nog regelmatig gebruikt in voorlichtingsbijeenkomsten binnen de
verslavingszorg of vanuit de KBO-PCOB.
In het programma vertellen ouderen over hun alcoholverslaving en hoe ze die de baas zijn
geworden. De afleveringen gaan over thema’s als pensioen, de omgeving, zorg en hulpverlening,
verlies en rouw, gezondheid en zingeving aan vrije tijd.
Kruispunt 2018
In 2018 werden deelnemers aan de herstelgroep Schoon Genoeg 55+ van Brijder Verslavingszorg
gefilmd voor een aflevering van het programma Kruispunt van de KRO:
https://www.npostart.nl/kruispunt/11-02-2018/KN_1695969
2.4 Preventie, geïndiceerd en selectief
Onder de noemer geïndiceerde preventie vallen activiteiten met betrekking tot screening,
vroegsignalering en uitvoering van zgn. brief interventions (motiverende gespreksvoering met
normatieve feedback), waartoe ook Moti-55 gerekend kan worden, de enige interventie die is
opgenomen in de databank van het CGL.
a. Âld en in Jonkje
Het eerste bekende project op dit terrein in Nederland was een interventie, gericht op het omgaan
met ouderen met alcoholproblematiek in verzorgingstehuizen, namelijk het Friese project ‘Âld en in
Jonkje’ van Verslavingszorg Noord-Nederland. In het kader van dit project werd het personeel van
deze tehuizen getraind in signalering en het bespreekbaar maken van het thema bij de bewoners.
Ook bestond er specifiek informatie- en voorlichtingsmateriaal (Bovens, Van Etten en Weingart,
2013). Door de daling van het aantal verzorgingstehuizen in Nederland is de interventie na 2010 niet
meer uitgevoerd.
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b. Den Haag ‘Frisse blik op alcohol’ en ouderen
Vanuit de eerdergenoemde Haagse campagne is informatie ontwikkeld met en voor hulpverleners in
de ouderen- en thuiszorg, ouderenconsulenten en hulpverleners (‘intermediairs’). In de evaluatie
gaven zowel deze intermediairs, als apothekers en huisartsen aan dat het campagnemateriaal
ondersteunend was in hun signalerings- en voorlichtingsrol (Baldewsingh, 2011). Er bestaat geen
informatie over de wijze waarop deze signaleringstaak is uitgevoerd.
c. Veilig drinken op leeftijd en andere modules in de Rotterdamse eerstelijnszorg
Het IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving heeft sinds 2003 een aantal
projecten uitgevoerd op het terrein van screening, vroegsignalering en brief interventions in de
eerstelijnszorg in Rotterdam.
Begonnen werd met een (niet leeftijdgebonden) project ‘Laagdrempelige screening en
behandeling van alcoholproblematiek in de huisartsenpraktijk’, uitgevoerd op vier praktijklocaties
met in totaal twaalf praktijken en achttien huisartsen in Rotterdam en omgeving. Dit project in
samenwerking met de verslavingszorg beoogde huisartsen te helpen om bij hun patiënten
alcoholproblematiek in een vroeg stadium te herkennen en hen in behandeling te (laten) nemen.
Het betrof een structurele ingreep in de aanpak van alcoholproblemen, door de specialistische
verslavingszorg letterlijk binnen te brengen in de huisartspraktijk (‘Zelfde gang, deurtje verder’;
Jansen et al., 2005).
Uit de evaluatie bleek dat vooral de laagdrempelige behandeling in de vorm van een
verslavings-spreekuur in de eerstelijnszorg een succes was. Huisartsen verwezen meer patiënten en
er was een veel betere communicatie tussen huisartsen en verslavingsdeskundigen (SPV’ers).
Daarvan profiteerden de patiënten (snelle toegankelijke hulpverlening) en de huisartsen (werklast,
gevoel van effectiviteit, kennisverwerving).
Vervolgens werd specifiek voor de doelgroep ouderen ‘Veilig drinken op leeftijd’ ontwikkeld,
een module voor gezondheidswerkers in de huisartsenpraktijk (praktijkondersteuner,
gezondheidswerkers en verslavingsconsulenten) om riskant drinkgedrag bij ouderen te herkennen
en te bespreken (Risselada & Schoenmakers, 2010). De gezondheidswerker bespreekt op basis van
de klachten van de patiënt zijn of haar alcoholgebruik. Uit een pilotstudie bleek dat de
gezondheidswerkers merkten dat doordat hun kennis en vaardigheden door de module waren
toegenomen zij problematiek eerder signaleerden en bespraken.
Voortbouwend op deze module is aansluitend een training ontwikkeld voor
thuiszorgmedewerkers en in het verlengde hiervan ook voor andere gezondheidswerkers in de
eerste lijn. De training had tevens tot doel de getrainde medewerkers te motiveren om de
verworven kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s via een train-de-trainer (Meerkerk,
Rodenburg & Van de Mheen, 2015).
De training is eenmalig uitgevoerd bij (wijk)verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie
Careyn. De procesevaluatie van de training van de Careynmedewerkers maakte duidelijk dat
(wijk)verpleegkundigen vooral open staan voor het signaleren van alcoholproblemen en in mindere
mate voor het interveniëren bij alcoholproblemen van cliënten. Het volgen van de training draagt bij
aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden ten aanzien van signaleren en interveniëren al
bleven de getrainde medewerkers vooral het interveniëren een lastige opgave vinden. Het formeel
overdragen van de verworven kennis aan collega’s bleek bij deze implementatie niet goed van de
grond te zijn komen, met name door tijdsgebrek. Wel lijkt de training bij te hebben gedragen aan het
vergroten van het collectieve bewustzijn ten aanzien van mogelijke alcoholproblemen bij oudere
cliënten.
De evaluatie maakte verder duidelijk dat de training geoptimaliseerd kan worden door de
aandacht tijdens de training vooral uit te laten gaan naar praktische vaardigheden: het bespreken
van het alcoholgebruik met de cliënt en het toepassen van minimale interventiestrategieën.
Daarnaast dient voor een goede implementatie rekening gehouden te worden met de
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werkomstandigheden: de medewerkers dienen voldoende tijd te hebben om deze extra taak uit te
kunnen voeren en vanuit het management dient het signaleren van en interveniëren bij
alcoholproblemen structureel te worden ondersteund (Meerkerk, Rodenburg & Van de Mheen,
2015).
Bij de evaluatie zijn ook interviews met ouderen gehouden: de meeste ouderen waarderen
en respecteren advies en interventies van (wijk)verpleegkundigen, al lijkt een huisarts meer indruk
te maken. Het lijkt van belang om informatie en advies niet dwingend te geven en duidelijk de
voordelen voor de gezondheid uit te leggen. Zo krijgen ouderen het gevoel dat het echt om een
advies gaat en zij zelf de keuze kunnen maken om met alcohol te minderen of niet. Bij een aantal
ouderen was meer weerstand merkbaar, zij ervoeren informatie en advies over de risico’s van
alcohol als een inperking van hun vrijheid en een enkeling maakte duidelijk hier in het geheel niet
van gediend te zijn.
d. Nijmegen ‘Alcohol mij’n zorg’
Vanuit de werkgroep Ouderen van het Partnership Vroegsignalering Alcohol (2005-2013) werd in de
regio Nijmegen een project opgezet in drie ‘wijkateliers’ (lokale werkgroepen bestaande uit
verschillende zorgdisciplines in de wijken Malden, Hazenkamp en Lent). Het betrof wijken waar naar
verhouding meer ouderen leefden met overmatig alcoholgebruik (Keurhorst, Laurant & Bovens,
2014). Om het bovengenoemde doel te bewerkstellingen heeft de stuurgroep van het Nijmeegse
project verschillende implementatiepaden in gang gezet met scholing gericht op de ontwikkeling van
de thema’s kennis van ouderen en alcohol, vroegsignalering van mogelijk problematisch gebruik, het
screeningsinstrument AUDIT-C en gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met ouderen. Naar
aanleiding van de scholing hebben zorgverleners uit de wijken gezamenlijk wijkspecifieke zorgpaden
gedefinieerd. De scholing vond op twee niveaus plaats: niveau 1 richtte zich op kennis en
bewustwording, waarbij aandacht werd geschonken aan gebruik van de AUDIT-C, het gesprek
aangaan over alcohol en het motiveren voor een vervolggesprek met de huisarts. Op niveau 2 (voor
huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en POH) richtte de
scholing zich naast signaleren en screenen ook op het kunnen ondersteunen van ouderen middels
eenvoudig in te zetten interventies. Tijdens deze scholing was er naast kennis en bewustwording
meer aandacht voor gesprekstechnieken (een voorloper van motiverende gespreksvoering).
Uit de evaluatie blijkt dat de scholing veranderingen bij de professionals teweeg heeft
gebracht. Het kennisniveau, dat voorafgaand aan de scholing sterk per wijkatelier verschilde, werd
voor alle wijkateliers gelijkgetrokken, op een kennistoets verhoogde de gemiddelde score over alle
wijkateliers van 55% naar 84%, na een half jaar. De rolzekerheid nam toe op beide niveaus, maar er
was geen sprake van een blijvende verbetering van therapeutische betrokkenheid bij de
professionals. De onderzoekers gaven aan dat het scholingsaanbod wellicht nog beter afgestemd
kan worden op de motivatie, het zelfvertrouwen en tevredenheid over het werken met
probleemdrinkers.
e. Webinar VNN
Een specifiek scholingsaanbod vormt de VNN-webinar 'FRIS ouder worden – met minder alcohol'.
Deze werd in november 2017 online uitgezonden. De webinar richtte zich voornamelijk op
professionals en naasten die betrokken zijn in het dagelijkse leven bij de alcoholproblematiek van
ouderen. Deze webinar werd verzorgd door preventiewerkers en een psychiater van de instelling.
f. Moti-55
Op basis van het vier-gesprekken model voor jongeren en adolescenten Moti-4 is in 2017 Moti-55
ontwikkeld voor professionals werkzaam in de Verslavingspreventie die te maken hebben met
ouderen die regelmatig alcohol gebruiken. De interventie is ontwikkeld door de afdelingen Preventie
van Mondriaan en Tactus Verslavingszorg voor landelijk gebruik (Altena et al., 2018).
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Het betreft een vier-gesprekken traject voor ouderen vanaf 55 jaar, waarvan bekend is dat ze op een
(beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruik. Het is een individueel preventieaanbod dat met ouderen wordt uitgevoerd door een preventiewerker. Het uiteindelijke doel is om
het verder ontwikkelen van problematisch gebruik te voorkomen en waar mogelijk terug te dringen.
Het aanbod is ontwikkeld naar aanleiding van de behoefte aan een laagdrempelig vroegtijdig
interventieaanbod bij alcoholgebruik bij het ouder worden. Hulpverleners en preventiewerkers
signaleren dat er veel senioren zijn die nog niet verslaafd zijn, maar waarbij het alcoholgebruik wel
problematische vormen dreigt aan te nemen. De stap naar hulpverlening is voor deze ouderen vaak
te groot of er is (nog) geen sprake van problematisch gebruik/verslaving.
In het Moti-55 traject wordt de ouder wordende cliënt bewogen om het eigen gebruik kritisch te
onderzoeken. Dit wordt gedaan door middel van een inventarisatie van de problematiek en het
alcoholgebruik, kennisoverdracht, bewustwording, motiverende gespreksvoering, en het versterken
van de weerbaarheid van de oudere. Het traject wordt op maat uitgestippeld. Een doel is het
motiveren tot minderen van gebruik.
Het Moti-55 traject is een preventief aanbod en geen hulpverleningsaanbod. Indien sprake is van
ernstige mate van misbruik of afhankelijkheid dan wel een ernstige mate van psychopathologie dan
is Moti-55 niet geschikt. Het kan in voorkomende situaties wel dienen als “voorportaal” voor de
hulpverlening indien het belangrijk is om motivatie voor het ondergaan van hulp te bevorderen of
als overbrugging in de tijd. Moti-55 concentreert zich rond het leefgebied alcoholgebruik. Bij grotere
problematiek op andere leefgebieden volgt een doorverwijzing. Zo kan er sprake zijn van zodanig
lage intelligentie, ontwikkelingsachterstand, cognitieve stoornis, gedrag- of psychiatrische stoornis
dat het doorlopen van de module niet mogelijk is.
Wanneer de ouder wordende cliënt reeds hulpverlening of begeleiding ontvangt bij een andere
hulpverlener dient er een goede terugkoppeling en taakverdeling plaats te vinden.
Het criterium voor deelname is: drinken boven een bepaalde drempelwaarde én problemen
ondervinden door het alcoholgebruik (Van Dijck & Knibbe, 2005). Probleemdrinkers voldoen (nog)
niet aan de diagnose alcoholmisbruik en –afhankelijkheid, maar lopen een verhoogde kans op
ontwikkeling van één van beide stoornissen. Die kans wordt groter wanneer men tot een risicogroep
behoort, zoals bij drinkende 55-plussers het geval is. Naast het drinken boven een bepaalde
drempelwaarde, gemeten met de AUDIT-C staat Moti-55 ook open voor ouderen die hulp zoeken
voor hun drinkgedrag maar intensieve hulp (vooralsnog) afwijzen.
In principe bestaat Moti-55 uit minimaal twee en maximaal vier bijeenkomsten van 60 minuten. Het
bepalende criterium is of alle onderdelen zijn afgerond. De bijeenkomsten vinden in principe één
keer per week plaats.
In het traject worden ook aanmelders en naasten van de cliënt betrokken. Bij kennismaking of het
afrondend gesprek kan het gunstig zijn als naasten van de ouder wordende cliënt (voor een deel van
het gesprek) aanwezig zijn. Het streven is om ook een apart gesprek met naasten van de cliënt te
