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Iedereen drinkt toch alcohol? 
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Chronisch gebruik 
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(vooral gezondheid; 

impact op omgeving) 

 

Niet-problematisch gebruik (© VAD, 2002) 
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Enkele data… factsheet Alcohol VAD.be 

• consumptie /hoofd (2015); België – 10,4 l pure alcohol  - daling 15% tgo 
2005 
  
 4,6 l bier – 4,0l wijn – 1,5 l sterke drank – 0,3 andere 
 
•  dagelijks gebruik hangt vast met leeftijd en geslacht : 
 
- mannen 18% tgo vrouwen 9% dagelijks 
- relatie diploma en gebruik: hoe hoger…., hoe frekwenter… 
- opgelet bij senioren! 
- 2015 : België 17 op wereldranglijst (Estland, Litouwen,… op kop) 
 
• trends : mediterraan : wijn bij maaltijd 
                  Centraal Europa : idem + bieren bij en naast 
                  Noord Europa     : onregelmatig & excessen 
                                                  cfr. Oost Europa en VK 
 
  
  



      Problematisch gebruik en werk… 
 
 

 Bedrijven worden voornamelijk geconfronteerd met functioneringsproblemen 
tengevolge van alcoholgebruik – vooral buiten het werk. 
 

 In verhouding meer problematisch alcoholgebruik; medicatiegebruik onderschat; 
illegale drugs (vooral cannabis) ook bij volwassenen stijgend. 

 Aantal probleemdrinkers: 5 tot 10% beroepsbevolking. 

 Ziekteverzuim/afwezigheid: twee tot zes keer hoger. 

2 types : on the job  & stay away   

 

 Verhoogde kans op bedrijfsongevallen: twee tot vier keer hoger - 15 tot 30% onder 

invloed van alcohol. 

 Probleemdrinker presteert slechts 75% salaris. 

 2,2 miljard euro verlies aan arbeidsproductiviteit in België 

 60% resultaat van occasioneel overmatig en/of inadequaat drinken. 

 Toename spanningen in de werkrelaties 

  Kwaliteits- en imagoverlies versus  PR-inspanningen 

 Illegale drugs (vnl. cannabis) ook bij volwassenen stijgend 

 Medicatiegebruik/ misbruik onderschat (tot 30% beroepsbevolking) 
 



    Preventie… in het licht van de CAO 100 
 
 
 
 
 
 
 

• zorg om welzijn en veiligheid op de werkvloer is een wettelijke 

verplichting  

  voor de werkgever 

 

• problematisch gebruik (acuut/chronisch) is nadelig voor : 

  - betrokken werknemer  - collega’s  -  werkgever 

 

• CAO 100 brengt thematiek aan de orde en geeft grenzen aan 

 

• krachtlijnen :  - focus op prestaties & (dis)functioneren op het werk 

                         - preventie& hulpverlening 

                         - werkgerelateerd gebruik (ruim) 

                         - gefaseerd 

                         - geldt voor alle werknemers (hoog /laag) 

                         - op maat van bedrijf & specifieke risico’s     



Alcohol- en drugbeleid op maat 
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GLOBAAL PERSONEELSBELEID 
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Een pils bevat 
evenveel alcohol als 
een borrel whisky 

 

Feit of fabel? 

 
 



Standaardglas? 



De Richtlijn 

 

• Max. 10 standaardglazen/week 

• Spreid over meerdere dagen 

• Drink een aantal dagen niet 

 

Best geen alcohol: 

• Onder de 18 jaar  

• Voor en tijdens zwangerschap, en 
tijdens borstvoeding 



Effecten en risico’s 

• Opname :  
- snelle verspreiding via maag/darmwand 
- Sneller bij jongeren/kinderen/ouderen vanwege 

lager gehalte aan lichaamsvocht 
- Oudere mensen en vrouwen metaboliseren alcohol 

minder goed -> meer alcohol in bloed 
 
 

