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Intro

Bron:



Gezonde levensstijl zorgt voor zeven jaar extra leven 

Niet roken, een gezond gewicht behouden en niet 
overmatig drinken zou ervoor zorgen dat je zeven jaar 
ouder kan worden. Het gaat daarbij bovendien over het 
algemeen om zeven gezonde extra jaren.

Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse University of 
Michigan en het Duitse Max Planck Institute for
Demographic Research in Health Affairs. 

Bron: nu.nl, 27-07-2017

http://content.healthaffairs.org/content/early/2017/07/17/hlthaff.2016.1569.full#F1


'Ook gematigde drinkers hebben kans op 
hersenschade'

Niet alleen grote drinkers, maar ook iemand die gematigd alcohol consumeert zou meer kans 
hebben op permanente beschadiging van het brein. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek 
naar de wekelijkse alcoholinname van ruim 500 proefpersonen. 

De alcohol-studie maakt deel uit van de Whitehall II-studie, waarbij de (sociale) gezondheid van 
een grote groep Britten voor dertig jaar werd geobserveerd. De resultaten werden 
gepubliceerd in BMJ.

Bron: 08 juni 2017 nu.nl 

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j2353


Het aantal 16-jarigen met ervaring met 
alcohol daalde van 66 naar 50 procent. 
Dat blijkt uit een evaluatie van onder 
anderen dagblad Trouw, Jellinek en 
het Trimbos-instituut.



Polderen voor een gezondere bevolking

Deze week wil staatssecretaris Blokhuis het 
akkoord rond krijgen dat Nederland 
gezonder moet maken. De vraag is wie er 
verantwoordelijk is: burger, bedrijven of 
overheid? 

Bron: NRC 28 oktober 2018



Preventie is een taak van de huisarts



Cijfers
Landelijk & regionaal



Middel Afgelopen jaar Afgelopen maand

Alcohol 80,8%

Cannabis 6,7% 4,2%

XTC / MDMA 2,8% 1,0%

Speed 1,3% 0,4%

Cocaïne 1,6% 0,7%

GHB / GBL 0,5% 0,2%

BRON: NATIONALE DRUGSMONITOR  2016

Gebruik algemene bevolking >18 jaar



Onderscheid in verschillende groepen

• Opleidingsniveau

• Stedelijk gebied

• Gender

• Leeftijd

• Etniciteit 



Gebruik cannabis in bijzondere groepen

ALGEMENE BEVOLKING: 
4,2%

Gezinssamenstelling & ooitgebruik cannabis
(Gezondheidsmonitor Utrecht 2018)



Alcoholgebruik scholieren

Landelijk (12 t/m 16jr)
2017

Amersfoort (13 - 17jr)
2016

Leusden (13 - 17jr)
2016

Gebruik afgelopen maand 25% 23% 29%

Binge drinken 20,1% 14% 16%

Ouders keuren gebruik 
niet af

- 40% 59%

Bron: Schoolkracht 2016 & HSBC 2017 



Drugsgebruik scholieren

Bron: Schoolkracht 2016 & HSBC 2017 

Landelijk (12 t/m 16jr)
2017

Amersfoort (13 - 17jr)
2016

Leusden (13 - 17jr)
2016

Ooitgebruik cannabis 9,2% 8,5% 9%

Ooitgebruik harddrugs Rond 1% 1 % 1,1%

Lachgas 9,4%



Gehanteerde definities

Licht Gemiddeld 1 t/m 7 glazen per week 

Matig Mannen gemiddeld 8 t/m 21 glazen per week
Vrouwen gemiddeld 8 t/m 14 glazen per week

Overmatig Mannen gemiddeld >21 glazen per week
Vrouwen gemiddeld >14 glazen per week

Zware drinker (CBS) Persoon die minstens één keer per week zes of meer (mannen) of vier of 
meer (vrouwen) glazen alcohol op een dag drinkt.