voeren met als doel hen te betrekken bij het motiverende proces. Bijvoorbeeld bij stimuleren van
alternatieve activiteiten kunnen zij een aanvullende rol spelen.
De ontwikkelaars zijn van mening dat de effectiviteit zou kunnen worden verhoogd wanneer de
gesprekken op locatie worden gevoerd, dus op vindplekken van ouderen. Denk aan een aparte
ruimte in een buurthuis, activiteitencentrum, sportvereniging, praktijk, en woonvorm. Ouderen zijn
dan in een vertrouwde omgeving. Deze setting bevordert ook de mogelijkheden tot overleg en
afstemming met andere betrokkenen (Altena et al., 2018). De (activerende) gesprekken kunnen ook
tijdens een wandeling gevoerd worden, wat de cliënt tevens het effect van een alternatief, zoals
bewegen/ sporten doet ervaren. Meegaan naar een intake voor hulpverlening kan een onderdeel
zijn van het traject.
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g. Overige projecten screening, vroegsignalering en Brief Interventions
Hier worden nog kort enkele Nederlandse projecten aangestipt met screening, vroegsignalering en
brief interventions. Al deze projecten richtten zich niet specifiek op ouderen.
Onder de vlag van het reeds genoemde Partnership Vroegsignalering Alcohol werd in Medisch
Centrum Haaglanden een project opgezet op de SEH (spoedeisende eerste hulp door een
verpleegkundig specialist. Bestanddelen van het project waren: het systematisch screenen met
behulp van de AUDIT-C, met aansluitend op indicatie het geven van voorlichting en, indien nodig,
een verwijzing naar de huisarts of verslavingszorg. Hiermee werd de overdracht bij patiënten met
problematisch alcoholgebruik geoptimaliseerd. Het doel van het project was het behalen van
gezondheidswinst voor de patiënt, het mogelijk verminderen van terugkerend alcohol-gerelateerd
SEH-bezoek en het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan het verminderen van overlast en
economische kosten die samenhangen met alcoholmisbruik. Meer dan de helft van de SEHbezoekers werd gescreend met behulp van de AUDIT-C. Maar niet iedereen die hiervoor geïndiceerd
was kreeg een vervolgtraject (aangeboden). De onderzoekers constateerden dat het in principe
mogelijk is om vroegsignalering en kortdurende interventies op de SEH te implementeren, maar dat
scholing van zorgverleners in motiverende gesprekstechnieken belangrijk is. Verder is het van belang
dat het vervolgtraject met ketenpartners is geregeld, zodat er een korte, optimale overdracht is
tussen SEH, huisarts en verslavingszorg (Van Gaalen & Laurant, 2012).
Vanaf 2011 wordt in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk een spreekuur ouderen en alcohol
aangeboden (alcohol en ouderen-poli). Het betreft een initiatief van GGz Centraal en de afdeling
klinische geriatrie van het St. Jansdal ziekenhuis. Dit spreekuur is bedoeld voor ouderen vanaf 60 jaar
die:
- willen weten wat alcohol met hen doet
- meer informatie willen over alcohol in combinatie met medicijngebruik
- hulp willen bij het minderen van alcoholgebruik.
Het gesprek wordt gevoerd met een verpleegkundige van GGz Centraal. In dit gesprek krijgen
ouderen informatie over alcoholgebruik en de gevolgen hiervan bij het ouder worden. Er wordt bijv.
ingegaan op de samenhang van bepaalde ziektebeelden met alcohol- en/of medicijngebruik. Samen
met de patiënt wordt het alcoholgebruik in kaart gebracht. Wanneer er sprake is van een probleem
waarbij hulp gewenst wordt kan de verpleegkundige de patiënt informeren over diverse
behandelvormen en hem of haar voor verdere behandeling of begeleiding verwijzen.
De afdelingen geriatrie en Maag-, Darm- en Lever worden door de poli als belangrijkste verwijzers
gezien naar het spreekuur. Belemmerend werkte het feit, dat verwijsafdelingen en poli niet op
hetzelfde automatiseringssysteem aangesloten waren, zodat een verwijsbrief niet digitaal in
hetzelfde systeem opgenomen kon worden (Schriever, 2016).
In het laatste decennium zijn meerdere brief interventions in Nederland onderzocht in de
huisartsenpraktijk (Keurhorst, 2016; Abidi, 2018). Onder andere werd daarbij gebruik gemaakt van
extra bekostiging van huisartsen. Alle onderzoek tot dusverre wijst uit dat er weinig naar
alcoholgebruik gevraagd wordt en dat er weinig registraties zijn van problematisch alcoholgebruikers
binnen huisartsenpraktijken. Tegelijkertijd geven patiënten aan dat zij het bespreken van
alcoholgebruik als normaal zien. De komst van praktijkondersteuners GGZ op zichzelf lijkt vooralsnog
onvoldoende. Een implementatieprogramma gericht op het verhogen van kennis, motivatie en
ondersteunende factoren bij huisartsen heeft potentie om alcoholscreening en kortdurende
interventies te verbeteren, het implementeren zelf in huisartspraktijken blijft echter complex en
moeilijk te realiseren (Abidi, 2018). Grote investeringen resulteren in relatief geringe effecten die
nauwelijks beklijven op de langere termijn. Dit vraagt om substantieel aanvullende impulsen waar de
huisartsenpraktijk op kan bouwen. Preventie van overmatig alcoholgebruik zou moeten worden
ingebed in een geïntegreerde gezondheidszorg die geënt is op samenwerking (zie ook Cruvinel et al.,
2013). Het verdient aandacht om te kijken naar wat de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk
met andere zorgverleners in de wijk kan opleveren voor alcoholpreventie en hoe dit uiteindelijk de
schadelijke effecten als gevolg van alcohol verder kan inperken (Keurhorst, 2016).
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2.5 Implementatie en borging
In paragraaf 2.4 wordt een aantal initiatieven besproken voor wat betreft het ontwikkelen en
implementeren van alcoholscreening en kortdurende interventies in huisartsenpraktijken en
ziekenhuizen. Slechts een beperkt deel daarvan was specifiek gericht op de leeftijdsgroep ouderen.
Bij de ontwikkelaars van deze interventies leefde de gedachte dat een medische setting een
vindplaats en ingang is om met ouderen het gesprek over alcohol aan te gaan (zie o.a. Adibi, 2018,
Keurhorst 2016). De meeste onderzoeken wijzen uit, dat het implementeren van interventies
vanwege een diversiteit aan oorzaken moeizaam gaat. Als het gaat om de ontwikkeling van kennis,
vaardigheden en het verhogen van rolzekerheid van zorgprofessionals wordt er bij alle initiatieven
gemeld, dat hier vooruitgang in wordt geboekt (Abidi, 2017; Keurhorst, 2016; Meerkerk, Rodenburg
& Van de Mheen, 2015; Keurhorst, Laurant & Bovens, 2014; Van Gaalen & Laurant, 2012;
Baldewsingh, 2011; Risselada & Schoenmakers, 2010). Het gaat hierbij om diverse disciplines als
SEH-artsen, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, thuiszorgwerkers,
wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers.
Als het vervolgens gaat om daadwerkelijke uitvoering van screening, registratie van alcoholgebruik
en -problematiek, kortdurende hulp of verwijzing naar vervolgzorg blijkt dat weliswaar soms
successen geboekt worden (Van Gaalen & Laurant, 2012; Jansen et al, 2005), maar op basis van
informatie, verkregen van de bronnen genoemd in 2.1 blijkt, dat deze successen van relatief korte
duur zijn geweest. Met het vertrekken van de bedenker, trekker en/of aanjager van een werkwijze
wordt deze niet meer voortgezet. Hieruit blijkt dat werkwijzen onvoldoende worden geborgd en
waarschijnlijk niet altijd als kerntaak van de organisatie worden gezien. In het Rotterdamse project
binnen de thuiszorg hadden de medewerkers onvoldoende tijd (gekregen) om te interveniëren, het
ontbrak aan voldoende steun vanuit het management (Meerkerk, Rodenburg & Van de Mheen). In
een onderzoek in 9 huisartsenpraktijken werd geconstateerd dat er weinig naar alcoholgebruik
gevraagd wordt en dat er weinig problematisch alcoholgebruik geregistreerd wordt in deze
huisartsenpraktijken (Abidi, 2018). Implementatie van Alcohol Screening en Kortdurende
Interventies (ASKI) heeft dus wel potentie in huisartsenpraktijken en in het ziekenhuis, maar er is
onderzoek nodig naar kennis, motivatie en ondersteunende factoren om een hogere dekkingsgraad
en een betere borging te bewerkstelligen.
Een eerste stap daartoe wordt momenteel gezet door het Samenwerkingsverband Vroegsignalering
Alcoholproblematiek, dat in de laatste maanden van 2019 een knelpuntenanalyse laat uitvoeren
naar redenen waarom screening, vroegsignalering en kortdurende interventies nog onvoldoende
geïmplementeerd zijn. Dit moet leiden naar actieplannen ter verbetering.
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HOOFDSTUK 3 WERKZAME ELEMENTEN VAN INTERVENTIES (INTER)NATIONAAL
Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen, a) de resultaten van een literatuuronderzoek naar
werkzame elementen van interventies om problematisch alcoholgebruik bij ouderen terug te
dringen samengevat uit de internationale literatuur en b) reacties van relevante professionals van
diverse organisaties gerelateerd aan Alcohol en Ouderen op de gevonden werkzame elementen
middel een focusgroep-interview.
3.1 Literatuuronderzoek
Methode
Er is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd en gebruik gemaakt van drie databanken
(Pubmed, PsychINFO en Web of Science), met zowel Engelstalige als Nederlandstalige artikelen
gepubliceerd tussen januari 2000 en augustus 2019. Om de zoektermen te definiëren is gebruik
gemaakt van de Population, Intervention, Comparison en Outcome (PICO) benadering (Liberati et al,
2009), zie Appendix A. De populatie betrof 1) (oudere) volwassenen met problematisch
alcoholgebruik en 2) (oudere) volwassenen met een hoog risico op problematische alcohol gebruik.
Met ouderen worden volwassenen van boven de 55 jaar bedoeld. Enkel interventies gericht op
Alcoholgebruik zijn meegenomen in het onderzoek. Comparison was niet van toepassing, aangezien
vergelijkingen tussen interventies niet het doel van het onderzoek was. De uitkomst van de
interventie moest gericht zijn op het terugdringen of stoppen met problematisch drinken. In tabel 1
zijn de inclusie- en exclusiecriteria weergegeven voor het literatuuronderzoek.
Voor deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van de Realist Approach (Pawson & Tiley,
1997) die gebruikt kan worden voor het bestuderen van de implementatie van complexe
interventies in zorgsystemen (Marchal, van Belle, van Olmen, Hoeree & Kegels, 2012). Deze
benadering gaat in op wat werk, voor wie, in welke context, in plaats van slechts in te gaan of een
interventie wel of niet werkt (Westhorp et al, 2011).
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Tabel 1. Inclusie- en exclusiecriteria
Inclusiecriteria
Studies gericht op interventies om problematisch alcoholgebruik te behandelen
Respondenten van de studie zijn oudere volwassene (55+) of volwassenen in het algemeen
(tussen 18 en 55+)
Empirische peer-reviewed studies (gepubliceerd in het English of Nederlands na 2000 en fulltekst is beschikbaar)
Studies gericht op screening and korte interventies voor oudere volwassenen (55+)
Studies gericht op E-health interventies gepubliceerd na 2005, aangezien E-health interventies
snel ontwikkelen en gedateerd zijn.
Exclusiecriteria
Studies uitgevoerd in Azië, Afrika, en Zuid-Amerika, aangezien alcohol gebruik op deze
continenten cultureel, historisch en sociaal verschillen van Europa, Noord-Amerika en
Australië.
Studies gericht op medische behandeling
Studies gericht op alcohol interventies voor adolescenten onder de 18 jaar
Studies primair gericht op screenen en identificeren van problematisch alcohol gebruik voor
volwassenen in het algemeen (+18)
Studies met te zware doelgroep (i.e., IQ lager dan 85, ouderen in een intramurale setting
(verslavingszorg), alcoholisme en co morbiditeit, forensische doelgroep)
Studies gericht op het perspectief van de behandelaar
Studies gericht met een te specifieke doelgroep (e.g. zwangere vrouwen, veteranen)
Systematische reviews, studieprotocollen, opinies of brieven
Case studies
Studies niet relevant voor het onderzoek (e.g. artikelen niet gericht op werkzame
elementen/artikelen over drugs/dieren etc).
Besloten is dus om de studies met betrekking tot screening en identificeren van problematisch
alcoholgebruik voor volwassenen in het algemeen buiten beschouwing te laten. De voornaamste
reden hiervoor is dat de werkzaamheid van Motivational Interviewing wereldwijd al in diverse
reviewstudies is aangetoond (Magill et al., 2018, Lundahl et al., 2013). Daarom hebben we besloten
ons in onze zoekstrategie uitsluitend te richten op ouderen in relatie tot dit onderwerp.
In hoofdstuk 4 komen wel screening, vroegsignalering en brief interventions in Nederland aan de
orde, de focus ligt daarbij echter op implementatievraagstukken.
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Figuur 1 geeft weer hoe de literatuur selectie heeft plaatsgevonden. Allereerst zijn gevonden
artikelen gescand op basis van titel en de samenvatting. Vervolgens zijn de overgebleven artikelen
bestudeerd in zijn geheel door twee onafhankelijke onderzoekers. Een kwaliteitstest is uitgevoerd
over alle geïncludeerde artikelen om de betrouwbaarheid van de resultaten in kaart te brengen.
Totaal aantal artikelen gevonden
(n = 2576)

