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Voorwoord 

 

Voor u ligt het adviesrapport ”Ouderen en verslaving”. Deze publicatie is tot stand gekomen op 

initiatief van de Stichting Resultaten Scoren, het kenniscentrum voor verslaving. Waarom dit 

adviesrapport? In de eerste plaats omdat we met de auteurs (in hoofdstuk 1) onlangs uit nieuwe 

cijfers hebben moeten constateren dat “ouderen de toekomst hebben in de verslavingszorg”; deze 

groep doet relatief gezien een steeds groter beroep op gespecialiseerde verslavingszorg en zorgde de 

afgelopen jaren voor de meeste aanmeldingen in deze sector. De problemen van ouderen 

onderscheiden zich van andere groepen cliënten in de verslavingszorg omdat hun kwetsbaarheid in 

mentaal, fysiek en cognitief opzicht verschillend is. De verslavingsproblemen van ouderen (waarbij 

het vooral om alcohol- en benzodiazepineafhankelijkheid gaat) vragen daarom om een geheel eigen 

aanpak, zowel in preventief opzicht als vanuit het oogpunt van behandeling en zorg. Bovendien gaat 

het rapport ook specifiek in op de aandacht die nodig is voor de groep van oudere verslaafden die al 

langer in de verslavingszorg bekend is. Al deze aspecten worden in dit adviesrapport helder en zo 

volledig mogelijk belicht. Het rapport komt daarmee tegemoet aan de opdracht die Resultaten 

Scoren heeft gegeven aan de expertgroep die werd geleid door het Trimbos instituut en het centrum 

voor verslavingszorg Victas (v/h Centrum Maliebaan). Uit het advies kan een hele lijst aan wensen, 

conclusies en noodzakelijke acties afgeleid worden die overzichtelijk in hoofdstuk 4 van deze 

publicatie wordt opgesomd. 

De stuurgroep Resultaten Scoren is heel content met dit adviesrapport “Ouderen en verslaving”. Zij 

beschouwt het advies als een belangrijke bouwsteen en basis voor het opstellen van een plan van 

aanpak. Tenslotte wil zij op de eerste plaats haar dank uitspreken aan de auteurs voor het tot stand 

brengen van dit rapport en verder aan de overige leden van de adviescommissie (vermeld in het 

colofon) voor de waardevolle bijdragen die zij hebben geleverd. 

Namens de stuurgroep Resultaten Scoren, 

Drs. Don Olthof, voorzitter 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding, probleemstelling en aanpak 
 
1.1 Aanleiding 

 
Ouderen hebben de toekomst in de verslavingszorg…. 
Een dergelijke kreet valt op meerdere manieren uit te leggen. Op de eerste plaats blijken steeds 
meer ouderen de laatste jaren met verslavingsproblemen geconfronteerd te worden, althans als we 
kijken naar ouderen die daadwerkelijk hulp zoeken in de verslavingszorg. 
En op de tweede plaats zal door vergrijzing van de Nederlandse bevolking de cliëntenpopulatie van 
de verslavingszorg verhoudingsgewijs steeds meer uit ouderen bestaan. Daardoor zal de aandacht 
zich automatisch ook meer op deze doelgroep gaan richten. 
 
Het Netwerk Verslavingszorg van GGZ Nederland heeft al eerder aangegeven dat er meer aandacht 
nodig is voor behandelprotocollen voor senioren en ouderen. Deze behoefte is overigens ook 
gestipuleerd tijdens congressen over Ouderen en Verslaving (3 juni 2010, Amersfoort; 23 april 2012, 
Zwolle) en in een onderzoek van de VU en het NKOP (Aartsen et al. 2010). Niet alleen de vergrijzing 
van bevolking en clientèle speelt hierbij, maar ook de ervaring dat het hier een aparte groep betreft 
met haar eigen problemen. Denk bijvoorbeeld aan grotere lichamelijke, cognitieve en sociale 
kwetsbaarheid. 
 
De Stichting Resultaten Scoren vraagt nu een advies uit te brengen over de aanpak en prioritering 
van verslavingsproblemen onder ouderen binnen de preventie, zorg en behandeling/begeleiding. Een 
dergelijk advies bevat een overzicht over de state of the art volgens de internationale literatuur en 
de praktijk in Nederland en is tevens een verkenning van het gewenste aanbod in de vorm van 
bijvoorbeeld richtlijnen en protocollen.  
Met name zou hierbij aandacht besteed moeten worden aan de behandeling van alcohol- en 
benzodiazepineafhankelijkheid, apart of in combinatie. Verder is ook aandacht nodig voor zorg en 
begeleiding van oudere verslaafden. 
Naast een formulering van wensen in het aanbod wordt gevraagd een advies uit te brengen ten 
aanzien van prioriteiten binnen uit te voeren onderzoek op dit thema. 
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1.2 Groei aantal ouderen in de verslavingszorg 

 
Volgens gegevens van de Stichting IVZ (2012) is het aantal 55-plussers in de verslavingszorg de 
afgelopen 10 jaar (2002-2011) gestegen van 4.487 naar 11.862 (plus 164%), zie tabel 1.  
 
Tabel 1 Aantal cliënten in de verslavingszorg van 55 jaar en ouder (tussen haakjes het aandeel in 

het totale cliëntenbestand) 

Jaar Aantal  
2002 4487   (  9.1%) 
2003 5458   (10.1%)  
2004 6400   (11.3%) 
2005 7491   (12.3%) 
2006 7496   (12.7%) 
2007 8883   (13.6%) 
2008 9981   (14.7%) 
2009 10700 (15.6%) 
2010 11373 (16.2%)  
2011 11862 (17.1%) 
 
Het aandeel 55-plussers in het cliëntenbestand van de verslavingszorg stijgt snel: in 2002 was 9% van 
de ingeschreven cliënten 55-plus, tien jaar later was dit 17%. Het aandeel van de alcoholcliënten 
binnen de totale cliëntenpopulatie 55-plus is veruit het grootste, in 2011 bedroeg dit 8.762 (74%).  
 
Tabel 2 55-plus in de verslavingszorg naar (voornaamste) middel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toch zien we bij ouderen de snelste stijging echter bij de drugscliënten. De stijging in de 
onderscheiden drugsverslavingen varieert nogal, maar heeft waarschijnlijk ook te maken met de 
relatief kleinere absolute aantallen. De schommelingen zijn ook pregnanter.  
Nadere analyse leert, dat veel drugscliënten al bekend zijn bij de verslavingszorg en dat er weinig 
nieuwe drugscliënten in de leeftijdsklasse 55-plus bijkomen. Jaarlijks komen er sinds 2008 minder 
dan 100 cliënten bij (3-5% van het aantal drugscliënten).  

Jaar Alcohol Medicijnen Gokken Opiaten Cocaïne Cannabis Amfetamine 
2002 3788   89 140 377 60 13 4 
2003 4559 103 195 448 78 25 7 
2004 5289 131 233 511 107 30 8 
2005 6054 129 267 741 139 41 10 
2006 5852 146 247 830 170 51 10 
2007 7080 133 282 991 206 72 8 
2008 7881 143 310 1128 264 105 10 
2009 8278 186 300 1382 289 104 19 
2010 8614 201 288 1660 313 111 22 
2011 
(stijging 

in 10 

jaar) 

8762 
  
(+131%) 

201 
  
(+126%) 

305 
 
(+106%) 

1871 
 
(+396%) 

368 
  
 (513%) 

125 
  
(+862%) 

26 
  
(+550%) 
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Veel van de instroom met betrekking tot alcohol-, medicijn- en gokverslaving onder de 55-plussers in 
de Verslavingszorg vindt plaats door verwijzing uit de algemene gezondheidszorg. Zo komen er 
jaarlijks meer dan 2.000 nieuwe alcoholcliënten bij (dit is tussen 25% en 33% van het 
alcoholcliëntenbestand in die leeftijd). Een opvallende uitschieter hierbij was 2007: 44% nieuwe 
alcoholcliënten. 
Opvallend in tabel 2 is dat de verslavingen aan alcohol, medicijnen (benzodiazepinen) en gokken 
ongeveer een gelijke stijging kennen.  
 
De conclusie moge zijn, dat het wat de drugspopulatie in de verslavingszorg betreft vooral gaat om 
een vergrijzende, bestaande clientèle, en dat er wat de overige verslavingen betreft sprake is van 
relatief veel nieuwkomers.  
 
1.3 Aard van de problematiek 

 
In 2010 is op basis van een literatuurstudie in opdracht van ZonMW een overzicht opgesteld van de 
state of the art in wetenschappelijk onderzoek (Aartsen et al. 2010). Hierbij werden de kenmerken, 
oorzaken en gevolgen bij ouderen met een verslaving onderzocht. Omdat ons advies verder gaat 
waar de rapportage van Aartsen et al stopt, en wij ons bovendien in dit rapport focussen op 
interventies en niet op de aard van de problematiek hebben wij (met toestemming van de auteurs) in 
bijlage 1 het slothoofdstuk van dat rapport integraal opgenomen. 
 
1.4 Aanpak 

 
Om te komen tot dit advies is gekozen voor de volgende werkwijze: 
Op de eerste plaats is een adviescommissie geformeerd, bestaande uit enerzijds vertegenwoordigers 
van instellingen uit het veld van de verslavingszorg en de GGZ, anderzijds uit deskundigen van naam 
op het terrein van ouderen en verslaving. Bij de samenstelling is bovendien rekening gehouden met 
het creëren van zoveel mogelijk diversiteit (wetenschap, onderwijs, hulpverlening, preventie, 
medische zorg). Zie voor de samenstelling van de adviescommissie bijlage 2. 
 
Tijdens een eerste bijeenkomst van de adviescommissie (september 2012) is een eerste verkenning 
uitgevoerd naar aandachtspunten voor het opstellen van het advies en aanknopingspunten voor het 
verzamelen van kennis.  
In deze bijeenkomst is een viertal voornemens en kanttekeningen op tafel gelegd, namelijk: 

1. de nadruk zal liggen op alcohol en benzodiazepines 
2. in het advies dient zowel expliciet aandacht te worden besteed aan preventie als aan 

aanbevelingen op het terrein van onderzoek 
3. gezien de beperkte literatuur dient uitgegaan te worden van bestaande protocollen voor 

volwassenen. Deze dienen waar nodig aangepast of aangevuld te worden met specifieke 
informatie over de doelgroep ouderen 

4. de adviescommissie heeft behoefte aan uitspraken over definities, met name wat betreft 
afgrenzing van de doelgroep binnen dit advies, de richtlijnen voor gebruik van alcohol in deze 
leeftijdsklasse en de invulling van screeningsinstrumenten 

 
Vervolgens is een search in de literatuur uitgevoerd naar interventies, aanvullend op de search van 
Aartsen et al. (2010, 2011).  
 
Tegelijkertijd is een inventarisatie van behandel-, zorg- en preventieve modules/programma’s 
uitgevoerd onder instellingen voor GGZ en verslavingszorg in Nederland.  
 
In januari 2013 is een tweede bijeenkomst georganiseerd voor de adviescommissie. Hierin zijn de 
voorlopige resultaten op de search en inventarisatie teruggekoppeld en een aantal beslissingen ten 
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aanzien van definiëring genomen. Op 25 januari heeft een terugkoppeling in de stuurgroep RS 
plaatsgevonden. Vervolgens is nog aanvullend materiaal verzameld en in overleg met de commissie 
het advies opgesteld. 
 
1.5 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de literatuur weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht 
van de state of the art in Nederland op het terrein van preventie, zorg en behandeling/begeleiding. 
In hoofdstuk 4 wordt op basis van de in de voorgaande hoofdstukken geformuleerde kennis een 
conclusie getrokken en volgt het uiteindelijke advies van de commissie. 
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Hoofdstuk 2 Literatuuroverzicht  
 
2.1 Vraagarticulatie 

 
In het onderhavige rapport zullen we ons focussen op interventies, behandeling en screening.  
De vraag die we daarbij beantwoord willen zien, is: 
 

Welke evidence based-interventies bestaan er in de wetenschappelijke literatuur voor ouderen met 

een verslaving? 

 
2.2 Definities 

 

Ouderen 

In de literatuur zijn diverse leeftijdscohorten voor "ouderen" variërend van 55-plus, 60-plus, 65-plus 
en zelfs 50-plus (Outlaw et al. 2010). 
Behandeling van ouderen met problemen op psychiatrisch, somatisch, sociaal en spiritueel gebied 
verschilt met jongere volwassenen. Dit kenmerkt zich door negen punten: verminderde homeostase, 
snelle achteruitgang, meerdere fysieke complicaties, vertraagd herstel of niet volledig herstel, anders 
presenteren van ziekten, multipathologie, somato-psycho-sociale verwevenheid, leeftijdsspecifieke 
ziekten en gewijzigde farmacokinetiek en –dynamiek (Eulderink et al. 2008). Zie een beschrijving per 
kenmerk in bijlage 3. 
Bovenstaande is voorgelegd aan de adviescommissie, gezamenlijk is besloten vanaf nu de leeftijd van 
55 jaar als ondergrens te hanteren voor de doelgroep ouderen, temeer omdat in de praktijk veel 
zorginstellingen hier ook de grens leggen tussen de “volwassen” en de “oudere” cliënt. 

Risicovol alcoholgebruik en verslaving 

Voor risicovol alcoholgebruik en verslaving is de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik 
van Alcohol (2009) aangehouden. Een deel van de in de MDR gebruikte begrippenlijst is in bijlage 4 
toegevoegd. 
 
2.3 Methode 

 
Omdat de studie van Aartsen et al. zich niet gefocust heeft op interventies en dit thema slechts 
zijdelings in hun rapportage aan de orde komt is besloten opnieuw in dezelfde databases (PubMed, 
PsycInfo en CINAHL ) te kijken, ook al is de door ons gekozen periode voor de search (2004 tot 21 
januari 2013) voor een deel overlappend met die van de studie van Aartsen et al. (1985-2010). Naast 
de deze studie gehanteerde zoektermen ("elderly" - 50 jaar en ouder), "alcohol", "benzodiazepine", 
"drug use" en "substance abuse") is gezocht op "addiction", "intervention" en "treatment". Er is 
gezocht op Nederlandstalige en Engelstalige artikelen. 
De resultaten van de drie databanken zijn samengevoegd en ontdubbeld. Er bleven 674 referenties 
over. Op basis van titel en abstract is er een eerste selectie gedaan. Uiteindelijk bleven er 98 
referenties over waar expliciet naar gekeken is. Deze zijn doorgenomen op items die nog niet bekend 
waren op het gebied van screening, interventies, behandelingen en benaderingen.  
Na een tweede selectie bleken 13 artikelen over onderzoeken naar deze onderwerpen relevant (zie 
bijlage 13), 11 artikelen gaven wetenschappelijke aanvullingen. Deze vormen de basis voor dit 
hoofdstuk.  
 
Exclusie 
De doorgenomen referenties zijn in eerste instantie gescreend op herkomst van artikel en relevantie 
van inhoud. Hierdoor zijn geëxcluceerd: 

- Abstracts over niet westerse landen zoals Japan, China, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika  
- Voorgeschreven medicatie, niet gerelateerd aan misbruik  
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- Referenties die niet aan de leeftijdscategorie ouderen/55-plus beantwoorden. Vanwege de 
weinig relevante referenties is besloten om één onderzoek te includeren met een 
ondergrens van 50 jaar en een leeftijdsgemiddelde van 59 jaar.  