Stoornis in het gebruik DSM-V diagnose SUD (licht, gematigd, ernstig)
(DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Problematisch alcoholgebruik International Classification of Primary Care (ICPC) diagnose ‘chronisch 
alcoholmisbruik’ of ‘acuut alcoholmisbruik/intoxicatie’

Norm verantwoord alcoholgebruik 
(gezondheidsraad, per 2015)

Drink géén alcohol of in ieder geval niet meer dan één standaard glas per 
dag



Alcoholgebruik, ingedeeld naar inkomensgroep (2016)

Inkomensgroep Percentage drinkers Percentage overmatige 
drinkers onder de drinkers

Percentage personen die 
meer drinken dan het GR-
advies

Groep 1 inkomens (minste inkomen) 65,2% 13,4% 48,8%

Groep 2 inkomens 65,9% 11,1% 46,7%

Groep 3 inkomens 75,3% 9,3% 55,2%

Groep 4 inkomens 82,2% 9,7% 62%

Groep 5 inkomens (meeste inkomen) 86,9% 11,4% 68,4%

Bron: CBS 2016 



Ladis kerncijfers 2015



Kwetsbare doelgroepen:
55+ & alcohol

LVB



Licht verstandelijke beperking: LVB



Intelligentie in bevolking

50 – 70 LVG

70 – 85 Zwakbegaafd (LVB)

85 -115 Normaal begaafd

115 -130 Begaafd

130 + Hoogbegaafd



Cijfers

Naar schatting wonen in Nederland

•300.000 en 600.000 mensen met IQ tussen 70 – 85 
(LVB) 

•50.000 en 330.000 mensen met IQ tussen 50 – 70 (LVG)

Bron: SCP 2012 



Verband LVB en middelengebruik

• Minder weerbaar

• Kunnen zich moeilijker zelfstandig redden

• Zeggen moeilijker 'nee' als zij alcohol of drugs krijgen aangeboden

• Erbij willen horen / groepsdruk

•



Interventie voor LVB



Specifieke behandeling voor mensen met LVB

Aangepaste modules in 
behandeling



55+ en alcohol



Peiling

Ouderen en alcohol; laat ze toch!
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Alcoholgebruik (55+)  Amersfoort en omgeving

Baarn Barneveld Bunschoten Eemnes Leusden Scherpenzeel Soest Woudenberg Nijkerk

Overmatige drinkers Drinkers volgens Richtlijn Zware drinkers

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD'en, CBS en RIVM

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Gezondheidsmonitor-Volwassenen-en-Ouderen,-GGD%E2%80%99en,-CBS-en-RIVM


Geen
%

Licht
%

Matig
%

Overmatig
%

55+ 17,3-23,0 45,9-52,6 21,2-24,0 6,7-12,6

55- 21,6 60,9 13,7 3,8

• Overmatig alcoholgebruik: hoger bij 55-plussers dan bij 55-minners (25 tot 55 jaar).

• Stoornis gebruik: vaker bij 55-minners dan bij 55-plussers.

*Aantal diagnoses per 100 patiënten

ICPC*

0,85

0,67

DSM-IV
%

1,3

3,9

55+ | Alcoholgebruik in cijfers

Bron:  NIVEL zorgregistratie 



Overmatige drinkers

Alleenstaand

Jonger dan 75 jaar

Relatief hoog inkomen

Roken

Minder fysiek actief

Angststoornis

Stoornis in het gebruik van alcohol

Alleenstaand

Jonger dan 65 jaar

Niet genoeg inkomen om van 
rond te komen

Géén chronische lichamelijke aandoening

Man

55+ | kenmerken in cijfers (Trimbos, 2017)



Redenen om te drinken (Trimbos, 2017)
• Het minder eenzaam voelen

• Het is ter ontspanning

• Verlies van structuur van de dag, alcohol biedt iets om naar uit te kijken

• Problemen/stressfactoren vergeten

• Positieve associaties met alcohol

• Speciale gelegenheden / In gezelschap zijn 

• ‘Ik heb niets meer te verliezen’



55+ | Medicatie en alcoholgebruik



55+ | Lichamelijke veranderingen en gevolgen gebruik 

Lichamelijke veranderingen 

• veranderingen in stofwisseling

• toename van vet

• afname van vocht

• toename in medicatiegebruik

Gevolgen 

• sneller onder invloed raken van een minder grote 
hoeveelheid alcohol (Arndt & Schultz, 2015),

• sneller vallen of ongelukken krijgen.



