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Standaard vragen naar alcoholgebruik op 

de SEH is een effectieve methode in het 

ontdekken van een verslaving. Dat blijkt uit 

onderzoek van de Universiteit van Surrey 

dat vorig jaar in Emergency Medicine Jour-

nal verscheen. Van de 147 Engelse SEH-af-

delingen die in de studie zijn meegenomen, 

heeft ruim tachtig procent sinds 2011 de 

toegang naar gespecialiseerde verslavings-

hulp kunnen verbeteren door de inzet van 

specialisten die patiënten voorlichten en 

adviseren. Ook worden SEH-medewerkers 

beter geïnformeerd over verslaving, zodat 

zij een gerichter plan kunnen opstellen 

voor de patiënt.

In Nederland bestaat nog geen eenduidig 

protocol voor screening op de SEH. Door 

factoren als registratiedruk, personeelste-

korten en tijdgebrek worden patiënten die 

op de SEH belanden vaak na behandeling 

weer naar huis gestuurd. 

En dat terwijl goede screening volgens 

hoofdonderzoeker Robert Patton essenti-

eel is bij het bestrijden van verslavingspro-

blematiek. “Voor veel mensen is belanden 

op de Spoedeisende Hulp een wake-up 

call, die ervoor kan zorgen dat mensen 

hun alcoholgebruik onder de loep nemen. 

Soms is er wat meer voor nodig, zoals 

een specialist erbij betrekken. Dat er niet 

overal consequent vragen worden gesteld, 

betekent dat het probleem onder het tapijt 

geveegd wordt. Dat is gevaarlijk, want een 

alcoholverslaving kan levens verwoesten.” 

Steuntje in de rug 

Helaas wordt in Nederland niet overal 

consequent gevraagd naar alcohol- en 

drugsgebruik. Om meer inzicht te krijgen, 

heeft het Ministerie van Volksgezond-

heid in samenwerking met Trimbos en 

VeiligheidNL op een aantal Nederlandse 

SEH-afdelingen de afgelopen jaren pilots 

gedraaid op het gebied van screening en 

kortdurende interventies.

Neeltje Vogels, wetenschappelijk me-

dewerker bij Trimbos: “We hebben een 

screenings- en interventieaanbod op een 

rij gezet, gericht op het voorkomen van 

ontsporing van alcohol- en drugsgebruik. 

In een toolbox zijn meerdere methoden 

voor screening opgenomen, zodat elke SEH 

Alcoholvergiftigingen, reanimaties door overdosering, ongevallen na middelengebruik en ge-

weldsincidenten bij het uitgaan: op de Spoedeisende Hulp (SEH) behoren ongelukken als gevolg 

van overmatig alcohol- of drugsgebruik tot de dagelijkse praktijk. Na de acute medische zorgverle-

ning worden patiënten vaak naar huis gestuurd, waardoor onderliggende verslavingsproblematiek 

blijft liggen. Doorvragen naar gebruik is dringend nodig bij het ontdekken van een verslaving en 

het doorverwijzen naar de juiste hulp. “SEH-artsen en -verpleegkundigen moeten inzien dat ze een 

signalerende rol hebben.”
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een lokaal passende optie kan kiezen.” In 

principe wordt iedereen gescreend, maar 

ziekenhuizen kunnen er ook voor kiezen 

om bijvoorbeeld alleen patiënten van wie 

ze een vermoeden hebben van verslaving 

mee te nemen in de screening.

De pilots hebben wisselend succes. Hoewel 

vanuit ziekenhuizen positief gereageerd 

werd, bleek uitvoering in de praktijk com-

plexer. “SEH-medewerkers vinden het vaak 

lastig om bij iedereen, ongeacht de klacht, 

naar alcohol- en drugsgebruik te vragen. 

Ze voelen zich bezwaard”, aldus Karin Klein 

Wolt, senior adviseur bij VeiligheidNL.  