De ZonMw-studie van Aartsen et al. focuste op biopsychosociale kenmerken van de oudere 
gebruikers en de risicofactoren voor het ontstaan en het beloop van verslaving. De kenmerken en 
risicofactoren worden in deze studie als bekend verondersteld en zijn derhalve niet verder 
onderzocht. Hierom zijn geëxcludeerd op het middel alcohol:  

- gezondheidsklachten als hoge bloeddruk 
- kans op bepaalde vormen van kanker 
- cognitieve achteruitgang bij bovenmatig gebruik en bij een matig gebruik van alcohol 
- bescherming voor hart- en vaatproblemen 
- sociale kenmerken, bijvoorbeeld hoger alcoholgebruik van gescheiden mannen of mensen 

met een hogere sociale status of opleiding 
- onderdiagnosticering van alcoholgebruik bij ouderen 

Op het middel benzodiazepinen zijn geëxcludeerd: 
- significant vaker vallen van ouderen door benzodiazepinengebruik 
- slechtere cognitieve functies op de langere termijn 
- sociale kenmerken, bijvoorbeeld vrouwen die vaker benzodiazepinen gebruiken dan mannen 
- onderdiagnosticering van chronisch benzodiazepinengebruik 

 
2.4 Resultaten 

 
Er zijn weinig RCT's onder ouderen gerapporteerd in de literatuur. Oslin (2005) geeft aan dat dit zou 
kunnen komen omdat het bestuderen van ouderen complex blijkt en follow-ups na de behandeling 
moeilijk zijn vanwege een grotere uitval door bijvoorbeeld sterfte. Ook zijn samples vaak te klein om 
definitieve resultaten te geven.  

Het eerste dat opvalt, is dat het riskant gebruik van verslavingen aan drugs, opiaten of gokken 
nauwelijks in deze literatuur voorkwamen. De artikelen die gevonden zijn over deze verslavingen 
gaven aandacht aan harmreductie en chronisch methadongebruik, bijvoorbeeld Ayers et al. (2012) en 
Rajaratnam et al. (2009). Verhoudingsgewijs wordt in onderzoeksliteratuur meer aandacht besteed 
aan alcohol en benzodiazepinen in deze leeftijdsgroep.  
 
De verslaglegging van de literatuur beperkt zich, in overleg met de adviesgroep en volgend op de 
bevindingen van Aartsen et al, tot de middelen alcohol en benzodiazepinen.  
Na een korte beschrijving van algemene preventie volgen screening, geïndiceerde preventie en 
behandeling. Bij alle paragrafen wordt, waar mogelijk onderscheid gemaakt in alcohol en 
benzodiazepinen. 
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2.5 Preventie 

 
Preventie wordt doorgaans ingedeeld in universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde 
preventie (Bovens et al. 2013). 
Over het algemeen worden preventieve interventies goed gedocumenteerd en beschreven, met vaak 
uitgebreide handleidingen en protocollen.  
In Nederland bestaat een erkenningscommissie gedragsinterventies vanuit het Centrum Gezond 
Leven waarin preventieve interventies op diverse niveaus worden beoordeeld: van goed beschreven 
via theoretisch goed onderbouwd naar veelbelovend en bewezen effectief. In de laatste categorie 
vallen 5 interventies, twee daarvan richten zich op ouderen, maar geen enkele in relatie tot 
verslavingsproblematiek. 
Het effect van preventieve interventies in termen van gedragsverandering is moeilijk te meten omdat 
mogelijke effecten veel later manifest worden en over het algemeen mede bepaald worden door 
andere stimuli.  
De meest harde uitspraken zijn te vinden bij preventieactiviteiten die zich in het grijze gebied 
bevinden van (geïndiceerde) preventie en behandeling, zoals Screening en Brief Interventions. 
Hierover meer in paragraaf 2.6 en 2.7.  
Preventieve interventies bij ouderen die al in een vroeg stadium door de eerste lijn kunnen worden 
uitgevoerd zijn het toezicht houden op het voorschrijven van benzodiazepinen en 
gezondheidspreventie bij alcoholgebruik.  
 
2.5.1 Preventieve actie bij benzodiazepinegebruik 
De NHG-standaard geeft aan hoe bij slaapproblemen chronisch middelengebruik op recept 
geminimaliseerd kan worden. Enkele voorbeelden van het advies zijn:  
Als eerste keuze kortwerkende medicatie in een zo laag mogelijke dosering voorschrijven; niet meer 
dan 5 – 10 tabletten per keer laten verstrekken; de patiënten altijd terug laten komen voor een 
herhaalrecept en een slaapadvies geven.  
 
2.5.2 Gezondheidspreventie bij alcoholgebruik: toedienen van vitamine 

Ouderen hebben door hun leeftijd een verhoogde kans op vitaminedeficiëntie. De neiging minder te 
eten en een verminderde opname van voedingsstoffen verhoogt de kans hierop. Daarnaast zorgt bij 
18-20% van de ouderen een anemie ervoor dat minder vitaminen opgenomen worden. Een 
aanvulling van verschillende vitamines (B1, B12, C, D) is dan ook raadzaam, ook al is er geen sprake 
van risicovol alcoholgebruik (Andrès et al. 2004).  
Bij risicovol en chronisch alcoholgebruik raadt de MDR (2009) het toedienen en verhogen van 
vitamines aan (kernaanbevelingen 5 en 6) om Wernickeencephalopathie, Korsakovsyndroom en 
alcohol gerelateerde hersenbeschadiging te voorkomen.  
De NHG standaard (standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap) geeft over toediening 
van vitaminen het volgende weer: 
“Bij vermindering of beëindiging van alcoholgebruik en insufficiënt dieet 1-2 maal daags 100 mg 
thiamine (vitamine B1). Bouw af in een maand bij gezond voedingspatroon. 
Bij neuropathie, geheugenproblemen of ernstige maag- darmklachten: eerste dagen thiamine 100 
mg i.m.” (http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard.htm) 
Deze standaard wijkt af van de MDR, die bij chronisch alcoholgebruik twee maal daags 50 mg 
thiamine in combinatie met vitamine B complex voorschrijft en tijdens detoxificatie een ophoging 
naar 300 mg thiamine per dag. Bij thiaminegebrek is de dagelijkse dosis 250 mg thiamine 
intramusculair of intraveneus in combinatie met één maal oraal vitamine B-complex forte en 500mg 
vitamine C.  
Bij verdenking van een Wernicke-encephalopathie dient de thiamine gedurende drie dagen 
opgehoogd te worden naar 1500 mg intraveneus, vitamine B-complex forte en 1500 mg vitamine C.  
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2.6 Screening  

 
2.6.1 Screening van alcohol 
De MDR Stoornissen in het gebruik van alcohol beschrijft een aantal screeningsinstrumenten voor 
het opsporen van alcoholmisbruik en –afhankelijkheid, hieronder de MAST, de AUDIT, de AUDIT-C en 
de CAGE. Als minder valide aangemerkt is de Five shot test die veel gebruikt wordt in de 1e lijn ter 
eerste identificatie en aanbevolen wordt door de huisartsenstandaard van de NHG. 
Als eerste keuze voor het opsporen van alcoholmisbruik en –afhankelijkheid wordt de AUDIT 
aangeraden. Vanuit praktische overwegingen kan men ook gebruik maken van de AUDIT-C (bijlage 6) 
die gelijk is aan de AUDIT wat betreft validiteit in sensitiviteit en specificiteit (MDR 2009).  
Uit een Fins onderzoek (n=804) van het National Institute of Health and Welfare komt naar voren dat 
de AUDIT en de AUDIT-C accuraat zijn in het screenen van zwaar drinken bij ouderen mits voor hen 
de afkappunten aangepast worden. Het aanbevolen afkappunt van de AUDIT is voor volwassen 
mannen acht, voor volwassen vrouwen en voor ouderen (mannen zowel als vrouwen) vijf. 
Ook voor de AUDIT-C geldt dat bij ouderen het afkappunt gelijk is aan dat van vrouwen, namelijk vier 
(Aalto et al. 2011).  
Bij een hoge AUDIT-C score kan de ARPS (in bijlage 8 de Nederlandse vertaling) een mogelijkheid ter 
specificatie van de klachten zijn (Schoenmakers 2013, bijlage 7). Deze, inmiddels in Amerika 
gevalideerde test is specifiek voor ouderen ontwikkeld en betrekt lichamelijke klachten en 
medicatiegebruik in de screening (Fink et al. 2005).  
 
2.6.2 Screening van benzodiazepine 
Voor benzodiazepine is in Nederland geen algemene richtlijn. Een door de Universiteit Nijmegen 
onderzocht screeningsinstrument voor benzodiazepinen is de Bendep-SRQ in een korte en een lange 
versie. Met dit instrument wordt afhankelijkheid gemeten in tegenstelling tot medicatiegebruik voor 
behandeling. Bijlage 5 bevat de vragen van de korte versie.  
Een andere screening voor benzodiazepine-afhankelijkheid is onderzocht in een verpleegkundige 
studie. In dit onderzoek werden twee vragen gesteld: 1. Hebt u geprobeerd deze medicatie te 
stoppen? En 2. Hebt u over de afgelopen 12 maanden gemerkt dat er een afname was van het effect 
van de medicatie? Dit leidde tot een sensitiviteit van 97.1% en een specificiteit van 94.9% (Voyer 
2010). 
Ook de SDS (Severity of Dependence Scale), een vragenlijst ter zelfrapportage, blijkt bij onderzoek 
onder benzodiazepinegebruikers (n=100) een valide instrument. Een score hoger dan 6 geeft een 
goede maat voor problematisch benzodiazepinegebruik met een specificiteit van 94% en sensitiviteit 
van 98% (de las Cuevas et al. 2000). 
Geen van de genoemde screeningsinstrumenten heeft aanpassingen of addenda op ouderen.  
 
2.7 Geïndiceerde preventie (Short Brief Intervention) 

 
Er bestaan diverse vormen van Short Brief Interventions (SBI's) toepasbaar op alle middelen, gender 
en leeftijden. In de Clinical Guidelines on Identification and Brief Interventions (Anderson et al. 2005) 
staat een aantal uitkomsten met betrekking tot de effectiviteit. De gemeenschappelijke noemer bij 
de diverse interventies is, dat na een screening een op de uitkomst van de screening aangepaste 
korte interventie wordt toegepast. 
De in deze studie gevonden SBI's zijn specifiek op ouderen gericht. In deze paragraaf is geen 
onderscheid gemaakt in alcohol- en benzodiazepinegebruik omdat dit ook niet in de gevonden 
studies gebeurd. 
  
2.7.1 Telefonische interventies 
Het screenen van alcoholgebruik en het interveniëren bij riskant alcoholgebruik met een SBI, is nog 
niet gebruikelijk in de eerstelijnszorg terwijl dit mogelijk wel kan bijdragen in de preventie van 
verdere problemen in de toekomst. Zo onderzochten Lin et al. (2010) of ouderen (n=130) na een 
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telefonische interventie in de eerstelijns zorg minder dronken. De samengestelde interventie 
bestond uit een zelf ingevulde risicorapportage, een adviesgesprek met de huisarts, het verstrekken 
van een brochure over alcohol en ouder worden en drie telefonische gesprekken met een 
hulpverlener. Er vonden na drie en na twaalf maanden metingen plaats bij een uitvoering door een 
hulpverlener of een gezondheidsmedewerker.  
Bij de uitvoering door de hulpverlener wees de 3 maandenanalyse uit dat de kans op risicovol 
alcoholgebruik verminderde na het voltooien van de interventie in tegenstelling tot de ouderen die 
deze niet hadden gevolgd (OR 5.31; 95% CI 1.92-14.7; p = 0.001). Deze resultaten waren niet meer 
meetbaar na 12 maanden (OR 2.01; 95% CI 0.71-5.67; p = 0.18). 
De telefonische interventie door een gezondheidsmedewerker bleek matig effectief in het 
verminderen van het risicodrinken na 3 maanden (afnemend van een gemiddelde van 15,2 glazen 
met een SD van 7,2 tot na de interventie van 12,7 glazen met een SD 6,2). Het effect van de 
interventie werd niet gehandhaafd na 12 maanden, toch bleek het alcoholgebruik slechts met 0,7 
glas toe te nemen in vergelijking met de start van het onderzoek (Lin et al. 2010). 
Ook een andere studie gaf overeenkomstige uitkomsten. In een RTC naar 631 ouderen werd een SBI 
gecombineerd met schriftelijke informatie over alcohol en ouder worden, gezondheidsgedrag, het 
bijhouden van een dagboek en een adviesgesprek en 3 telefonische gesprekken na 2, 4 en 8 weken. 
Het risicovol drinken (meer dan 12-14 glazen per week) verminderde ook hier niet, maar de 
hoeveelheid gedronken eenheden wel significant na 12 maanden (Moore et al. 2010).  
 

2.7.2 Face-to-face interventies 
In het Amerikaanse Brief Intervention and Treatment for Elders (BRITE) project zijn ouderen (n=3497) 
gescreend op misbruik van alcohol, medicatie, en illegale middelen. Aan ouderen die positief 
screenden op misbruik van een of meerdere middelen werd een SBI aangeboden met evidence-
based practices. De SBI behelsde een screening, 1 tot 5 thuissessies bij de oudere aan de hand van 
Treatment Improvement Protocol 26 en 34 (TIP 26: DHHS Publication No. (SMA) 98-3179 1998 en TIP 
34: HHS Publication No. (SMA) 12-3952 First Printed 1999 Revised 2002, 2003, 2004, 2007, 2009).  
De follow-up gebeurde telefonisch of in een thuisbezoek. 
Bij afronding van het programma en bij de follow-upinterviews volgde een nieuwe screening. Wat in 
deze studie opviel is dat misbruik van voorgeschreven medicatie bij de onderzoeksgroep het meest 
voorkwam, gevolgd door alcohol, vrij verkrijgbare medicatie en illegale middelen. Respondenten die 
een SBI ondergingen hadden een verbeterde uitkomst zowel op alcohol als op medicatiemisbruik 
(Schonfeld et al. 2010). 
 
2.8 Behandeling 

 
Deze paragraaf bespreekt een aantal onderzochte behandelvormen. Veel behandeling en onderzoek 
daarover richt zich zowel op benzodiazepineafhankelijkheid als op alcohol waardoor het onderscheid 
tussen de twee middelen niet gemaakt kan worden. 
 
2.8.1 Behandeling van alcohol- en benzodiazepineafhankelijkheid 
Het Center for Substance Abuse Treatment (CSAT) heeft in 2005 een groepstherapie van 17 sessies 
ontwikkeld “Middelenmisbruik en terugvalpreventie voor ouderen" (CSAT, 2005) 
Deze groepsinterventie voor alcohol-, THC-, voorgeschreven medicijnen en illegale drugs werd 
geëvalueerd op de effectiviteit, gericht op ouderen met bijkomende psychische aandoeningen en 
middelenmisbruik. Verpleegkundig specialisten (nurse practitioners) verbonden aan het project, 
versterkten de basisgezondheidszorg. Door het outreachende karakter van hun werkzaamheden 
konden zij ook bijdragen aan het vinden van de doelgroep. 
Het programma bestaat uit protocollen effectieve terugvalpreventie, gedragsbeoordeling, cognitieve 
gedragstherapie en zelfmanagementbenadering. Ouderen werd geleerd hoe problemen te 
inventariseren en hoe om te gaan met hun middelenmisbruik. De onderzoeksgroep bestond uit 199 
deelnemers met een ondergrens van 50 jaar en een leeftijdsgemiddelde van 59 jaar. Zij moesten 75% 
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van het programma hebben gevolgd. Volgens deze definitie heeft 42% (n=84) van de respondenten 
het programma voltooid. Significante uitkomsten waren dat bij de respondenten het gebruik van 
alcohol en bingedrinken afnam, emotionele problemen en stress verminderden en het 
voorgeschreven medicatiegebruik voor psychische problemen toenam (Outlaw et al. 2010). 
De Primary Care Research in Substance Abuse and Mental Health for Elderly (PRISM-E) is een RCT 
onder participanten (n=560) van 65 jaar en ouder. Deze studie vergelijkt behandelingen van risicovol 
alcoholgebruik van ouderen van twee locaties: geïntegreerde zorg en een specialistische behandeling 
in de eerste lijn. Alle respondenten ontvingen een SBI van 3 maal 20-30 minuten face to face 
counseling met behulp van een gestructureerd werkboek, het bijhouden van alcoholgebruik, het 
maken van voor- en nadelen balansen en het opstellen van een doel. Alle hulpverleners werden 
getraind in het uitvoeren van het protocol. Uit de follow-up na 6 maanden bleek dat alcoholgebruik 
bij beide groepen verminderde (gemiddeld 45% minder bingen, en 35% reductie in alcoholgebruik). 
In het geheel verminderde 21% van de participanten significant het alcoholgebruik (p<.001). Er blijkt 
geen significant verschil te zijn tussen de behandelde groepen van de diverse locaties (Oslin 2006).  