1. Meer bewustwording rondom thema alcohol

2. Trainen van hulpverleners in bespreekbaar maken van alcoholproblemen

3. Inperken beschikbaarheid van alcohol

4. Stigma op hulp zoeken voor alcoholprobleem verminderen

5. Aanpassen van beschikbare preventieve interventies voor 55 plussers

6. Meer onderzoek naar relatie tussen eenzaamheid en alcoholproblematiek

55+ | Advies Trimbos Instituut (2017)



Wat kan Jellinek doen? 

Wat kunnen jullie doen? 



Screening 

Wanneer en om welke reden screenen?

Screenen is al een interventie!

Bron:



Moti-55 
Een vier gesprekkentraject voor 55-plussers, waarvan bekend is dat ze overmatig en/of risicovol alcohol 
gebruiken. Vooralsnog richt de module Moti-55 zich alleen op alcoholgebruik.

Online zelfhulp Jellinek  (evt. in samenwerking met POH-GGZ)

Voorlichting en adviezen op maat over de risico’s en effecten van alcoholgebruik. Ook een gezonde leefstijl komt 
aan bod waarin thema’s als omgaan met verlies, zelfredzaamheid en zelfregie, positief denken, eenzaamheid en 
lekker slapen centraal staan. 

Deskundigheidsbevordering professionals en consultatie & advies
Training (signaleren en begeleiden) en consultatie & advies voor professionals. 

Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 11.00 en 15.00 – 17.00uur Jellinek Expert Team 088-
5051220

Behandelgroepen 55+ 
Behandeling met leeftijdsgenoten in dezelfde levensfase. 

Aanbod voor 55+ doelgroep - preventie



Korte interventies

Websites en informatie over risicovol 
alcoholgebruik:
• Alcoholinfo.nl

• Jellinek.nl 

• middelenmeterapp

• SEHzorg.nl

• Thuisarts.nl

E-health
• www.zelfhulpalcohol.nl
• www.benzodebaas.nl

Informatie voor professionals 
• www.pohverslaving.nl
• Jellinek Expert Team 088-5051220

Met behulp van de Middelen Meter app 
kan de patiënt gedurende 1, 2, 3 of 4 
weken het eigen gebruik bijhouden.
Het verloop wordt vervolgens getoond in 
een grafiek.

http://www.zelfhulpalcohol.nl/
http://www.benzodebaas.nl/
http://www.pohverslaving.nl/




Kennis over middelen
Alcohol, cannabis, lachgas, gamen



ETHANOL

ALCOHOL

• Vorm
Vloeistof (zwak & sterk)

• Gebruikswijze
Oraal

• Werkingsduur
1 – 1,5 uur per (standaard)glas

• Prijs
Div.

• Hoofdwerking
Verdovend

• Trends / Markt
Startleeftijd daalt
Toegenomen aandacht voor risico’s



Effecten

Ontspanning, ontremmend, versterken gevoelens, zelfoverschatting, 

emotioneel, verdovend

Risico’s

Misselijkheid & braken, agressie, verminderde spiercoördinatie, black-outs, 

bewusteloosheid, coma

Schadelijkheid

Depressie, angst, psychosen, Korsakov, levercirrose, kanker, hart-, 

alvleesklier- en maagziekten, overgewicht, hoge bloeddruk, beroerte, FAS

Verslavend?

Zowel lichamelijk als geestelijk 

Jong beginnen vergroot het risico op verslaving 

ETHANOL

ALCOHOL



CANNABIS

HASJ / WIET

• Vorm
Hasj, wiet, olie 

• Gebruikswijze
Roken, oraal 

• Werkingsduur
Bij roken: 3 – 4 uur
Bij eten: minimaal 6 uur

• Prijs
Nederwiet 10,11 (2017)

• Hoofdwerking
Verdovend, waarnemingsveranderend

• Trends / Markt
THC is stabiel maar nog steeds hoog



Effecten

Ontspanning, creatiever denken, versterkte zintuiglijke waarneming, lachkick, of 

oncontroleerbaar lachen, verwarring

Risico’s

Misselijkheid, hoesten, verminderde werking geheugen, sloomheid, passiviteit, 

psychose

Schadelijkheid

Ontlokken psychose, longen, stilstand in ontwikkeling

Verslavend?

Vooral geestelijk, lichamelijk 

CANNABIS

HASJ / WIET



Cannabis & psychose? 

