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Abstract 
 
 
Aangezien problematisch alcoholgebruik een grote impact heeft op het algemeen 
functioneren van het individu, is het belangrijk inzicht te verwerven in de determinanten 
die dit gedrag bepalen.  Op deze manier kan men preventief tewerk gaan en kunnen 
andere alcoholgerelateerde problemen vermeden worden. 
De norm ‘28 glazen per week voor mannen’ en ‘14 glazen per week voor vrouwen’ 
werd gehanteerd om te spreken van problematisch alcoholgebruik. 
 
De gezondheidsenquête 2001 heeft in totaal 12050 personen bevraagd.  Aangezien men 
enkel geïnteresseerd is in de determinanten van problematisch alcoholgebruik bij een 
volwassen populatie, is de onderzochte populatie afgebakend van 25 tot en met 65 jaar.  
De steekproef bestond uit 6920 volwassenen.   
 
Van deze 6920 personen is er wat het alcoholgebruik betreft een non – respons van 
11,3%.  In totaal zijn dus van 6135 personen gegevens over alcoholgebruik beschikbaar.   
 
Om na te gaan welke de voornaamste predictoren zijn van problematisch 
alcoholgebruik, werd gebruik gemaakt van de statistische techniek ‘binaire logistische 
regressie’.  In eerste instantie werden univariate analyses uitgevoerd om te weten te 
komen welke factoren problematisch alcoholgebruik voorspellen.  Nadien werd één 
multivariate analyse uitgevoerd voor mannen en voor vrouwen om te bepalen welke de 
voornaamste voorspellers zijn.   
  
Uit de analyses blijkt dat mannen en vrouwen die dagelijks ‘meer dan 20 sigaretten per 
dag roken’ en ‘momenteel of ooit’ eens gerookt hebben, meer kans hebben op 
problematisch alcoholgebruik.  Voor vrouwen zijn ‘depressieve stoornissen’ en een 
‘hoge opleiding’ ook belangrijke voorspellers.  ‘Alleenstaand zijn’, ‘nationaliteit Belg’ 
en ‘slaapstoornissen’ zijn voor mannen naast ‘rookgedrag’ ook belangrijke predictoren 
voor problematisch alcoholgebruik.  
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Abstract 
 
 
Because heavy alcohol use has a considerable impact on the general functioning of a 
person, it is important to acquire a good understanding of the determinants of this 
behaviour.  That is why preventive effort should be deployed in order to decrease other  
alcohol-related problems. 
The norm of 28 consumptions a week for men and 14 consumptions for women was 
used as a threshold to identify the presents of problematic use of alcohol. 
 
In the framework of the health survey of 2001, a total of 12050 people were 
interviewed.  The scope of the survey was limited to the heavy alcohol use in an adult 
population.  For this reason the age of the test group was between 25 and 65. 
The group consisted of 6920 persons.  
  
Out of the 6920 persons, 11.3 % failed to reply.  The useful data were collected from 
6135 persons. 
 
In order to find out what the most important predictors are for heavy alcohol use, a 
statistical technique called ‘binary logistic regression’ was used.  First a univariate 
analysis was done to find out which factors predict heavy alcohol use.  Afterwards a 
multivariate analysis was done for men and women what resulted in the most important 
predictors. 
 
As a result of the analysis, it seems that men and women, who smoke ‘more than 20 
cigarettes a day’, or ‘used to smoke’, have more chance to develop heavy alcohol use 
behaviour.  Other important predictors are ‘depressive disorders’ and a ‘high education’ 
for women.  For the male population, the survey resulted that next to ‘smoking 
behaviour’,  ‘being single’, the ‘Belgian nationality’ and ‘sleep disturbance’ may lead to 
heavy alcohol use.  
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Inleiding 
 
Alcoholgebruik is in België een deel van de maatschappij geworden waar men in 
verschillende settings alcohol gebruikt zoals in het verkeer, op het werk, in het gezin en 
tijdens, voor of na sportactiviteiten (Schrooten, 2004).  Het is zodanig ingeburgerd dat 
mensen de risico’s verbonden aan alcoholgebruik niet meer zien.  Een meerderheid van 
de Belgische bevolking kan verantwoord omgaan met alcohol.  Deze  mensen ervaren 
overwegend de positieve effecten dat alcohol met zich meebrengt zoals vlotter worden 
in omgang, beginnen dansen, meer durven dan gewoonlijk, enz.  Het wordt echter 
gevaarlijk indien men teveel drinkt en men zichzelf niet meer onder controle heeft.    Er 
zijn verschillende redenen waarom mensen alcohol overmatig gebruiken.  Zo wordt 
alcohol bijvoorbeeld gebruikt om problemen te vergeten of omdat men zich eenzaam 
voelt.  Dit zijn gevaarlijke situaties die tot een vicieuze cirkel kunnen leiden waar men 
moeilijk uitgeraakt.   
 
De gevaren verbonden aan problematisch alcoholgebruik hebben een grote impact op 
iemands leven en functioneren.  Problematisch alcoholgebruik kan leiden tot 
afhankelijkheid.  Het is dan een gezondheidsprobleem dat problemen kan geven op het 
werk, in het gezin, in de sociale omgeving, enz.  Naast ernstige fysieke schade, komt 
ook de veiligheid van de persoon in het gedrang (bijvoorbeeld dronken achter het stuur 
zitten).  Problematisch alcoholgebruik heeft dus zowel een impact op de fysieke, 
sociale, psychische als emotionele gezondheid.   
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt: ‘Welke zijn de voornaamste factoren 
(sociodemografische, psychosociale factoren en risicogedrag) gerelateerd aan 
problematisch alcoholgebruik bij volwassenen?’. 
 
Deze thesis onderzoekt dus de determinanten van problematisch alcoholgebruik bij 
volwassenen.  Een volwassen populatie van 25 tot 65 jaar is een actieve, werkende 
populatie.  Op deze leeftijd maakt een persoon veel ingrijpende gebeurtenissen mee die 
zijn of haar leven bepalen.  Men begint te werken of verandert van werk, men gaat 
trouwen of scheiden, men wordt vader of moeder, enz. Kortom, verschillende sociale 
verplichtingen dringen zich op.  Het  is dus interessant om het alcoholgebruik van deze 
populatie eens nader te bekijken.   
 
De gevolgen van problematisch alcoholgebruik zijn enorm.  Het is dan ook uitermate 
belangrijk dat dit alcoholgebruik vermeden wordt.  Dit kan men door preventief op te 
treden in plaats van enkel curatief als het kwaad reeds geschied is.  Om het 
problematisch alcoholgebruik preventief aan te pakken, is het belangrijk dat men weet 
op welke determinanten men kan inwerken.  Indien men weet welke determinanten de 
beste voorspellers zijn van problematisch alcoholgebruik, kan men op een efficiënte en 
effectieve wijze preventief tewerk gaan.   
 
Op basis van het databestand van de ‘Gezondheidsenquête 2001’ tracht ik te 
onderzoeken welke determinanten problematisch alcoholgebruik in de hand werken.  De 
statistische techniek die predictoren van een bepaald gedrag onderzoekt, is binaire 
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logistische regressie.  Het is dan de bedoeling om de bekomen resultaten te toetsen aan 
wat er in de literatuur reeds beschreven en onderzocht is over dit onderwerp. 
 
Deel I omvat een literatuurstudie dat eerst een aantal begrippen en definities toelicht.  
Nadien worden sociodemografische determinanten, psychosociale determinanten en 
determinanten van risicogedrag besproken. 
 
Deel II beschrijft de methodologie van het empirisch onderzoek waar de populatie, 
gegevensverzameling, onderzoekshypothesen, statistische methode en de verschillende 
variabelen besproken worden.   
 
Deel III beschrijft de resultaten die uit de analyses voortkomen met bijhorende tabellen.  
Na een beschrijvend deel van de populatie worden de univariate en multivariate 
logistische regressies besproken. 
 
De discussie is terug te vinden in Deel IV waar de resultaten getoetst worden aan de 
bevindingen van de literatuurstudie.  Verder worden er nog beperkingen van het 
onderzoek aangegeven en aanbevelingen voor de praktijk. 
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DEEL I: LITERATUURONDERZOEK 
 

Het zoeken van bronnen en het verzamelen van de benodigde wetenschappelijke 

literatuur gebeurde op verschillende manieren.  

 

Via de online bibliotheek van de Universiteit Gent heb ik verschillende databanken 

kunnen raadplegen zoals: Pubmed, Medline en Academic Search Elite.  Door een 

combinatie te maken van termen zoals: alcohol, alcohol drinking, heavy drinking, stress, 

physical activity, socioeconomic factors, ethiology, depression, age, gender, income, 

CAGE, work, (un)employment, marriage, health, substance use, smoking, hypertension, 

obesity, psychotropic drugs en blood glucose heb ik verschillende studies kunnen 

raadplegen.   

 

Gebaseerd op een aantal literatuurlijsten van bepaalde reviews en artikels ben ik ook zo 

op zoek gegaan naar relevante literatuur.   

 

Van artikels waar een full-text online niet beschikbaar was,  was een papieren versie 

meestal beschikbaar in de bibliotheek van de Faculteit Psychologie en Pedagogie en in 

de Biomedische bibliotheek van de Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen.  Regelmatig ben ik ook naar de bibliotheek van de VAD 

(Vereniging voor Alcohol –en andere Drugproblemen) in Brussel geweest, waar een 

ruim aanbod van wetenschappelijke tijdschriften in verband met alcohol voorhanden is. 

 

Op het internet heb ik ook verschillende sites bezocht: www.niaaw.be, www.vad.be, 

www.who.org, www.ias.org.uk, www.icap.org. 

 

Een selectie uit de vele artikels werd gemaakt op basis van de leeftijd (25-65) en de 

hanteerde norm om te spreken van ‘heavy’ of ‘excessief’ drinken.  Het merendeel van 

de artikels dateren van 1990 tot 2004.  Een aantal minder recente artikels werden toch 

gebruikt omwille van hun relevantie. 
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1. Begrippen en definities 
 

1.1 Alcohol en gezondheid 

 

Het drinken van alcohol heeft een belangrijke impact op de gezondheid.  Zo kunnen er 

problemen van psychische, fysische en sociale aard ontstaan.  Zowel voor acute als 

chronische problemen is de kans op het ontstaan van problemen evenredig met de dosis 

alcohol.  Hoe meer alcohol men consumeert, hoe groter het risico.   

Afhankelijk van de drinkgewoonten en de drinkcultuur gaan ofwel problemen 

gerelateerd aan acute intoxicatie domineren ofwel problemen geassocieerd met 

langdurig aanhoudend problematisch gebruik (Edwards, Anderson, Babor, Casswell, 

Ferrence et al., 1995).   

 

In een review artikel van Standridge, Zylstra & Adams (2004) kan men vaststellen dat 

matig alcoholgebruik heel wat positieve effecten heeft op de gezondheid.  Zo is er 

sprake van minder myocardiale infarcten, verminderd hartfalen, verminderd risico op 

ischemische stroke, lager risico op dementie, verminderd risico voor diabetes en 

verminderd risico op osteoporose.  Het betreft hier weldegelijk matig alcoholgebruik.  

Voor een verduidelijking van wat ‘matig’ en ‘problematisch’ alcoholgebruik is, verwijs 

ik naar ‘1.2  Problematisch alcoholgebruik’ dat verder aan bod komt. 