2.8.2 Behandeling van benzodiazepineafhankelijkheid 
Professor dr. R.C. Oude Voshaar is in Nederland gepromoveerd op de bezodiazepineverslaving bij 
ouderen. Hij geeft aan dat bij het behandelen (afbouwen) van langdurig benzodiazepinengebruik de 
onderliggende problematiek van belang is, zoals angst-, depressie- of slaapstoornissen. Daarom is 
chronisch benzodiazepinegebruik over het algemeen slecht behandelbaar. Oude Voshaar adviseert 
actuele symptomen, behandelvoorgeschiedenis en bijwerkingen in de behandeling mee te nemen 
(Oude Voshaar 2012).  
Uit onderzoek blijkt dat één op de vier langdurige gebruikers zelfstandig kan stoppen met 
benzodiazepinegebruik na psycho-educatie en motivatie, twee op de drie cliënten kunnen stoppen 
met een afbouwschema onder begeleiding van een arts. Is er sprake van angst- en/of 
slaapstoornissen is additionele cognitieve gedragstherapie nodig (Oude Voshaar 2012). 
 
2.8.3 Ontwenning en therapietrouw 
Zowel in begeleiding als in behandeling van verslavingen zijn ontwenningsverschijnselen en 
therapietrouw belangrijke items.  
Zo kan ontwenning bij ouderen in vergelijking met jongere volwassenen meer medische en 
psychiatrische problemen geven. Ook strekken de ontwenningsverschijnselen zich bij ouderen over 
een langere periode uit. Toch is er geen evidentie voor de suggestie dat ouderen naar verhouding 
méér ontwenningsverschijnselen krijgen. Ook dat ouderen vanwege een langere ontwenning een 
langere behandeling nodig zouden hebben lijkt hiermee niet bewezen (Oslin 2005). 
 
Uit onderzoek blijkt dat ouderen meer therapietrouw in verslavingsbehandeling tonen dan jongere 
volwassenen (Oslin et al. 2005). Ook sekse kan een rol spelen in therapietrouw. Uit een Amerikaans 
onderzoek (n=127, na 7 jaar: n=84) naar verschillen tussen mannen en vrouwen met meetmomenten 
na 6 en 12 maanden en na 5 en 7 jaar, bleek dat vrouwen in poliklinische behandeling langduriger 
abstinent waren dan mannen (Satre 2007). In beide benoemde onderzoeken wordt het Minnesota 
model als behandelvorm aangehouden. 
Therapietrouw staat in directe relatie tot het slagen van een behandeling. Daarnaast kan 
therapietrouw ook een invloed hebben op de uitkomsten van het onderzoek naar een behandeling 
(Oslin 2005).  
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2.9 Discussie 

 
In de literatuur wordt enerzijds veel gevonden over prevalentie van alcoholgebruik bij ouderen, 
anderzijds over screening en Short Brief Interventions. 
Toegepast op de Nederlandse situatie roept dit een aantal vragen op.  
Zo wordt de preventieve werking van thiaminesuppletie en behandeling met vitamine tijdens of na 
de detoxfase beschreven in de MDR en de NHG standaard. Deze beschrijvingen verschillen van 
elkaar. Volgen diverse behandelaren dan dezelfde richtlijnen? Of kan een cliënt een andere 
behandeling verwachten bij een andere behandelaar?  
Bij ouderen blijkt de toediening van vitaminen extra belangrijk bij detoxificatie. Is het dan raadzaam 
om een specifiek op ouderen geënt advies te ontwikkelen? 
Screeningsinstrumenten zijn zowel voor alcohol als voor benzodiazepinen gevalideerd. Met name de 
beschreven AUDIT-C en de Bendep-SRQ worden in de praktijk gebruikt. Toch schijnt voor de 
volledigheid vaak uitgebreidere screening noodzakelijk. Is de ARPS hiervoor een bruikbaar 
instrument? En is dan een validatie van dit instrument in Nederland niet noodzakelijk?  
Over specifieke behandelinterventies voor ouderen is weinig onderzoek te vinden. Opvallend is dat 
een groot deel van de onderzoeken van Amerikaans origine is en vaak op het Minnesota model geënt 
is. Ook is weinig verschil te constateren in de benadering van ouderen in de onderzochte 
programma’s. Zijn de uitkomsten van onderzoek naar de op het Minnesota model geënte 
behandelprogramma’s dan ook te vertalen naar andere behandelprogramma's? Daarbij zijn zelfs in 
de Westerse landen cultuurverschillen. Zijn onderzoeken gedaan in het buitenland in dit geval direct 
te vertalen naar de Nederlandse situatie?  
 
Gezien het voorafgaande kunnen we concluderen dat er in het buitenland, maar vooral in Nederland, 
nog weinig onderzoek is gedaan naar preventie en behandeling van middelengebruik bij ouderen. De 
vraag is nu wat voor onderzoek er voor de Nederlandse situatie rond verslavingsinterventies voor 
ouderen nodig is en welke prioriteiten hierbinnen aangebracht moeten worden. 
 
 
  



16 
 

Literatuur  

 
Aartsen, M.J., Tilburg, T.G. van & Comijs, H.C. (2010). Ouderen en verslaving: Een overzichtstudie. 
Amsterdam: Vrije Universiteit. Rapport uitgebracht aan ZonMW.  
 
Aartsen, M.J. (2011). Substance use and abuse among older adults: a state of the art. In T. Uehara 
(Ed.), Psychiatric disorders: Trends and developments (pp. 389-403). Rijeka, Croatia: InTech. 
 
Aalto M., Alho H., Halme J.T. & Seppä K.  (2011). The Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT) and its derivatives in screening for heavy drinking among the elderly. Department of Mental 
Health and Substance Abuse Services, National Institute for Health and Welfare, Helsinki.  
 
Andrès E., Loukili N.H., Noel E., Kaltenbach G., Abdelgheni M.B., Perrin A.E., Noblet-Dick M.,  Maloisel 
F., Schlienger J. & Blicklé J. (2004). Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients 
 AUG. 3, 2004; 171 (3) 251 Canadian Medical Association  

Ayres R., Eveson L., Ingram J. & Telfer M. (2012). Treatment experience and needs of older drug users 
in Bristol, UK. Journal of Substance Use 2012; 17(1):19-31. 
 
Bovens R., Hommels L. & Lemmers, L. (2013). Wat elke professional over verslavingspreventie moet 
weten. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum 
 
De las Cuevas C., Sanz E.J., de la Fuente J.A., Padilla J. & Berenguer J.C. (2000). The Severity of 

Dependence Scale (SDS) as screening test for benzodiazepine dependence: SDS validation study. 

Addiction 2000 Feb; 95:245–50. 

Center for Substance Abuse Treatment (2005). Substance abuse relapse prevention for older adults: 
A group treatment approch. DHHS Publication No. [SMA] 05-4053, Rockville, MD: Substance Abuse 
and Menthal Health Services Administration. 
 
Eulderink F., Heeren T.J., Knook D.L. & Ligthart G.J. (2008). Inleiding gerontologie en geriatrie. 

Fink A., Elliott M.N., Tsai M. & Beck J.B. (2005). An Evaluation of an Intervention to Assist Primary 
Care Physicians in Screening and Educating Older Patients Who Use Alcohol.  American Geriatrics 
Society November 2005–VOL. 53, NO. 11 JAGS 53:1937–1943.  
 
Kan C.C., Breteler M.H.M.  & Ven A.H.G.S. van der (2011). Cross-validation of the Benzodiazepine 
Dependence Self-Report Questionnaire in Outpatient Benzodiazepine Users and F.G.  Int J Geriatr 
Psychiatry 2011 Sep;26(9):881-5.  
 
Kan C.C. (2012). Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire –korte versie. 
UMC St. Radboud Nijmegen, Website: http://oase.uci.kun.nl/~kan/Bendep-SRQ.html geraadpleegd 
27/2/20012 
 
Lin J.C., Karno M.P., Tang L., Barry K.L., Blow F.C.  & Davis J.W. (2010). Do health educator telephone 
calls reduce at-risk drinking among older adults in primary care? J Gen Intern Med 2010; 25(4):334-

339.  
 
Moore A.A., Blow F.C., Hoffing M., Welgreen S., Davis J.W., & Lin J.C. (2010). Primary care-based 
intervention to reduce at-risk drinking in older adults: a randomized controlled trial. Addiction, 
106(1), 111-120. 
 



17 
 

Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol, CBO ( 2009). Utrecht: NVvP. 
 
Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (Tweede 
herziening) M10. 
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M10_std.ht
m geraadpleegd op 5 februari 2013. 
 
Oude Voshaar R. C. (2012). Benzodiazepin addiction: a silent addiction among older people. 
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 43(3), 137-147.  
 
Oude Voshaar R.C. (2003) Consecutive treatment strategies to discontinue long-term 
benodiazepineuse: a systematic evaluation in general practice.  Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 
Outlaw F.H., Marquart J.M., Roy A., Luellen J.K., Moran M. & Willis A. (2012).  Treatment outcomes 

for older adults who abuse substances. Journal of Applied Gerontology, 31(1),78-100.  
 
Rajaratnam R., Sivesind D., Todman M., Roane D. & Seewald R. (2009). The aging methadone 
maintenance patient: treatment adjustment, long-term success, and quality of life. J Opioid Manag 
2009; 5(1):27-37. 

Sarte D.D., Blow F.C., Chi F.W., Weinsner C. (2007). Gender differences in Seven –Year Alcohol and 
Drug Treament outcomes amog older adults. The American journal of addicitions 16: 216-221 2007  

Schonfeld L., King-Kallimanis B.L., Duchene D.M., Etheridge R.L., Herrera J.R., Barry K.L. & Lynn N. 
(2010). Screening  and brief intervention for sustance misuse among older adults: the Florida BRITE 
project. AM J Public Health 2010 Jan;100(1):108-14.  
 
Verdurmen J., Monshouwer K., van Dorsselaer S., Lokman S., Vermeulen-Smit E., Vollebergh W. 
(2012). Jeugd en riskant gedrag 2011. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek . Trimbos-
instituut, Utrecht, 2012scholieren 
 
Voyer P., Roussel M. E., Berbiche D. & Préville M. (2010). Effectively detect dependence on 
benzodiazepines among community-dwelling seniors by asking only two questions. Journal of 
Psychiatric & Mental Health Nursing, 17(4), 328-334. 
 
 
 
 

 
 

 

  



18 
 

  



19 
 

Hoofdstuk 3 Protocollen, richtlijnen en projectplannen 

ouderen en middelengebruik binnen de GGZ en de 

verslavingszorg 

3.1 Inventarisatie 

 
In het kader van de inventarisatie zijn 33 verschillende instellingen of instituten benaderd binnen de 
GGZ, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, zelfhulporganisaties en onderzoeksinstituten. 
Medewerkers van 59 locaties met verschillende specialisaties voeren het woord. Hieronder zijn 19 
behandelaren/managers van behandelafdelingen, 17 preventiewerkers/managers waarvan een deel 
ook internetbehandelingen uitvoert, 8 onderzoekers/ontwikkelaars van ontwikkelafdelingen, 5 
onderzoekers van onderzoeksafdelingen, 5 voorzitters/organisatoren van zelfhulporganisaties en één 
medewerker van een zorggroep. Hiernaast zijn twee thuiszorgorganisaties voor ouderen benaderd 
die via een website adverteerden met een behandeltraject. Bij navraag bleek men niet op de hoogte 
van de advertenties en voerde men ook geen behandelingen uit. In het overzicht in bijlage 9 zijn de 
twee laatsten dan ook niet opgenomen.  
 
Bij instellingen in de GGZ en verslavingszorg zijn een of meerdere van de volgende vragen gesteld: 

• Welke protocollen en richtlijnen op het gebied van ouderen worden gebruikt? 

• Welke bestaande projectplannen, projectbeschrijvingen, richtlijnen, behandelprogramma's 
en projectevaluaties zijn beschikbaar? 

• Zijn er onderzoeken en onderzoeksvoorstellen op het gebied van verslaving/ 
middelengebruik met betrekking tot ouderen? 

• Als er geen beschikbare protocollen en richtlijnen zijn: wat zijn de ervaringen met ouderen 
binnen de instelling? 

• Zijn de bestaande protocollen, richtlijnen en projectevaluaties e.a. ter inzage beschikbaar? 
De focus in deze inventarisatie ligt op behandeling en preventie voor ouderen. Het middelengebruik 
omvatte binnen de vraagstelling alle middelen: zowel alcohol en benzodiazepine als cannabis en 
harddrugsgebruik. Uit de praktijk blijkt dat behandelprogramma's zich ook op alle verslavingen 
richten. Voorlichtings- en preventieactiviteiten voor ouderen zijn op specifieke middelen gericht, 
vooral alcohol en benzodiazepine. 
 
Bij instellingen die behandelprogramma's en preventieprojecten uitvoeren zijn protocollen en 
projectbeschrijvingen opgevraagd. Alle opgevraagde programma’s voor ouderen zijn doorgenomen 
en in tabellen verwerkt (tabel 3 t/m 9). De benaderde instellingen zonder een specifiek programma 
komen hierin niet voor. Verder ontbreekt de documentatie van een instelling waar men vooralsnog 
niet tot consensus kwam om de materialen door te sturen. 
 
In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen: 

1. Preventieactiviteiten (A. Voorlichting en vroegsignalering; B. Consultancy en trainingen) 
2. Screeningsinstrumenten  
3. Behandelprogramma's (A. Beschrijvingen van behandelprogramma's; B. Protocollen) 
4. Internetbehandelingen 
5. Zelfhulpgroepen en andere ervaringsdeskundigen-projecten 
6. Andere initiatieven 

 
Genoemd moet worden dat in deze inventarisatie projecten of behandelprogramma's kunnen 
ontbreken. Hoewel het streven was zo compleet mogelijk te rapporteren, kunnen op dit moment in 
Nederland nog andere initiatieven in ontwikkeling zijn of al geïmplementeerd zijn die ons niet ter ore 
zijn gekomen.  
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3.2 Preventie 

 
3.2.1 Voorlichting en vroegsignalering1 
11 van de 17 benaderde preventieafdelingen hebben in het heden of in het verleden regionale 
projecten georganiseerd rond voorlichting en vroegsignalering van riskant middelengebruik bij 
ouderen. Deze projecten kunnen kleinschalig en eenmalig zijn, of grootschalig met inclusie van 
diverse beroepsgroepen rond ouderen en lopend over een langere tijd. Alle geïnventariseerde 
voorlichtingsprojecten focussen zich op alcohol en medicatiegebruik, er zijn door de instellingen geen 
projecten genoemd die zich op andere middelen richten. 
Vier projecten springen hier uit door uitgebreide projectplannen gericht op voorlichting aan ouderen 
en hun naasten. De projecten: "Âld en in Jonkje", "Frisse blik op alcohol" en "Het eeuwige weekend" 
omvatten projectbeschrijvingen en evaluaties, trainingen voor medewerkers in bejaarden- en 
verpleeghuizen, trainingen voor medewerkers in een huisartsenpraktijk, voorlichtingsbrochures voor 
ouderen en andere materialen. Zo is bijvoorbeeld een film, getoond op alle regionale zenders een 
onderdeel van "Het eeuwige weekend" en heeft "Frisse blik op alcohol" een gedocumenteerde 
screeningshandleiding voor gezondheidswerkers. 
De drie genoemde projecten zijn afgesloten, maar recent door een klein aantal andere regio's 
opgevraagd voor eventuele implementatie.  
"40 dagen zonder alcohol" een campagne van diverse gemeenten, ondersteund met onderzoek door 
Hogeschool Windesheim, is gestart in 2010 en loopt nog steeds in 2013. Diverse gezondheidscentra 
en de verslavingszorginstellingen werken hieraan mee. Het is gericht op het bewust maken van 
drinkpatronen van ouderen, doorbreken van gewoontegedrag en het opbouwen van positieve 
ervaringen met niet drinken.  
 