Vogels: “Vaak horen we dat het niet de core 

business van de SEH is. Het is oplappen en 

de deur uit. Maar als de SEH-arts de juiste 

vragen weet te stellen, kan dat net even 

een steuntje in de rug zijn om verdere hulp 

te zoeken. SEH-artsen en -verpleegkundi-

gen moeten inzien dat ze een signalerende 

rol hebben.”

Nieuwe manier van werken

Een andere veelgehoorde reden is hoge 

werkdruk en tijdgebrek. Klein Wolt: “De 

SEH is ingericht op snel hulpverlenen en op 

dat moment is er geen tijd om in gesprek te 

gaan. Dat is jammer, want SEH-medewer-

kers zijn als eerste betrokken bij ongevallen. 

Het is een goede plek voor signalering. Waar 

medewerkers wel de mogelijkheid hebben 

om door te vragen en te verwijzen naar de 

huisarts of andere hulpverlening, moeten ze 

dat vooral doen. Dat zou al helpen.”

‘Vooral bij kinderen is de kans 
op herhaling groot en dat moeten 
we zien te voorkomen, gezien de 

schade die dit teweeg brengt’
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Vogels: “Het is aangetoond dat screening 

niet veel tijd hoeft te kosten. Het vergt 

natuurlijk wel een nieuwe manier van 

werken.” 

Vogels legt uit dat het lastig is om een een-

duidige werkwijze te vinden voor iedere 

Nederlandse SEH-afdeling. “Elk ziekenhuis 

is anders. Wat voor de ene afdeling werkt, 

hoeft voor de andere niet te werken.” Vol-

gens haar moet op SEH’s naar een manier 

gezocht worden die past bij de afdeling en 

haalbaar is. Uit de pilots is gebleken dat 

ziekenhuizen eerst moeten voldoen aan 

een aantal randvoorwaarden om screening 

en korte interventies in goede banen te 

leiden (zie kader).

Vluchtig contact

Ties Eikendal, SEH-arts bij het Radbou-

dumc en voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen 

(NVSHA), krijgt in zijn werk vaak te maken 

met alcohol en drugs gerelateerde inci-

denten. “Patiënten komen in verschillende 

stadia binnen. Van een val van de trap tot 

een overdosis. Soms is het probleem heel 

zichtbaar, als een patiënt laveloos van 

de heroïne binnenkomt bijvoorbeeld. In 

sommige gevallen is het minder evident 

en moet je meer doorvragen, zoals bij een 

bejaarde die met een gebroken been op de 

Spoedeisende Hulp belandt.”

Volgens Eikendal zijn SEH-medewerkers 

zich bewust van hun signalerende rol, maar 

is het soms lastig om een verslaving in 

korte tijd te signaleren. “Als we het konden, 

zouden we het allemaal doen. Maar op 

de SEH heb je vluchtig contact met de 

patiënt en je hebt daarnaast te maken met 

registratielast, grote krapte en een hoge 

werkdruk. Dat zorgt er helaas voor dat 

onderliggende problemen makkelijk door 

de mazen van het net glippen.” 

 

Moeizaam gesprek 

Jan van Rossum is SEH-verpleegkundige 

bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. 

Hij is 25 jaar werkzaam op de SEH en ziet 

het aantal alcohol- en drugsincidenten 

toenemen, vooral na 22.00 uur ’s avonds. 

“Je komt van alles tegen: van iemand die 

Feiten & cijfers 
alcoholintoxicaties
n  5.600 patiënten werden naar schat-

ting in 2016 behandeld op de Spoed-

eisende Hulp voor alcoholintoxicaties

n  Een meerderheid hiervan was man 

(63 procent)

n  Ruim de helft was jonger dan 25 jaar

n  Een kwart van de jongeren met alco-

holvergiftiging was onder de 18 jaar. 