 

Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan alcoholmisbruik is in de 

literatuur heel wat consistentie terug te vinden.  De meest voorkomende consequenties 

zijn ziektes van het hart, de lever, het immuunsysteem en het zenuwstelsel (Bondy S.J., 

1996; NIAAA 2000a; NIAAA, 2000b).  Naast deze fysische gevolgen schenken Bondy 

(1996) en het NIAAA (2000a)  ook aandacht aan de sociale gevolgen die niet te 

onderschatten zijn.     

 

Verschillende soorten problemen met betrekking tot alcoholgebruik kan men 

terugvinden in onderstaande tabel (Edwards et al., 1995).  Deze tabel omvat uiteraard 

niet alle problemen, het is eerder een indicatie van problemen waar bijvoorbeeld 

beleidsmakers de aandacht op moeten vestigen. 
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Tabel 1. Fysieke, psychologische en sociale problemen ten gevolge van acuut en chronisch 
alcoholgebruik. 

ACUUT                                                 CHRONISCH 

Fy
si

ek
e 

pr
ob

le
m

en
 

 

ongelukken, 

kwetsuren door gevecht, 

acute medische complicaties 

 

 

hersenschade, perifere neuritis, 

hoge bloeddruk, hartziekte, hartinfarct, 

leverziekte, chronische pancreatitis, huidziektes, 

endocriene stoornissen, bloedstoornissen, 

stoornissen van immuunsysteem, kanker van keel, 

maag, lever, rectum, borst 

Ps
yc

ho
lo

gi
sc

he
 

pr
ob

le
m

en
 

verzwakte reactietijd, 

verzwakte emotionele controle, 

zelfmoord 

aangetast korte termijn geheugen, 

dementie, 

hallucinaties, 

afhankelijkheid met gepaarde ontwennings-

verschijnselen en delirium tremens 

So
ci

al
e 

pr
ob

le
m

en
 

werkproblemen, 

misdaad of geweld, 

onder invloed rijden, 

geweld t.a.v. familie 

breuken met familie, 

relatieproblemen, 

schuldgevoel, 

armoede 

 

 

1.2 Problematisch alcoholgebruik 

 

Het is niet evident om termen zoals (over)matig drinken, alcoholgebruik –en misbruik, 

problematisch alcoholgebruik, … eenduidig te definiëren. Zo is bijvoorbeeld de 

betekenis van het woord ‘matig’ zeer subjectief.  Wat voor de ene persoon matig 

drinken is, kan voor iemand anders reeds overmatig zijn.  Deze variabiliteit maakt het 

moeilijk verschillende studies te interpreteren en te vergelijken (Dufour, 1999). 

 

De consumptie van alcohol kan op verschillende manieren gemeten worden: aantal 

consumpties over een bepaalde periode, soorten alcohol per dag, maximaal aantal op 

één bepaald ogenblik, frequenties, enz.  Over het algemeen gebruikt men het aantal 

consumpties op weekbasis om alcoholconsumptie te meten.   

 

Wanneer spreekt men nu van problematisch alcoholgebruik?   In de literatuur zijn  

verschillende definities hierover terug te vinden.    Zo wordt ‘heavy drinking’ in de 

literatuur wel eens gedefinieerd als meer dan twee consumpties elke dag van de week 
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(Almeida-Filho et al., 2004), meer dan 10 glazen per week voor vrouwen en meer dan 

14 glazen per week voor mannen (Bildt & Michélsen, 2002), minimum 10 glazen per 

week én minstens 5 (M) , 4(V) glazen op één ogenblik 1 - 4 keer per week (King, 

Houle, de Wit, Holdstock Schuster, 2002). 

 

In de meeste gevallen wordt de norm voor overmatig of excessief drinken (‘heavy 

drinking’) in relatie tot gezondheidsschade gedefinieerd als 14 glazen of meer per week 

voor vrouwen, en 21 glazen of meer per week voor mannen (Emslie, Hunt, Macintyre, 

2002; Redmond et al., 2004; San José, van de Mheen, van Oers, Mackenbach, 

Garretsen, 2000a; Neve, Knibbe & Swinkels, 1994).  Deze norm is ook terug te vinden 

bij de WGO, het NIGZ (Postma & Koeten, 1998) en het NIAAA (2004) dat ‘risico 

drinken’ definieert als meer dan drie standaard glazen per dag (21 glazen/week) voor 

mannen en meer dan twee standaard glazen per dag (14/week) voor vrouwen. 

 

Volgens de WGO-norm (2000) zijn volgende vormen van dagelijks alcoholverbruik te 

onderscheiden: 

- de geheelonthouder die geen druppel alcohol tot zich neemt; 

- de matige drinker (met een laag risico op negatieve gevolgen) die gemiddeld 

tussen 1 en 4 glazen (mannen) of 1 en 2 glazen (vrouwen) alcohol per dag drinkt 

- de risico drinker (medium risico) die gemiddeld tussen de 4 en de 6 glazen 

(mannen) of tussen de 2 en de 4 glazen (vrouwen) alcohol per dag drinkt 

- de schadelijke drinker (hoog risico) die dagelijks tussen de 6 en de 10 glazen 

(mannen) of 4 en 6 glazen (vrouwen) alcohol drinkt 

- de zeer risicovolle drinker die dagelijks meer dan 10 glazen (mannen) of 6 

glazen (vrouwen) alcohol drinkt 

 

De WGO spreekt van schadelijk alcoholgebruik wanneer de geconsumeerde 

hoeveelheid alcohol in het bloed een psychomotorische verzwakking aantoont.  Deze 

verzwakking zou bij mannen optreden vanaf 6 glazen alcohol per dag en bij vrouwen 

vanaf 4 glazen per dag (Cattaert & Pacolet, 2002).    

Voor de analyses in het empirisch onderzoek zal ik op basis van het ‘medium risico’ 

volgens de WGO-norm een onderscheid maken tussen problematische en niet 
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problematische alcoholgebruikers.  Vanaf  28 glazen/week voor mannen  en 14 

glazen/week voor vrouwen spreekt men dus van ‘problematisch alcoholgebruik’. 

 

 

1.3 Excessief drinken, probleemdrinken en binge drinken 

 

Jochen Schrooten (2004), een stafmedewerker van de VAD (Vereniging voor Alcohol 

en Drugs) maakt in zijn literatuuronderzoek over het alcoholgebruik van volwassenen 

een duidelijk onderscheid tussen problematisch en niet-problematisch alcoholgebruik.  

Onder de noemer van problematisch alcoholgebruik horen verschillende drinkpatronen 

thuis zoals excessief drinken, probleemdrinken en binge drinken. 

Excessief drinken is veel drinken (op bepaalde momenten) dat kan lijden tot ernstige 

fysieke schade en onveilig gedrag.  Probleemdrinken is buitensporig drinken dat 

lichamelijke, geestelijke, sociale en gedragsproblemen met zich meebrengt voor zowel 

zichzelf als voor anderen.  Door inconsistentie in de literatuur, is het niet evident om de 

term ‘binge drinken’ eenduidig te definiëren.  In een ICAP rapport dat handelt over de 

limieten van binge drinken worden verschillende definities weergegeven.  Binge 

drinken is een drinkpatroon dat gekarakteriseerd wordt door het consumeren van 

alcohol om zichzelf zo snel mogelijk dronken te maken (ICAP Report, 1997).  Over het 

algemeen heeft men het in de literatuur over de consumptie van vijf of meer glazen 

alcohol op één tijdstip. Plezier hebben, conformisme, vluchten van de dagelijkse sleur,  

enz. zijn mogelijke motieven voor binge drinken (IAS, 2004). 

 

 

1.4 Alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de CAGE-vragenlijst 

 

Volgens Hasin (2003) zijn er twee belangrijke classificatiesystemen voor definities van 

ziektes: de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) van de 

American Psychiatric Association (APA) en de  International Classification of Diseases 

(ICD) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).   
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Aangezien ik het in mijn onderzoek noch over alcoholmisbruik, noch over 

alcoholafhankelijkheid heb, wordt hierop slechts kort ingegaan.  

Om te spreken van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid moet men in eerste 

instantie aan een aantal criteria beantwoorden binnen een bepaalde tijdsperiode.   

 

Volgens de DSM-IV spreekt men van alcoholmisbruik indien van één of meer van 

volgende symptomen sprake is binnen een periode van twaalf maanden (Hasin, 2003; 

Rigler, 2000): 

- herhaaldelijk gebruik van alcohol waardoor verschillende rolverplichtingen op 

school, thuis of op het werk verwaarloosd worden;  

- herhaaldelijk gebruik van alcohol in fysiek gevaarlijke situaties;  

- regelmatig in contact komen met het gerecht, gerelateerd aan het alcoholgebruik; 

- het aanhoudend gebruik van alcohol ondanks weerkerende sociale problemen.  

 

Alcoholafhankelijkheid treedt op als er sprake is van drie of meer van de volgende 

kenmerken die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf maanden 

voordoen (Rigler, 2000):    

- optreden van tolerantie; 

- optreden van onthoudingsverschijnselen; 

- langer of meer gebruiken dan voorgenomen;  

- hevig verlangen naar alcohol;  

- veel tijd en energie spenderen om aan het middel te komen; 

- opgeven of verwaarlozen van belangrijke sociale, werk –en/of recreatieve 

activiteiten;  

- voortgezet gebruik, ondanks het besef van negatieve consequenties.  

 

De CAGE-vragenlijst werd ontwikkeld voor een klinische studie in 1968 in de North 

Carolina Memorial Hospital te Ewing om alcoholmisbruik en afhankelijkheid te 

screenen.  Het is een zelf-rapportage instrument voor alcoholproblemen dat wereldwijd 

het meest bestudeerd wordt (Aertgeerts et al, 2004). 
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Vier ja-nee vragen vormen het CAGE-instrument: 

- Heeft u ooit de nood gevoeld om minder te drinken? (Cut) 

- Heeft u het ooit moeilijk met de kritiek op uw drinken? (Annoyed) 

- Heeft u zich ooit schuldig gevoeld omwille van uw drinkgedrag? (Guilty) 

- Heeft u ooit alcohol gedronken om ’s morgens echt wakker te worden? (Eye-

opener) 

 

Een positief antwoord op twee of meer van de vier items is over het algemeen de grens 

om over een potentieel alcoholprobleem te spreken (Smart, Adlaf, Knoke, 1991).  Bij 

het gebruik van deze grenswaarde varieert de sensitiviteit van het instrument in 

verschillende populaties van 61 tot 100 % en de specificiteit van 77 tot 96% (Cherpitel, 

1997). 
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2. Determinanten problematisch alcoholgebruik bij  volwassenen 
 

2.1 Sociodemografische factoren 

 

2.1.1 Geslacht 

 

Geslacht is één van de belangrijkste factoren gerelateerd aan alcoholconsumptie.  Over 

het algemeen tonen de resultaten van onderzoek naar alcohol dat een grote proportie van 

de drinkers mannen zijn.  Mannen consumeren meer alcohol, drinken frequenter 

overmatig alcohol en ervaren meer problemen gerelateerd aan alcohol (Hajema, Knibbe, 

& Drop, 1997; Kraus, Bloomfield, Augustin & Reese, 2000; Lowe, Long, Wallace & 

Thomas, 1997; Mäkalä & Mustonen, 2000; Midanik & Room, 1992; Thomas, 1995; 

Wilsnack R.W., Vogeltanz, Wilsnack S.C. & Harris, 2000; Wilsnack S.C. & Wilsnack 

R.W., 2002). 