3.2.2 Consultancy en trainingen2 
Trainingen zijn gericht op het trainen van het beroepsveld dat met ouderen werkt, zoals 
medewerkers en managers van verzorgings- en bejaardenhuizen, huisartsenposten en wijkcentra. 
Alle trainingen zijn dusdanig gedocumenteerd dat zij direct door een trainer uitvoerbaar zijn, inclusief 
handleidingen, powerpointpresentaties en brochures. Veel trainingen werden binnen een project 
door preventiewerkers van verslavingszorginstellingen uitgevoerd en niet standaard 
geïmplementeerd.  
Eén training is ontwikkeld ter implementatie van een protocol voor de Spoedeisende Eerste Hulp in 
geval van valincidenten. Daarnaast heeft het IVO een trainingsmodule vroegsignalering voor 
huisartsen ontwikkeld.  
In tabel 4 staan de verschillende (beroeps)groepen waarvoor trainingen ontwikkeld zijn. 
Beschrijvingen van consultancy, zoals het geven van advies, ontbreekt veelal omdat dit maatwerk is 
en als onderdeel van acquisitie of uitvoerend werk van de preventiewerker of manager wordt gezien. 
 
3.3 Screeningsinstrumenten3 

 
Er zijn 3 screeningsinstrumenten ten behoeve van specifieke beroepsgroepen ontwikkeld op basis 
van de AUDIT-C (zie bijlage 6).  
Twee screeningsinstrumenten met handleiding ter uitvoering zijn ontwikkeld in het kader van 
preventieprojecten. Partnership Vroegsignalering Alcohol maakt gebruik van een protocol, op basis 
van de AUDIT-C, dat in eerste instantie ontwikkeld is om te kunnen gebruiken op de Spoedeisende 
Eerste Hulp in geval van valincidenten. Dit protocol wordt nu ook in andere settings gebruikt. Door 
Context is in het kader van een voorlichtingsproject een screening door gezondheidsmedewerkers in 

                                                           
1
 Zie tabel 3 

2
 Zie tabel 4 

3
 Zie tabel 5 
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een huisartsenpraktijk ontwikkeld op basis van de AUDIT-C, aangevuld met vragen over de behoefte 
tot stoppen met drinken en suggesties voor familieleden over het minderen met drinken.  
Een derde screeningslijst op basis van de AUDIT-C staat in de omschrijving van het zorgprogramma 
divisie ouderen van Parnassia als het gebruikte screeningsinstrument in een evidencebased 
behandeling.  
 
3.4 Behandelprogramma's  

 
Met betrekking tot behandeling is het onderscheid gemaakt tussen beschrijvingen van 
behandelprogramma’s en van protocollen.  
 

3.4.1 Beschrijvingen van behandelprogramma's4 
8 van de 19 benaderde behandelafdelingen hebben de aanwezige behandelprogramma's aangepast 
aan ouderen. En 7 hiervan hebben de gegevens ter inventarisatie beschikbaar gesteld.  
Bij ambulante zorgprogramma's vormt de leefstijltraining Resultaten Scoren bij bijna alle 
programma's de basis. De producten van GGZ Breburg/Novadic-Kentron en van het Vincent van Gogh 
springen hierbij in het oog. De handleidingen voor hulpverleners zijn overzichtelijk en werkbaar, 
bovendien is ook aan werkboeken voor cliënten gedacht.  
Naast de leefstijltraining voert Victas ook dramatherapie, een slaaptraining en reminiscentietherapie 
uit. Arkin beschrijft naast de leefstijltraining nog een andere, hieraan gelieerde methodiek.  
Het klinisch aanbod beperkt zich tot een detoxificatie- en behandelafdeling met 18 bedden van 
Parnassia en een klinisch behandelaanbod afgestemd op ouderen van Novadic-Kentron. 
Daarnaast blijkt uit interviews met behandelaars dat in een groot aantal van de benaderde 
instellingen rekening gehouden wordt met de leeftijd van de cliënt, ook zonder specifieke 
aanpassingen binnen het behandelaanbod. In deze gevallen zijn tijdens groepsbehandelingen de 
behandelgroepen niet naar leeftijdscategorie samengesteld, maar wordt ruimte gelaten om 
leeftijdsgebonden onderwerpen ter sprake te brengen als cliënten 55 jaar of ouder zijn.  
Een enkele instelling benoemde de Community Reinforcement Approach (CRA). Aan deze methodiek 
ligt het werken met een diversiteit ten grondslag, dit vraagt daarom niet om een specifiek protocol 
voor leeftijd- of cultuurgebonden behandeling, maar uiteraard wel om een specifieke attitude van de 
hulpverlener. 
 
3.4.2 Protocollen5 
4 van de 19 benaderde behandelafdelingen werken met een detox-protocol waarvan er in 2 
protocollen ouderen zijdelings genoemd worden. Het Detox-protocol van Victas is specifiek op 
ouderen geschreven. 
Geen van de instellingen benoemde een delier-protocol of andere protocollen die specifiek voor 55-
plussers zijn of met addenda.  
 
3.5 E-health interventies6 

 
Om een indruk te krijgen van de deelname van 55-plussers aan e-health interventies zijn 7 
preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen en het Trimbos-instituut benaderd. 
Vijf van de 7 benaderde instellingen registreren de leeftijd van hulpvragers. Sprink doet dit niet 
vanuit een duidelijke visie over anonimiteit. Vier instellingen waren in de gelegenheid om hun cijfers 
voor dit rapport aan te leveren. Hieruit komt naar voren dat 20 – 30% van de deelnemers 55-plusser 
is. Deze percentages wijken niet af van het totale aandeel van 55-plussers met alcoholproblematiek 
in de cliëntenpopulatie volgens LADIS. In bijlage 11 staat een overzicht van de aangeleverde cijfers. 

                                                           
4
 Zie tabel 6 

5
 Zie tabel 7 

6
 Zie tabel 8  
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Hoewel uit deze cijfers geen enkele conclusie te trekken is geeft dit wel een indicatie van deelname 
van ouderen aan internetbehandelingen.  
Geen van de e-health interventies heeft aanpassingen voor ouderen. Toch bestaat de mogelijkheid 
om bij direct contact met een behandelaar rekening te houden met leeftijdsgebonden onderwerpen, 
mits de cliënt hierom vraagt. Is er geen direct contact, dan worden deze onderwerpen niet in de 
E-health interventies aangesneden.  
 
3.6 Zelfhulpgroepen en andere ervaringsdeskundigen-projecten

7
 

 
Voor een summiere inventarisatie van ervaringsdeskundigenprojecten is een 5-tal telefonische 
interviews afgenomen met 4 voorzitters/organisatoren, tevens deelnemers, van lotgenotengroepen 
en met 1 organisator van een recent opgerichte stichting. Lotgenotengroepen hebben een anonieme 
deelname en houden geen gegevens van hun leden bij, dus ook geen leeftijd. Maar de 
geïnterviewden, allen zelf boven de 55, gaven aan dat het merendeel van de deelnemers aan 
zelfhulpgroepen voor alcohol in de leeftijdsrange van 40 tot 85 jaar is. Hierbij is de inschatting dat 
ongeveer de helft van deze mensen boven de 55 komt, relatief dus het dubbele van het aandeel 55-
plussers in de verslavingszorg. Het vermoeden werd geuit dat 55-plussers over een langer tijdsbestek 
blijven komen en minder snel afhaken. Hiervoor werd een diversiteit aan redenen genoemd: het 
probleem erkennen en bewuster ermee omgaan, bewust zijn dat men het niet alleen redt, de keuze 
om definitief te stoppen gemaakt hebben, minder sociale verplichtingen hebben, ouderen doen 
liever dingen samen.  
Voor geen van de geïnterviewde personen geeft een schifting in leeftijd op 55-plus een meerwaarde. 
Juist de variatie in leeftijd wordt als prettig ervaren. Drie geïnterviewden geven aan dat er juist meer 
aandacht voor jongeren zou moeten zijn. 
Naast lotgenotengroepen zijn twee andere projecten, begeleid door ervaringsdeskundigen, 
benaderd. "Help mijn buurman (ver)zuipt" is een project in de Stedendriehoek, Drenthe en 
Groningen voor alcoholverslaafden die in het beginstadium verkeren van het syndroom van 
Korsakov. Ervaringsdeskundigen geven ondersteuning bij het koken van voedings- en vitaminerijke 
(thiaminerijke) maaltijden.  
Bij "Trek aan de bel" kunnen cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen 7 dagen per week gratis 
bellen. Beide projecten maken geen onderscheid in leeftijd.  

3.7 Andere initiatieven  

Binnen het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) is de laatste jaren steeds meer aandacht 
gekomen voor het thema Alcohol en Ouderen, hiervoor is een afzonderlijke werkgroep opgericht, die 
ook platformbijeenkomsten organiseert voor het beroepenveld. Vanuit het PVA worden 
verschillende projecten en initiatieven gesubsidieerd.  
Hogeschool Windesheim organiseerde in 2012 een congres over ouderen en alcohol: "Gun ze toch 
hun borreltje!?" 
In de recent opgerichte Landelijke Werkgroep Ouderen, een initiatief van Parnassia, wordt onder 
andere naar onderzoekssamenwerking en kennisuitwisseling op dit gebied gezocht. 
 
 
 

                                                           
7
 Zie tabel 9 



23 
 

3.8 Programma's en initiatieven in tabellen 

 

Tabel 3 Preventieactiviteiten: A. Voorlichting en vroegsignalering 

Instelling  Project  Beschrijving 

aanwezig 

Implementatie  Bijzonderheden  

Ja  Nee  Ja  Nee  Ja, Binnen 

project 

GGZ Breburg Informatiebijeenkomst  X    2011 Bijeenkomst voor ouderen en 
belangstellenden 

Novadic-Kentron Het eeuwige weekend X     X 2009 - 2011 Projectplan, training, eindverslag, folders, DVD  
VNN Âld en in jonkje X     X 2006 - 2007 Projectplan, eindverslag, alcoholbeleid in 

verzorgingshuizen, training, beschrijving 
ouderenconsulent 

Context 
Haaglanden 

Frisse blik op alcohol X     X 2006 - 2013 Toolkit ouderen, screeningsinstrument, 
checklist, training, verslag klankbordgroep 
eindverslag  

Mondriaan Vroegsignalering X     X 2008 - 2009 Projectplan  

Windesheim 40 dagen zonder 
alcohol 

X    X 2010 - 2013 De campagne is in verschillende gemeentes 
uitgerold met medewerking van gemeentes, 
verslavingszorg en gezondheidscentra. 
Onderzoek aanwezig. 

Victas Âld en nieuw  X   X lopend 2013 Work in progress: vertaling van "Âld en in 
Jonkje" met een uitbreiding naar de Eerste lijn 
en ontwikkeling E-learning voor 
gezondheidszorgwerkers 

Zorg Groep 
Gelderland 
Zuid/Iriszorg/RU 

‘(Wijk)ateliers in de 1e 
lijn’ 

X    X lopend 2013 Aansluiting op project ‘(Wijk)ateliers in de 1e 
lijn’. Project in opdracht van PVA. Integrale 
aanpak: trainingen en agendasetting  
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Tabel 4 Preventieactiviteiten: B. Consultancy en trainingen voor intermediairs 

Instelling  Training Beschrijving 

aanwezig 

Implementatie  Bijzonderheden  

Ja  Nee  Ja  Nee  Binnen project 

Victas  Âld en nieuw  X   X lopend 2013 Work in progress, ontwikkeling E-learning 
voor gezondheidszorgwerkers 

Brijder Training n.a.v. "Het eeuwige 
weekend" 

 X   X lopend 2013 Work in progress, vertaling van de training 
van "Het eeuwige weekend" naar de regio 

Iriszorg Training Alcohol + medicijnen 
voor gezondheidszorg 

X     X  Training met handleiding*, PowerPoint* en 
folder, toevoegingen op aanvraag 

Indigo Op maat  X   X   Geen materialen: trainingen worden op 
aanvraag en op maat geschreven 

Mentrum/Arkin Training voor huisartsen X     X  Training voor huisartsen met handleiding en 
PowerPoint 

Novadic-Kentron 
 

Training voor peers 
 

X     X  Binnen project "Het eeuwige weekend", 
met handleiding, PowerPoint en DVD  

VNN Trainingen voor huisartsen, 
verzorgenden en mangement 

X     X  Binnen project " Âld en in Jonkje", 
4 trainingen met handleiding, PowerPoint en 
folder 

Sprink Op maat  X   X   Geen materialen: trainingen worden op 
aanvraag op maat geschreven 

Context  Training voor verzorgenden X     X  Binnen project "Frisse blik op alcohol" met 
handleiding en PowerPoint 

IVO Training voor huisartsen X  ?   "Veilig drinken op leeftijd" met handleiding 

PVA Training voor SEH 
verpleegkundigen 

X    lopend  Training "Valincidenten en alcoholgebruik" 
voor verpleegkundigen met handleiding 

ZorgGroep 
Gelderland 
Zuid/Iriszorg/RU 

Training eerste lijn in drie wijken 
in regio Nijmegen 

X   lopend X 2013 In ontwikkeling 

 
* Handleiding: beschrijving van de trainingsmodule ter uitvoering voor de trainer  
* PowerPoint: presentatie tijdens de training 
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Tabel 5 Sreeningsinstrumenten 

Instelling  Protocol  Beschrijving 

aanwezig 

Implementatie  

Bijzonderheden  

Ja  Nee  Ja  Nee  Binnen 

project 

Parnassia, 
Context 

Screeningsinstrument ouderen 
voor gezondheidszorg 

X    X Op basis van AUDIT-C 

PVA Protocol ouderen en vallen SEH X    lopend Op basis van AUDIT-C 
 

Parnassia, Divisie 
ouderen 

Omschrijving zorgprogramma 
 

X  X   In gebruik bij zorgprogramma, op 
basis van AUDIT-C 
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Tabel 6 Behandelprogramma's: A. Ambulante programma's, klinische programma's en aanpassingen binnen programma's 

Instelling  Programma  Beschrijving 

aanwezig 

Implemen- 

tatie  

Bijzonderheden  

Ja  Nee  Ja  Nee  

 

Ambulante behandelprogramma's 

 

     

GGZ Breburg/  
Novadic 

Leefstijltraining; 
groepstherapie  

X  X  Leefstijltraining op basis van leefstijltraining Resultaten Scoren, met 
aanpassingen voor 55-plussers. Handleiding* en werkboek* aanwezig 

Victas Leefstijltraining; 
groepstherapie en 
individuele therapie 

X  
 

X   Leefstijltraining op basis van RS met aanpassingen voor 55-plussers. 
Handleiding en werkbladen* aanwezig  

Victas Dramatherapie gericht op 
55+ met verslaving; 
groepstherapie 

X  X  Ervaringsgericht leren dmv verschillende theaterwerkvormen waarbij 
ervaring vooraf gaat aan betekenisgeving. 
Handleiding aanwezig 

Victas Reminiscentietherapie; 
groepstherapie 

X    Handleiding aanwezig 

Brijder Leefstijltraining met  
keuzesessies 
groepstherapie 
 

X  X  Visiedocument met tips voor uitvoering van Leefstijltraining RS plus 
beschrijving van aangepaste keuzesessies zingeving, beter slapen, 
piekeren en aanpassingsstoornis. Visiedocument en handleiding voor 
de keuzesessies aanwezig  

Indigo Leefstijltraining     Geïmplementeerd maar niet in inventarisatie opgenomen omdat er 
geen materiaal is aangeleverd. 