Dubbelen N=489

Geexcludeerd N=2059
Selectie op basis van titels en
samenvattingen op basis van in- en
exclusie criteria
(n = 2087)

Selectie op basis van full-tekst
artikelen en beoordeling van kwaliteit
van de studie door twee
onafhankelijke onderzoekers
(n = 30)

-Interventies ≤ 18 yrs. (N=123)
-Niet Westers (N=13)
-Niet relevant voor deze studie (N=1643)
-Medische behandelingen (N=37)
-Te zware doelgroep (N=25)
-Geen empirisch onderzoek (N=1)
-Geen full text beschikbaar(N=8)
-Screenen en korte interventies volwassenen algemeen
(N=93)
-Studie protocollen (N=6)
-Te specifieke doelgroep (N=94)
-E-health interventies voor 2005 (N=4)
-Behandelaars (N=3)
-Systematic review (N=5)
-Niet peer-reviewed (N=1)
-Case studie(N=3)

Gexcludeerd N=6
- Te zware doelgroep (N=3)
- Geen resultaten (N=1)
- Geen interventie (N=2)
Inclusie onderzoek:
(n = 24)

Fig. 1. Flowchart van de selectie van de literatuur
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3.2 Focusgroep-interview
Methode
Er is gekozen om kwalitatief onderzoek uit te voeren met behulp van een focusgroep met relevante
professionals werkzaam op het gebied Alcohol en Ouderen om 1) te toetsen of datgene wat uit de
literatuurstudie naar voren komt wordt herkend, 2) te onderzoeken of er aanvullende werkzame
mechanismen zijn, naast de resultaten uit de literatuurstudie, die professionals tegenkomen in de
praktijk en 3) te onderzoeken hoe de professionals preventie van problematische alcohol gebruik
zouden aanpakken.
In totaal waren er 7 professionals bij het focusgesprek aanwezig (3 preventiewerkers en 4
behandelaars). Daarnaast is een persoon nog telefonisch geïnterviewd met de uitnodiging te
reflecteren, deze persoon (behandelaar) was bij de bijeenkomst zelf verhinderd. Deelnemers zijn
gerekruteerd via de Landelijke Werkgroep Alcohol en Ouderen. Leeftijd van de respondenten
varieerde tussen de 36 en de 64 jaar met een gemiddelde leeftijd van 50. De man-vrouw verdeling
was gelijk. Via de mail werden de respondenten uitgenodigd voor deelname aan de focusgroep en
vooraf aan het onderzoek werden de resultaten van de literatuurstudie met hun gedeeld. De
focusgroep vond plaats op 9 oktober 2019 en duurde anderhalf uur. Het telefonische interview met
de individuele respondent duurde 40 minuten. Bij de start van de focusgroep werd de deelnemers
het principe van een focusgroep onderzoek uitgelegd, namelijk een open discussie onder leiding van
een moderator die zorgt dat elke deelnemer aan het woord komt. Vervolgens werd toestemming
gevraagd om een geluidsopname te maken. De geluidsopname is vervolgens getranscribeerd en
geanalyseerd gebruik makend van de Thematische benadering van Braun et al. (2006).
Resultaten literatuurstudie en focusgroep-interview
Tabel 2 toont mechanismen en contra-mechanismen (CM) van Alcohol Interventies voor zowel
Ouderen (55+) als voor de gehele bevolking (18+), gevonden in het internationale literatuuronderzoek en/of genoemd in het focusgroep-interview.
Tabel 2. Mechanismen binnen Alcohol Interventies voor Ouderen (55+) en Algemene bevolking (18+)

Uitvoering van interventies
Benaderingswijze
Gepersonaliseerde behandeling en feedback
Gehoord voelen/Erkenning en herkenning/
Milde aanpak/vriendelijk
Tragere aanpak
Goede relatie met behandelaar
Bekwame behandelaar
Confronterende benaderingen (=CM)
Motivational interviewing
Online feedback interventie
Groepstrainingen (sociale aspect)
Aanwezigheid alle behandelingen/gebruik materialen
Niet moraliseren/betuttelen
Niet problematiseren
Ervaringskennis/voorbeeld/positieve rolmodellen
Laten bloggen  commitment om drinkgedrag te wijzigen
Alleen richten op alcohol (niet leefstijl breed)
Opgeven van alcohol ihkv een Gezonde Leefstijl
Nabellen na behandeling/nazorg aanbieden
Cognitieve Gedrags Therapie
Identificeren van triggers tot drinken

Info uit
literatuurstudie
over ouderen 55+

Info uit
focusgroep
over ouderen
55+

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Info uit
literatuurstudie
over volwassenen
18+

Info uit
focusgroep over
volwassenen 18+

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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X
X
X
X

Dagelijks registreren van hoeveelheid gedronken alcohol (=CM)
Ontevredenheid over interventie en eigen ontwikkeling (=CM)
Flexibiliteit in de interventie
Mogelijkheid om eerlijk te zijn
Tegelijkertijd proberen te stoppen met roken (=CM)
Leerervaringen van stoppen met drinken
Anonimiteit gedurende behandeling (bv online)
Zorgen voor Autoriteit (ouderen zijn daar gevoeliger voor)
Zorgen voor weinig voordelen zien van drinken
Monitoren alcohol inname
Urine onderzoek tests
Individuele vaardigheden
Zorgen voor zingeving (mindfulness)/dagbesteding (niet in gat
vallen)
Ontspanningstechnieken (20indfulness)/mindful drinken
Bewustwording patronen (mindfullness) (van hoeveelheid
alcohol inname)
Zelf-stigma reduceren
Rekening houden met rouw, verlies, isolement, en lichamelijke
gezondheidsproblemen- hoop geven
Identiteit aanpassen in relatie tot minder alcoholgebruik
Mindfullness aanleren in de dagelijkse praktijk (en niet alleen in
hoge-risico situaties)
Zorgen voor Autonomie/eigen keuzes
Verhogen intrinsieke motivatie/bereidheid behandeling
Vergroten zelfcontrole/ versterken vermijdings impulsen/ ook in
riskante situaties na verlaten kliniek
Informatie en Communicatie
Informeren over drinkrichtlijnen/gezondheidsgevolgen
Scepticisme over gezondheidsadviezen (=CM)
Communicatie: Alcohol vrij ipv (ex) alcoholist
Informatie moet komen van een betrouwbare bron
Normen en Groesprocessen
Peer-comparison versterken
Zoeken naar gezamenlijke identiteit/community feelings
Lotgenoten hebben/steun van gelijkgestemden/inzet van
ervaringsdeskundigen
Sociale norm versterken (normatieve feedback)
Invloed omgeving
Samenwerking met familieleden, partner, kinderen
Geen vrienden hebben die alcoholgebruik aanmoedigen
Sociaal netwerk /sociale support/ondersteunend netwerk
Samenleven met een levenspartner/sociale stabiliteit
Locatie behandeling (voorkeur huisarts ipv verslavingszorg)
Passend zorgnetwerk (thuiszorg, huisarts, ggz)
Werk hebben
* CM= contra mechanisme