Het aantal intoxicaties van jongeren 

onder de achttien is licht gedaald.

n  Het aantal alcoholintoxicaties per 

100.000 inwoners in Nederland is het 

hoogst onder 12- tot 17-jarigen. Op 

nummer 2 staat de leeftijdscategorie 

18- tot 24-jarigen. 

n  Het aantal alcoholvergiftigingen 

onder ouderen (55-plussers) is de 

laatste jaren toegenomen, terwijl dit 

bij andere leeftijdsgroepen in 2016 

juist afnam

Bron: Rapport VeiligheidNL (2016)

‘Het eerste dat een 
alcoholverslaafde doet 

als hij thuis komt, is 
weer drinken’
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na het uitgaan dronken van de fiets is 

gevallen tot GHB-verslaving. Het is een 

groot probleem”, zegt hij. “Adequaat met 

de patiënt in gesprek gaan is soms lastig, 

vooral als iemand stomdronken of onder 

invloed is. Dan heeft het weinig zin.” In dat 

geval benadert Van Rossum waar mogelijk 

de familie of partner en geeft hij voorlich-

ting over passende hulpverlening. Of er 

wordt een brief naar de huisarts gestuurd. 

“Als het druk is en je hebt te maken met 

dringende zaken als reanimaties, gaat 

echter niet naar iedere patiënt de aandacht 

die je wilt geven.”

Keer op keer hetzelfde

Van Rossum ziet vaak dezelfde patiënten 

met verslavingsproblematiek terugkeren. 

“Het is frustrerend om keer op keer met 

hetzelfde probleem geconfronteerd te 

worden, maar je kunt iemand niet dwingen 

om hulp te zoeken. Soms moet een patiënt 

vier keer van de fiets vallen of de auto in 

de prak rijden voordat dat besef komt.”  

Als hij ziet dat een patiënt recidiveert, gaat 

van Rossum het gesprek aan. “Je probeert 

dan een gevoelige snaar te raken. Af en 

toe is er een ingang, maar soms bereik je 

ze niet.”

Taboe

“Door een overdosis lorazepam in combi-

natie met overmatig alcoholgebruik ging 

het gigantisch mis. Meer dood dan levend 

werd ik meegenomen door een ambulance, 

waar ze met spuiten mijn leven hebben 

gered”, vertelt Brigitte Tak. “Toen ik wakker 

werd, lag ik op de SEH en ontdekte ik een 

flesje schoonmaakalcohol. Als verslaafde 

dacht ik natuurlijk: alcohol, dat moet ik 

hebben. Ik sloeg het achterover, voelde 

het in mijn keel branden en ging weer out. 

De SEH heeft ervoor gezorgd dat ik werd 

overgebracht naar een crisisopvang, waar-

na een opname in een verslavingskliniek 

volgde. Inmiddels kan ik zeggen dat ik ne-

gen jaar in herstel ben. Ik heb geluk gehad 

dat de mensen van de SEH en ambulance 

adequaat hebben gehandeld. Niets dan lof 

voor hen.” 

Tak heeft positieve ervaringen met de 

manier waarop de SEH is omgesprongen 

met haar situatie. Toch heerst er volgens 

haar nog een taboe op verslaving en is er 

veel onwetendheid, ook bij zorgprofessi-

onals. “Mijn huisarts wist niet eens dat je 

als verslaafde nooit meer kan drinken en 

dat je altijd verslaafd blijft. Er moet meer 

voorlichting op dit gebied komen.”

Ze vindt dat het de taak is van SEH-artsen 

en -verpleegkundigen om door te verwij-

zen naar verslavingszorg. “Je kunt een 

verslaafde niet zomaar naar huis sturen. 

Het eerste wat een alcoholverslaafde doet 

als hij thuis komt, is weer drinken.”

Volgens Tak is het zeer welkom dat de SEH 

aandacht heeft voor verslaving en wijst 

op mogelijkheden voor hulp. “Iemand die 

problemen heeft met drank of drugs wil 

geen hulp vragen, maar je kunt niet zonder 

hulp afkicken van een verslaving. Daar is 

professionele hulp bij nodig.”