Vincent van Gogh Leefstijltraining; 
individuele therapie 

X  X  Leefstijltraining op basis van RS met aanpassingen voor 55-plussers. 
Handleiding en werkboek aanwezig  

Vincent van Gogh Leefstijltraining; 
groepstherapie 

X  X  Leefstijltraining op basis van RS met aanpassingen voor 55-plussers. 
Handleiding en werkboek aanwezig 

 
 
* Handleiding: het uitgeschreven boek waarmee de hulpverlener het behandelprogramma uitvoert 
* Werkboek: in een boek gebundelde informatie en oefeningen voor de cliënt 
* Werkbladen: kopieën met informatie of oefeningen voor de cliënt  
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Vervolg tabel 6 

 Instelling Programma Beschrijving 

aanwezig 

Implemen- 

tatie 

Bijzonderheden 

Ja  Nee Ja Nee 

 

Vervolg ambulante behandelprogramma's  

     

Mentrum/Arkin 
Poli 60 plus 

Leefstijltraining; 
individuele therapie 

X  X  Leefstijltraining op basis van RS met aanpassingen voor 55-plussers. 
naar voorbeeld Victas. Handleiding aanwezig 

Mentrum/Arkin 
Poli 60 plus 

Korte interventie 
methode; 
individueel 

X   X  SBI gebaseerd op "Alcohol Problems in Older Adults" K. Barry et al 
2001. Handleiding aanwezig 

NKOP 
(Trimbosinstituut) 

Slaaptraining X  X  Slaaptraining gericht op ouderen. Wordt door enkele instellingen 
additioneel aangeboden. Handleiding aanwezig 

 

Klinische behandelprogramma's 

 

     

Novadic-Kentron 
 

Klinisch programma X  X  Verantwoording verblijfsafdeling, inclusief stroomschema 
Beschrijving van 8 workshops 

Parnassia Detox-programma 
ouderen 

X  X  Diagnostiek en beschreven programma, in praktijk gebracht sinds 
december 2010: 18 bedden 

 

Aanpassingen binnen bestaande 

behandelprogramma's 

 

     

Iriszorg  
 

 X nvt  Behandelafdelingen werken met CRA (Community Reinforcement 
Approach). Deze methodiek vraagt niet zozeer om een specifiek 
protocol op leeftijd, wel om attitude voor het werken met diversiteit. 

VNN   X nvt  Rekening houdend met leeftijd op diverse levensgebieden. 
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 Tabel 7 Behandelprogramma's: B. Protocollen 

 

Instelling  Protocol  Beschrijving 

aanwezig 

Implementatie  Bijzonderheden  

Ja  Nee  Ja  Nee  

Reinier van Arkel Detoxprotocol X   X   Ouderen worden zijdelings benoemd 

Victas Detoxprotocol X 
 

 X  Protocol is op ouderen geschreven 

Brijder 
 

Detoxprotocol X  X  Ouderen worden zijdelings benoemd 

Parnassia Detox en Diagnose X  X  Beschrijving binnen kader van detox-
programma 
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Tabel 8 E-health interventies 

Instelling Website Registratie  

leeftijd 

Aanpassingen  

in programma 

Bijzonderheden 

Ja  

 

Nee  Ja  

 

Nee 

Tactusverslavingszorg www.alcoholdebaas.nl  
www.benzodebaas.nl 
www.cannabisdebaas.nl 
www.gokkendebaas.nl 

X   X Cijfers in bijlage 11 

Brijder Verslavingszorg www.alcoholondercontrole.nl X   X Cijfers in bijlage 11 

Sprink  www.alcoholenik.nl  X  X Visie op anonimiteit  

VNN  www.webzorg.nl  ?  X Geen informatie over cijfers 

Victas www.klaarmetalcohol.nl X    Cijfers in bijlage 11 

Arkin  www.jellinekzelfhulp.nl   X   X Cijfers in bijlage 11 

Trimbosinstituut www.minderdrinken.nl X    Geen informatie over cijfers 
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Tabel 9 Ervaringsdeskundigen projecten 

Organisatie Activiteiten Groepen verdeeld naar 

leeftijd 

Aanpassingen in het 

programma voor ouderen 

Vindt men aanpassingen  

voor ouderen nodig? 

Jongeren 

(18-30jaar) 

Ouderen  

(55+)  

Ja  

 

Nee Ja Nee 

AA/NA Groepssessies voor en 
door lotgenoten, 12 
stappen 

X -  X  X 

Zelfhelp 
Nederland 

Groepssessies voor en 
door lotgenoten, 
discussieavonden 

- -  X  X 

Intact Groepssessies voor en 
door lotgenoten, 
gezamenlijke 
vrijetijdsbesteding 

X -  X  X 

Vriendenkring 
Nederland 

Groepssessies voor en 
door lotgenoten, 
gezamenlijke 
vrijetijdsbesteding 

- -  X  X 

Stichting Gratis 
Stoppen met 
Drinken 

Website onder beheer 
van particulier 

nvt nvt  nvt  X 

Trek aan de bel Telefonische 
hulpverlening 

- -  X  X 

Help mijn 
buurman 
verzuipt 

Ervaringsdeskundigen 
koken met anderen  

- -     
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Hoofdstuk 4 Advies 
 

4.1 Inleiding 

 
In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gepresenteerd van the state of the art in wetenschap en 
praktijk ten aanzien van de doelgroep ouderen in de verslavingszorg. Het overzicht is opgesteld aan de 
hand van de wetenschappelijke literatuur tussen 2004 en nu, en aan de hand van gegevens van het 
verslavingsveld met betrekking tot programma’s en modules op het terrein van preventie en 
behandeling bij deze doelgroep. 
Daarbij is duidelijk geworden dat veel nog onbekend is en in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de 
oudere die al een tijd cliënt is van de verslavingszorg (naar verhouding veel cliënten met 
drugsproblematiek) als voor de nieuwkomers (meestal alcohol-, benzodiazepine- en/of gokverslaafden). 
 
Uit de literatuur blijkt, dat er in de weinige studies, die zijn uitgevoerd nauwelijks sprake is van specifieke 
benaderingen in de behandeling van ouderen. Er worden enige, relatief kortdurende effecten 
aangetroffen bij Short Brief Interventions. Ook bij deze interventies bestaat niet de indruk dat het 
gehanteerde protocol (veel) afwijkt van de protocollen, zoals deze bij volwassenen worden gehanteerd. 
Een verschil is in ieder geval het uitreiken van informatie over ouder worden. 
In richtlijnen wordt het extra toedienen van thiamine sterk aanbevolen. Opvallend hierbij is, dat er in 
hoeveelheden onderscheid bestaat tussen de Multidisciplinaire Richtlijn Alcohol (vooral gebruikt rondom 
de detoxificatiefase) en de huisartsenstandaard van de NHG. 
Wat betreft benzodiazepinengebruik bestaan goede aanbevelingen voor behandeling op basis van het 
onderzoek van Oude Voshaar. 
 
Uit het overzicht van interventies (zie bijlage 10) valt relatief snel op te maken dat de speciale aandacht 
voor ouderen van nog jonge datum is: in Nederland is er wat betreft behandeling slechts één 
project/programma van vóór 2000 (1999, RIAGG Zwolle), een van 2005 en de overige 20 beschrijvingen 
vanaf op zijn vroegst 2008. Wat betreft preventie gaat het oudste project terug tot 2005. 
De gerichtheid op ouderen is zowel terug te vinden in screening, vroegsignalering, kortdurende 
interventies als in de behandeling en detoxificatie. Toch lijken de aanpassingen relatief gering, buiten het 
hanteren van langere periodes bij detoxificatie en het inbrengen van onderwerpen en thema’s die 
passen bij de samenstelling van de doelgroep. De basis wordt gevormd door beproefde 
behandelprotocollen bij volwassenen, met name de leefstijltrainingen. 
Wel wordt door preventie-afdelingen steeds meer aandacht geschonken aan agendasetting, 
bewustwording en aan beleidsbeïnvloeding in woonvoorzieningen voor ouderen (universele preventie). 
Daarnaast bestaat steeds meer aandacht voor interveniëren vanuit de eerste lijn met kortdurende 
(vroeg)interventies en wordt aangehaakt bij voor ouderen veelvoorkomende problematiek, zoals 
valincidenten en slaapproblemen. Ook wijkt het aandeel van ouderen, dat gebruik maakt van 
internethulpverlening niet af van het aandeel in face-to-facehulpverlening, in tegenstelling tot wat men 
mogelijk zou verwachten.  
Tenslotte blijkt, dat ook in Nederland de ingezette interventies niet of nauwelijks zijn onderzocht. 
 
Met deze (weinige) bagage heeft de adviescommissie zich gebogen over haar taak een aantal adviezen 
op te stellen op het terrein van richtlijnen, protocollen en nader onderzoek. 
Nu de doelgroep ouderen, die zich meldt bij de verslavingszorg een sterke groei doormaakt is er een 
grote behoefte aan meer handvatten in de benadering van ouderen met verslavingsproblematiek. Deze 
handvatten worden tot dusverre onvoldoende in de (internationale) wetenschappelijke literatuur 
gevonden.  
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4.2 Advies 

 
4.2.1 Afbakening/definities 

 
De commissie is van mening, dat er meer duidelijkheid moet komen in de definiëring van een aantal 
begrippen en instrumenten. 
 
Leeftijdsafbakening 
In hoofdstuk 2 is op basis van de literatuur een aantal argumenten naar voren gebracht dat de 
adviescommissie ertoe heeft doen besluiten vanaf nu de leeftijd van 55 jaar als ondergrens te hanteren 
voor de doelgroep ouderen. Een extra argument wordt ontleend aan de praktijk dat veel zorginstellingen 
hier ook de grens leggen tussen “volwassenen”  en “ouderen”. 
 
Risicovol alcoholgebruik en verslaving 
Voor risicovol alcoholgebruik en verslaving wordt de definitie in de Multidisciplinaire richtlijn 

stoornissen Alcohol 2009 aangehouden.  
 
Richtlijnen drinkadvies voor ouderen 
De commissie pleit op basis van de literatuur voor een aangepast drinkadvies voor ouderen. Normaal 
gesproken geldt voor volwassenen in Nederland: voor vrouwen 1 glas gemiddeld per dag; voor mannen  
2 glazen gemiddeld per dag; en daarnaast minstens 2 dagen per week niet drinken om gewenning te 
voorkomen. 
De commissie beveelt aan voor oudere mannen én vrouwen het drinkadvies voor vrouwen te hanteren, 
dus gemiddeld een glas per dag en minstens 2 dagen per week niet drinken. 
 
Screening en diagnose 
De commissie neemt de aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Alcohol (2009) over wat betreft 
screening en diagnostiek. 
Dit betekent, dat voor de AUDIT bij ouderen (ook voor mannen) als afkappunt gekozen wordt voor het 
afkappunt bij vrouwen, te weten: 5 

Voor de AUDIT-C wordt gekozen voor het afkappunt: 4 voor mannen en vrouwen. 

Als verdere screening zou de ARPS een mogelijkheid zijn, hiervan is validatie in Nederland nog nodig.  
Voor Benzodiazepinen zou de Bendep-SRQ gebruikt kunnen worden. 
 

4.2.2 Ethiek 

 
Als het over ouderen gaat, bestaat al snel de neiging aan hen een uitzonderingspositie toe te kennen. 
Men heeft een lang (arbeids-)verleden achter de rug en mag genieten van een welverdiende oude dag. 
De uitspraak; 'gun ze toch een borreltje!' klinkt eenieder wellicht bekend in de oren, en was niet voor 
niets de betiteling van een congres van het Partnership Vroegsignalering Alcohol en de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle in 2012. 
 
Het risico bestaat, dat deze vergoelijkende houding leidt tot een niet (meer) alert zijn van professionals 
op mogelijk zich voordoende alcoholproblematiek bij ouderen. In de commissie kwam, vanwege de 
behoorlijk grote range in leeftijd bij het hanteren van een ondergrens van 55 jaar in relatie tot de huidige 
levensverwachting, een belangrijke factor aan de orde namelijk de reactie van de professional. 
De Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) en de huisartsenstandaard van de NHG bevelen het screenen van 
patiënten aan op problematisch alcoholgebruik in de eerste en tweede lijn. Het Partnership 
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Vroegsignalering Alcohol stimuleert deze beweging. Geen uitspraken worden hierbij echter tot dusverre 
gedaan over het zich eventueel meer terughoudend opstellen ten aanzien van het al dan niet inzetten 
van kortdurende (vroeg)interventies in relatie tot de leeftijd van de cliënt. 
Professionals in de 1e en 2e lijn worden wat dit betreft geconfronteerd met handelingsverlegenheid. Dit 
maakt dat de commissie dienaangaande een advies wil formuleren. 
 
Tijdens het genoemde congres in 2012 werden de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. Maak het alcoholgebruik te allen tijde bespreekbaar (uitvoering MDR, standaard) 
2. Betrek bij de beslissing tot interveniëren de mate waarin iemand voor zichzelf last ervaart, dan 

wel zijn of haar omgeving last/handelingsverlegenheid bezorgt 
3. Betrek bij de beslissing tot interveniëren de levensverwachting van betrokkene  

 
De commissie schaart zich achter de uitkomsten van dit congres. 

 
4.2.3 Richtlijnen 

 
Voor alle verslavingsvormen beveelt de commissie aan vooralsnog uit te gaan van de richtlijnen voor 
behandeling van volwassenen. Wel is de commissie van mening, dat programma's rekening moeten 
houden met deze doelgroep en dat de deskundigheid in het omgaan met de doelgroep 55-plussers 
bevorderd moet worden door: 
-  inschakelen ouderenzorgspecialisten ter consultatie 
-  ontwikkelen en ter beschikking stellen van factsheets met aandachtspunten voor de omgang 

met de doelgroep in relatie tot de problematiek 
 
4.2.4 Detoxificatie 

 
Ouderen hebben moeite met de doorsnee duur van detoxificatieprogramma's. Op basis van de literatuur 
kan niet gesteld worden dat zij naar verhouding meer ontwenningsverschijnselen hebben, de 
verschijnselen houden echter wel langer aan. Vanwege het feit, dat zij moeilijker herstellen, wordt in een 
aantal instellingen een detoxificatieperiode aangehouden die langer is dan de doorsnee periode. Uit de 
literatuur blijkt vooralsnog niet, dat een langere behandelduur nodig is, van het tegendeel is dit echter 
ook niet bekend.  
Bij Novadic Kentron en Victas zijn afzonderlijke protocollen voor ouderen geschreven. 
 
De commissie beveelt aan het nut en de werking van een langere detoxificatieperiode te onderzoeken, 

gebruikmakend van beschikbare programma’s in het land. 