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

Uit de literatuur zijn benaderingswijzen naar voren gekomen die kunnen bijdragen aan het
verminderen/stoppen van problematisch alcohol. Elementen van effectieve uitvoering van preventie
zijn grofweg in 4 categorieën te onderscheiden:
a) Ten eerste gaat het om benaderingswijzen van de uitvoerder van de interventie, zoals niet
betuttelen vanwege bedreiging autonomie, anonimiteit borgen vanwege schaamte, en een
gepersonaliseerde behandeling met vriendelijke feedback, terugdringen van alcoholgebruik
faciliteren.
b) Ten tweede zijn het werken aan bepaalde individuele vaardigheden (zoals verhogen
zelfcontrole, mindfullness) of beliefs (zoals reduceren zelf-stigma) of het verhogen van de
intrinsieke motivatie belangrijke elementen.
c) Ten derde kunnen informeren (over drinkrichtlijnen/bewustwording of gevolgen) en het
gebruik van bepaalde communicatie (ipv (ex)alcoholist – ik ben alcohol vrij, oftewel positieve
framing) bijdragen aan een positieve uitkomst.
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d) Tot slot, kunnen sociale normen en groepsprocessen (gebruik van ervaringsdeskundigen
i.v.m. ‘herkenning’ en gezamenlijke ‘identiteit’) ook bijdragen aan een vermindering van
problematisch alcoholgebruik.
Daarnaast kunnen in de omgeving condities gecreëerd worden die bijdragen aan het
verminderen/ stoppen van problematisch alcoholgebruik. Hierbij kan zowel gedacht worden aan het
verbeteren van het sociale netwerk van de cliënt waaronder vrienden, familie en het hebben van
een levenspartner, als aan een passend zorgnetwerk (thuiszorg, huisarts, ggz).
Over het algemeen is er weinig bekend over werkzame elementen binnen interventies in de
internationale literatuur met betrekking tot alcohol en ouderen.4 Vrijwel alle werkzame elementen
die in de internationale literatuur werden gevonden, werden bevestigd door zorgprofessionals
tijdens het focusgroep-interview. Een persoonlijke aanpak, vriendelijke benadering (niet
confronterend) en een traag tempo van de behandeling zorgen bij ouderen voor positieve
uitkomsten. Ook dient er rekening gehouden te worden met omstandigheden waarmee ouderen
geconfronteerd worden, zoals zorgen voor zingeving na het vallen in een zwart gat wegens het
overlijden van bijvoorbeeld de partner, of zorgen voor dagbesteding in geval van isolement,
eenzaamheid of lichamelijke gezondheidsproblemen. Zelf-stigma waarbij ouderen denken ‘ik ben te
oud om te veranderen’ kan ervoor zorgen dat de behandeling niet succesvol is. Een sociaal netwerk
waaruit de oudere steun kan halen werkt positief en de locatie waar de behandeling plaats vindt
doet er toe bij ouderen. Ouderen prefereren om bij de huisarts langs te gaan, in plaats van een
verslavingskliniek die vaak verder weg en onbekend is. Hier spelen respectievelijk verminderde
mobiliteit en stigma rondom verslavingsklinieken een rol. Wat niet in de internationale literatuur
naar voren kwam maar wel in het focusgroep-interview, was de voorkeur van ouderen voor
behandeling gericht op alcoholproblematiek in tegenstelling tot een leefstijl brede aanpak.
Er is meer bekend over werkzame elementen over alcoholinterventies voor de algehele
volwassen populatie. Online behandeling (want is anoniem en biedt mogelijkheden tot zelf vormen
van een (online) identiteit die wellicht niet gelijk is aan de echte identiteit), bloggen (want zorgt voor
commitment om abstinentie vol te houden) en behandelingen gericht op leefstijl brede aanpak
werken goed bij de algehele bevolking. Het identificeren van triggers die leiden tot drinkgedrag, en
mindfullness technieken toegepast in het dagelijks leven en niet alleen tijdens moeilijke situaties
lijken ook belangrijke elementen te zijn.
Wat verder opvalt, is dat er zowel in de literatuurstudie als de focusgroep overeenstemming
is dat Motivational Interviewing (MI) werkzaam is voor de algehele bevolking en ouderen. MI, indien
goed uitgevoerd, ontlokt en versterkt de intrinsieke motivatie en bereidheid tot verandering met
betrekking tot problematisch alcoholgebruik.
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HOOFDSTUK 4 INTERVIEWS MET HUIDIGE EN POTENTIËLE UITVOERDERS VAN INTERVENTIES VOOR
OUDEREN
Het literatuuronderzoek op het terrein van interventies voor ouderen met alcoholproblematiek en
de focusgroep is aangevuld met interviews onder uitvoerders van bestaande interventies in
Nederland en met potentiële uitvoerders van interventies. Daarnaast zijn gesprekken met potentiële
consortiumpartners gehouden.
Gesprekken zijn gevoerd met:
 POH-GGZ (4)
 Preventiewerkers die Moti-55 uitvoeren (5)
 Vrijwilligers van de KBO-PCOB die bijeenkomsten ‘gezond genieten’ gaan uitvoeren (5)
 De landelijke en een regionale campagneleider van IkPas (2)
In alle gesprekken met uitvoerders werd op twee thema’s informatie verzameld:
a. Wat zijn in de ogen van de geïnterviewde de werkzame elementen van hun interventies/hun
interveniëren bij ouderen met alcoholproblematiek?
b. Welke bijdrage aan preventieactiviteiten voor ouderen met alcoholproblematiek zou van de
betrokken geïnterviewde c.q. diens interventie in de toekomst verwacht kunnen en mogen
worden?
Aan de potentiële consortiumpartners werd gevraagd wat de behoeften zijn aan interventies en hoe
zij zouden kunnen bijdragen aan het realiseren hiervan.
Op de gesprekken met landelijke vertegenwoordigers van organisaties voor het consortium na zijn
alle interviews opgenomen. Voor het afronden van dit rapport is het niet meer gelukt deze te
volledige te transcriberen om in de diepte analyses uit te kunnen voeren. De gesprekken zijn
afgeluisterd en samengevat.
4.1 Uitvoerders Moti-55
Algemene informatie
De vijf preventiewerkers die gesproken zijn over moti-55 waren alle vrouw in de leeftijd van 26 tot
59 jaar. De mate van ervaring met de uitvoering van de interventie verschilde erg: van geen ervaring
of maar een halve keer tot uitvoering op 3 dagen in de week, soms wel 3 gesprekken op een dag.
Twee van de drie uitvoerders die aangaven Moti-55 nog nauwelijks te hebben uitgevoerd gaven aan
dat veel geïnvesteerd moest worden om doorverwijzing naar Moti-55 in hun regio voor elkaar te
krijgen, één was net met haar werk begonnen in haar regio.
Allen gaven aan dat het thema alcohol en ouderen steeds meer op de agenda komt in hun
organisatie. Eén respondent gaf aan dat dat sterk afhankelijk was van haar eigen inzet. Buiten
haarzelf om was er niemand die zich verder met deze leeftijdsgroep bezighield. De mate van
aandacht vanuit gemeenten voor het onderwerp verschilde in de verschillende regio’s van de
respondenten sterk van gemeente naar gemeente.
Werkzame elementen
Door de verschillende respondenten werden de volgende werkzame elementen bij Moti-55
minimaal een keer genoemd:
- Goed contact maken
- Open en zonder taboe kunnen praten
- Een neutrale, niet-oordelende opstelling
- Goed uitvragen van aard en omvang alcoholproblematiek
- Bevorderen bewustwording van het eigen gebruik en de functie daarvan
- Motiverende gespreksvoering
- De veranderwens/motivatie bevorderen
- Benoemen van voor- en nadelen bij veranderen
- Het strikt geprotocolleerde karakter
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-

Het benoemen van risicofactoren,
Adviseren/meedenken
Voldoende kennis over alcoholgebruik
Het verstrekken van informatie over de risico’s van alcoholgebruik
Het advies om eens drie maanden niet te drinken en leerervaringen hierin op te doen
Er zijn buiten de gesprekken om, begeleidingstijd, bereikbaarheid
Een naaste meenemen
Deel psycho-educatie over bijv. het (dis-)functioneren van de hersenen onder invloed
benadrukken wat het oplevert, bijv. in fysieke zin (beter slapen, fitter zijn)
(gezonde/zinvolle) alternatieve invulling van tijd die normaal gesproken aan drank wordt
besteed zoeken