Jongeren en verslaving

Een aantal ziekenhuizen beschikt over 

een alcoholpoli, waar standaard gevraagd 

wordt naar alcoholgebruik. Dr. Nico van 

der Lely is kinderarts bij het Reinier de 

Graaf Ziekenhuis en oprichter van deze al-

coholpoli’s. Ook is hij mede-initiatiefnemer 

van het Nederlands Signalerings Centrum 

Kindergeneeskunde (NSCK), dat zich onder 

meer bezighoudt met het onderzoeken 

van alcoholopnames onder adolescenten 

in alle Nederlandse ziekenhuizen. Het 

NSCK stuurt vragenlijsten over alcohol- en 

middelengebruik naar ziekenhuizen voor 

screening. 

Het aantal jongeren met alcoholvergifti-

ging is volgens recente cijfers van Veilig-

heidNL en data van het NSCK licht gedaald. 

Ook is de gemiddelde leeftijd van jongeren 

die een alcoholintoxicatie oplopen geste-

gen, zo blijkt uit gegevens verzameld door 

de kinderartsen. “Dat komt onder meer 

doordat we de leeftijdsgrens voor alcohol 

hebben kunnen verhogen van 16 naar 

18 jaar”, zegt Van der Lely. Desondanks 

‘Op de SEH heb je vluchtig contact met de 
patiënt en je hebt te maken met registratielast, 
grote krapte en een hoge werkdruk. Daardoor 
kunnen onderliggende problemen makkelijk 

door de mazen van het net glippen’

Feiten & cijfers alcohol 
gerelateerde ongevallen 
n  16.300 mensen kwamen volgens 

schattingen in 2016 op een SEH 

terecht na het oplopen van letsel 

door een ongeval of geweldpleging, 

waarbij voor zover bekend alcohol in 

het spel was 

n  Voor jongens tussen 18 en 24 jaar 

was de kans op een ongeval als gevolg 

van alcohol veruit het hoogst

n  In meer dan de helft van de gevallen 

ging het om een privé-ongeval, zoals 

een val van de trap (55 procent), bij 

36 procent om een verkeersongeval, 

zoals van de fiets vallen en 8 procent 

liep letsel op door geweldpleging 

waarbij alcohol in het spel was

n  In de afgelopen tien jaar is het aantal 

SEH-bezoeken voor ongevallen en 

geweld waarbij alcohol in het spel 

was significant gestegen

n  De toename van het aantal onge-

vallen per 100.000 inwoners van 

Nederland was het grootst onder 

slachtoffers van 18 tot 24 jaar en 

55-plussers

Bron: Rapport VeiligheidNL (2016)
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blijft signaleren volgens hem nodig om de 

dalende trend voort te zetten. “Dat kan op 

de SEH een stuk beter. We hebben gepro-

beerd dit van de grond te krijgen, maar dat 

is nog niet gelukt.”

Van der Lely vindt dat er sprake is van een 

gebrek aan kennis en awareness op SEH’s. 

“Het verbaast me dat het niet lukt om naar 

gebruik te vragen. Je moet er tijd voor vrij 

maken: het gaat wel om de patiënt. Vooral 

bij kinderen is de kans op herhaling groot 

en dat moeten we zien te voorkomen, 

gezien de schade die dit teweeg brengt.”

Om het collega’s makkelijker te maken, 

heeft Van der Lely onder meer zakkaartjes 

ontwikkeld met praktische informatie over 

hoe te handelen bij alcoholintoxicaties 

onder jongeren. “Ze hoeven op de SEH het 

wiel niet uit te vinden, maar moeten wel 

het lef hebben om vragen te stellen.” Van 

der Lely vindt dat SEH’s hun kennis moeten 

vergroten door met instanties als versla-

vingszorg in gesprek te gaan. “Of nodig mij 

uit en leer van ons.”

Successen delen

Omdat er geen vaste werkwijze op scree-

ningsgebied is, is het maar afwachten of 

een patiënt met verslavingsproblematiek 

een SEH-arts treft die het oppakt. In Enge-

land is het inzetten van een specialist op dit 

gebied een succes gebleken. Eikendal ziet 

hier ook wel wat in. “Het lijkt me fantas-

tisch als ik me kan richten op de medisch 

inhoudelijke hulpverlening en dat iemand 

met kennis van verslaving het gesprek aan-

gaat. Er is een bepaalde tact nodig om de 

juiste vragen te stellen. Als een SEH-arts de 

verkeerde vragen stelt, kan dat averechts 

werken.”