 
4.2.5 Preventie 

 
De commissie is van mening, dat in Nederland nog onvoldoende aandacht bestaat voor de groeiende 
verslavingsproblematiek onder ouderen. Omdat vooral bij alcohol, benzodiazepinengebruik en gokken 
sprake is van nieuwe aanwas in de cliëntenpopulatie is bij deze verslavingen de inzet van preventieve 
interventies extra belangrijk. Probleem is, dat er nog onvoldoende zijn verkend. 
Wel wordt steeds meer bekend van de gunstige effecten van een integrale aanpak bij andere 
gezondheidsthema’s of bij andere leeftijdsgroepen, met name jongeren. Zo is de leeftijd, waarop 
jongeren starten met drinken in vier/vijf jaar tijd met ca. 2 jaar gestegen·. 
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Een integrale benadering bij jongeren richt zich op beschikbaarheidsbeperking (door middel van 
regelgeving en handhaving), op agendasetting, creëren van draagvlak en bewustwording, en op 
vroegsignalering en kortdurende interventies8. 
Sinds kort ontstaan op diverse plaatsen in het land initiatieven vanuit de 1e lijn, waarbij een integrale 
aanpak ingezet wordt, gericht op alcoholproblematiek bij ouderen in wijken (bijvoorbeeld bij de zgn. 
wijkateliers in Nijmegen, waarbij ook Iriszorg is betrokken). Hierin worden meerdere componenten van 
de succesvolle aanpak bij de jeugd betrokken. 
 
In het verlengde hiervan beveelt de commissie aan: 

1. Agendasetting  

 Aandacht voor de problematiek kan door: 
- regelmatige publicatie van prevalentiecijfers, zoals de LADIS-gegevens 
- campagnes, zoals ’40 dagen zonder alcohol’ (tevens een preventieve interventie, gericht op 

het doorbreken van gewoontegedrag) 
- projecten, zoals ‘Het eeuwige weekend’ 

2. Vroegsignalering in 0e, 1e en 2e lijn (producten beschreven op www.vroegsignaleringalcohol.nl). 
Standaard dient een anamnese plaats te vinden in deze settingen bij alcoholgerelateerde 
aandoeningen 

3. Alcoholbeleid bevorderen in zorgcentra (naar voorbeeld ‘Âld in ’n Jonkje’) 
4. Uitvoeren Multidisciplinaire Richtlijn door geïndiceerd structureel inzetten thiamine-toediening 

als preventief middel in 1e en 2e lijn. Hier wordt als voorbeeld ook verwezen naar het projecten 
zoals "Help, mijn buurman (ver)zuipt" waarin oudere alcoholverslaafden gezonde maaltijden 
krijgen aangeboden.  

 
4.2.6 Behandeling 

 
Algemeen 

Zoals in 4.2.3 naar voren is gebracht is de commissie van mening, dat vooralsnog uitgegaan moet worden 
van richtlijnen en protocollen, die voor volwassenen gelden, met inzet van enige hulpmiddelen. 
Daarbij is aangegeven dat werken met ouderenzorgspecialisten ter consultatie aan te bevelen is. 
Daarnaast is de commissie van mening dat hulpverleners in de verslavingszorg ten behoeve van ouderen 
speciaal voor deze doelgroep getraind zouden moeten worden en outreachend zouden moeten kunnen 
werken. Dit laatste vanwege de relatief grotere mobiliteitsbeperkingen bij ouderen en de behoefte aan 
laagdrempeligheid. De commissie baseert deze mening op de mondelinge informatie uit de landelijke 
inventarisatie. 
Speciaal wordt genoemd de groep met cognitieve problemen; of dit nu een dementie is of 
hersenbeschadigingen doet er niet toe. Met name hulpverleners die met deze doelgroepen werken 
hebben in het omgaan met ouderen en middelengebruik extra training nodig. 
 

Alcohol 

Om niet overal het wiel opnieuw uit te vinden dringt de commissie aan op verspreiding van best 

practices en goed beschreven programma’s, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit rapport. Met name 
wordt daarbij gewezen op de ouderenprogramma’s van Breburg/Reinier van Arkel, Vincent van Gogh en 
Victas.  
 

                                                           
8 zie hiervoor de Handreiking Gezonde Gemeente op: www.loketgezondleven.nl  
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Daarnaast dringt de commissie aan op het meer inzetten van zelfhulp en internetbehandeling. 
 
Medicijnverslaving 

Uit gesprekken met de adviescommissie, met name vanuit de inbreng van het lid Oude Voshaar wordt 
geconstateerd, dat de richtlijnen angststoornissen niet gevolgd worden vanwege de invloed van het 
benzodiazepinegebruik.  
Richtlijnen voor de aanpak van problematisch benzodiazepinegebruik bestaan niet.  
De commissie beveelt aan standaard de werkwijze te hanteren, geïntroduceerd door Oude Voshaar 
(2010, zie ook hoofdstuk 2). Afbouw van benzodiazepinegebruik kan volgens deze werkwijze in 4 tot 8 
weken. Bij voorkeur gecombineerd met cognitieve gedragstherapie (CGT), bijvoorbeeld de goed 
geprotocolleerde CGT insomnia.  
 
De commissie constateert, dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, dat deze alleen onvoldoende 
bekend en geïmplementeerd zijn.  
De commissie beveelt aan meer bekendheid te geven aan deze werkwijze (bijvoorbeeld door 
ambassadeurschappen). De commissie acht de introductie van een nieuwe Richtlijn hierbij niet nodig, 
tenzij zou blijken, dat dit de meest effectieve implementatiemethode zou zijn. 
 
4.2.7 Onderzoek 

 
De commissie heeft moeten constateren, dat het in Nederland ontbreekt aan voldoende onderzoek, 
zowel met betrekking tot de prevalentie van de problematiek van ouderen en verslaving, als met 
betrekking tot screening, diagnose en interventies. 
Op het eerste gezicht is behoefte aan onderzoek naar de volgende thema’s: 

1. De prevalentie van verslavingsproblematiek onder ouderen. Vooral ontbreekt het aan 
systematische registratie van aandoeningen en trauma’s in relatie tot gebruik en verslaving 
onder ouderen, zoals in de huisartsenpraktijk, op de SEH en op andere afdelingen van algemene 
ziekenhuizen 

2. Bestaande alcohol-screeningsinstrumenten in Nederland zijn niet toereikend, want deze zijn niet 
op specifieke problematiek van ouderen gericht. De in de Verenigde Staten ontwikkelde ARPS 
(Alcohol Related Problems Survey; Fink et al., 2002) is dat wel. Aanbevolen wordt dit instrument 
verder te ontwikkelen, een opzet hiertoe is vervaardigd door o.a. het IVO, Victas en de VU 
Amsterdam (zie bijlagen 7 en 8), financiering is slechts deels geregeld 

3. De evaluatie van veelbelovende interventies (zowel preventie als screening en behandeling), 
zoals: 
- Integrale aanpak wijkateliers  
- 40 dagen zonder alcohol 
- Screeningsinstrument ARPS 
- Behandelprogramma’s van Breburg/Reinier van Arkel, Victas en Vincent van Gogh 
- Detoxificatieprotocollen 

4. Ontwikkeling en onderzoek naar methodieken hoe om te gaan met cognitieve stoornissen bij de 
betreffende cliëntenpopulatie 

5. Meer onderzoek naar de specifieke aard van de problematiek, die ten grondslag ligt aan of in 
verband staat met de verslaving 

6. Meer exploiteren van bestaande databanken voor analyse, zoals LADIS en LASA. 
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Bijlage 1 Discussiehoofdstuk ZonMw-rapport:  Aartsen, M,  Van Tilburg, T, 
& Comijs, H.C. (2010). Ouderen en verslaving, een overzichtstudie. VU, 

Amsterdam 
 
Deze studie geeft een overzicht van wetenschappelijke kennis op het gebied van verslaving 
Aan middelen (alcohol, BZD, cannabis, heroïne, en cocaïne) bij mensen van 55 jaar en 
ouder. Drie databases werden doorzocht op relevante literatuur. Er is veel bruikbare 
informatie gevonden, maar er bleken al snel ook grote hiaten in de kennis over verslaving 
bij ouderen te zijn. Onderzoek naar cannabis, cocaïne en heroïne bij ouderen is vrijwel 
afwezig. Veel onderzoek is gericht op risicovol gebruik, maar onderzoek naar een verslaving 
volgens DSM criteria is zeer beperkt. Bovendien is veel onderzoek cross-sectioneel van aard 
zodat conclusies over oorzaken en gevolgen beperkt zijn. Bij onderzoek naar BZD gebruik 
werd niet altijd onderscheid gemaakt in juist gebruik, of gebruik buiten het voorschrijfgebied 
of gebruik langer dan wenselijk of noodzakelijk. Een bijkomend probleem is dat het 
merendeel van de studies gedaan is in Amerika, en die informatie is vanwege culturele 
verschillen niet zonder meer van toepassing in de Nederlandse situatie (Vaz De Almeida et 
al., 2005). 
 
Desalniettemin kan er op basis van de gevonden studies wel een contourschets gemaakt 
worden van de risicovolle alcoholgebruiker en mensen die (langdurig) BZD gebruiken. 
Onderzoek naar de relatie tussen alcohol en gezondheid laat consequent zien dat er een U-vormig 
verband bestaat. Gematigde gebruikers zijn gezonder dan risicovolle gebruikers en 
geheelonthouders. Dat ook geheelonthouders slechter af zijn is op het eerste gezicht 
merkwaardig, maar valt mogelijk te verklaren op basis van de grote heterogeniteit in de niet 
gebruikende groep. Niet drinken kan samenhangen met gebruik van bepaalde medicijnen en 
derhalve wijzen op aanwezigheid van ziekten, op een eerdere alcohol verslaving, maar ook 
op een gezonde leefstijl. 
 
Risicovolle alcohol gebruikers zijn vaker een man (2-5 keer zo vaak), leven in sociale milieus 
waarin alcoholgebruik niet wordt afgekeurd, zijn hoger opgeleid, roken vaker, zijn vaker 
alleenstaand of depressief en hebben mogelijk slechtere cognitieve functies. De gevolgen 
van risicovol alcohol gebruik zijn afname van mentale gezondheid en verhoogde mortaliteit. 
Over de oorzaken van alcoholverslaving is nauwelijks iets bekend. Met het ouder worden 
gaat de gemiddelde consumptie bij ouderen omlaag, behalve bij risicovol drinkende vrouwen 
die hun gebruik niet aanpassen aan het ouder wordende lichaam. 
 
Twaalf tot 32% van de ouderen gebruikt BZD. De BZD gebruiker is twee keer zo vaak een 
vrouw, vaker depressief of een andere psychiatrische aandoening en is vaker in een 
slechtere fysieke conditie. Bij BZD zijn psychiatrische stoornissen zoals angst en depressie 
vaak aanleiding om BZD voor te schrijven. Gevolgen van langdurig gebruik zijn cognitieve 
schade, verhoogde kans op heupfracturen, mogelijk verminderde mobiliteit en verminderde 
ADL capaciteit. Kennis over ontwikkelingen in gebruik met het ouder worden is inmiddels 20 
jaar oud. Het is nog onduidelijk of de trend in toegenomen voorschrijfgedrag zich heeft 
voortgezet, zeker nu in 2009 veel van deze medicijnen niet meer worden vergoed door de 
ziektekostenverzekering. 
 
Voor informatie over gebruik van cannabis, heroïne en cocaïne kunnen we ons slechts 
beroepen op een Amerikaanse studie. Van de drie wordt cannabis het meest gebruikt, met 
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name door 50-64 jarigen (jaarprevalentie 3,89% en bij 65+ 0,69%). Minder dan 1 procent 
van de ouderen gebruikt cocaïne en heroïnegebruik is niet geconstateerd bij 65 plussers, 
maar wel in de groep van 50-64 (jaar prevalentie 0,08%). Oorzaken of gevolgen van een 
verslaving aan een van de drie middelen bij ouderen zijn voor zover wij konden nagaan nog 
niet vastgesteld. 
 
Samenvattend blijkt dat kennis van middelengebruik bij ouderen zich nog voornamelijk 
beperkt heeft tot het beschrijven van psycho-bio-sociale kenmerken van ouderen die 
risicovol alcohol en BZD gebruiken. Kennis van prevalentie, oorzaken, gevolgen en 
kenmerken van ouderen die volgens DSM criteria verslaafd zijn aan een van de onderzochte 
middelen is nog zeer beperkt. Een effectieve preventie van verslaving aan middelen bij 
ouderen, alsmede kennis van effectieve therapieën is op basis van het huidige kennisniveau 
nog niet mogelijk. Op het gebied van de universele en selectieve preventie is op 
populatieniveau meer onderzoek nodig naar oorzaken en gevolgen van risicovol gebruik, 
vooral op het gebied van gebruik van cannabis, heroïne en cocaïne. Voor een effectieve 
geïndiceerde of zorggerichte preventie is onderzoek nodig in patiënten populaties van 
verslavingsklinieken. 
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Bijlage 2 Samenstelling adviescommissie Ouderen en Verslaving 
 
Voorzitter: Rob Bovens (Trimbos-instituut/Lector Verslavingspreventie, Windesheim) 
 
Secretarissen: Dick van Etten (Verpleegkundig Specialist GGZ, Behandelcoördinator ouderen, Victas) 
(en mede- Susanne Weingart (Wetenschappelijk Medewerker, Trimbos-instituut) 
 auteurs)  
 
Leden:  Marja Aartsen (Onderzoeker Faculteit Sociale Wetenschappen, VU) 

Carolien Smits ( Lector Innoveren in de ouderenzorg, Windesheim) 
Julia van den Berg (Onderzoeker, Parnassia) 
Richard Oude Voshaar (Hoogleraar Ouderenpsychiatrie, UMCG) 
Hans Post (Verslavingsarts, Victas) 
Klaas Arts  (Gedragsneuroloog, ProPersona/Wolfheze) 
Liesbeth van Beemen (GZ-Psycholoog ouderenzorg, Korsakov Kenniscentrum)  
Daniëlle Schoonbrood (Psychiater, Arkin) 
Maarten Jansen op de Haar (Klinisch Psycholoog, Reinier van Arkel) 

 
Meelezer: Jos Oude Bos (Voorzitter Zwarte Gat) 
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Bijlage 3 Kenmerken ouder worden  

Vrij vertaalt uit: Inleiding gerontologie en geriatrie, onder redactie van Dr. F. Eulderink, Dr. T.J. Heeren, 
Dr. D.L. Knook, Dr.G.J. Ligthart vierde herziende druk ( 2008). 

1 Verminderde homeostase 
Het lichaam van een oudere is minder goed in staat om bij verstoring te compenseren, oudere zijn 
daardoor kwetsbaarder geworden. Op zowel de psychisch, als lichamelijke als sociaal deelgebied. 

2 Snelle achteruitgang  
Door een vermindering van de reserve van de verschillende organen 

3 vele complicaties 
De ouderen neigt naar het ontwikkelen van complicaties dit doordat er een verhoogde kwetsbaarheid is. 
Vooral immobiliteit, instabiliteit, urine-incontinentie en psychiatrische aandoeningen spelen een rol, 
maar ook life events spelen een rol. 

4 vertraagd herstel of niet volledig herstel 
Bij ouderen verloopt het herstel van ziekten vaak traag en soms is deze zelfs onvolledig. 

5 anders presenteren van ziekten 
Redenen waarom screening en diagnostiek bij ouderen en dan vooral op hogere leeftijd moeilijken is dan 
bij jongere volwassenen komt doordat ziekten en klachten vaak anders gepresenteerd worden. Er zij vier 
algemene klachten, ook wel de Giants of Geriatrics genoemd, waarmee een oudere patiënt zijn klachten 
kan presenteren: Immobiliteit, instabiliteit, incontinentie van urine en intellectuele achteruitgang. 

6 multipathologie 
DE ouderen met een verslavingsprobleem heeft bijna altijd meerdere aandoeningen waardoor het een 
geriatrisch patiënt wordt. Er zijn problemen op meerdere levensgebieden, zowel somatisch, psychisch 
en/of sociaal, spiritueel. 