 

In een artikel van Mumenthaler, Taylor, O’Hara en Yesavage (1999) komt men tot de 

conclusie dat vrouwen sneller hogere bloed-alcohol-concentraties bereiken na het 

drinken van dezelfde hoeveelheid alcohol, zelfs wanneer de doses aangepast zijn aan het 

lichaamsgewicht.  Proportioneel hebben vrouwen meer lichaamsvet en minder water 

dan mannen met hetzelfde lichaamsgewicht.  Het is omdat alcohol zich verspreidt in het 

water dat vrouwen sneller hogere bloed-alcohol-concentraties bereiken. 

 

De consistentie van het patroon dat mannen meer drinken dan vrouwen zou volgens 

veel wetenschappelijke literatuur te wijten zijn aan biologische factoren zoals hierboven 

beschreven.  Toch suggereert men in verschillende landen dat het grote verschil in 

geslacht serieus beïnvloed wordt door socioculturele factoren (Wilsnack & Wilsnack, 

2002).  Zo zijn er veel samenlevingen waar door heersende rolverschillen het drinken 

van alcohol  werd verboden voor vrouwen (Medina-Mora, 1994). 

Veranderingen in de mannelijke en vrouwelijke rolpatronen door de tijd heen gaan 

gepaard met veranderingen in het drinkgedrag.  Wanneer vrouwen hun opleiding, werk 

en status verbeteren, hebben ze blijkbaar meer mogelijkheden om te drinken.  De 

sociale omgeving daar verbiedt niet meer dat vrouwen niet mogen drinken.  Natuurlijk 
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betekent dit niet dat vrouwen met hogere opleiding en beter jobs automatisch 

probleemdrinkers worden, maar er is toch een verhoogde kans (Wilsnack & Wilsnack, 

2002).  

 

2.1.2 Leeftijd 

 

Verschillende studies zijn het erover eens dat mensen minder gaan drinken als ze ouder 

worden.  Moos R.H., Schutte, Brennan & Moos B.S. ( 1999) kwamen in hun onderzoek 

naar patronen van alcoholconsumptie tot de conclusie dat oudere vrouwen en mannen 

vergelijkbaar minder alcohol consumeerden en minder drinkproblemen hadden.   

Onderzoek van Wilsnack et al. (2000) toonde aan dat op oudere leeftijd meer 

geheelonthouders voorkwamen en dat er kleinere hoeveelheden alcohol geconsumeerd 

werden per drinkgelegenheid.  De kwantiteit van drinken verminderde duidelijk, maar 

de frequentie van drinken verminderde opmerkelijk niet.  Hetzelfde resultaat werd 

gevonden door Midanik en Room (1992).   Aangezien de hoeveelheid daalt met de 

leeftijd, kan men stellen dat ‘binge’ drinken meer voorkomt bij jongere mensen.  

Drinken van acht of meer glazen alcohol op één ogenblik komt inderdaad veel meer 

voor bij jonge mannen (Midanik & Room, 1992). 

 

In Rotterdam komt excessief drinken (minimum vier glazen op 21 dagen van de maand) 

en probleemdrinken (excessief drinken gerelateerd aan somatisch, psychische en sociale 

problemen) het meest voor in de leeftijdscategorieën van 16 tot 24 jaar en van 45 tot 54 

jaar.  Mensen tussen de 25 en 34 jaar dronken significant minder (Garretsen, Bongers, 

Van Oers & van de Goor, 1999).    

 

Een duidelijk patroon van continue heavy drinken gerelateerd aan leeftijd werd 

gevonden in een longitudinale studie van Hajema et al. (1997).  Continue heavy drinken 

(dus zowel in 1980 als in 1989) was het hoogst  bij  mannen rond de twintig, dertig en 

veertig jaar.  Na de leeftijd van vijftig jaar was een daling merkbaar.   Voor vrouwen 

werd er een piek van heavy drinken gevonden in 1989 bij dertigers en veertigers.  Jonge 

vrouwen van rond de twintig jaar drinken minder heavy in 1989 en na de leeftijd van 

vijftig jaar werd er zoals bij de mannen ook een enorme daling teruggevonden.     
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In een onderzoek naar de patronen van alcoholconsumptie in Brazilië is er een hogere 

prevalentie van hoog-risico drinken in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, gevolgd door de 

groep van 35-44 jaar (Almaida-Filho et al., 2004).  Qua leeftijdsgroep vertoont deze 

studie sterke overeenkomst met een studie uitgevoerd in Japan.  Daar kwam overmatig 

drinken het meest voor in de leeftijdsgroep van 44 jaar of ouder, gevolgd door de groep 

van 43 jaar of jonger (Hagihara, Tarumi, Nobutomo, 2001). 

 

2.1.3 Nationaliteit 

 

In heel de wereld bestaan er verschillende ‘drinkculturen’ en attitudes ten opzichte van 

alcohol.  Traditioneel spreekt men van de natte en droge cultuur.  In natte culturen (wet 

cultures) is alcohol geïntegreerd in het dagelijkse leven en  is het makkelijk beschikbaar 

en bereikbaar.  Europese landen (waaronder dus België) hebben deze natte culturen.   In 

droge culturen is alcoholconsumptie niet zo gewoon tijdens alledaagse activiteiten.  

Alcohol is daar ook niet zo makkelijk te verkrijgen en beschikbaar.  Het is meer gewoon 

om geheelonthouder te zijn.  Voorbeelden van landen met een droge cultuur zijn de 

Verenigde Staten, Scandinavische landen en Canada (Bloomfield, Stockwell, Gmel, 

Rehn, 2003). 

 

2.1.4 Urbanisatie 

 

In een onderzoek van Leukefeld et al. (2002) werd het alcohol –en druggebruik 

onderzocht bij druggebruikers (stad of platteland) in een gevangenis.  Er werd verwacht 

dat gebieden in het platteland meer beschermd zijn tegen druggebruik.  De verschillen 

die gevonden zijn tussen de gebruikers van steden en platteland waren echter marginaal 

statistisch significant.  De respondenten van het platteland rapporteerden echter meer 

frequent gebruik van alcohol en sedativa dan respondenten van de steden.   Dit resultaat 

werd enigszins verwacht aangezien een studie van Leukefeld, Clayton & Myers (1992) 

aantoonde dat alcohol voornamelijk gebruikt wordt in landelijke gebieden.  

De uiteindelijke bevindingen van de studie van Leukefeld et al. (2002) suggereren dat 

druggebruikers van de steden en het platteland min of meer gelijk zijn en dat landelijke 
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gebieden beschermd zijn voor bepaalde ‘drugs’(cocaïne, heroïne, hallicunogenen), maar 

een risico vormen voor ander ‘druggebruik’ waaronder alcohol.   

 

Hoewel mijn literatuuronderzoek een volwassen populatie omvat, is het resultaat van 

een onderzoek van Dawkins (1996) toch interessant om te vermelden.   Dawkins (1996) 

heeft een vergelijking gemaakt van druggebruik bij de jeugd in stedelijke, semi-

stedelijke en landelijke gebieden.  Hij komt tot dezelfde conclusie van Leukefeld et al.  

Jeugd afkomstig van landelijke gebieden ondervindt dat het gebruik van ‘alcohol’ en 

‘illegale drugs’ een serieus probleem is op school.  In tegenstelling tot jeugd afkomstig 

van stedelijke en semi-stedelijke gebieden, zijn jongeren van het platteland meer 

bezorgd over ‘alcohol gebruik’. 

  

2.1.5 Burgerlijke staat 

 

Het huwelijk wordt in het algemeen geassocieerd met een betere gezondheid. Het 

hebben van een partner (samenwonend of gehuwd) is onder andere een goede buffer 

tegen stress (Cooper, Russell, Skinner, Frone & Mudar, 1992).  Ongehuwde personen 

daarentegen, vertonen dikwijls ongezonde gedragingen zoals roken, excessief drinken 

en slecht dieet (Robles & Kiecolt-Glaser, 2003).    

 

In Westerse populaties is de consumptie van alcohol veel hoger bij ongehuwde 

personen (Power, Rodgers & Hope, 1999; Hagihara et al., 2001; Waite, 1995).  Men 

kan dus stellen dat niet gehuwd zijn een risicofactor is voor alcoholmisbruik (Cheng et 

al., 2004; Almeida-Filho et al., 2004).  Toch moet men opletten om deze stelling te 

veralgemenen.  In een studie uitgevoerd in Rusland bijvoorbeeld is er geen duidelijk 

bewijs gevonden dat ongehuwde personen een groter risico vormen voor excessief 

alcoholgebruik (Malyutina, Bobak, Kurilvitch, Nikitin & Marmot, 2004). 

 

Mannen en vrouwen die gescheiden zijn, vertonen eveneens een verhoogde 

alcoholconsumptie in vergelijking tot diegenen die niet gescheiden zijn (Romelsjo, 

Lazarus, Kaplan, Cohen, 1991).  San José, Van Oers, van de Mheen, Garretsen & 
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Mackenbach (2000b) kwamen in hun onderzoek tot hetzelfde besluit dat heavy drinken 

voorkomt bij mensen die gaan scheiden (acuut) of die reeds gescheiden zijn (chronisch).   

 

2.1.6 Socio-economische status 

 

Casswell, Pledger & Hooper (2003) hebben in hun onderzoek aangetoond dat het 

belangrijk is dat de verschillende dimensies van  ‘socio-economische status’ (SES) als 

de dimensies van ‘drinken’ apart onderzocht worden.   Drinken kan gekarakteriseerd 

worden in termen van frequentie en kwantiteit die elk afzonderlijk een verschillende 

relatie vertonen met de dimensies van SES nl. inkomen, opleidingsniveau en 

werkstatus.  De resultaten van deze studie zijn echter niet bruikbaar voor mijn 

onderzoek aangezien het gaat om een populatie van 18 tot 26 jaar. 

 

2.1.6.1 Inkomen 

 

Door economische hervormingen in 1979 is het persoonlijk inkomen van de Chinezen 

enorm gestegen.  Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat het hoge inkomen meer kansen 

gaf om alcohol te drinken.  Uit onderzoek is gebleken dat er een positieve relatie bestaat 

tussen persoonlijk inkomen en alcoholconsumptie.  Dus mensen met een hoger inkomen 

zullen sneller alcohol misbruiken. Dit resultaat is consistent met andere Westerse 

studies (Jiafang, Jiachun, Yunxia, Xiaoxia & Ya, 1999).  Volgens een studie uitgevoerd 

door Auld (1998) bij Canadezen hebben ‘matige’ drinkers  een hoger inkomen van tien 

procent vergeleken met geheelonthouders.  Vergeleken met heavy drinkers hebben 

‘moderate’ drinkers een lager inkomen (verschil van twee procent).   

 

Consistent met het voorgaande komen French & Zarkin (1995) en Heien (1996) tot 

dezelfde bevindingen.  Heien (1996) heeft in zijn studie bewezen dat het inkomen een 

significant effect heeft op het alcoholgebruik.  In vergelijking tot geheelonthouders en 

heavy drinkers, hebben gemiddelde alcoholgebruikers een hoger inkomen.  Ook French 

& Zarkin (1995) komen tot de conclusie dat mensen die matig alcohol consumeren 

hogere lonen hebben. 
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2.1.6.2 Opleidingsniveau 

 

Een studie van Van Oers et al. (1999) bestudeerde de relatie tussen opleidingsniveau, 

alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde problemen in een steekproef van 3787 

personen van een  populatie in Rotterdam.   Excessief drinken kwam het meeste voor bij 

mannen in de laagste opleidingsniveaus hoewel er toch een hogere prevalentie van 

‘drinkers’ voorkwam in de hoogste opleidingsniveaus.   Deze stelling is consistent met 

de bevindingen in het onderzoek van  Bataille et al. (2003). 