Welke aspecten juist vermijden bij uitvoering?
Gevraagd is ook naar niet werkzame elementen
- Deelname van iemand met een lange historie van problematisch alcoholgebruik en/of
psychische klachten
- Niet moraliseren/iemand op de kop geven
- Meegaan in slachtofferrol
- Populair doen
- Iemand het idee geven dat hij of zij verantwoordelijk is zijn/haar verslaving. Iemand is wél
verantwoordelijk voor herstel
- Als het blijft bij externe motivatie en niet wordt tot intrinsieke motivatie
- Het hebben van aangeboren hersenletsel, LVB-zijn
- Druk zetten, opjagen (verhaal laten doen)
Rol uitvoerder Moti-55 in motiveren/realiseren/begeleiden vervolgzorg
Alle respondenten waren van mening dat de overdracht door de uitvoerder actief moet worden
begeleid. Belangrijk is het om zelf bij een overdrachtsgesprek aanwezig te zijn en om ook daarna zo
nodig de cliënt te blijven volgen.
Wie kan Moti-55 uitvoeren?
Eén respondent vond dat Moti-55 door een getrainde preventiemedewerker van de verslavingszorg
gedaan moet worden. De overige respondenten waren van mening, dat ook POH-GGZ-ers en
verpleegkundigen, die goed getraind zijn in Motiverende Gespreksvoering en voldoende basiskennis
hebben over het onderwerp in staat moeten worden geacht de interventie aan te bieden.
4.2 Uitvoerders voorlichtingsbijeenkomsten KBO-PCOB ‘Gezond genieten’
Vijf vrijwilligers van de KBO-PCOB zijn geïnterviewd. Alle vijf hadden ze belangstelling voor het
thema alcohol en ouderen en hadden onlangs de landelijke training gevolgd, aangeboden door de
Jellinek, om met ouderen het gesprek over alcohol aan te gaan in bijeenkomsten ‘Gezond Genieten’.
(zie 2.4). De training werd mede verzorgd door een apotheker, omdat ook ingegaan werd op de
combinatie van alcoholgebruik met medicatie. Drie van de vijf geïnterviewde personen hadden
inmiddels zelf ook een bijeenkomst verzorgd.
Algemene informatie
Er is gesproken met drie vrouwen en 2 mannen, in de leeftijd van 68 tot 73 jaar. Allen waren zij
vrijwilliger geworden via oproepen in het maandblad, hun vrijwilligerservaring varieerde van een
half jaar tot ca. 10 jaar. Vrijwilligers krijgen opleidingen op diverse thema’s, afhankelijk van hun
belangstelling en gaan ook een overeenkomst aan met KBO-PCOB. Zij zijn voorlichters in groepen,
sommige vrijwilliger zijn ook ouderenadviseur en brengen individuele thuisbezoeken. Er is sprake
van opfrisbijeenkomsten, om de voorlichtingsstof actueel te houden. Sinds KBO-PCOB 40 dagen
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geen druppel! Organiseert staat het thema binnen deze seniorenorganisatie op de agenda. De
laatste tijd wordt het thema nog intensiever opgepakt, zo merken de respondenten.
De achtergrond van de geïnterviewde personen was: één voormalig wijkverpleegkundige, één
iemand uit het onderwijs, één iemand die vrijwilligerswerk deed op het terrein van mediawijsheid bij
senioren, een psychogeriatrisch verpleegkundige en één iemand die vanuit een WMO-adviesraad
steeds meer bij het werk van de KBO-PCOB betrokken werd.
Werkzame elementen
Alle respondenten gaven aan dat een open, niet-moraliserende houding belangrijk is en verder dat
men de deelnemers aan de voorlichting in hun waarde laat. Het bespreken van het thema alcohol
wordt door de doelgroep nog veel als een taboe gezien, men wil het ook niet te dichtbij laten
komen. De afspraak voorafgaande aan elke bijeenkomst is ook dat het gesprek in de groep veilig
moet blijven, dat informatie niet naar buiten gaat. Gezien de zwaarte van het onderwerp merkte een
respondent ook op liever geen voorlichtingen in haar eigen woonplaats te willen organiseren, zij
wilde liever geen kennissen tegenkomen.
De combinatie van informatie over alcohol, medicijnen en vallen werd als waardevol ervaren,
hoewel één respondent de ervaring had, dat de aandacht voor de twee laatste onderwerpen de
gelegenheid bood om van het alcoholthema weg te drijven.
Belangrijk vond iedereen het ook, dat er voldoende ruimte voor vragen, discussie en reactie wordt
geboden. Zoals een respondent opmerkte: “Ouderen willen heel graag veel vertellen en hun verhaal
kwijt. Daar moet ruimte voor zijn.”
Door drie respondenten werd opgemerkt het belangrijk te vinden dat er een eensluidende,
consequente boodschap werd uitgedragen door de voorlichters. Drie respondenten merkten wat dit
betreft op, dat men in hun omgeving ouderen kende die in de 70-er jaren waren gaan drinken omdat
algemeen publiek werd gemaakt dat het drinken van een of twee glazen wijn gezond zou zijn.
In de training die zij nu hadden doorlopen waren de nieuwe normen van de Gezondheidsraad
gecommuniceerd. Twee respondenten waren bang, dat ook dat advies over een paar jaar weer
aangepast gaat worden, hoe geloofwaardig ben je dan?
Er werd door alle respondenten aangegeven, dat er verschil is naargelang de leeftijd van de
doelgroep ouderen stijgt. De verwachting is, dat het moeilijker zal zijn de jongere generatie ouderen
qua alcoholgebruik te doen minderen, aangezien deze er veel meer mee zijn opgegroeid. De groep
van boven de 75 jaar heeft nog de tijd meegemaakt dat nauwelijks wordt gedronken.
Dat men leeftijdgenoten van de doelgroep was werd algemeen als een pluspunt gezien. “Het is geen
technisch verhaal, je brengt altijd iets van je eigen ervaring in”, zei een respondent hierover.
Tenslotte zagen alle respondenten de combinatie met 40 dagen geen druppel! als bijzonder nuttig.
De leerervaringen zorgen ervoor dat er meer inzicht ontstaat in het eigen drinkpatroon en de kans
op doorbreking van het gewoontegedrag wordt vergroot.
Welke aspecten juist vermijden bij uitvoering?
Allen gaven aan dat betuttelen vermeden moet worden. Daarnaast werkt volgens drie van de vijf
respondenten contraproductief als de informatie die wordt overgedragen te theoretisch, te
cijfermatig en te lang is. Twee van gaven aan dat inmiddels de voorlichting al was aangepast en
minder abstract was gemaakt. Een respondent had haar eigen methodes ontwikkeld, zij had in het
verleden al vaker voorlichtingsbijeenkomsten over het thema alcohol geleid. Zij werkte bijv. met het
tonen van drinkglazen voor elke dranksoort, om ook de inhoud van standaardglazen aanschouwelijk
te kunnen maken.
Door twee respondenten werd aangegeven, dat het niet werkt als er teveel geproblematiseerd
wordt. De cursus van KBO-PCOB heet niet voor niets: ”Gezond Genieten”, een positieve, ludieke en
ontspannen bijeenkomst wordt belangrijk gevonden, zo merkte zij uit de reactie van deelnemers.
Het gebruik maken van een spel Dobbelfit (van Veiligheid.nl) draagt hieraan bij. Deze respondent liet
bijvoorbeeld bewust informatie over de relatie tussen alcohol en slokdarmkanker achterwege.
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Rol vrijwilliger/KBO-PCOB in de toekomst
Alle respondenten meenden dat het goed was als de KBO voorlichtingen zou blijven verzorgen. Soms
raakt een thema uit de mode, maar bij dit thema wordt dit niet verwacht. Over de rol van de KBOPCOB-vrijwilliger waren twee respondenten uitgesproken: zeker geen hulpverlening gaan doen, bij
signalering zo snel mogelijk verwijzen.
4.3 POH-GGZ
Algemene informatie
De vier POH-ers die gesproken zijn waren allen vrouw en varieerden in leeftijd van 28 tot 55 jaar. De
mate van ervaring in het omgaan met patiënten met alcoholproblematiek verschilde sterk per
respondent. Eén respondent werkte zeer nauw samen met de verslavingspreventie en vroeg (naar
eigen zeggen in 100% van de gevallen) naar alcoholgebruik sinds de 5 jaar dat ze als POH-er werkte,
ze gebruikte ook screeningsinstrumenten hierbij. Een tweede respondent vroeg er wel altijd naar
maar zette hierbij geen specifiek screening in, ze gebruikte haar eigen manier van vragenstellen. Een
respondent vond dat ze er nog te weinig aandacht aan besteedde, maar als ze dat deed zette ze alle
beschikbare hulpmiddelen in, zoals de Five Shot vragenlijst, motiverende gespreksvoering en
eHealth-programma’s vanuit het Trimbos-instituut. De vierde respondent had ooit wel een training
gehad vanuit de verslavingszorg, maar kwam het zelden tegen in haar dagelijkse werk.
Werkzame elementen
Als werkzame elementen wordt door alle respondenten genoemd aandacht geven aan
bewustwording over het eigen alcoholgebruik door goed uit te vragen. Belangrijk vond men het om
door te vragen op exacte hoeveelheden (verschil aangeven tussen opgegeven aantal glazen en
standaard glazen, drinkpatronen en functie van gebruik).
Alle respondenten gaven aan dat bij ouderen schaamtegevoelens vaker spelen dan bij de jongere
patiëntenpopulatie. En dat het dan belangrijk is om open te spreken, vertrouwen te winnen en niet
te moraliseren. Wel confronteren, maar niet een te harde, veroordelende aanpak. Juist een
positieve, aanmoedigende benadering werkte in hun ogen goed. Een respondent gaf aan dat in
vergelijking met jongere patiënten 55-plussers meer therapietrouw vertonen, zodra zij tenminste
gemotiveerd zijn voor hulp. Alle respondenten hadden niet als ervaring dat hun leeftijd meespeelde,
althans als eenmaal het vertrouwen was gewonnen.
Motiverende gespreksvoering werd als werkzaam element aangegeven door drie van de vier
respondenten.
Alle respondenten gaven daarnaast aan, dat het verbinding leggen met andere (gezondheids-)
klachten een makkelijke ingang geeft bij de bespreking van het thema alcohol. Alle respondenten
maakten gebruik van de 4-dimensionale klachtenlijst (4-DKL) van de NHG, één respondent had hier
thema’s als financiële problematiek en alcohol- en drugsgebruik aan toegevoegd. Het bespreken van
de 4-DKL maakt het bespreken van het thema alcohol makkelijker, omdat het thema dan vrij
natuurlijk wordt meegenomen tussen alle andere onderwerpen.
Wat ook goed werkte was goed samenwerken met de verslavingspreventie en bespreken wat ieders
rollen en verantwoordelijkheden zijn. Drie van de vier respondenten gaven aan dat voor patiënten
de (emotionele) drempel naar de GGZ en Verslavingszorg erg hoog is. Samen met de verslavingszorg
werd dan besproken oe deze drempel zo gemakkelijk mogelijk te nemen. Een respondent gaf aan
dat de verslavingspreventie in haar regio steeds meer outreachend werkt. Door huisbezoeken of
gesprekken op locatie maakten patiënten sneller gebruik van vervolgzorg.
Twee respondenten gaven aan dat de doelgroep ouderen meer behoefte heeft aan bespreking van
het thema zingeving en vrijetijdsinvulling. Bij jongeren speelt dat minder. Ook aandacht geven aan
eenzaamheid in relatie hiermee werd genoemd als iets wat nodig is.
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Twee respondenten waren zeer te spreken over eHealth-programma’s die zij inzetten als hulpmiddel
(vanuit het platform Therapieland).
Welke aspecten juist vermijden bij uitvoering?
Alle respondenten geven aan dat betutteling, moraliseren en betweterig zijn moet worden
vermeden. Daarnaast vonden zij allen, dat het thema niet te zwaar moest worden gemaakt,
verpakken in een breder verhaal van leefstijl en de verbinding leggen met andere klachten werd
aanbevolen.
Rol POH GGZ in de toekomst
Alle respondenten vonden dat de POH-GGZ een actieve rol kan spelen bij de preventie van
problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Een respondent zei nadrukkelijk dat zij zichzelf wel een
centrale rol in de wijk zag worden toebedeeld. Zij gaf aan dat met de komst van de functie POH GGZ
de eerste lijns-gezondheidszorg laagdrempeliger was geworden, ”je zit toch in hetzelfde gebouw als
de huisarts, het is makkelijk om even een deur verder te lopen. Een sociaal wijkteam bereikt minder
mensen.” Een andere respondent was al heel actief en werkte nauw samen met de verslavingszorg.
Zij zou wel meer willen, bijv. voorlichtingsavonden samen met de praktijkondersteuners somatiek,
maar dan moest daar ook tijd voor zijn. Overigens kreeg zij veel steun van haar huisarts, het thema
alcohol stond hoog op de agenda, één keer in de week kwam er wel een psycholoog van de
verslavingszorg in hun team.
In ieder geval vonden alle respondenten dat meer systematisch screenen volgens beschikbare
protocollen voor de hand ligt.
4.4 Uitvoerders IkPas
Algemene informatie
Gesproken is met de landelijk campagneleider van IkPas (man, 45 jaar), uitvoerder van de campagne
sinds 2015 en met een preventiewerker van een regionale verslavingszorginstelling die eveneens
sinds de start van IkPas in 2015 de actie op regionaal niveau promoot en ondersteunt.
De landelijk campagneleider promoot mede de actie 40 dagen geen druppel! van KBO-PCOB en