• Afbraak : 
- 95 à 98% via lever dmv verschillende processen 
- 2-5 % via ademhaling, zweet,… (!!! Ademtest) 
- Tijd is belangrijkste factor (koude douches, koffie = 

mythes) 
 
  
 
 



• Effect op slaap : 
    - geen goed slaapmiddel : 

  wel bevorderen van het inslapen MAAR sneller wakker 
  in tweede slaapfase (-> oppervlakkiger slaap) 
 

• Lange termijn effecten/risico’s 
 
- ontsteking maagslijmvlies 
- ontsteking pancreas 
- leverproblemen (vetlever, hepatitis, levercirrose) 
- kankers (mond,lever,borst,…) 
- hart-en vaatziekten 
- herseninfarct/beroerte 
- stoornissen zenuwstelsel (wernicke-korsakow,     
  delirium) 

 



Invloed van alcohol op… 

• Verkeer : - rijprestaties nemen af, overschatting 
                 - duizenden doden jaarlijks 
                 - doodrijders : cat. 30 – 49 jr (Jeugd?) 
                 - … 

•  Werk    :   - neg. effecten bij 5 à 10 % beroepsbevolking 
                   - productieverlies van 2 à 3% BNP – 2,2 miljard € 
                   - misbruiker presteert slechts 75% loon 
                   - 15 tot 30% van de arbeidsongevallen 
 

•  Gezin   :  - katalysator relationele problemen 
                 - verstoring relatie kinderen 
                 - risico op later probleemgebruik bij kinderen van  
                 - meest problematisch gebruik in cat 40-50jr 
                 - … 



Alcohol verhoogt de kans op ongeval 

x 1,5 

x 2 

x 4 

x 18 

x 6 

http://www.vad.be/agenda.aspx


De beschermende werking 
• Matig gebruik kan symptomen van bepaalde aandoeningen 

voorkomen/verminderen 
- 1 glaasje per dag zou heilzaam zijn voor : 
   - bep. hart-en vaatziekten : vb coronaire hartziekten 
   - niet bloedige herseninfarcten 
   - diabetes type 2 
   - ontwikkelen galstenen 

• Nog veel onderzoek nodig / nog veel mogelijke fabels  
 





Preventie 

– toepassing wetgeving leeftijden  
– niet aanbieden van alc. dranken aan beschonken 

personen  
– inrichting (overzicht)  en bemanning bar 

(maturiteit) 
– barbriefing: regels/ tips/ afspraken 
– Voorbeeldfunctie 
– aanbod in relatie met aantal aanwezigen 
–  opletten met streekbieren 

 
  



Quality Nights 



Meer Van Zonder 

• Wie?  Lokale Drugpunten  (preventiedienst) 

• Wat?   Lokale sensibiliseringsactie 

• Doelgroep?  Organisatoren van evenementen en  
   samenkomsten 

• Doel?  Stimuleren en aanbieden van ruimer  
   alcoholvrij aanbod 

• Aanpak?  Aanbod van alcoholvrije   

    cocktails op evenementen  

    waar een kwaliteitskenmerk   
   wordt aan gekoppeld 

 

=> Meer info: www.meervanzonder.be  

 

http://www.meervanzonder.be/


VROEGINTERVENTIE-MODULE 

VOOR VOLWASSENEN 

Sterker aan het werk 
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Online hulpverlening 
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Online hulpverlening 

 Informatie en zelftest 

 Online zelfhulp 

 Online begeleiding  

 

www.alcoholhulp.be   

www.cannabishulp.be 

www.drughulp.be 

www.gokhulp.be 

 

 

http://www.alcoholhulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
http://www.drughulp.be/
http://www.gokhulp.be/


 
 

Meer info? 

 
Rudy Goossens 

 

Drugpreventie en verslavingszorg - CGG Eclips 

Lange Violettestraat 84 

9000 Gent 

09 233.58.58 

r.goossens@cggeclips.be 
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