 

In Brazilië impliceerde een hoger opleidingsniveau meer alcoholconsumptie en meer 

hoog-risico drinken (Almeida-Filho et al., 2004).  Hoewel dit resultaat in contrast staat 

met vele andere studies, beweren Almeida-Filho et al. convergentie gevonden te hebben 

met andere studies uitgevoerd in de Verenigde Staten.  Ook in Duitsland bijvoorbeeld 

komen Burger, Mensink, Bergmann & Pietrzik (2003) tot de conclusie dat er sprake is 

van een hogere alcoholconsumptie bij vrouwen van gemiddelde leeftijd met een hoge 

sociale status. 

 

2.1.6.3 Werkstatus 

 

Mannen en vrouwen die in fysisch gevaarlijk omgevingen werken hebben meer kans 

om excessief te drinken (San José et al., 2000a). Over het algemeen zijn dit mensen die 

handenarbeid verrichten (Hemmingson, Lundberg, Diderichsen & Allebeck, 1998). 

 

Kelners, huishoudpersoneel en haarkappers zijn volgens een Zweedse studie drie 

beroepen waar een verhoogd risico op probleemdrinken voorkomt voor zowel mannen 

als vrouwen (Hemmingson, Lundberg, Romelsjö & Alfredsson, 1997).  

Mensen met een lage tewerkstellingsstatus waar men niets moet bijleren en waar men 

ook niet creatief moet zijn, hebben eveneens een grotere kans om probleemdrinker te 

worden (Yang, Yang & Kawachi, 2001).   

 

Een studie dat alcohol –en druggebruik onderzocht bij  hoog opgeleid personeel kwam 

tot het besluit dat ‘binge’ drinken significant minder voorkwam bij leidinggevenden en 
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professionelen ( Matano, Wanat, Westrup, Koopman & Whitsell, 2002).  Een andere 

studie die werd uitgevoerd in een bank en een universiteit kwam tot de conclusie dat 

werknemers met een hogere tewerkstellingsstatus (supervisors en managers) meer kans 

hebben om overmatig te drinken (Emslie et al., 2002).  Deze stelling is in contrast met 

de resultaten van Yang et al. (2001).   

 

Over het al dan niet in shiften werken en op onregelmatige uren heb ik geen recente 

literatuur gevonden.  Volgens een studie van Gordon, Cleary, Parker en Czeisler (1986) 

is het werken in shiften een belangrijke determinant wat betreft alcoholgebruik.  Het 

onderzoek wees uit dat mannen die in shiften werken meer problematisch drinken, meer 

stress en emotionele problemen ervaren.  Vrouwen die in shiften werken gebruiken 

meer slaappillen, kalmeermiddelen en alcohol.  Ze ervaren ook meer stress en 

emotionele problemen. 

In een recenter artikel van Bildt en Michélsen (2001) worden verschillende 

werkgerelateerde risicofactoren geïdentificeerd voor een zwakke mentale gezondheid 

bij vrouwen, waaronder subklinische depressie en hoge alcoholconsumptie.  

Werkgerelateerde factoren zoals shiftwerk, werkdruk, lage beroepsfierheid, weinig 

stimulatie op het werk en weinig sociale steun werden gerelateerd aan een zwakke 

mentale gezondheid.  Deze zwakke mentale gezondheid werkt die hoge 

alcoholconsumptie in de hand. 

 

Resultaten van Dooley & Prause (1998) bevestigen de bevindingen dat het verlies van 

een job de kans op overmatig alcoholgebruik in de hand werkt.  Werkloosheid 

veroorzaakt emotionele en financiële stress.  Iemand die een job wil, maar er geen kan 

vinden, heeft het financieel moeilijk en misbruikt bijgevolg dus alcohol.  De verhoogde 

stress dat werkloosheid met zich meebrengt zou de oorzaak zijn van buitensporig en 

excessief drinken (Mullahy & Sindelar, 1995).  Ook Claussen (1999) kwam in zijn 

onderzoek tot het besluit dat de hoge prevalentie van schadelijk alcoholgebruik bij 

werkloze Noren hoofdzakelijk verklaard kan worden door de ‘werkloosheid’ op zich.  

Het is dus niet het problematisch alcoholgebruik volgens hem dat werkloosheid in de 

hand werkt.   Indien de werkloosheid in Noorwegen zou verminderen, zou automatisch 

ook het alcoholprobleem dalen.  Anderzijds kan problematisch drinken de 
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tewerkstelling verminderen en de kans op werkloosheid vermeerderen (Mullahy & 

Sindelar, 1995; Leino-Arjas, Liira, Mutanen, Malmivaara & Matikainen, 1999).   

 

 

2.2 Psychosociale factoren 

 

2.2.1. Sociale factoren 

 

2.2.1.1.  Sociale steun 

 

Studies hebben reeds bewezen dat mensen met weinig sociale controle, door de 

afwezigheid van een ondersteunend sociaal netwerk, meer kans  hebben om excessief te 

beginnen drinken (Murrell & Norris, 1991; Windle & Windle, 1996).  Een zelfde 

resultaat werd gevonden door Perreira & Sloan (2001) die in hun onderzoek naar ‘life-

events’ en alcoholconsumptie tot het besluit kwamen dat het verlies van sociale steun 

verhoogde alcoholconsumptie in de hand kon werken.  Ook het tegengestelde werd 

bewezen, namelijk het winnen van sociale steun kon de alcoholconsumptie doen 

verminderen.   

Droomers, Schrijvers & Mackenbach (2004) deden een onderzoek naar de verschillen in 

opleiding bij het starten van excessief alcoholgebruik.  Als ze het in hun studie hebben 

over sociale steun, gebruiken ze de term ‘kwetsbaarheid’ (vulnerability).  Op basis van 

verschillende studies kwamen ze tot het besluit dat de term ‘kwetsbaarheid’ 

geconceptualiseerd kon worden als een gebrek aan sociale contacten (sociale steun).  

Eén van hun resultaten was het feit dat weinig emotionele steun gerelateerd was aan 

excessief drinken en meer voorkwam in lagere opleidingsgroepen.   

 

Aangezien afwezigheid van sociale steun of sociale isolatie op zichzelf  ‘stressors’ 

kunnen zijn en makkelijk kunnen resulteren in eenzaamheid of gebrek aan identiteit, 

kan  excessief drinken  gebruikt worden als copingmechanisme (Thoits, 1995).   

 

Michélsen & Bildt (2003) merken in een longitudinale studie op dat de kwaliteit van 

sociale contacten voor vrouwen belangrijk is terwijl voor de mannen eerder de 
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kwantiteit belangrijk is.  Ontevredenheid over deze kwantiteit of kwaliteit is een 

significante risicofactor voor  depressie. 

 

2.2.1.2. Eenzaamheid 

 

Naast sociale steun is eenzaamheid ook één van de meest frequente antecedenten dat 

door ouderen wordt aangehaald als reden om te drinken (Schonfeld & Dupree, 1991). 

Overwegend gaat ‘eenzaamheid’ samen met het al dan niet hebben van een partner.  

Hiervoor  wil ik verwijzen naar het onderdeel van burgerlijke staat. 

 

2.2.1.3 Kinderen 

 

Een studie naar de veranderingen in sociale rolpatronen kwam tot het besluit dat het 

worden van ‘moeder’ of ‘vader’ gepaard gaat met een vermindering van 

alcoholconsumptie en heavy drinken (Hajema & Knibbe, 1998). 

 

Treno, Alaniz & Gruenewald (2002) hebben in hun onderzoek bewezen dat het hebben 

van inwonende kinderen een limiterende factor is voor alcoholgebruik.  Een eenvoudige 

reden hiervoor is onder andere het feit dat ouders minder gelegenheid hebben om te 

drinken. 

 

2.2.2.4.  Partner 

 

Het al of niet hebben van een partner weerspiegelt voor een deel het effect van sociale 

steun.  In het onderdeel van de socio-demografische factoren is alcoholgebruik in relatie 

tot ‘burgerlijke staat’ reeds beschreven. 
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2.2.2 Psychologische factoren 

 

2.2.2.1.  Stress 

 

Stress is een omgevingsfactor dat een invloed heeft op  alcoholconsumptie.  Studies die 

onderzoek verrichten naar de relatie tussen stress en alcohol omschrijven stress over het 

algemeen als stressvolle gebeurtenissen in iemands leven.   

 

San José et al. (2000b) hebben het over stress gerelateerd aan ‘life-events’ zoals 

verhuizen, slachtoffer zijn van een overval, verlies van job, overlijden van een dierbare, 

scheiden, enz.  Financiële problemen, ongewenste burgerlijke staat (ongehuwd, 

gescheiden), ongewenste werkstatus (werkloos), problemen met woning (vocht, koude) 

en problemen met de buurt (geluidsoverlast, criminaliteit) zijn voorbeelden die 

gedefinieerd worden onder de term ‘chronische stress’. 

 

Er is consistentie in de literatuur voor wat betreft het feit dat stressvolle gebeurtenissen 

in het leven gepaard gaan met een verhoogde alcoholconsumptie (Allan & Cooke, 1985; 

Cooper et al., 1992; Kushner, Sher & Beitman; 1990; San José et al, 2000b; Taylor & 

Jackson, 1990).  De reden waarom alcohol en stress positief geassocieerd kunnen 

worden aan elkaar is ook eenduidig.  Alcoholconsumptie kan gerelateerd worden aan 

emoties (Laitenen, Ek & Sovio, 2002).  Indien men moeilijk kan omgaan met emoties 

zijn er verschillende ‘copingmechanismen’ die in werking treden.  Eén van die 

copingmechanismen is het drinken van alcohol.  Verschillende studies hebben reeds 

bewezen dat mensen alcohol consumeren om te ‘copen’ met negatieve gebeurtenissen in 

hun leven (Carney, Armeli, Tennen, Affleck & O’neil, 2000; Cooper et al., 1992; 

Krause, 1991).   

 

2.2.2.2. Somatische stoornissen 

 

Er is een relatie tussen somatische stoornissen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, zwakte, 

rugpijn, abdominale pijn, geheugenverlies, verminderd gehoor, …. en extreem 

alcoholgebruik (Tien, Schlaepfer, Fisck, 1998).  Aangezien alcoholgebruik en 
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gerelateerde gezondheidsproblemen regelmatig voorkomen in de algemene populatie, 

zijn de kwantitatieve associaties tussen zelf gerapporteerde somatische stoornissen en 

overmatig alcoholgebruik van potentiële klinische waarde.  De resultaten uit het 

onderzoek suggereren dat indien een paar items van de somatische stoornissen reeds 

positief zijn, er een substantiële verhoging is van de kans op het voorkomen van 

overmatig alcoholgebruik.  Wanneer zelfs meer dan 8 à 9 items positief zijn, stijgt het 

risico zelfs dramatisch.   

 

2.2.2.3  Depressie 

 

Cross-sectionele studies hebben reeds bewezen dat heavy alcoholgebruik geassocieerd 

kan worden met een verhoogd risico op depressieve symptomen (Parker, Parker, 

Harford & Farmer, 1987; Rae, Joyce, Luty & Mulder, 2002) en majeure depressie 

(Patten& Charney, 1998). Toch blijft het nog onduidelijk of alcoholconsumptie een 

causale factor is voor majeure depressie.  Een studie uitgevoerd door Wang en Patten 

(2001) kwam tot de conclusie dat alcoholconsumptie (van moderate tot heavy drinken) 

over het algemeen niet geassocieerd werd met majeure depressie in een algemene 

populatie.  Deze bevindingen zijn consistent met de resultaten bekomen in een studie 

van Lipton (1994).   