Eikendal is van mening dat ook in de oplei-

ding meer aandacht moet komen voor het 

probleem. “Er wordt veel verwacht van een 

SEH-arts, maar we kunnen niet alles. Het 

liefst zou ik van een driejarige naar een vijf-

jarige studie gaan, zodat we meer de diepte 

in kunnen op het vlak van onderliggende 

problematiek.”

Niet alleen de SEH-artsen, maar ook 

SEH-verpleegkundigen mogen volgens 

Eikendal meer gaan doorverwijzen. “Als je 

het idee hebt dat er meer aan de hand is: 

twijfel dan niet en trek aan de bel. Spreek 

twijfels uit naar collega’s of de SEH-arts en 

bel vooral ook zelf de huisarts of versla-

vingszorg. Beter een keer te veel dan te 

weinig.” Maar hoe kun je SEH-verpleegkun-

digen motiveren? Vogels antwoordt: “Door 

terugkoppeling op hun werk te geven. 

Denk aan vraagstellingen als: hoe vaak 

hebben we screeningsvragen gesteld en 

hoe kunnen we dit aantal omhoog krijgen? 

Hoeveel patiënten zijn naar de verslavings-

zorg of de huisarts gegaan? En: hoe hebben 

patiënten de hulpverlening ervaren? 

Daarnaast raad ik aan om succesverhalen 

en kennis met elkaar te delen.” Eikendal 

nodigt verslavingszorginstellingen uit om 

het gesprek aan te gaan met SEH’s. “Als we 

de koppen bij elkaar steken, kunnen we 

samen een verslavingsprotocol bedenken 

dat voor iedereen werkt. We moeten de 

patiënt voorop stellen.” n

Randvoorwaarden 
voor een succesvol 
screeningstraject
n  Ownership: Een traject kan alleen 

op de SEH worden opgestart als het 

hoofd van de afdeling hier zelf bij 

betrokken is én overtuigd is van de 

meerwaarde. Daarnaast is een pro-

jectleider wenselijk. Samen kunnen 

zij er voor zorgen dat het project 

meer gaat leven. 

n  Houd het simpel: Zoek een vorm van 

screening en interventie die kort-

durend en makkelijk uitvoerbaar is 

en zo dicht mogelijk aansluit bij het 

bestaande medische proces.

n  Investeer in intra- en interorganisa-

torische communicatie en samen-

werking: Organiseer een gezamen-

lijke start met alle betrokkenen van 

binnen en buiten het ziekenhuis - van 

ICT-afdeling tot regionale versla-

vingszorg - zodat iedereen weet wat 

het project inhoudt en wat hun rol 

is. Plan minstens 1 keer per jaar een 

evaluatie.

n  Training en instructie: Creëer instruc-

tiemomenten om alle zorgprofessio-

nals goed te informeren en instru-

eren. Leg uit waarom screening en 

interventie nodig is, wat het doel is en 

wat het betekent voor medewerkers. 

n  Aandacht en monitoring: Zorg voor 

continue aandacht voor het traject en 

monitoring. Koppel resultaten terug 

aan personeel. 

Bron: Trimbos en VeiligheidNL, adviezen 

op basis van interviews en uitgevoerde 

pilots op Nederlandse SEH’s

Wat is het 
prijskaartje?
n  In 2016 liepen de direct medische 

kosten van slachtoffers die met alco-

holvergiftiging op de SEH behandeld 

of opgenomen werden op tot 16 

miljoen euro.

n  Alcohol gerelateerde ongevallen zorg-

den voor een bedrag van 52 miljoen 

euro aan direct medische kosten en 

nog eens 82 miljoen euro aan ver-

zuimkosten

Bron: Rapport VeiligheidNL (2016)

‘Iemand die verslaafd 
is, wil geen hulp, maar 

je kunt niet zonder 
hulp afkicken van een 

verslaving’
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