heeft daartoe nauw overleg met de verantwoordelijken binnen deze seniorenorganisatie. De
aanmelding van de deelnemers die meedoen aan de actie van KBO-PCOB, alsmede de ondersteuning
in de vorm van nieuwsbrieven loopt via IkPas.
Werkzame elementen
Een niet moraliserende, neutrale, niet bedreigende benadering (bijv. aangeven dat het gaat om op
pauze zetten, niet om (definitief) stoppen)
2. richten op winst van (tijdelijk) niet-gebruik, niet op risico’s/schade van gebruik
3. steunende (directe) sociale omgeving, die liefst ook meedoen
4. helpdeskondersteuning/IkPas-coach aanbieden voor de moeilijke momenten
5. ondersteuning gericht op tips voor volhouden, bijv. gezonde alternatieve drankjes, gezonde
alternatieve tijdsinvulling
6. de wetenschap dat veel mensen meedoen.
7. het ludieke, luchtige van de actie
8. het feit dat de actie gericht is op doorbreken gewoontegedrag, op het verkrijgen van zelfregie
9. leerervaringen leiden tot inzicht rol groepsdruk, rol normalisering alcoholgebruik in maatschappij
10. leerervaringen leiden tot inzicht in positieve gevolgen: beter slapen, lichamelijke en mentale
fitheid, afvallen, mooiere huid, sportprestaties leveren, positieve reacties omgeving (betere relatie,
beter mens), geld overhouden, kennismaking met zinvolle alternatieve vrijetijdsbesteding
11. vaardigheden opdoen: leren nee zeggen, plan maken
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12. ervaringenuitwisseling, bijv. via facebook, op bijeenkomsten (georganiseerd door regio), in
toekomst forumfunctie (landelijk en groepsniveau). Dashboard/nieuwsbrieven
13. Kennis- en informatieaanbod via nieuwsbrieven, op site
14. beloningen (buttons, geld overhouden en jezelf trakteren op iets alternatiefs leuks)
15. anderen actief op de hoogte stellen, het van de dagen schreeuwen
16. vervolghulp
17. polsbandjes, speldjes
De hier gepresenteerde werkzame elementen zijn die van IkPas in het algemeen, ongeacht de
leeftijdsgroep. Door de gesprekspartners werd aangegeven dat de volgende werkzame elementen
vooral bij ouderen spelen:
- Niet moraliseren of betuttelen
- Een steunende (directe) sociale omgeving
- Helpdeskondersteuning voor de moeilijke momenten, vervolghulp
- Tips voor alternatieve drankjes en alternatieve tijdsinvulling
- Het feit dat de actie gericht is op doorbreken gewoonte, verkrijgen zelfregie
- De winst die de actie oplevert vooral met betrekking tot slaap (ouderen slapen gemiddeld
slechter), lichamelijke en mentale fitheid, positieve reacties uit de omgeving en alternatieve,
zinvolle tijdsbesteding
- Ervaringen uitwisselen op facebook (relatief veel ouderen gebruiken dit)
- Speldjes (geen polsbandjes)
Welke elementen juist vermijden bij uitvoering?
- Teveel nadruk op risico’s van teveel drinken
- Een moraliserende toon
- (te) populair taalgebruik
- Teveel voorbeelden over werksituaties
Mogelijke bijdrage IkPas/40 dagen geen druppel! in de toekomst
- De campagnes kunnen als agendasetter benut worden bij een integrale aanpak. Daarbij kan
aangesloten worden bij de landelijke acties, waarbij organisaties in de wijk of een ziekenhuis
mee organiseren (gezondheidscentra, gemeente, ziekenhuis, ouderenorganisatie, GGD,
Verslavingszorg, wijkcomité, verenigingen, buurthuizen). Er kan ook voor worden gekozen
om los van de landelijke, centrale actieperiodes (januari, vastentijd) aparte (wijk)acties op
touw te zetten, bijv. ingebed in een leefstijlbreed project. Daarvoor kunnen de plaatselijke
organen (wijkblad, ziekenhuisblad, wijkforum, huis-aan-huisbladen) benut worden.
- Aan de acties kan onderzoek gekoppeld worden, bijv. een aantrekkelijk onderzoek voor
deelnemers naar het effect van het tijdelijk niet drinken op lichaamsfuncties of cognitief
vermogen
- IkPas/40 dagen geen druppel! kan ook als interventie ingezet worden door zorgverleners.
Maar ook vrijwilligers kunnen via voorlichtingsbijeenkomsten deelnemers hierop
attenderen. IkPas leidt nl. tot gedragsverandering (Bovens, Schuitema & Schmidt, 2017),
hoewel dit niet als hoofddoel gepropageerd wordt bij de werving van deelnemers. Maar in
het kader van een interventie zou dit wel als doel gepostuleerd kunnen worden. Het is
wellicht handig als het gekoppeld kan worden aan een actie, maar dat hoeft niet strikt
noodzakelijk zo te zijn. Het streven van de Stichting Positieve Leefstijl en de KBO-PCOB is om
de acties zo bekend te maken (zoals bijv. de Bob-campagne dit is), dat meedoen niet als
uitzonderlijk wordt ervaren. Het opdoen van leerervaringen moet dan nog meer worden
benadrukt. En de omgeving van de deelnemer die het advies van een zorgprofessional heeft
gekregen zou bewogen kunnen worden ook mee te doen.
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
5.1 De resultaten samengevat
De voorstudie geeft de actuele kennis weer met betrekking tot de werkzame bestanddelen van
interventies voor ouderen met alcoholproblematiek, in dit rapport gedefinieerd als 55-plussers. Ook
komt hierin de kennis naar voren over specifieke kenmerken en eigenschappen van deze
leeftijdsgroep waarmee bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van preventieve
interventies rekening gehouden moet worden. De in de voorstudie verzamelde kennis is deels
afkomstig uit preventieve interventies, voor een groter deel echter uit behandelinterventies voor de
leeftijdsgroep 55-plus. Soms is ook gebruik gemaakt van informatie verkregen uit interventies voor
volwassenen algemeen, mede omdat voor specifiek ouderen relatief gezien nog weinig interventies
zijn ontwikkeld. Dit is gedaan met het oog op het (door)ontwikkelen van preventieve interventies
voor ouderen, waarbij eventueel bekeken kan worden of bij volwassenen algemeen werkende
elementen ook bij ouderen zouden kunnen werken.
Wat betreft de kenmerken en eigenschappen waarmee bij preventieve interventies rekening
gehouden moet worden leveren de resultaten van de literatuurstudie 4 categorieën op:
1. een geëigende benadering door de uitvoerder van de interventie, zoals niet betuttelen vanwege
bedreiging autonomie, anonimiteit borgen vanwege schaamte, en een gepersonaliseerde
behandeling met vriendelijke feedback.
2. aandacht voor het vergroten van bepaalde individuele vaardigheden (zoals verhogen zelfcontrole,
mindfullness) of beliefs (zoals reduceren zelf-stigma) of het verhogen van de intrinsieke motivatie.
3. aandacht voor informatieoverdracht (over drinkrichtlijnen/bewustwording of gevolgen) en het
gebruik van bepaalde communicatie (ipv (ex)alcoholist – ik ben alcohol vrij, oftewel positieve
framing).
4. aandacht voor het beïnvloeden van sociale normen en voor het bevorderen van groepsprocessen
(gebruik van ervaringsdeskundigen i.v.m. ‘herkenning’ en gezamenlijke ‘identiteit’).
Daarnaast kunnen in de omgeving condities gecreëerd worden die bijdragen aan het
verminderen/ stoppen van problematisch alcoholgebruik. Hierbij kan zowel gedacht worden aan het
verbeteren van het sociale netwerk van de cliënt waaronder vrienden, familie en het hebben van
een levenspartner, als aan een passend zorgnetwerk (thuiszorg, huisarts, ggz).
Er is meer bekend over werkzame elementen over alcoholinterventies voor de algehele
volwassen populatie. Online behandeling, bloggen (zorgt voor commitment om abstinentie vol te
houden) en behandelingen gericht op leefstijl brede aanpak werken goed bij de algehele bevolking.
Het identificeren van triggers die leiden tot drinkgedrag, en mindfullness technieken toegepast in
het dagelijks leven en niet alleen tijdens moeilijke situaties lijken ook belangrijke elementen te zijn.
Wat betreft de uitkomsten van de het focusgroep-interview: vrijwel alle werkzame
elementen die in de internationale literatuur werden gevonden, werden bevestigd door
zorgprofessionals. Een persoonlijke aanpak, vriendelijke benadering (niet confronterend) en een
traag tempo van de behandeling zorgen bij ouderen voor positieve uitkomsten. Ook dient er
rekening gehouden te worden met omstandigheden waarmee ouderen geconfronteerd worden,
zoals zorgen voor zingeving na het vallen in een zwart gat wegens het overlijden van bijvoorbeeld de
partner, of zorgen voor dagbesteding in geval van isolement, eenzaamheid of lichamelijke
gezondheidsproblemen. Zelf-stigma waarbij ouderen denken ‘ik ben te oud om te veranderen’ kan
ervoor zorgen dat de behandeling niet succesvol is. Een sociaal netwerk waaruit de oudere steun kan
halen werkt positief en de locatie waar de behandeling plaats vindt doet er toe bij ouderen. Ouderen
bezoeken bij voorkeur de huisarts in plaats van een verslavingskliniek die vaak verder weg en
onbekend is. Hier spelen resp. verminderde mobiliteit en stigma rondom verslavingsklinieken een
rol. Wat niet in de internationale literatuur naar voren kwam maar wel in het focusgroep-interview,
was de voorkeur van ouderen voor behandeling gericht op alcoholproblematiek in tegenstelling tot
een leefstijl brede aanpak.
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Wat verder opvalt, is dat er zowel in de literatuurstudie als de focusgroep overeenstemming
is dat Motivational Interviewing (MI) werkzaam is voor de algehele bevolking en ouderen. MI, indien
goed uitgevoerd, ontlokt en versterkt de intrinsieke motivatie en bereidheid tot verandering met
betrekking tot problematisch alcoholgebruik.
Uit de interviews met uitvoerders van Moti-5, KBO-PCOB-vrijwilligers, POH-GGZ en de
uitvoerders van IkPas kwamen veel van dezelfde elementen naar voren als uit de literatuur en het
focusinterview. Algemeen werden ouderen gekenschetst als een leeftijdsgroep waarbij veel
schaamte aanwezig is om voor alcoholproblemen uit te komen. Manieren om hiermee om te gaan
waren volgens de gesprekspartners: open het gesprek aangaan, niet veroordelen, een positieve
benadering en het bieden van veiligheid. Het hebben van een zelfde leeftijd bij de uitvoerder als die
van de doelgroep werd in veel gevallen als een voordeel beschouwd, maar een jongere leeftijd was
niet onoverkomelijk: na een of twee gesprekken kon het vertrouwen toch gewonnen worden.
Informatieverstrekking, het uit de weg ruimen van misverstanden (bijvoorbeeld ten aanzien van de
drinknormen) vond iedereen belangrijk. Kennis en vaardigheden in motiverende gespreksvoering
werd gezien als onmisbaar.
Vrijwilligers gaven aan terughoudend te willen zijn in het zelf uitvoeren van interventies, ondanks
het feit dat de gesprekspartners soms hoog opgeleid waren en een geschikte achtergrond hadden.
Maar zij vinden dit niet passen bij hun rol.
POH GGZ-ers zouden bijv. ook een interventie als Moti-55 kunnen uitvoeren, zo vonden de meeste
uitvoerders van Moti-55 zelf. Voorwaarde is dan wel dat zij MI beheersen en voldoende kennis
hebben van verslaving.
De vrijwilligers van de KBO-PCOB noemden de actie 40 dagen geen druppel! als een welkome
interventie bij het bespreekbaar maken van het thema bij hun doelgroep.
De uitvoerders van IkPas achten de acties IkPas en 40 dagen geen druppel! een goede aanvulling op
het uitvoeren van andere interventies, mede als agendasettend instrument. Maar ook zou IkPas als
interventie op zichzelf door zorgprofessionals ingezet kunnen worden. Als werkzame elementen
werd voornamelijk gewezen op het ondergaan van leerervaringen, de nadruk op positieve effecten
van een periode van niet-drinken (en niet te lang stilstaan bij wat wél alcohol drinken voor risico’s en
schade met zich meebrengt) en het oefenen van vaardigheden om zelfcontrole en zelfregie te
bevorderen. Ook het feit dat de actie niet propageert om nooit meer te drinken, maar het
alcoholgebruik tijdelijk op pauze te zetten werd als werkzaam bestanddeel gezien.
In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van in het verleden en nog steeds actueel aangeboden
interventies in Nederland. Het betreft zowel preventieve als behandelinterventies. Opvallend is dat
het merendeel van de preventieve interventies in Nederland die effectief en veelbelovend zijn om
uitgevoerd te worden, na hun ontwikkeling en evaluatie niet gecontinueerd zijn vanwege allerlei
redenen. Vooral screening, vroegsignalering en de uit de onderzoeksliteratuur als effectief
voortkomende brief interventions voor ouderen (maar ook voor volwassenen algemeen) worden in
Nederland nauwelijks standaard uitgevoerd. De in hoofdstuk 4 besproken interventies geven veel
informatie voor het opzetten van preventieve aanpakken in de toekomst, vooral ook waar het gaat
om de barrières die ondervonden worden bij het implementeren van nieuwe werkwijzen.
5.2 Conclusie
Hoewel alcoholproblematiek onder ouderen de laatste twee decennia is gestegen krijgt deze