 

De associatie tussen depressie en alcoholproblemen zou hoger zijn voor vrouwen dan 

voor mannen (Grant & Harford, 1995).  Een zelfde resultaat heeft men bekomen in een 

studie bij oudere (45-76 jaar) Amerikaanse Indianen waar depressieve symptomen veel 

meer voorkwamen bij vrouwen die heavy dronken (Lowe et al., 1997).  Hoe meer een 

vrouw depressieve symptomen vertoont, hoe meer ze geneigd is deze te ontladen door 

alcohol te drinken.  Indien een individu depressief is, kan deze zich niet meer bewust 

zijn van haar gezondheid en veiligheid, alsook de gevolgen van overmatige 

alcoholconsumptie.  Dus hoe meer depressieve symptomen (zich waardeloos voelen, 

gebrek aan interesse, geen plezier meer beleven, enz.) aanwezig zijn, hoe minder men 

zich bewust is over de geconsumeerde kwantiteit van alcohol en de impact ervan op de 

gezondheid en het functioneren in de maatschappij (Dixit & Crum, 2000).    
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Caetano (1987) kwam in zijn onderzoek tot het besluit dat ongeveer twintig procent van 

de mannen en vijfentwintig procent van de vrouwen met een alcoholprobleem 

depressief zijn.  Door middel van logistische regressie kwam hij tot het besluit dat er 

zowel voor mannen als voor vrouwen een relatie is tussen alcoholproblemen en 

depressie: probleemdrinkers hebben twee maal meer de kans om depressief te zijn 

vergeleken met andere individuen.    

 

2.2.2.4 Psychologisch well-being 

 

Hoewel depressie reeds besproken is, is het toch belangrijk om het psychologisch 

welzijn in het algemeen even kort toe te lichten.  Zo is slecht psychologisch well-being 

een belangrijke risicofactor voor verhoogd alcoholgebruik bij vrouwen.  Vrouwen die 

zich emotioneel veel beter voelen, drinken minder.  Dit is één van de belangrijkste 

bevindingen dat Green, Freeborn & Polen (2001) in hun onderzoek konden besluiten.  

Het emotioneel well-being werd gemeten via de Mental Health Index-5 dat vier 

dimensies van mentale gezondheid omvat nl. angst, depressie, verlies van controle over 

emoties en psychologisch welzijn.   

 

2.2.2.5  Slaapstoornissen 

 

In een review van Vitiello (1997) wordt een wederkerige relatie beschreven tussen 

alcoholconsumptie en slapeloosheid.  Slapeloosheid kan leiden tot probleemdrinken en 

overmatige alcoholconsumptie kan de slaap verstoren, wat uiteindelijk zal leiden tot 

slapeloosheid.  

 

Dat slapeloosheid probleemdrinken in de hand kan werken is niet verwonderlijk.    

Studies hebben reeds aangetoond dat er veel mensen zijn die alcohol gebruiken als 

medicijn voor hun slaapproblemen (Brower, Aldrich, Robinson, Zucker & Greden, 

2001; Crum, Storr, Chan & Ford, 2004; Johnson, Roehrs, Roth & Breslau, 1998).  

Tussen de vierenveertig en zestig procent van mensen met alcoholproblemen kiezen 

voor alcohol om te kunnen slapen in plaats van in behandeling te gaan voor hun 

slaapstoornissen (Brower et al., 2001).   
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Het feit dat heavy alcoholconsumptie de slaap kan verstoren werd onder andere 

onderzocht door Roehrs, Yoon & Roth (1991).  In hun onderzoek hebben ze het effect 

van alcohol zowel op de eerste als op de tweede helft van de slaapperiode ’s nachts 

onderzocht.  Ze kwamen tot de bevinding dat bij hogere alcoholdoses over het algemeen 

meer wakkere periodes voorkwamen of periodes van lichte slaap in de eerste helft van 

de nacht vergeleken met de tweede helft.  

 

Crum, Storr, Chan & Ford (2004) hebben in hun studie bewezen dat het risico om 

alcohol-gerelateerde problemen te ontwikkelen het grootst is voor mensen die 

slaapproblemen en angststoornissen hebben.  

 

2.2.2.6.  Angststoornissen 

 

Stewart, Zvolensky & Eifert (2002) onderzochten onder andere of  motieven om alcohol 

te drinken geassocieerd konden worden met angstgerelateerde tendensen.  

Motieven van copinggedrag waren sterk gecorreleerd met angstgevoeligheid.  Vandaar 

dat angstgevoeligheid ook geassocieerd kon worden met een verhoogde 

alcoholconsumptie om met negatieve gebeurtenissen om te gaan (coping).  

Het idee dat mensen die last hebben van angststoornissen de neiging vertonen om 

alcohol te consumeren om hun symptomen te ontladen, wordt bevestigd door 

verschillende studies. Kushner et al. (1990) beoordelen in hun review relevante 

epidemiologische onderzoeken, onderzoeken bij huishoudens en veldstudies.  Ze 

concludeerden dat de relatie tussen alcoholproblemen en angst varieerden naargelang de 

soort angststoornis.  Bij agorafobie (pleinvrees) en sociale fobie komen 

alcoholproblemen meer voor door het feit dat men alcohol gebruikt als medicatie voor 

de angst.  Paniekstoornissen en algemene angststoornissen zijn het gevolg van 

problematisch alcoholgebruik aangezien ze dan meer voorkomen. 

Over ‘sociale angst’ kan men op basis van een studie uitgevoerd door Rohsenow (1982) 

bij mannen stellen dat hoe minder angst men heeft in sociale contacten, hoe meer men 

zal drinken over de tijd heen.  Deze onverwachte bevinding kan wijzen op het feit dat 

het belangrijk is om een onderscheid te maken in de verschillende soorten 

angststoornissen.   
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2.2.2.7. Chronische ziekte, invaliditeit 

 

De werkelijke relatie tussen gerapporteerde alcoholconsumptie en gedragingen bij 

personen die invalide zijn of chronische pijn hebben, is nog niet bestudeerd (Booker, 

Haig, Geisser, Yamakawa, 2003).   Booker et al. (2003) zijn in een retrospectieve 

review tot de conclusie gekomen dat vrouwen met chronische rugpijn zelden 

problematisch alcoholgebruik rapporteren.  Mannen met chronisch rugpijn die grote 

hoeveelheden alcohol consumeren zijn minder fysiek belemmerd ondanks dezelfde pijn.  

Waarschijnlijk door de ontremming dat alcoholintoxicatie veroorzaakt, tonen 

problematisch alcoholgebruikers een verhoogde fitheid. 

 

 

2.3 Risicofactoren en risicogedrag 

 

2.3.1 Roken 

 

Literatuur wijst uit dat alcohol en het gebruik van tabak gedragingen zijn die sterk aan 

elkaar gecorreleerd zijn.  Zo hebben mensen die alcohol drinken een groter risico om te 

roken en omgekeerd (Breslau, 1995; Cummis, Shaper, Walker & Wale, 1981; Drobes, 

2002; Friedman et al., 1991; Jensen et al, 2003).  Het gaat zelfs zover dat mensen die 

afhankelijk zijn van alcohol frequent ook afhankelijk zijn van nicotine (DiFranza et al., 

1990; Drobes, 2002). 

 

Friedman et al. (1991) hebben in hun cross-sectionele studie de relatie tussen roken en 

drinken geobserveerd.  Ze kwamen tot de conclusie dat het gebruik van het ene middel 

de kans verhoogd tot het gebruik van het andere.  Alcoholisten vertonen evenals sociale 

drinkers een sterke associatie met roken. 

 

Een prospectieve studie (Jensen et al., 2003) over de associatie tussen roken en latere 

alcoholconsumptie in het algemeen kwam tot het besluit dat regelmatig roken 

significant geassocieerd werd met een verhoogd risico om een ‘heavy’ drinker te 

worden.  In deze studie hanteerden ze voor de term ‘heavy drinking’ ook de algemene 
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norm van 21 glazen/week voor mannen en 14 glazen/week voor  vrouwen.  Excessief 

drinken nam een grenswaarde aan van 21 glazen/week voor vrouwen en 35 glazen/week 

voor mannen en vertoonde een nog sterkere associatie met roken.  De resultaten 

suggereerden ook dat roken bij geheelonthouders een verhoogd risico kon voorspellen 

om te beginnen drinken.   

Een interessant resultaat werd bekomen in een studie naar rook –en drinkgedrag bij 

Britse mannen (Cummins et al., 1981).  Het aantal sigaretten dat gerookt werd door 

‘heavy’ dagelijkse drinkers is veel groter dan bij mensen die enkel ‘heavy’ dronken in 

het weekend.  Ook de positieve relatie tussen drinken en roken is veel meer 

uitgesproken bij dagelijkse drinkers.  Deze bevindingen suggereren dat mensen die 

dagelijks ‘heavy’ drinken op een bepaald punt verschillen met drinkers in het weekend.  

De onderliggende reden voor dit verschilpunt is de moeite waard voor verder 

onderzoek.     

 

2.3.2 Middelengebruik 

 

In de Verenigde Staten zijn twintig tot vijftig procent van de druggebruikers 

problematische drinkers (Hunt, Strug, Goldsmith, Lipton, Spunt et al, 1986).  Heavy 

drinken komt dikwijls voor bij patiënten die in behandeling zijn voor drugmisbruik 

(Gossop, Marsden, Stewart & Rolfe, 2000).    

 

In een onderzoek van Gossop, Browme, Stewart & Marsden (2003) vond men dat heavy 

drinken dikwijls voorkwam in een steekproef met overwegend heroïne afhankelijke 

drugmisbruikers.  Ongeveer een kwart van de steekproef dronk ‘heavy’ bij aanvang van 

de behandeling.  Na een follow-up periode van 4-5 jaar bleek nog steeds een kwart 

‘heavy’ te drinken.   De tendens dat het drinkpatroon onveranderd bleef, werd ook 

teruggevonden bij andere drinkpatronen zoals lichte tot matige drinkers en 

geheelonthouders.   Deze bevindingen werden ook teruggevonden in een studie 

uitgevoerd door Lehman, Barrett & Simpson (1990).   

 

Er kunnen verschillende verklaringen mogelijk zijn voor het gecombineerde gebruik 

van alcohol en drugs.  Verschillende middelen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden 
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om bepaalde psychoactieve effecten te verkrijgen.  Zo kan alcohol gebruikt worden in 

combinatie met andere drugs om ofwel bepaalde niveaus van intoxicatie te verhogen 

ofwel om nadelige effecten van drugs te verminderen (Gossop et al., 2003).  Het 

gebruik van cocaïne wordt regelmatig gerapporteerd in combinatie met alcohol.   

De associatie tussen alcohol en cocaïne is veel sterker dan de associatie tussen cocaïne 

en andere drugs waaronder marihuana (Usdan, Schumacher, Milby, Wallace, 

McNamara et al., 2001).   

 

2.3.3 Gebrek aan fysieke activiteit 

 

In een onderzoek naar de alcohol energie inname en de fysieke activiteit bij oudere 

mensen kwam men tot de conclusie dat er een positieve associatie bestaat tussen het 

niveau van fysieke activiteit en alcoholinname.   Mensen met een hogere alcohol 

inname zijn gewoonlijk meer actief.  Dit zou onder andere een verklaring kunnen zijn 

voor de afwezigheid van een toename van lichaamsgewicht bij alcoholinname 

(Westerterp, Meijer, Goris & Kester, 2004). 