7 somato-psycho-sociale-spirituele verwevenheid 
Oudere met somatische aandoeningen kunnen psychische gevolgen daarvan krijgen. Echter een 
psychische aandoening kan ook een uiting zijn van iets somatisch, sociaals of spiritueels. Het is van 
belang om een goede anamnese op deze gebieden af te nemen. Goed uitvragen van de psychosociale 
context op levensloop met daarin belangrijke levensgebeurtenissen zijn van belang.  

8 leeftijdsspecifieke ziekten 
Hierin zijn twee vormen te onderscheiden. Ziekten die vooral bij de oudere mens voorkomen, te denken 
valt aan de ziekte van Parkinson, dementiesyndromen, rheuma/arteriitis temporalis. Ziekte die op 
jongere leeftijd al zijn begonnen en zich sluipend ontwikkelen, te denken valt aan artrose osteoporose of 
longemfyseem. 

9 gewijzigde farmacokinetiek en –dynamiek 

Door verandering van de farmacokinetiek en dynamiek kunnen de plasmaspiegels tot hogere waarden 
leiden. Dus ook het gebruik van middelen kunnen tot hogere waarden lijden gevaar is eerder intoxicatie 
van middelen of medicatie   
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Bijlage 4 Trefwoorden alcoholgebruik 

 

Uit: Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol 2009 

Glossarium 
De in het glossarium vermelde trefwoorden zijn tot stand gekomen met hulp van dr. J.J.E. van Everdingen, 

hoofdredacteur van Pinkhof Medisch Woordenboek. Op deze omschrijvingen rust copyright. 
Alcoholafhankelijkheid 
syn.alcoholverslaving combinatie van lichamelijke afhankelijkheid (tolerantie, onthoudingsverschijnselen 
of drinken om te verlichten/vermijden), psychische afhankelijkheid (hunkering, drang, ‘craving’), 
controleverlies (vaak in grote hoeveelheden of langere tijd gebruiken, steeds meer van het middel nodig 
hebben voor het gewenste effect (gewenning); langdurige wens/niet succesvolle pogingen om te 
minderen/stoppen; middel gebruiken tegen onthoudingsverschijnselen) en lichamelijke en/of sociale 
gevolgen van het gebruik (veel tijd besteden om aan het middel te komen of om er van te herstellen, 
opgeven van belangrijke bezigheden thuis, op school, op het werk, of de vrije tijd en doorgaan met het 
gebruik ondanks het besef dat dit veel problemen oplevert. Van al deze kenmerken wordt psychische 
afhankelijkheid tegenwoordig gezien als het centrale kenmerk, terwijl controleverlies en lichamelijke 
en/of sociale beperkingen veeleer worden gezien als gevolgen 
Alcoholmisbruik 
schadelijk alcoholgebruik waarbij met regelmaat zo veel wordt gedronken, dat de gebruiker ondanks 
evidente nadelige lichamelijke, geestelijke of sociale gevolgen (ontslag door autorijden onder invloed, 
mishandeling van familieleden onder invloed, herhaalde problemen met politie of justitie e.d.) doorgaat 
met drankgebruik; wordt in verband gebracht met een significant toegenomen risico op opgelukken, 
geweld en suïcide; er is geen controleverlies, craving of van lichamelijke afhankelijkheid, maar wordt wel 
als een lichte vorm of in sommige gevallen als een voorstadium van alcoholafhankelijkheid beschouwd: 
zie ook alcoholisme, alcoholintoxicatie, dipsomanie  
Alcoholverslaving 
zie alcoholafhankelijkheid 
Afhankelijkheid 
het geheel van cognitieve, gedragsmatige en fysiologische verschijnselen waardoor een verslaafd iemand 
een middel blijft gebruiken ondanks significante problemen, inclusief de drang om (steeds meer van) een 
stof (drug) te gebruiken om zo de positieve psychische effecten hiervan te ervaren en/of om vervelende 
effecten van onthouding te vermijden. 
zie ook alcoholafhankelijkheid  
Detoxificatie 
afbouw van overmatig alcoholgebruik  
Problematisch alcoholgebruik 
drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen dan wel 
verhindert dat de bestaande problemen adequaat worden aangepakt; de geconsumeerde hoeveelheid 
alcohol is daarbij van ondergeschikt belang  
Gematigd alcoholgebruik 
syn recreatief gebruik, sociaal gebruikdrinkpatroon dat niet direct leidt tot lichamelijke klachten en/of 
psychische of sociale problemen; de Nationale Drug Monitor hanteert hiervoor bij vrouwen maximaal 14 
glazen alcohol per week en bij mannen maximaal 21 (overeenkomend met ca. 10 gram pure alcohol per 
glas), zonder dat zij twee of meer opeenvolgende dagen > 5 (vrouwen) of > 6 (mannen) glazen alcohol 
per dag drinken  
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Bijlage 5 BENDEP-SRQ 
Uit: Kan C.C. (2012) Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire –korte versie. UMC St. 
Radboud Nijmegen.
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Bijlage 6 AUDIT C  

Uit: Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol 2009 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 
De AUDIT is bij het standaard afkappunt van acht iets minder sensitief en meer specifiek bij vrouwen dan 
bij mannen (Cherpitel & Borges, 2000; Cherpitel & Clark, 1995; Steinbauer e.a., 1998). Daarom zou het 
beter zijn het afkappunt voor vrouwen naar vijf of zes te verlagen (Reinert & Allen, 2002). De AUDIT is 
ook geëvalueerd op een eerstehulpafdeling (Piccinelli, 1997), bij drugsgebruikers, (Skipsey, 1997), 
werklozen (Clausen, 1993), studenten (Fleming, 1991), in een psychiatrisch ziekenhuis (Hulse, 2000), bij 
patiënten opgenomen op de afdeling interne geneeskunde en ouderen (O’Connell, 2004; Powell & 
McInnes 1994). De AUDIT blijkt betrouwbaar en intern zeer consistent; kleine variaties in de vragen 
hebben geen consequenties voor de uitkomst (Lapham, 1998). Ook blijkt de AUDIT toepasbaar bij andere 
culturen (Volk, 1997). De AUDIT lijkt bruikbaar bij adolescenten, maar de resultaten van de AUDIT onder 
415 jongeren waren beter bij een afkappunt van vier. Dit kan verklaard worden doordat bij hen vaker 
sprake is van binge drinken (Chung, 2000). Gestructureerde vragenlijsten lijken minder geschikt als er 
(mogelijk) belangrijke negatieve consequenties aan verbonden kunnen zijn voor de betrokkenen bij het 
aantonen van alcoholisme. Maggia (2004) vond een stijging van 19 tot 60% voor een AUDIT-score, 
passend bij een alcoholprobleem bij gevangenen bij aankomst en twee weken later.  
Ook bij psychiatrische patiënten wordt alcohol- en drugsgebruik in zelfrapportering ondergerapporteerd 
(De Beaurepaire, 2007). 
De AUDIT-C bestaat uit de eerste drie vragen van de AUDIT en blijkt in validiteit weinig te verschillen. Het 

voordeel is dat deze vragen in de praktijk gemakkelijk te onthouden en te scoren zijn. Bij een afkappunt 

van vijf voor mannen was de sensitiviteit 92% en de specificiteit 74%, voor vrouwen heeft een afkappunt 

van vier de beste waarden van respectievelijk 91 en 68% bij onderzoek in de eerste lijn (Gual, 2002). 

 

AUDIT-C 
 

Vragen/score 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

Hoe vaak drinkt u 
alcohol? 

 

nooit 

 

maandelijks 
of minder 

 

2-4 keer per 
maand 

 

2-3 keer per 
week 

 

4 keer of vaker per 
week 

 

Hoeveel drinkt u op 
een typische dag dat u 
alcohol gebruikt? 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-9 

 

10 of meer 

 

Hoe vaak drinkt u 
meer dan zes glazen 
per gelegenheid? 

 

nooit 

 

minder dan 1 
per maand 

 

maandelijks 

 

wekelijks 

 

(bijna) dagelijks 
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Bijlage 7 ARPS – Screening & feedback  
Uit: ARPS – Screening & feedback, Schoenmakers T., 2013 
 
Alcoholproblematiek onder ouderen in Nederland is de laatste jaren explosief gestegen (Ouwehand et al. 
2011; Weingart 2009). Niet alleen drinken ouderen meer dan vroeger, alcoholgebruik wordt ook 
riskanter voor de gezondheid naarmate men ouder wordt. Dit komt doordat ouderen meer medicatie 
gebruiken wat vaak slecht combineert met alcohol. Verder hebben ouderen een verminderde fysieke 
gesteldheid waardoor alcohol minder goed verwerkt wordt en waardoor bijvoorbeeld valincidenten tot 
ernstige problemen kunnen leiden. Tevens leidt alcoholgebruik ook tot een verdere verminderde 
geestelijke gesteldheid (Moore et al. 1999). Al deze zaken dragen bij aan een verminderde kwaliteit van 
leven, en grotere zorgbehoefte. 
Het riskante alcoholgebruik van ouderen wordt binnen de zorg vaak niet herkend (Aartsen et al. 2010). 
Het ontbreekt zowel ouderen als professionals vaak aan kennis over wanneer alcoholgebruik wel of niet 
riskant is. Verder vinden zorgprofessionals het moeilijk om riskant alcoholgebruik met ouderen te 
bespreken (Risselada & Schoenmakers 2010). Er bestaat een sterke behoefte deze situatie te verbeteren.  
Bestaande alcohol-screeningsinstrumenten in Nederland zijn niet toereikend, want deze zijn niet op 
specifieke problematiek van ouderen gericht. De in de Verenigde Staten ontwikkelde ARPS (Alcohol 
Related Problems Survey; Fink et al., 2002) is dat wel. Het instrument kan zowel in verzorgingshuizen 
(papieren versie) als door zelfstandig levende ouderen (online versie) gebruikt worden. Dit instrument is 
een vragenlijst die ouderen zelfstandig of met iemand anders kunnen invullen, waarna zij feedback 
krijgen over hun alcoholgebruik. In de feedback wordt duidelijk beschreven waarom hun alcoholgebruik 
eventueel riskant of schadelijk is. Deze kennis kan door ouderen zelf of in gesprek met zorgprofessionals 
gebruikt worden om riskant alcoholgebruik te verminderen. Buitenlands onderzoek laat zien dat de ARPS 
meer ouderen met riskant en schadelijk alcoholgebruik signaleert en dat de persoonlijke feedback het 
riskant alcoholgebruik vermindert (Fink, Tsai, et al. 2002; Fink et al. 2005).  
Om de ARPS door te ontwikkelen voor de Nederlandse situatie zijn de volgende stappen nodig:  
- Ontwikkeling: vertaling ARPS en feedback, aanpassing aan Nederlandse richtlijnen en specifieke 

medicatie, expertconsultatie vanuit verschillende disciplines, ontwikkeling online versie. 
- Testen van de ARPS: focusgroepen met ouderen t.b.v. begrijpelijkheid, en een pilot onder 

ouderen t.b.v. scoring en werking online versie. 
- Verspreiding: o.a. handleiding, artikel in vakblad, seminar. 
Het IVO (Tim Schoenmakers) i.s.m. Dick van Etten (Victas), Marja Aartsen (VU gerontologie),  Romke van 
Balen (zorgorganisatie Laurens) en Arlene Fink (ontwikkelaar van de ARPS, University of California) 
zoeken naar fondsen om dit project te financieren. In totaal is er €99.370 nodig om de ARPS door te 
ontwikkelen voor de Nederlandse situatie en te verspreiden.  
 
Aartsen, M.J. et al., 2010. Een multicenterstudie naar betrouwbaarheid , validiteit en gevoeligheid voor verandering van de 
HONOS65+ binnen de ouderenpsychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52(8), pp.543–553. 
Fink, A. et al., 2005. An evaluation of an intervention to assist primary care physicians in screening and educating older patients 
who use alcohol. Journal of the American Geriatrics Society, 53(11), pp.1937–43.  
Fink, A., Tsai, M.C., et al., 2002. Comparing the alcohol-related problems survey (ARPS) to traditional alcohol screening measures 
in elderly outpatients. Archives of gerontology and geriatrics, 34(1), pp.55–78.  
Fink, A., Morton, Sally C, et al., 2002. The alcohol-related problems survey: identifying hazardous and harmful drinking in older 
primary care patients. Journal of the American Geriatrics Society, 50(10), pp.1717–22. 
Moore, A.A. et al., 1999. A new paradigm for alcohol use in older persons. Medical care, 37(2), pp.165–79. Ouwehand, A.W. et 
al., 2011. Kerncijfers verslavingszorg 2010. Landelijk alcohol en drugs informatie systeem, Houten. 
Risselada, A. & Schoenmakers, T.M., 2010. Vroegsignalering, behandeling en verwijzing van problematische drinkers in de 
Rotterdamse huisartsenpraktijk. Evaluatie van een pilot project., Rotterdam. 
Weingart, S., 2009. Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007), Utrecht. 
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Bijlage 8 ARPS  Uit: Fink et al (2005) An Evaluation of an Intervention to Assist Primary Care 
Physicians in Screening and Educating Older Patients Who Use Alcohol.  Vertaling: Dick van Etten. 
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Bijlage 9 Benaderde instellingen en organisaties 

 Instelling Behandeling Preventie Ontwikkeling Onderzoek  Anders  

1 AA-Nederland     Zelfhulp 

2 Arkin-Jellinek X* X*    

3 Arkin-Mentrum 
ouderenzorg 

X X    

4 Bouman GGZ X     

5 Brijder verslavingszorg X X    

6 Context Haaglanden  X    

7 De Hoop GGZ   X* X*  

8 Emergis X X    

9 GGZ Breburg X     

10 Iriszorg  X X X   

11 InTact     Zelfhulp 

12 IVO   X X  

13 Mirage Minnesota 
Company 

X     

14 Mondriaan GGZ 
Sittard 

X X    

15 Mondriaan GGZ 
Maastricht 

X X    

16 Mondriaan 
ouderenzorg 

X X    

17 Novadic-Kentron X X X X  

18 Parnassia  X   X  

19 Reinier van Arkel Groep X   X  

20 Sprink  X    

21 Trimbosinstituut  X X  X 

22 Tactusverslavingszorg X X X   

23 Victas X X    

24 VNN Leeuwarden X X X   

25 VNN Groningen X X    

26 Vincent van Gogh X X    

27 Vriendenkring 
Nederland 

    Zelfhulp 

28 Zelfhelp Nederland     Zelfhulp 

29 Stichting Gratis stoppen 
met drinken 

    Zelfhulp 
(particulier) 

30 PVA   X   

31 Zorg Groep Gelderland 
Zuid/ Radboud  

  X X  

32 CGL    X  

33 Het zwarte gat     Zelfhulp 

 

* Bij één instelling kunnen een of meerdere van de volgende afdelingen zijn benaderd, te weten 
behandeling, preventie, ontwikkeling en/of onderzoek.  
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Bijlage 10 Projectlijst 