leeftijdsgroep, evenals volwassenen in het algemeen, in vergelijking met jongeren nog onvoldoende
aandacht. Pas de laatste paar jaar komen 55-plussers met alcoholproblematiek meer in de
belangstelling. Op de eerste plaats zijn daar de (overzichts-)rapporten vanuit het Trimbos-instituut
(Veerbeek, Heijkants & Willemse, 2027; Sannen, Heijkants & Veerbeek, 2018). Daarnaast moet men
hierbij denken aan de actie 40 dagen geen druppel! van de KBO-PCOB (sinds 2016) en aan de
aandacht voor deze leeftijdsgroep binnen IkPas (sinds 2015). En tenslotte zijn de ontwikkeling van de
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interventie Moti-55 binnen Verslavingskunde Nederland en de oprichting van de werkgroep ouderen
binnen het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek van belang. Uit de
werkgroep ouderen van het SVA komt het initiatief met trainingen voor vrijwilligers van de KBOPCOB om het gesprek over alcohol met de doelgroep aan te gaan. Niet voor niets worden ouderen
als doelgroep benoemd in de alcoholparagraaf van het Nationaal Preventie Akkoord (2018). Toch zijn
preventieve interventies, specifiek voor ouderen nog nauwelijks ontwikkeld, bestaande interventies
zijn tot dusverre voornamelijk gericht op de gehele groep volwassenen. Toch vraagt de groep
ouderen op sommige punten een specifieke benadering, samenhangend met de leeftijd en met
aandacht voor met de leeftijd samenhangende life events en leefsituaties. Een integrale aanpak,
zoals ook voorgesteld in het What Works-dossier over Alcohol en Ouderen (Sannen, Heijkants &
Veerbeek, 2018) zou hierin verandering kunnen brengen. In de bespreking van mogelijke
oplossingsrichtingen hieronder wordt dit meegenomen.
5.3 Oplossingsrichting voor een preventieve aanpak
Integraal
De voorstellen in het What Works Dossier alcohol en ouderen (Sannen, Heijkants & Veerbeek, 2018)
bepleiten een integrale aanpak op gemeenteniveau. Daaronder wordt begrepen het gebruik van de
vier pijlers die hun nut hebben bewezen bij de aanpak van de problematiek onder jongeren: 1) weten regelgeving, toezicht en handhaving, 2) voorlichting en educatie, 3) fysieke en sociale omgeving,
4) signalering en ondersteuning. Wat betreft de eerste pijler en de fysieke omgeving van de derde
pijler wordt hierbij aangehaakt bij maatregelen die door de WHO bestempeld worden als de “Three
Best Buys: de meest effectieve maatregelen om alcoholproblematiek (maar ook bijv.
tabaksproblematiek) te doen verminderen. De “Best Buys” zijn: 1) verhoog de prijs van alcohol, 2)
beperk de beschikbaarheid van alcohol en 3) verbied alcoholreclame (WHO, 2019). Deze
uitgangspunten zijn ook gekozen in de eindrapportage van de werkgroep “IBO (Interdepartementaal
Beleidsoverleg) Gezonde leefstijl” (Ministerie van Financiën, 2018).
Voor het kunnen realiseren van deze “Three best Buys” is publiek en politiek draagvlak
nodig. Bij de opstelling van het Nationaal Preventie Akkoord is reeds gebleken dat dit draagvlak
vooralsnog ontbreekt, zo constateerde ook het RIVM in haar quickscan van het akkoord (RIVM,
2018).
Daarom bevelen wij aan om voor de oplossingsrichting voor een preventieve aanpak van de
alcoholproblematiek onder ouderen een integrale aanpak te hanteren waarin (naast het op langere
termijn te realiseren van wet en regelgeving) voorlopig gefocust wordt op maatregelen en
activiteiten op het terrein van voorlichting en educatie, beïnvloeding van de sociale omgeving en het
verbeteren van signalering en ondersteuning.
Daarbij dient naar onze mening gekozen te worden voor kansrijke settingen om deze
samenhangende aanpak te kunnen realiseren.
Het samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is momenteel bezig
met een knelpuntenanalyse alsmede met het opzetten van een aantal trajecten die in dit verband
goed kunnen passen. Het betreft:
a. de landelijke implementatie van Moti-55;
b. het aandacht geven aan naasten van problematisch alcoholgebruikers;
c. het bevorderen van de inzet van vrijwilligers in preventieve interventies (waarbij door de
trekkersrol van de KBO-PCOB hierin in ieder geval gefocust wordt op de doelgroep ouderen met
alcoholproblematiek);
d. het bevorderen van een preventie- en zorgketen met behulp van eHealth-interventies; en
e. het bevorderen van de acties IkPas en 40 dagen geen druppel! Deze acties moeten dienen als
agendasetting bij het opzetten en implementeren van screening en vroegsignaleringsactiviteiten in
de diverse settingen van het SVA. De bedoeling van het SVA is om in heel Nederland te investeren in
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een samenhangend, integraal pakket van preventieve interventies, die zoveel mogelijk evidencebased zijn. Die integraliteit versterkt de effectiviteit.
De aanbeveling op basis van de uitkomsten van onze voorstudie is om de integrale aanpak
settingsgericht te doen zijn. Daarbij wordt in diverse studies aangegeven dat de medische setting
goede aanknopingspunten biedt voor een effectieve geïndiceerde preventieve aanpak. De
aanbeveling is om in de 2e fase van de call Werkzame Elementen te kiezen voor twee clusters van
interventies: één in het ziekenhuis en één met de huisartsenpraktijk in de centrale rol. In beide
settingen zou gewerkt moeten worden aan het opzetten van ketenzorg en –preventie vanuit de
doelstellingen van het SVA, op basis van actieplannen die vóór 15 januari 2020 geformuleerd zullen
worden door de diverse werkgroepen onder het SVA. Deze actieplannen zullen gebaseerd zijn op
knelpuntenanalyses die tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 uitgevoerd worden vanuit de
werkgroepen.
Ziekenhuis als setting
Keurhorst et al. (2011) achten ziekenhuizen effectieve settingen voor het uitvoeren van
alcoholscreening en kortdurende interventies. Alleen al de screening zou daarbij effectief kunnen
zijn (Keurhorst et al., 2011). In Nederland is een aantal jaren sprake geweest van een veelbelovende
aanpak in het Medisch Centrum Haaglanden op de SEH (Van Gaalen & Laurant, 2012 ). Helaas
bestaat dit project niet meer. Momenteel lopen, voor zover bekend nog twee initiatieven waarbij
screening met vervolginterventies plaatsvinden: de alcoholpoli voor ouderen in het ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk (Van der Kooij et al., 2019; Schriever, 2016) en een net opgestart project op de
MDL-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch (Bisschop, 2019).
Voor een traject in fase 2 in een ziekenhuis lijkt dit laatste initiatief kansrijk. In het kader van
dit project is medio 2019 binnen de Maag-, Darm- en Leverafdeling een multidisciplinair overleg
(MDO) gestart met diverse partijen: maatschappelijk werk ziekenhuis, maatschappelijk werk in Den
Bosch, Novadic-Kentron (verslavingszorg), Reinier van Arkel (GGZ) en GGD Hart voor Brabant. Alle
verpleegkundigen van de afdeling zijn inmiddels getraind in Motiverende Gespreksvoering. In eerste
instantie was het project gericht op de steeds terugkerende patiënten van de afdeling met
alcoholproblematiek (naar schatting is 30% alcohol gerelateerd). Maar de opgebouwde expertise en
het feit dat er veel draagvlak is bij de directie van het ziekenhuis maakt dat de doelstelling verbreed
is: steeds vroegtijdiger interveniëren in het gehele ziekenhuis, dus de werkwijze ook uit te rollen
naar andere afdelingen in het ziekenhuis (bijv. SEH, Verloskunde). De MDL-afdeling zou dan gelden
als een expertisecentrum alcohol binnenshuis. Dit is ook de reden dat het JBZ is aangehaakt bij de
werkgroep Tweede Lijn van het SVA. Omdat naar schatting zeker de helft van de patiënten 55-plus is
en 55-plussers relatief veel gebruik maken van het ziekenhuis ligt uitwerking van plannen voor een
2e faseproject van de call voor de hand. Het ziekenhuis wil ook mee gaan doen aan de IkPas-acties.
Bekeken zou kunnen worden hoe Moti-55 in te vlechten is in het aanbod en hoe vrijwilligers
betrokken zouden kunnen worden.
De huisartsenpraktijk als setting
In het What Works-dossier (Sannen, Heijkants & Veerbeek, 2018) geven de auteurs aan dat
het vroegtijdig signaleren van problematiek, het aankaarten daarvan en het aanbieden van
laagdrempelige begeleiding voor ouderen een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak is. Het
voorkomt dat mensen in zwaardere zorg belanden (verwijzing naar Anderson, Scafato & Galluzo,
2012). Door deelnemers aan het focusinterview en door consortiumpartners wordt de
huisartsenpraktijk naar voren gebracht als de meest voor de hand liggende ingang voor deze
preventieve aanpak. Uit onderzoek vanuit de opleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool
Windesheim blijkt dat ouderen zich als eerste zouden wenden tot hun huisarts bij
alcoholproblemen, en niet bijv. tot professionals van een wijkteam (Van der Horn, 2017). In het
Rotterdams onderzoek onder wijkverpleegkundigen geven deze aan weliswaar te willen sceenen en
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aan vroegsignalering te willen doen, maar zijn zij terughoudend in het uitvoeren van kortdurende
interventies (Meerkerk, Rodenburg & Van de Mheen, 2015). Ook zorgprofessionals in de omgeving
van Zwolle onderkennen nog veel handelingsverlegenheid in het omgaan met alcoholproblematiek
bij ouderen en zien dit eerder als een taak van de huisarts en/of praktijkondersteuners (Arts, 2017).
Als in een tweede traject in fase 2 van de call Werkzame Elementen gekozen wordt voor een
ambulante setting lijkt dan ook een centrale rol van de huisarts te moeten bestaan. Daarbij dient
dan wel een oplossing te worden geboden voor barrières die in het verleden zijn geconstateerd bij
het implementeren van screening, vroegsignalering en brief interventions door de eerste lijn. Vooral
continuïteit en borging is hier een aandachtspunt. In het Haagse project ‘Frisse Blik op alcohol’ is
gebleken dat gerichte campagnes ondersteunend en motiverend kunnen zijn om de aandacht van
zorgprofessionals te richten op alcoholproblematiek onder ouderen. Het aanbod van de KBO en de
Stichting Positieve Leefstijl (Gezond genieten, 40 dagen geen druppel! en IkPas) kunnen in een
experiment die gerichte rol vervullen. Tevens kunnen de inzet van vrijwilligers en het gebruik maken
van Moti-55 als interventie bevorderend werken.
Bij het creëren van continuïteit van een ambulante aanpak is het belangrijk om niet alleen
een centrale rol toe te kennen aan huisarts en praktijkondersteuner, maar dient hun inzet ook
geborgd te worden. Enerzijds zijn hier afspraken over verdeling van verantwoordelijkheden en
toekenning van mandaten van belang (naast het protocolleren van werkwijzen en
verwijsprocedures), anderzijds dient ook aandacht geschonken te worden aan de organisatorische
en financiële randvoorwaarden hiervoor, ook op de langere termijn (en dus ook na afloop van het
project).
5.4 Het consortium
In relatie tot het hierboven gestelde is het nodig om meerdere partijen te betrekken bij het opzetten
en uitvoeren van experimenten.
Vooreerst is van belang dat het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)
is betrokken en er verbinding bestaat tussen dat platform en de op te zetten experimenten in fase 2
van de call Werkzame elementen. Het ligt dan ook voor de hand het SVA te betrekken bij het maken
van een definitieve keuze voor kansrijke locaties in Nederland voor het uitvoeren van experimenten.
Daarbij dient tevens als criterium meegenomen te worden het aandacht kunnen geven aan etnische
diversiteit binnen de leeftijdsgroep ouderen, in samenwerking met NOOM te bepalen.
Voor het opzetten en de daadwerkelijke uitvoering is een consortium opgezet, voorlopig bestaande
uit een aantal landelijke organisaties, de meeste echter met regionale en lokale vertakkingen (zie
bijlage 1). Indien een definitieve keuze is gemaakt voor experiment-locaties zullen ook plaatselijke
en regionale partijen worden betrokken. Zo ligt het voor de hand om bijv. ouderenconsulenten te
betrekken, deze zijn echter op lokaal niveau georganiseerd. Ook het pilot-ziekenhuis en de
uitvoerders van ambulante experimenten zullen worden betrokken, alsmede hun netwerkpartners,
zoals de GGD.
Vooralsnog zijn Verslavingskunde Nederland, KBO-PCOB (seniorenorganisatie), NOOM (oudere
migranten), Stichting Het Zwarte Gat (cliëntenorganisatie), Stichting Positieve Leefstijl (IkPas),
Trimbos-instituut, Universiteit Maastricht (CAPHRI) en Tranzo bij het consortium aangesloten.
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Bijlage 1 Tekst consortiumovereenkomst