• Verband THC / CBD

• Genetische aanleg

• Extra risico: migratie-achtergrond





LACHGAS
DISTIKSTOFMONOXIDE

• Vorm
Gas (in patronen)

• Gebruikswijze
Inhaleren

• Werkingsduur
Enkele minuten

• Prijs
12,50 voor 50 stuks

• Hoofdwerking
Verdovend & waarnemingsveranderend

• Trends / markt
Toename gebruik



DISTIKSTOFMONOXIDE

LACHGAS Effecten (werking)

Roes, euforie, lachbui, hallucineren, misselijk, duizelig

Risico’s

Evenwichtsstoornissen, hoofdpijn door zuurstofgebrek, 

flauwvallen, schade door verkeerd gebruik, tekort B12

Schadelijkheid

Zuurstoftekort en bij verkeerd gebruik

Verslavend?

Zeer zeldzaam, maar komt voor



GAMEN

Vorm / soorten
• Online / offline,  single player / multi player, div. consoles
Effecten
• Ontspanning
• Vergeten van de ‘echte’ wereld
• Spanningsmomenten die voor een kick zorgen
Risico’s
• Langer doorgaan dan goed is. Daardoor minder tijd voor: 

• Sociale contacten
• Lichaamsbeweging, gezond eten, voldoende slaap
• Studie

• Hoofdpijn
• RSI
Trends
• Meer aandacht voor problematisch gamen = meer hulpvragen 

(veel vanuit ouders, verwijzen naar gameninfo.nl)



Signalen voor mogelijk ontstaan risicovol gamen

• Minder goed voor jezelf zorgen, zoals te weinig 
slapen of te weinig eten

• Balansverlies: Andere activiteiten volledig 
verwaarlozen (bijv. werk/school/sport)

• Het erg moeilijk vinden om te stoppen met 
gamen

• Langer en meer gamen dan men van plan was

• Gamen terwijl het eigenlijk niet meer leuk is om 
te spelen

• Aanhoudende gevoelens van eenzaamheid, 
gespannenheid of somberheid

• Gamen gebruiken om negatieve gevoelens 
(hulpeloosheid, schuld, angst) te ontvluchten of 
te verlichten



Gameverslaving vs. andere verslavingen

Bron: LADIS Kerncijfers 2015

Jaar Aantal aanmeldingen voor 
gamen (absoluut)

2009 69

2010 182

2011 242

2012 411

2013 517

2014 544

2015 537

Middel Aantal absolute 
aanmeldingen 2015

Alcohol 29.374

Opiaten 9.093

Cocaïne 7.295

Cannabis 10.816

http://www.ladis.eu/nl/over-ladis/kerncijfers


Wat doet Jellinek preventie?

• Deskundigheidsbevordering voor 
professionals
Vaak vanuit subsidie gemeente

• Training

• Workshops

• Telefonisch: Jellinek Expert Team 

• Informatie voor gebruikers
• Voorlichting  

• Drugstestservice 

• Websites

• Aanbod ‘voor de voordeur’
Laagdrempelig, anoniem, zonder kosten & zonder verwijzing

• Telefonisch: Jellinek Expert Team

• Face to face: Adviesgesprekken & moti4

• Online screening & zelfhulp

• Aanbod voor naasten
• Opvoedondersteuning

• Naasten van verslaafden (online, individueel, 
groepen)

• Kinderen van verslaafden (individueel, 
groepen)



Verwijzing en aanmelden Jellinek

• JET (088 – 505 1220)

• Adviesgesprekken

• Website Jellinek



Jellinek Amersfoort

Utrechtseweg 11-13

3811 NA Amersfoort

Jellinek Nijkerk

Gezondheidscentrum Corlaer

Henri Nouwenstraat 18, 3863 HV Nijkerk

Waar zitten we?



Bron:

Vragen

53



Bron:



Jellinek Preventie 

Hanneke van der Kooy preventiewerker (senior) 

T +31 (0)88 - 1617634 M +31 (0)6 - 46437034

A Utrechtseweg 11-13, 3811NA Amersfoort 

E hanneke.vander.kooy@jellinek.nl 

I https://www.jellinek.nl/

W ma di do 

https://www.jellinek.nl/


Gebruikte 
bronnen