 

Een minder recent onderzoek uitgevoerd door Bradstock, Forman, Binkin, Gentry, 

Hogelin et al. (1988) concludeerde dat fysieke activiteit minder dan 1 uur per week en 

roken sterk geassocieerd werden met problematisch alcoholgebruik.  Ook kwamen de 

onderzoekers tot de bevinding dat vrouwen die fysiek actief zijn om stress te 

verminderen, minder alcohol consumeren.   

 

2.3.4 Body Mass Index 

 

Over het algemeen wordt aangenomen dat men van alcohol dik wordt.  Toch blijkt uit 

een onderzoek van Janssens et. al. (2001) dat er geen directe relatie bestaat tussen 

alcoholgebruik en overgewicht.  Alcohol zou maar weinig invloed hebben op de BMI 

index.   Voor mannen vond men een licht verband voor matig alcoholgebruik, terwijl er 

voor vrouwen een negatief verband bestaat tussen alcohol en BMI.   
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Een onderzoek van Tolstrup, Heitmann, Tjønneland, Overvad, Sørensen et al. (2005) 

onderzocht onder andere de relatie tussen het drinkpatroon van alcohol en de body mass 

index.   Obesiteit werd omgekeerd geassocieerd met de frequentie van drinken, hoewel 

de hoeveelheid van alcoholinname positief geassocieerd werd met obesiteit.  Deze 

resultaten indiceren dat het frequent drinken van kleine hoeveelheden alcohol een 

optimaal drinkpatroon is in deze relatie. 

 

2.3.5 Gebruik psychotrope geneesmiddelen 

 

De meeste mensen die alcohol consumeren, zowel matig als problematisch, nemen ook 

medicatie. Een heel aantal geneesmiddelen hebben het potentieel om in interactie te 

treden met alcohol (Weathermon & Crabb, 1999).   

 

Een cross-sectioneel onderzoek van de Lima, Dunn, Novo, Tomasi & Reisser (2003) 

onderzocht het gebruik van alcohol en psychotrope geneesmiddelen op basis van  

interviews bij 1277 Brazilianen.  Mannen en vrouwen die excessief alcohol 

consumeren, gebruiken meer psychotrope geneesmiddelen.  Onder psychotrope 

geneesmiddelen verstaat men hypnotica, sedativa, antipsychotica en antihistaminica.  In 

Brazilië is hoge alcohol consumptie een belangrijk probleem bij mannen, terwijl 

vrouwen eerder een hogere prevalentie vertonen van gebruik van psychotrope 

geneesmiddelen. 

 

Verschillende interacties tussen alcohol en psychotrope geneesmiddelen worden kort 

toegelicht op basis van een tabel in een review van Weathermon & Crabb (1999). 

Alcohol samen met pijnstillers zoals bijvoorbeeld Aspirine versnelt de maaglediging 

waardoor de alcohol sneller wordt geabsorbeerd.  Sedativa en hypnotica samen met 

alcohol versterken de effecten zoals sedatie, verminderde motorische vaardigheden, 

slaperigheid, verwardheid en desoriëntatie.  Alcoholconsumptie samen met 

antidepressiva verhoogt het risico van sedatie en een plotse daling van de bloeddruk 

wanneer men plots recht staat.   
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2.3.6 Bloeddruk, cholesterol 

 

Alcoholconsumptie wordt positief geassocieerd met bloeddruk (Marques-Vidal, 

Cambou, Nicaud, Luc, Evans, et.al., 1995).  Een andere studie van Marques-Vidal, 

Arveiler, Evans, Amouyel, Ferrières et. al. (2001) kwam tot de conclusie dat 

voornamelijk ‘binge drinken’  nadelig is voor de bloeddruk.  

 

Een studie gebaseerd op een populatie van 2609 mannen en vrouwen van New York 

bevestigt ook dat overmatig alcoholgebruik (≥ 2 consumpties per dag) positief 

geassocieerd wordt met een verhoogd risico op hypertensie (Stranges, Wu, Dorn, 

Freudenheim, Muti, et. al., 2004).  Een interessante bevinding uit dit onderzoek is ook 

het feit dat mensen die voornamelijk alcohol drinken buiten de maaltijden, een hoger 

risico hebben voor hypertensie. 

 

Verschillende studies bevestigen dat alcohol het high-density lipoproteïne (HDL) 

cholesterol in het bloed verhoogt, en de low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol 

verlaagt (Kiechl, Willeit, Rungger, Egger, Oberhollenzer et al., 1998; Langer, Criqui, 

Reed, 1992). 

 

Een cross-sectionele studie van Wakabayeshi & Kobaba-Wakabayashi (2002) 

onderzocht de relatie tussen drinken en artheriosclerotische risicofactoren zoals 

bloeddruk, BMI, cholesterol en bloedglucose. Bij heavy drinkers (≥ 3 consumpties per 

dag) in alle leeftijdsgroepen zag men een significante verhoging van bloeddruk en 

cholesterol. 

 

 

2.3.7 Diabetes 

 

Mensen met diabetes die alcohol consumeren, kunnen een hoger dan normale 

bloedsuikerspiegel hebben (hyperglycemie) of een lager dan normale bloedsuikerspiegel 

(hypoglycemie), afhankelijk van wat de persoon in kwestie gegeten heeft (Emanuele, 

Swade & Emanuele, 1998). 
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De relatie tussen dagelijkse alcoholconsumptie en het risico van type II diabetes werd 

onderzocht bij 6362 Japanse mannen van 35 tot 61 jaar  (Tsumura, Hayashi, Suematsu, 

Endo, Fujii, et al., 1999).  Bij mannen met een BMI ≥ 22 werd matige alcohol 

consumptie geassocieerd met een verminderd risico op type II diabetes.  Bij slanke 

mannen met een BMI ≤ 22 daarentegen, vond men dat heavy alcohol gebruik 

geassocieerd werd met een verhoogd risico op type II diabetes. 
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DEEL II: METHODOLOGIE 
 

 
Voor het empirisch onderzoek naar de determinanten van problematisch alcoholgebruik 

in België werd gebruik gemaakt van een reeds bestaande databank nl. de 

Gezondheidsenquête 2001 door middel van interview.   

 

Het veldwerk van dit cross-sectioneel onderzoek werd in het kalenderjaar 2001 

georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid (WIV). Dit 

kalenderjaar werd opgesplitst in vier trimesters van elk 3 maanden.  De bedoeling was 

om informatie te verzamelen omtrent de wijze waarop de inwoners van België hun 

gezondheid ervaren, in welke mate ze gebruik maken van curatieve 

gezondheidsdiensten en hoe ze rekening houden met hun gezondheid door hun 

levensstijl en hun gebruik van preventieve of andere gezondheidsdiensten. 

 

Om de methodologie nader te bespreken heb ik me vooral gebaseerd op het IPH/EPI 

rapport nr. 2002-22, deel 1.  
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1. Populatie 
 

De doelpopulatie kan omschreven worden als alle personen die in België verblijven.  

Het gebruik van het Nationaal Rijksregister voor de samenstelling van de steekproef, 

maakt dat de studiepopulatie niet helemaal samenvalt met de doelpopulatie.  Zo hebben 

bijvoorbeeld daklozen geen officieel adres.   

 

Er werden 3500 personen in het Vlaams Gewest, 3000 personen in het Brussels Gewest 

en 3500 personen in het Waals Gewest bevraagd.  Ook werd er een ‘oversampling’ in 

volgende provincies voorzien: Luxemburg (+ 1000), Hainaut (+500), Limburg (+200) 

en Antwerpen (+ 350).  Samen met deze oversampling, werden 12050 personen 

bevraagd. 

 

Voor de samenstelling van de steekproef  werden tal van technieken gehanteerd: 

stratificatie, multistage steekproeftrekking en clustering.  Wat de regionale stratificatie 

betreft, werd België opgesplitst in het Vlaams, Waals en Brussels gewest.  Het aantal te 

bevragen personen werd vooraf vastgelegd op 3500 personen voor de Vlaams en Waals 

Gewest en 3000 personen voor het Brussels Gewest.  Provinciale stratificatie werd 

doorgevoerd om een uitgebalanceerde geografische spreiding te garanderen.  Het aantal 

te bevragen personen binnen een provincie werd vastgesteld op basis van de 

populatiegrootte van de provincie.  Wat de gemeenten betreft, werd een selectie 

gemaakt om de eenvoudige reden dat het aantal enquêteurs beperkt is. 

Het aantal huishoudens dat dient deel te nemen aan de enquête, kon per gemeente of 

stad geschat worden door 50 te delen door de gemiddelde grootte van het huishouden in 

de betreffende gemeente of stad (bv. 50/2,5 personen = 20 huishoudens). 

Om het probleem van weigerende of niet contacteerbare huishoudens op te vangen, 

werd besloten om deze huishoudens te vervangen door reservehuishoudens.  Deze 

woonden in dezelfde statistische sector als het weigerend huishouden, omvatte dezelfde 

huishoudgrootte en dezelfde leeftijd van de referentiepersoon.  Voor elk geselecteerd 

huishouden werden drie reservehuishoudens aangeduid.  Op deze wijzen ontstonden 

telkens clusters van vier huishoudens.   
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In het kader van het empirisch onderzoek is men enkel geïnteresseerd in een volwassen 

populatie.  Voor de statistische analyse werd dus een afbakening van de populatie 

gemaakt op basis van de leeftijd.  Enkel volwassen personen van 25 tot en met 65 jaar 

werden geselecteerd.  In totaal bedraagt dit 6920 volwassen personen die onderzocht 

werden.   

 

 

2. Gegevensverzameling 
 

De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen: een vragenlijst op het niveau van het 

huishouden, een individuele mondelinge vragenlijst en een individuele schriftelijke 

vragenlijst.  De vragen van de vragenlijst op het niveau van het huishouden en de 

mondelinge vragenlijst werden door een enquêteur volledig voorgelezen.  

De vragenlijsten vormen een geheel van gesloten, halfopen en open vragen.  Bij de 

gesloten vragen werden relevante geachte antwoorden voorzien.  Bij de halfopen vragen 

werden naar een aantal vooraf vastgestelde antwoordcategorieën ook een categorie 

‘andere’ voorzien.  Er werden geen antwoordcategorieën voorzien bij de open vragen.  

De respondent kon dus zelf, in zijn eigen woorden, een antwoord geven.   

Voor het verzamelen van informatie werd beroep gedaan op een grote groep semi-

professionele en niet professionele enquêteurs.  In essentie bestond de opdracht van de 

enquêteur erin de vragenlijsten in het bijzijn van de respondent voor te lezen en het 

antwoord op elke vraag te noteren.  Alle enquêteurs waren verplicht om een 

vormingssessie te volgen.  De vorming van de enquêteurs had tot doel een maximale 

standaardisering van de bevraging van de huishoudens te garanderen.   

 

Er is bij de volwassen populatie van 25 tot en met 65 jaar een non-respons merkbaar bij 

de schriftelijke vragenlijst van 7,1% of 488 personen en 1,2% of 83 personen bij de 

mondelinge vragenlijst. 
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3. Onderzoekshypothesen 
 

Statistische analyses werden uitgevoerd om een antwoord te kunnen geven op volgende 

onderzoeksvragen. 

 

Onderzoeksvraag I: 

Wat zijn de determinanten van problematisch alcoholgebruik? 