Consortiumovereenkomst

voor onderzoek op het terrein van

‘Ontwikkelen en evalueren van (preventieve) interventies ter voorkoming van
problematisch alcoholgebruik bij ouderen (55-plus).’
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Partijen:

1. Maastricht University, School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute, gevestigd
te (6211LH) Maastricht, aan de Universiteitssingel 40, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur, de heer Prof. Dr. M.P.Zeegers, hierna te noemen:
“Caphri”.
2. KBO-PCOB, gevestigd te (3439 LM) Nieuwegein, Ringwade 67, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur, mevrouw Drs. M. Vanderkaa, verder te noemen “KBOPCOB”.
3. Stichting Positieve Leefstijl, gevestigd te (6532 BH) Nijmegen, Vossenlaan 332, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordig door de voorzitter, de heer drs. D.L. Olthof MHA, verder te
noemen “Stichting Positieve Leefstijl”.
4. Trimbos-instituut, gevestigd te (3521 VS) Utrecht, Da Costakade 45, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door bestuursvoorzitter de heer dr. H.J. van der Hoek, verder te noemen
“Trimbos-instituut”.
5. Stichting NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), gevestigd te (3511 GD)
Utrecht, Catharijnesingel 49, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de
heer B. Saadane, verder te noemen “NOOM”.
6. Verslavingskunde Nederland, gevestigd te (3511 ML) Utrecht, Arthur van Schendellaan 800,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer drs. W. Tibosch, verder
te noemen “Verslavingskunde Nederland’.
7. Stichting het Zwarte Gat, gevestigd te (1761 XD) Anna Paulowna, Gruttoplein 15, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H. Hartevelt, verder te noemen
“Het Zwarte Gat”
en

8. Tilburg University (TiU)5, School of Social and Behavioral Sciences (TSB), het departement
Tranzo, gevestigd te (5037 AB) Tilburg, aan de Warandelaan 2, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences,
mevrouw prof. dr. ir. A.J. Schuit, namens deze de directeur van Tilburg School of Social and
Behavioral Sciences, de heer drs. J.G.H.M. van Liempd en de voorzitter van het departement
Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, mevrouw prof. dr. H. van de
Mheen, verder te noemen: “Tranzo”,
gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”,
5

Tilburg University gaat uit van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant.
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In aanmerking nemende:

1. dat Caphri en Tranzo gezamenlijk een onderzoek getiteld ‘lnrichten consortium Alcohol en
ouderen en doen van een voorstudie’ hebben uitgevoerd, als fase 1 van een call ‘Werkzame
Elementen’ binnen het preventieprogramma 2019 t/m 2022 van ZonMw (honoreringsbrief
d.d. 27 mei 2019, Kenmerk: 2019/13721/ZONMW, zie bijlage 2)
2. dat het onderzoek in fase 1 aanbevelingen heeft opgeleverd om te komen tot
(door)ontwikkeling van een aantal effectieve interventies voor de doelgroep ouderen met
(dreigend) problematisch alcoholgebruik;
3. dat alle voornoemde Partijen zich gezamenlijk willen inspannen om uitvoering te geven aan
deze aanbevelingen middels het (door)ontwikkelen van interventies en het het (doen)
uitvoeren van begeleidend wetenschappelijk onderzoek.

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Doel

1. Het doel van deze overeenkomst is het oprichten van een consortium ten behoeve van het
gezamenlijk (doen) uitvoeren van een onderzoeksproject ‘Ontwikkelen en evalueren van
interventies ter voorkoming van problematisch alcoholgebruik bij ouderen (55-plus)’,
wanneer en voor zover hiervoor de financiële middelen beschikbaar worden gesteld door
ZonMw of anderszins. Het voornemen is een of meerdere promotietrajecten binnen dit
onderzoek op te starten.
2. Het onderzoeksproject heeft als doel te leiden tot verbetering en (door)ontwikkeling van
preventieve interventies met gebruikmaking van de kennis uit de voorstudie ten aanzien van
wat als werkzame elementen kan worden gezien van Nederlandse en internationale
interventies.
3. Het onderzoeksproject sluit aan bij de doelstellingen, geformuleerd in het Nationaal
Preventie Akkoord van 23 november 2018 en de hieruit voortvloeiende actieplannen.
4. Bovendien sluit het onderzoeksproject aan bij de algemene doelstelling van het
Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) dat is ondergebracht
bij het Trimbos-instituut: de verbetering van (toegang tot) screening en vroegsignalering.
Meer in het bijzonder zijn de activiteiten van belang van de SVA werkgroepen Ouderen en
Tweede lijn en van de algemene deelprojecten a. Moti-55, b. ‘Versterken van de preventie
en vroegsignalerings- en zorgketen’, c. Naasten, en d. IkPas.
Artikel 2

Penvoerderschap

1. Hoofdaanvrager van voor het onderzoek benodigde onderzoeksgelden is Tranzo. Tranzo is
voor de financier eerste aanspreekpunt voor alle correspondentie betreffende het project.
2. Ten behoeve van het onderzoeksproject wordt een stuurgroep ingericht, bestaande uit
vertegenwoordigers van alle consortiumpartners. Het secretariaat van de stuurgroep wordt
verzorgd door Tranzo.
3. Ten behoeve van het onderzoeksproject wordt een projectteam ingesteld.
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Artikel 3

Doel en randvoorwaarden

1. Partijen onderschrijven de uitkomsten en aanbevelingen van de voorstudie, uitgevoerd in
fase 1 van de call Werkzame elementen, opgenomen in het eindverslag getiteld: ‘Preventie
van problematisch alcoholgebruik bij ouderen: eindverslag van een voorstudie voor de call
Werkzame Elementen van ZonMw’.
2. Partijen zullen gezamenlijk een project uitvoeren in fase 2 van de call Werkzame elementen
onder voorbehoud van honorering van een daartoe op te stellen projectaanvraag op
uitnodiging van ZonMw en op basis van een subsidietoekenning geformuleerde
voorwaarden.
3. In de projectaanvraag voor fase 2 zullen de rollen, taken en verantwoordelijkheden, alsmede
de verdeling van ter beschikking gestelde subsidiegelden worden benoemd.
4. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU, de Notitie
Wetenschappelijke Integriteit van het KNAW en de Gedragscode voor gebruik van
persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek zijn van toepassing.
Artikel 4

Aanvang en duur

1. De overeenkomst gaat in op 1-11-2019 en eindigt op de einddatum van het
onderzoeksproject ‘Ontwikkelen en evalueren van (preventieve) interventies ter voorkoming
van problematisch alcoholgebruik bij ouderen (55-plus)’, meer in het bijzonder de datum die
voor ZonMw geldt als einddatum voor de verantwoording van de activiteiten in fase 2 van de
call Werkzame Elementen.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien het consortium geen uitnodiging ontvangt
tot het doen van voorstellen voor fase 2 inzake de ZonMw-call Werkzame Elementen dan
wel een eventueel voorstel niet door ZonMw wordt gehonoreerd.
3. Het gestelde onder de bepalingen 1. en 2. van artikel 4 laat onverlet dat Partijen kunnen
besluiten door te gaan als consortium, bijv. om inspanningen te doen om alternatieve
financieringsmogelijkheden te verwerven ten einde de geformuleerde doelstellingen te
kunnen realiseren. Partijen zijn hiertoe echter op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 5

Projectovereenkomst

Indien een onderzoeksproject kan starten worden nadere afspraken tussen Partijen gemaakt en
vastgelegd in een projectovereenkomst.
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Bijlage 2 Toelichting zoekmethodiek literatuurstudie
PUBMED
P
(“Elder*” OR “Senior*” OR “Aged*” OR “Old*” OR “Pension*” OR “Retiree*” OR “Senile*” OR
“Geriatric*” OR “Later Life*” OR “Elderly with problematic alcohol consumption*” OR “Problematic
alcohol consumption*” OR “Older immigrant*” OR “Elderly with migration background*” OR “Elder
immigrant*”)
I
(“Alcohol intervention*” OR “Alcohol prevention*”[All Fields] OR “Alcohol preventive intervention*”
OR “Alcohol treatment*” OR “Alcohol reduction*”[All Fields] OR “Alcohol counseling*” OR “Alcohol
mediation*” OR “Alcohol therapy*” OR “Change drinking behavior*” OR “Change drinking pattern*”
OR “Substance abuse detection*” [All Fields])
O
(“Reduction problematic alcohol*” OR “Awareness alcohol*” OR “Stop drinking alcohol*” OR “Quit
drinking alcohol*”[All Fields] OR “Fewer alcohol consumption*”[All Fields] OR “Less alcohol
consumption*” OR “Less alcohol*” OR “Alcohol consumption*”[All Fields] OR “Alcohol drinking*”
[MeSH Terms] OR “Alcohol drinking*”[All Fields] OR “Fewer alcohol*” OR “Less intentions to
consuming alcohol*” OR “Less intentions to alcohol consumption*” OR “Soberness*” OR “Sobriety*”
OR “Alcohol abstinence*”[MeSH Terms] OR “Alcohol abstinence*”[All Fields] OR “Alcohol
consumption lowering*” OR “Alcohol consumption reducing*”)

PSYCINFO
P
(“Elder*” OR “Senior*” OR “Aged*” OR “Old*” OR “Pension*” OR “Retiree*” OR “Senile*” OR
“Geriatric*” OR “Later Life*” OR “Elderly with problematic alcohol consumption*” OR “Problematic
alcohol consumption*” OR “Older immigrant*” OR “Elderly with migration background*” OR “Elder
immigrant*”)
I
(“Alcohol intervention*” OR “Alcohol prevention*” OR “Alcohol preventive intervention*” OR
“Alcohol treatment*” OR “Alcohol reduction*” OR “Alcohol counseling*” OR “Alcohol mediation*”
OR “Alcohol therapy*” OR “Change drinking behavior*” OR “Change drinking pattern*” OR
“Substance abuse detection*”)
O
(“Reduction problematic alcohol*” OR “Awareness alcohol*” OR “Stop drinking alcohol*” OR “Quit
drinking alcohol*” OR “Fewer alcohol consumption*” OR “Less alcohol consumption*” OR “Less
alcohol*” OR “Alcohol consumption*” OR “Alcohol drinking*” OR “Alcohol drinking*” OR “Fewer
alcohol*” OR “Less intentions to consuming alcohol*” OR “Less intentions to alcohol consumption*”
OR “Soberness*” OR “Sobriety*” OR “Alcohol abstinence*” OR “Alcohol abstinence*” OR “Alcohol
consumption lowering*” OR “Alcohol consumption reducing*”)
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WEB OF SCIENCE
P
(“Elder*” OR “Senior*” OR “Aged*” OR “Old*” OR “Pension*” OR “Retiree*” OR “Senile*” OR
“Geriatric*” OR “Later Life*” OR “Elderly with problematic alcohol consumption*” OR “Problematic
alcohol consumption*” OR “Older immigrant*” OR “Elderly with migration background*” OR “Elder
immigrant*”)
I
(“Alcohol intervention*” OR “Alcohol prevention*” OR “Alcohol preventive intervention*” OR
“Alcohol treatment*” OR “Alcohol reduction*” OR “Alcohol counseling*” OR “Alcohol mediation*”
OR “Alcohol therapy*” OR “Change drinking behavior*” OR “Change drinking pattern*” OR
“Substance abuse detection*”)
O
(“Reduction problematic alcohol*” OR “Awareness alcohol*” OR “Stop drinking alcohol*” OR “Quit
drinking alcohol*” OR “Fewer alcohol consumption*” OR “Less alcohol consumption*” OR “Less
alcohol*” OR “Alcohol consumption*” OR “Alcohol drinking*” OR “Alcohol drinking*” OR “Fewer
alcohol*” OR “Less intentions to consuming alcohol*” OR “Less intentions to alcohol consumption*”
OR “Soberness*” OR “Sobriety*” OR “Alcohol abstinence*” OR “Alcohol abstinence*” OR “Alcohol
consumption lowering*” OR “Alcohol consumption reducing*”)
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