Behandeling 

1999  RIAGG Zwolle:  Slaapmutsje of slaappil, verslaving bij ouderen M. Hover en A. van Enk 
2005  Novadic-Kentron: Werken aan een toekomst. Inrichting van een  behandelondersteunende 
 verblijfsafdeling voor de derde levensfase.  J. Indencleef,T. Adriaens, W. Booltink, R. Kamal, M. 
 Kerkhoven, C. van Vegchel, W. Valk en M. Reddemann. 
2007  Victas: Detoxificeren van aan alcohol verslaafde ouderen, Detoxprotocol. D.M. van Etten. 
2008  Victas: 55+ Groep. M. op de Weegh en J. Bakker. 
2008  Victas: Een Hoofd Vol Herinneringen, Reminiscentie groep. D.M. van Etten 
2008  IVO: Module Veilig drinken op leeftijd. A. Risselada. 
2009  IVO: Veilig drinken op leeftijd, Screening en behandeling van alcoholproblematiek bij ouderen in 
 de huisartsenpraktijk. A. Risselada, M. Kleinjan & H. Jansen. 
2010  Reinier van Arkelgroep: Zorgprogramma, Psychiatrie & Middelenafhankelijkheid bij ouderen.  
 M. Jansen op de Haar. 
2010  GGz Breburg groep/Novadic-Kentron: Leefstijltraining voor ouderen, Handleiding voor de trainer; 
 H. Duine, S. van de Ven, A. van der Linden, P. Gottmer. 
2010  Novadic-Kentron: Klinische Zorg Ouderen Vught, beschrijving zorgprogramma. 
2010 Novadic-Kentron: Omschrijvingen klinische zorg: Motivatie workshop Dubbeldiagnostiek, 
 Goldsteintraining, DD: sociale vaardigheidstraining, terugvalpreventiegroep, dagbesteding / 
 activiteitenbegeleiding, dagopening, module informatieavonden naastbetrokkenen, 
 interactiegroep, nazorggroep, terugvalanalyse (TVA), themagroep, weekdoel bespreking, 
 weekend voor- en nabespreking, kennismakingsgesprekken, Pb gesprekken. 
2011  Reinier van Arkelgroep: Zorgpad, Psychiatrie & Middelenafhankelijkheid bij ouderen. 
2011  Reinier van Arkelgroep: Richtlijn detoxificatie van alcoholafhankelijkheid. P.E. Höppener en   
 L. Breuning. 
2011  Vincent van Gogh: Gezond & plezierig ouder worden Grip op je alcoholgebruik, trainingen voor 
 55-plussers Werkboek individuele training 55+. S. Brugman. 
2011  Vincent van Gogh: Gezond & plezierig ouder worden Grip op je alcoholgebruik, 
 trainingen voor 55-plussers Werkboek groepsgerichte training 55+. S. Brugman. 
2012 Arkin: werkboek voor een gezonde leefstijl voor ouderen. D. Schoonbrood 
2012  ParnassiaBavoGroep: Zorgprogramma Verslaving ‘Ouderen en alcohol’. 
2012  Brijder verslavingszorg: Ouderen en alcohol, expertgroep ouderen en Alcohol. A. van Kerkwijk, 
 M. Commandeur, N. den Hollander & W. Lustenhouwer. 
2012  Brijder verslavingszorg: Behandelprogramma ouderen en alcohol. Informatie en  oefeningen voor 
 cliënten.  A. van Kerkwijk, M. Commandeur, N. den Hollander & W. Lustenhouwer. 
2012  Brijder verslavingszorg: Detoxificatie ouderen en alcohol.  
2012  GGZ Transcenda: Aanbesteding 2013 F. Thomas, A. Berg, R. Nuchelmans, S. Oost, Y. Vreeker, 
 A. van de Drift , R. Tijmensen, M. Siebenlist & M. van Leeuwen. 
2012  Victas: Module Dramatherapie, een kortdurende dramamodule voor ouderen en een 
 verslavingsproblematiek. M.  van den Heuvel. 
 

Preventie 

2005  Verslavingszorg Noord Nederland/ GGD Fryslân: Alcohol en Ouderen in de Friese verzorgings- en 
 verpleeghuizen, Een voorstel voor een integraal preventieproject ‘Âld en in jonkje?’. 
2005  Verslavingszorg Noord Nederland : Opzet deskundigheidsbevordering en voorlichting rondom 
 verantwoord alcoholgebruik in de Friese verzorgings- en verpleeghuizen. 
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2005  Verslavingszorg Noord Nederland : Voorstel aanname aandachtsvelder(s)/consulent(en) 
 ‘Ouderen’. 
2005  Verslavingszorg Noord Nederland: folder ‘Âld en in jonkje?’ Informatie over verantwoord 
 alcoholgebruik op oudere leeftijd. 
2006  Psychomedisch Centrum Parnassia, Den Haag: Project "Problematisch Middelengebruik bij 
 zelfstandig wonende ouderen in Zuid Holland Noord". A. Hulleman en M. Hofman. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland : ‘Âld en in jonkje?’ Eindverslag van het project ‘Alcohol en 
 Ouderen in de Friese verzorgings- en verpleeghuizen’. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: Module Alcohol & Ouderen in de Friese Verzorgings- en 
 Verpleeghuizen Module 1A: Deskundigheidsbevordering Management. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: Project Alcohol & Ouderen in de Friese Verzorgings- en 
 Verpleeghuizen Module 2:  Deskundigheidsbevordering  Teamleiders. In het kader van project 
 ‘Âld en in jonkje?’. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: Project Alcohol & Ouderen in de Friese Verzorgings- en 
 Verpleeghuizen Module 3A: Basismodule Verzorgenden In het kader van project ‘Âld en in 
 jonkje?’. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: Project Alcohol & Ouderen in de Friese Verzorgings- en 
 Verpleeghuizen Module 3B: Deskundigheidsbevordering Verzorgenden In het kader van project 
 ‘Âld en in jonkje?’. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: Opzet deskundigheidsbevordering Module 4: Huisartsen In 
 het kader van project ‘Âld en in jonkje?’. 
2007  Verslavingszorg Noord Nederland: opzet alcoholbeleid In het kader van project ‘Âld en in jonkje?’ 
2007  Mondriaan Zorggroep en GGZ Noord- en Midden Limburg: Projectplan Preventieprogramma 
 Vroegsignalering Problematisch Alcoholgebruik Regio  Limburg 2008-2009. 
2007  Psychomedisch Centrum Parnassia: Verslag project "Problematisch alcohol- en medicijngebruik 
 bij zelfstandig wonende ouderen". A. Hulleman. 
2009 Parnassia Bavo Groep: Informatiepakket Ouderen en Alcohol. "Een frisse blik op alcohol".  
2009  Parnassia Bavo Groep: Checklist alcoholgebruik bij ouderen. "Een frisse blik op alcohol".  
2009  Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie/Trimbos-instituut: Trainershandleiding t.b.v. het 
 invoeren van het Protocol ouderen, alcohol en vallen. D. van Etten & S. Weingart. 
2010  Novadic-Kentron/Unie KBO: Gezond genieten. Alcoholgebruik in het kader van gezond ouder 
 worden en blijven - handleiding voor gespreksleiders/voorlichters. In het kader van "Het eeuwige 
 weekend". R. Egelmeer, R. Jansen en A. van Balkom. 
2010  Partnership Vroegsignalering: Protocol ouderen, alcohol en vallen op de SEH. S. Weingart & 
 D. van Etten. 
2010  Arkin: Draaiboek project vroegsignalering Amsterdam, Vroegsignalering  alcohol in 
 multidisciplinaire teams van een gezondheidscentrum. M. Brouwer.  
2011  Novadic-Kentron/Unie KBO: Verslag afronding "Het eeuwige Weekend" . 
2012  Novadic-Kentron/Unie KBO: Interventie onder ouderen/diëtisten In het kader van "Het eeuwige 
 weekend". 
2012  Arkin: Vroegsignalering van alcoholproblemen bij ouderen. Onderzoek naar de   
 randvoorwaarden voor implementatie van het protocol vroegsignalering van alcoholproblemen 
 bij ouderen (55+)  in een algemeen ziekenhuis.   M. Brouwer.  
2012  GGZ Breburg:  Informatiebijeenkomst ‘Senioren en verslaving’. 
2012  Iriszorg: Productkaart Alcohol en medicijnen Kennis-update voor het ouderenwerk. 
2012  Iriszorg: Productkaart Een goed gesprek Training voor het ouderenwerk. 
2012  Iriszorg: Draaiboek Training Alcohol en medicijnen. R. Elfrink. 
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Onderzoek 

2009  Gijsbertsen, S. & Hoof, T. van.  Alcohol- en medicatieverslaving van de  (Malie)baan. Zwolle, 
 Hogeschool Windesheim/Utrecht Centrum Maliebaan. 
2011 Velden, C. van der. Overmatig alcoholgebruik bij ouderen. VU Amsterdam/Trimbos-instituut 
2011  Weicht, B. & Wallet, M. Ketenzorg Alcoholproblemen ketenzorg als integrale, sluitende aanpak b
 binnen Flevoland. CMO Flevoland. 
2012  Scholten, A., Baerveldt, J. & Hendriks, C. Babyboom: De kater komt later? Afstudeeronderzoek 
 Alcoholgebruik  onder babyboomers. Ede, Hogeschool Ede/Hogeschool Windesheim Zwolle  
2012  Hospers, A., Bouwmeester, L., Galen, M. van & Graaf, M. de. 40 dagen zonder alcohol. 
 Onderzoeksverslag Ouderen en Alcohol. Zwolle, Hogeschool Windesheim. 
2013 Bovens, R., Goede, M. de, Haselkamp, S. van de & Llapastica, F. De invloed van het project ’40 

dagen zonder alcohol’ op cognitie en slaap in twee regio’s. Hogeschool Windesheim/Hogeschool  
Saxion (in press) 
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Bijlage 11 E-health interventies en ouderen in cijfers 

 
Tactus Verslavingszorg:  DeBazen 2011 en 2012 

Door: Marloes Postel 
Alcoholdebaas.nl (n=785) Range leeftijden 19-83 jaar 

Leeftijd Percentage 

55-59 11.6% 

60+ 10.7% 

Benzodebaas.nl (n=30) Range leeftijden 25-70 jaar 

Leeftijd Percentage 

55-59 23.3% 

60+ 13.3% 

Cannabisbaas.nl (n=90) Range leeftijden 19-56 jaar 

Leeftijd Percentage 

55-59 1.1% 

60+ 0% 

Gokkendebaas.nl (n=147) Range leeftijden 18-75 jaar 

Leeftijd Percentage 

55-59 4.8% 

60+ 1.4% 

 
VICTAS centrum voor verslavingszorg 

Aanmeldingen E-Health, Ewout Nonhebel 
2011: 30 (daarvan betroffen het zes 55plus aanmeldingen) 
2012: 29 (daarvan betroffen het zes 55plus aanmeldingen) 
 
Brijder verslavingszorg:  www.alcoholondercontrole.nl    

In 2012 kregen wij 262 aanmeldingen, de geboortedata van deze mensen is onbekend, want dit zijn 
cijfers uit Google Analytics.  
In 2012 werden 210 mensen toegelaten tot de 100% online module Alcohol onder Controle. De andere 
52 mensen zijn doorverwezen naar een andere vorm van hulp. Meestal naar een instelling voor 
verslavingszorg in de buurt, meestal omdat de problematiek te zwaar is voor een programma 
dat helemaal via internet verloopt.  
Van de mensen die zijn toegelaten tot het programma weet ik de geboortedata wel. Van de 210 mensen 
zijn er 71 geboren voor 1957, dus 1/3 van de deelnemers bij ons was in 2012 55 of ouder.  
Als je het wilt weten vanaf 1956 dan gaan er nog 5 mensen vanaf en gaat het om 66 mensen van de 210. 
 
Jellinek Informatie online behandelingen 11 februari 2013 

Behandeling Aantal behandelingen 2012 Aantal 55+  
2012 

Aangepast aan 
oudere leeftijd? 

Online zelfhulp 1832, waarvan 1024 alcohol 304 nee 

mijnjellinek.nl 
(online behandeling) 

64 12 nee 

Combinatie persoonlijk 
contact en onlinebehandeling 

213 21 nee 

 



60 
 

  



61 
 

Bijlage 12 Opzet Factsheet 
 

Doelgroep voor deze factsheet: verplegend en verzorgend personeel, artsen, maatschappelijk werk, 
welzijnswerk ouderen, fysiotherapeuten en psychologen uit de 1e en 2e lijn. 
 
1. Algemene informatie over verslaving en ouderen in Nederland 
  
2. Signaleren van alcoholgebruik 

• Symptomen 

• Vindplaatsen 

• Valpreventie  
 
3. Screening en Diagnosticeren van een verslavingsprobleem bij ouderen  
  
4. De senior in behandeling, specifieke fysieke aspecten 

• Ontwenning  

• Tolerantiedrempel 

• Lever 

• Diabetes 

• Hart- en vaatziekten 

• Maag- darmklachten 

• Vitamine B insufficiëntie 

• Slapen 
 
5. De senior in behandeling, psychische en sociale aspecten 

• Ontwenning 

• Cognitie  

• Reminiscentie 

• Zingeving  

• Maatschappij  
 
6. Tips (apart benoemd of over de factsheet in kaders) 

• Contact krijgen en vasthouden 
• Benadering  
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Bijlage 13 Overzicht gebruikte literatuur van onderzoeken m.b.t. ouderen, 

middelengebruik en behandeling  

Eerste 

auteur 

Jaartal  Leeftijd Opmerkingen en cijfers 

Voyer 2010 > 65 Onderzoek naar toepasbaarheid van vragen naar 
benzodiazepinegebruik. N = 2785. 95% specificiteit en 97% 
sensitiviteit. 

Aalto 2011 > 55 Onderzoek naar toepasbaarheid van de AUDIT-C bij ouderen. N = 804. 
Vergelijkbaar met volwassenen, scores moeten worden aangepast. 

De las 
Cuevas 

2000 - Onderzoek naar toepasbaarheid van SDS bij benzodiazepinegebruik. N 
= 100; test met 94% specificiteit en 98% sensitiviteit. 

Kan 2011 - Bendep SRQ 

Ayres 2012 > 55 Harmreductie bij oudere druggebruikers 

Lin 2010 > 65 Onderzoek naar telefonische SBI. N = 130 Risicovol drinken 
verminderd niet, hoeveelheid gedronken eenheden neemt significant 
af. 

Moore 2010 > 60 Onderzoek naar SBI. N = 631 Risicovol drinken vermindert niet, 
hoeveelheid gedronken eenheden neemt significant af. Met 
medegebruik van Minnesotamodel. 

Oude 
Voshaar 

2012 > 55 Een op de 4 gebruikers van benzodiazepinen kan stoppen na 
psychoeducatie, twee op de drie cliënten met een afbouwschema 
onder begeleiding van een arts, cognitieve gedragtherapie is nodig bij 
additionele problemen.  

Outlaw 2012 > 50 Groepsinterventie, 18 sessies. N = 199. Gemiddelde leeftijd = 59 jaar. 
42% rondde programma af. bingen neemt af, emotionele problemen 
en stress verminderen. Grotere therapietrouw aan voorgeschreven 
medicatie. 

Rajaratam 2009 > 55 Harmreductie bij oudere druggebruikers 

Sarte 2007 > 60 Logitudinaal onderzoek naar genderverschillen in behandeling. N = 
127, na 7 jaar N = 84, deels door sterfte. Minnesotamodel. Vrouwen 
blijven in poliklinische behandeling langer abstinent dan mannen.  

Schonfeld 2010 > 50 BRITE. N = 3497. Onderzoek naar SBI, 5 sessies. Risicovol drinken en 
medicijngebruik verminderen. 

Oslin 2005 > 65 PRISM E. N = 560. Vergelijking SBI op twee locaties, geïntegreerde 
zorg en specialistische behandeling. 35% reductie in alcoholgebruik en 
45% minder bingen bij beide groepen. Bij 21% van de deelnemers 
significante vermindering in gebruik. Geen significant verschil tussen 
de locaties. 
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Colofon 

Dit advies Ouderen en Verslaving is gemaakt door het Trimbos Instituut en Victas Centrum voor 

Verslaving in opdracht van Stichting Resultaten Scoren (Kenniscentrum Verslaving). 

Auteurs: 

R.H.L.M. Bovens 

D.M. van Etten 

S.W.S.M Weingart 

Met dank aan de leden van de adviescommissie: 
Naast de auteurs waren dit: 
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