 

Hypothese 1: 

Verwacht wordt dat de volgende sociodemografische determinanten problematisch 

alcoholgebruik in de hand werken: geslacht (man), leeftijd (45-54 jaar), nationaliteit 

(geen Belg), wonen op het platteland, alleen zijn, een hoger inkomen hebben, hoog of 

laag opleidingsniveau, werkloos zijn, een lage of zeer hoge tewerkstellingsstatus hebben 

en shift werk verrichten. 

 

Hypothese 2: 

Verwacht wordt dat de volgende psychosociale determinanten problematisch 

alcoholgebruik in de hand werken: somatische stoornissen, depressieve stoornissen, 

slaapstoornissen, angststoornissen, ill-being en weinig sociale steun hebben. 

 

Hypothese 3: 

Verwacht wordt dat de volgende determinanten van risicogedrag problematisch 

alcoholgebruik in de hand werken: roken, druggebruik (cannabis, heroïne, enz.) en 

weinig fysieke activiteit. 

 

In de literatuurstudie werd een omgekeerde relatie  teruggevonden voor het gebruik van 

psychotrope geneesmiddelen (Lima et al., 2003), hoge BMI (Tolstrup et al., 2005), hoge 

bloeddruk, cholesterol (Wakabayeshi & Kobaba-Wakabayeshi, 2002) en diabetes  

(Tsumura et al., 1999).  Dit wil dus zeggen dat mensen die veel alcohol drinken, meer 

kans hebben op een hoge BMI, een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, hoge 

bloedsuikerspiegel en ook meer gebruik maken van psychotrope geneesmiddelen.  Deze 
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variabelen zijn dus niet in ‘hypothese 3’ opgenomen aangezien men enkel 

geïnteresseerd is in de onafhankelijke predictoren van problematisch alcoholgebruik. 

 

Onderzoeksvraag II: 

Welke zijn de voornaamste onafhankelijke predictoren van problematisch 

alcoholgebruik bij volwassenen? 

 

 

4. Statistische methode 
 

4.1 Statistische techniek 

 

De gegevens werden verwerkt met het statistisch programma SPSS (11.5 for Windows).   

Eerst werd er een beschrijving van de populatie gegeven aan de hand van frequenties en 

kruistabellen.  Verschillen qua geslacht, leeftijd en regio werden via een Chi-kwadraat 

test nagegaan voor wat betreft het problematisch alcoholgebruik.  Om univariate relaties 

na te gaan tussen de verschillende variabelen en problematisch alcoholgebruik werd 

gebruik gemaakt van ‘binaire logistische regressie’.  Een logistische regressieanalyse 

wordt gebruikt om het verband te bestuderen tussen een dichotome afhankelijke 

variabele en één of meer onafhankelijke variabelen.  De afhankelijke dichotome 

variabele in dit onderzoek is het ‘problematisch alcoholgebruik’ volgens de norm 

beschreven in deel I.   De determinanten ‘regio’ en ‘leeftijd’ werden als controle mee 

opgenomen in de analyses.   Tot slot werd één finale multivariate regressie voor mannen 

en vrouwen uitgevoerd met de significante determinanten die ik als resultaat bekomen 

heb in de voorgaande univariate analyses.   

 

4.2 Missing values 

 

Gezien de grootte van de steekproef en het aantal vragen, zijn er bijna voor elke vraag 

missings terug te vinden.  Wat de variabele ‘problematisch alcoholgebruik’ betreft, zijn 

er 410 missings bij de mannen en 375 missings bij de vrouwen terug te vinden.  Er is 
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dus wat het alcoholgebruik betreft een non-respons van 11,3% op de volwassen 

populatie van 25 tot en met 65 jaar. 

 

 

5. Variabelen 
 

5.1 Problematisch alcoholgebruik 

 

Men spreekt van problematisch alcoholgebruik vanaf 28 glazen per week voor mannen 

en 14 glazen per week voor vrouwen.  Door verschillende vragen in de schriftelijke 

vragenlijst met elkaar te combineren, kunnen we een inschatting maken van het aantal 

glazen alcohol geconsumeerd per week.  Vraag AL05 ‘Tijdens hoeveel dagen van de 

week (maandag tot donderdag) drinkt u gewoonlijk alcoholische dranken?’ wordt 

vermenigvuldigd met het antwoord op vraag AL06 ‘Hoeveel glazen drinkt u gemiddeld 

gedurende de dagen van de week (maandag tot donderdag)?’.  Hierbij wordt opgeteld, 

de vermenigvuldiging van de antwoorden op de vragen AL08 ‘Tijdens hoeveel dagen 

van het weekend (vrijdag tot zondag) drinkt u gewoonlijk alcoholische dranken?’ en 

AL09 ‘Hoeveel glazen drinkt u gemiddeld tijdens de dagen van het weekend (vrijdag tot 

zondag)?’.   

 

De bekomen variabele werd dan dichotoom gemaakt, rekening houdend met de 

aangenomen grens, om te spreken van problematisch en niet-problematisch 

alcoholgebruik bij mannen en vrouwen. 

 

 

5.2 Determinanten 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende variabelen die gebruikt werden in de 

analyses.  Er wordt telkens een definiëring per variabele geven. 
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Tabel 2. Operationalisering van de verschillende determinanten. 

Definities variabelen 
Regio Vlaams gewest, Brussels gewest en Waals gewest. 

Leeftijd De leeftijd werd opgesplitst in drie groepen: van 25 tot 37 jaar, van 38 tot 39 jaar en van 50 tot 

 65 jaar. 

Nationaliteit Belg of (geen) lid van de Europese Unie 

Urbanisatie Voor deze variabele is er een onderscheid gemaakt tussen Brussel en andere steden, voorstedelijke 

 gebieden en landelijke gebieden. 

Huishoudtype Single zijn, of single met kind(eren); koppel of koppel met kind(eren); in de laatste categorie zit 

 iedereen die niet thuishoort in de vorige twee categorieën bv. gezin met inwonende grootouders. 

Opleiding Er werd de vraag gesteld welk het hoogste diploma of welke de hoogste graad is, ooit behaald. 

 In de eerste categorie zit iedereen die geen diploma heeft en die enkel lager onderwijs genoten 

 hebben.  In de tweede categorie zitten mensen die lager en hoger secundair onderwijs gevolgd hebben. 

 Tot slot zitten in de laatste categorie mensen met een opleiding  hoger onderwijs of universiteit. 

Werk Indien men 'ja' antwoordde op de vraag of men op dit moment betaald werk heeft of eventueel 

 tijdelijk onderbroken werk, werden de personen ingedeeld in de categorie 'arbeider, bediende of 

 manager’. 

 Indien men 'nee' antwoordde, werden de personen ingedeeld in de categorieën 'werkloos, pensioen/ 

 ziek'.  Onder de werklozen zitten ook mensen die enkel het  huishouden doen zonder uitkering. 

 De categorie pensioen omvat alle personen die gepensioneerd zijn (ook brug -en vervroegd 

 pensioen) alsook de mensen die ziek of invalide zijn. 

Individueel inkomen Persoonlijk beschikbaar netto-inkomen, per maand.  Hieronder worden verstaan: 

 - de nettolonen en wedden voor de gepresteerde arbeid (hoofd -en eventuele bijbetrekkingen), de 

 netto-bedrijfsinkomens voor zelfstandigen; 

 - alle persoonlijke sociale uitkeringen (werkloosheidsvergoeding, pensioen, uitkering voor arbeids- 

 ongeschiktheid (ziektegeld en invaliditeit), uitkering in het kader van een arbeidsongeval en 

 O.C.M.W. – steun) 

Tijdsregime werk In de eerste categorie zitten alle mensen die uitsluitend overdag werken (eventueel twee ploegen 

 stelsel).  De tweede categorie omvat alle mensen die uitsluitend 's nachts werken, uitsluitend in het 

 weekend, in een roterend ploegenstelsel of op zeer onregelmatige tijdstippen.  De laatste categorie 

 zijn mensen die geen betaald werk verrichten en de vraag dus niet kunnen beantwoorden. 

Somatische, depressieve, Deze vier indicatoren zijn gebaseerd op de antwoorden op de subschalen van de SCL-90-R (Symptom 

angst- en slaapstoornissen Checklist-90-Revised) en laten toe de prevalentie van een specifieke klacht te schatten.  De scores worden 

 berekend door de som te maken van de itemwaarden [0 1 2 3 4] voor elk van de schalen, gedeeld door het 

 aantal items van de schaal in kwestie.  De bekomen scores worden daaropvolgend opgesplitst in twee 

 groepen.  Hiervoor wordt de grenswaarde [2+] (SCL-score van [0-1] versus [2-5]) gebruikt.  Op basis 

 hiervan werden de vier indicatoren berekend.  De indicator m.b.t. depressieve stoornissen is gebaseerd 

 op 13 items.  De 13 items gebruikt voor de berekening van de indicator van depressie zijn de volgende: 
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 SL01[15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,32,37,40].  Items SL01 [14,19,31,34] werden in de vragenlijst 

 opgenomen om een berekening van de indicator volgens andere criteria mogelijk te maken.  Deze 

 indicatoren worden niet geconstrueerd op basis van populatienormen.  De prevalentiegegevens in absolute 

 termen moeten dus met de nodige zorg geïnterpreteerd worden. 

Subjectieve gezondheid De subjectieve gezondheid is een globale maatstaf die verschillende dimensies van gezondheid 

 omvat (fysieke, sociale en emotionele).  Het doel van de bevraging was de subjectieve appreciatie 

 van mensen van hun gezondheidsstatus te meten.  Men heeft getracht om de gezondheidsperceptie 

 in kaart te brengen van een goede tot zeer goede gezondheid vergeleken met een redelijke, slechte 

 tot zeer slechte gezondheid.  De notie subjectieve appreciatie wijst erop dat het hier veeleer gaat 

 om een emotionele reactie dan om een systematische cognitieve analyse.  De vraag verwijst naar 

 de gezondheidsstatus, maar wellicht ook naar de levenskwaliteit. 

Kwaliteit sociaal netwerk Deze indicator is gebaseerd op de schaal rond ontvangen functionele steun (MOS, Medical Outcome 

 Study Social Support Survey) die 19 items omvat.  Voor ieder item wordt een code toegekend die 

 correspondeert met het gegeven antwoord; van 1='nooit' tot 5='altijd'.  Voor iedere bevraagde persoon 

 wordt het gemiddelde van de 19 items berekend.  Dit gemiddelde wordt vervolgens opgesplitst in twee 

 groepen met [3] als grenswaarde, dat wil zeggen van [1 tot 2,49] - versus - [2,50 tot 5].  Op deze wijze 

 wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die weinig ondersteuning krijgen uit hun omgeving (score 

 van [1 tot 2,49], wat afgerond (1 en 2) overeenkomt met 'nooit of zelden ondersteuning' en zij die kunnen 

 rekenen op een 'sociale ondersteuning van goede kwaliteit' (score van [2,50 tot 5]: waarbij de afgeronde 

 waarden (3,4,5) overeenkomen met de antwoorden 'soms', 'vaak' en 'altijd'. 

Grootte sociaal netwerk Deze indicator is gebaseerd op de 'structurele' vraag van MOS en heeft betrekking op het gemiddeld 

 aantal vrienden en relaties in de bevolking of in bepaalde subgroepen van de bevolking.  Er werd een 

 opsplitsing gemaakt in twee groepen (grenswaarde 4): er wordt verondersteld dat het relatief netwerk 

 eerder 'beperkt' is indien het 0 tot 3 personen omvat, en 'uitgebreid' indien 4 personen of meer. 

Well - Ill being Dit is een indicator voor mensen met psychische problemen of indicaties voor een mogelijke psycho- 

 pathologie.  De indicator werd berekend op basis van de GHQ-score (General Health Questionnaire). 

 Deze score wordt berekend op basis van een binaire score voor elk item (waarbij de antwoorden 'minder 

 dan gewoonlijk’ en ‘niet meer dan gewoonlijk' gecodeerd worden als '0' en de antwoorden 'een beetje 

 meer dan gewoonlijk' en ‘meer dan gewoonlijk als '1' ).  De antwoorden [0 1 2 3] worden getransformeerd 

 in [0 0 1 1].  De som van deze scores bekomen voor elk van de items, geeft een totale GHQ-score die 

 kan variëren van 0 – 12.  De grenswaarde van [2+] werd voor deze indicator gebruikt. 

Rookgedrag Indien men op de vraag 'Rookt U?' 'ja, elke dag' antwoordde, werd men onderverdeeld in de 

 categorie minder dan 20 of meer dan 20 sigaretten per dag.  Indien men 'Ja, af en toe' antwoordde, 

 behoort men tot de occasionele rokers.  De niet rokers zijn hier de referentiecategorie. 

Ooit of nooit gerookt Deze indicator is afgeleid van de vragen 'Rookt u?' en 'Heeft u ooit gerookt?'.  Het vergelijkt dus de 

 personen die nog nooit gerookt hebben met diegenen die ooit in hun leven al eens gerookt hebben. 

Gebruik Cannabis Ooit of nog nooit Cannabis, hasjiesj of marihuana gebruikt. 
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Fysieke activiteit Deze indicator beperkt zich tot vrijetijdsactiviteiten.  Er werd een onderverdeling gemaakt in drie 

 categorieën.  Zware fysieke activiteit:  harde training > dan 1/week; joggen, recreatiesporten of 

 tuinieren meer en minder dan 4 uur/week.  Matige fysieke activiteit: wandelen, fietsen of andere 

 niet echt inspannende activiteiten meer en minder dan vier uur.  Sedentair: lezen, tv-kijken of andere 

 zittende activiteiten. 
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DEEL III: RESULTATEN 
 
 
1.  Beschrijving van de onderzoekspopulatie 
 

1.1 Respons 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het responspercentage op de vragen 

betreffende alcoholgebruik. 

 
Tabel 3. Aantallen en percentages van mannen en vrouwen waar het problematisch alcoholgebruik van 

kan gemeten worden. 

 
    MAN   VROUW   TOTAAL   

  n  n  n  % 

data alcoholgebruik beschikbaar         

  3009  3126  6135  88,7% 
         

data alcoholgebruik niet beschikbaar         
  410  375  785  11,3% 
         

TOTAAL         

  3419  3501  6920  100% 

 

De totale steekproef van 6920 volwassen personen van 25 tot en met 65 jaar bestaat uit 

3419 mannen en 3501 vrouwen.  Er zijn 6135 personen (88,7%) die de vragen omtrent 

alcoholgebruik ingevuld hebben.  Van 410 mannen en 375 vrouwen zijn er geen data 

over alcoholgebruik beschikbaar.  In totaal zijn dit 785 personen of 11,3%.    

 

 

1.2 Geslacht 

 

 

Tabel 4 geeft aantallen en percentages weer van problematisch en niet problematisch 

alcoholgebruik bij mannen en vrouwen. 
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Tabel 4. Problematisch en niet problematisch alcoholgebruik volgens geslacht. 

    MAN    VROUW  

niet problematisch       

n  2755   2847  

%  91,6%   91,1%  

       
problematisch       

n  254   279  

%   8,4%    8,9%  

 

Er zijn in totaal 254 mannen en 279 vrouwen, respectievelijk 8,4% en 8,9%, die vallen 

onder de norm van problematisch alcoholgebruik.  Een Chi – kwadraat test wijst op het 

feit dat er geen significant verschil is wat betreft het problematisch alcoholgebruik bij 

mannen en vrouwen (�² = 0,452, df = 1, p = 0,501). 

 

1.3 Leeftijd 

 

De leeftijd van de populatie werd opgesplitst in drie groepen van 25-37 jaar, van 38-49 

jaar en van 50–65 jaar. 

 

Volgende tabel geeft aantallen en percentages weer van problematisch en niet 

problematisch alcoholgebruik bij mannen en vrouwen volgens leeftijd. 

 

Tabel 5. Problematisch en niet problematisch alcoholgebruik volgens leeftijd. 

    25-37 jaar   38-49 jaar   50-65 jaar 
MAN       

niet problematisch       

n  964  903  888 
%  94,2%  90,8%  89,5% 

       
problematisch       

n  59  91  104 
%  5,8%  9,2%  10,5% 

VROUW       
niet problematisch       

n  1047  910  890 
%  95,0%  90,6%  87,3% 

       
problematisch       

n  55  94  130 

%   5,0%   9,4%   12,7% 
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Binnen de leeftijdscategorie van 25 tot 37 jaar zijn er 59 mannen (5,8%) en 55 vrouwen 

(5%) die vallen onder de norm van problematisch alcoholgebruik.  Voor de 

leeftijdscategorie van 38 tot 49 jaar betreft dit 91 mannen (9,2%) en 94 vrouwen (9,4%).  

Problematisch alcoholgebruik komt in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar voor bij 

104 mannen en 130 vrouwen, respectievelijk 10,5% en 12,7 %.   

 

Het is dus duidelijk dat naarmate men ouder wordt, men meer alcohol gebruikt.  De 

problematische drinkers zitten voornamelijk in de laatste leeftijdscategorie van 50 tot 65 

jaar zowel voor mannen als voor vrouwen.  Om deze stelling nog meer te staven werd 

via een kruistabel een Chi-kwadraat test uitgevoerd.  Significante verschillen werden 

gevonden voor de leeftijdscategorieën bij zowel de mannen ( �² = 15,474; df=2; p < 

0,001) als de vrouwen ( �² = 39,531; df=2; p < 0,001).  

 

1.4 Regio 

 

België werd opgesplitst in drie regio’s: het Vlaams gewest, Brussels gewest en het 

Waals gewest.  Onderstaande tabel geeft aantallen en percentages weer van 

problematisch en niet problematisch alcoholgebruik bij mannen en vrouwen volgens 

regio. 

 

Tabel 6.  Problematisch en niet problematisch alcoholgebruik volgens regio. 

    Vlaams gewest  Brussels gewest  Waals gewest 

MAN       
niet problematisch       

n  1011  629  1115 
%  91,6%  90,1%  92,4% 

       
problematisch       

n  93  69  92 
%  8,4%  9,9%  7,6% 

VROUW       
niet problematisch       

n  993  682  1172 
%  90,7%  88,3%  93,1% 

       
problematisch       

n  102  90  87 

%   9,3%   11,7%   6,9% 
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In het Vlaams gewest zijn er 93 mannen (8,4%) en 102 vrouwen (9,3%), in het Brussels 

gewest 69 mannen (9,9%) en 90 vrouwen (11,7%) en in het Waals gewest zijn er 92 

mannen (7,6%) en 87 vrouwen (6,9%) die behoren tot de categorie van ‘problematische 

alcoholgebruikers’. 

 

Significante verschillen tussen de drie regio’s zijn voor wat betreft het problematisch 

alcoholgebruik niet terug te vinden voor mannen ( �² = 2,932; df = 2; p = 0.231).  De 

Chi – kwadraat test is wel significant (p < 0,05) voor de vrouwen in de verschillende 

regio’s ( �²  = 13,586; df = 2; p < 0,001).  Er zijn dus meer problematische vrouwelijke 

drinkers terug te vinden in het Vlaams gewest. 

 

 

2. Univariate analyses 
 

 

Om de verschillende determinanten te onderzoeken van problematisch alcoholgebruik 

werd gebruik gemaakt van de statistische techniek ‘binaire logistische regressie’.  Het 

‘problematisch alcoholgebruik’ is de afhankelijke dichotome variabele.  Elke 

determinant werd afzonderlijk opgenomen en telkens gecorrigeerd voor leeftijd en 

regio.   De resultaten van de verschillende determinanten worden in tabel 7, 8 en 9 

weergegeven.  Bij elke determinant functioneert de eerste categorie als 

referentiecategorie.  Alle resultaten moeten dus ten opzichte van deze categorie 

geïnterpreteerd worden.   
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2.1 Sociodemografische determinanten 

 

Tabel 7.  Odds ratio’s en 95 % betrouwbaarheidsinterval voor het voorspellen van problematisch 
alcoholgebruik bij mannen en vrouwen: sociodemografische determinanten. 

  MANNEN    VROUWEN 
  n ORª    95% B.I.   n ORª   95% B.I. 

SOCIODEMOGRAFISCHE      

DETERMINANTEN          

          

Nationaliteit          
Belg 2691 1,00    2832 1,00   

geen Belg 316 0,45**  0,23 – 0,79  289 0,92  0,58 – 1,45 

Urbanisatie          

stedelijk 1159 1,00    1268 1,00   
voorstedelijk 1008 1,09  0,73 – 1,63  1036 1,05  0,71 – 1,54 

platteland 842 0,87  0,56 – 1,33  822 0,85  0,56 – 1,30 

Huishoudtype          

alleen(+kind) 572 1,00    691 1,00   
koppel(+kind) 1914 0,49*  0,37 – 0,66  1949 1,33  0,96 – 1,83 

complex hh 523 0,42*  0,27 – 0,64  486 0,85  0,54 – 1,32 

Opleiding          

lager 337 1,00    347 1,00   
secundair  1431 0,74  0,50 – 1,10  1499 1,72***  1,05 – 2,82 

hoger 1169 0,75  0,50 – 1,12  1190 2,63*  1,59 – 4,33 

Werk          

werkloos 200 1,00    826 1,00   
pensioen, ziek 404 0,73  0,41 – 1,30  366 0,70  0,45 – 1,09 

arbeiders 916 0,81  0,49 – 1,36  588 0,76  0,49 – 1,18 
bedienden 586 0,79  0,46 – 1,35  520 1,24  0,84 – 1,84 

managers 746 0,66  0,39 – 1,13  661 1,62**  1,13 – 2,32 

Individueel inkomen          

tot 39999 Bef. 818 1,00    1786 1,00   
40000-59999 Bef. 929 0,98  0,70 – 1,39  678 1,50***  1,10 – 2,07 

> 60000 Bef. 876 1,02  0,72 –1,43  311 1,77**  1,21 – 2,59 
geen aantal 383 1,08  0,70 – 1,66  347 1,18  0,78 – 1,78 

Tijdsregime werk          
overdag, geen weekend 1741 1,00    1477 1,00   

shift, nacht, weekend, … 517 1,21  0,85 – 1,73  252 0,70  0,41 – 1,20 
geen werk 651 1,22  0,87 – 1,72  1270 0,72***  0,54 – 0,96 

ª : gecorrigeerd voor leeftijd en regio 
Odds ratio = 1 = referentiecategorie 
* = p < 0,001; ** = p < 0,01; *** = p < 0,05 
 

De determinant ‘nationaliteit’ is een significante voorspeller voor mannen.  Mannen die 

‘geen Belg’ zijn, hebben minder kans op problematisch alcoholgebruik (OR = 0,45; p < 

0.01).  Mannen die niet alleen zijn, dus zich bevinden in de categorie van koppel (OR = 
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0,49; p < 0,001) en complex huishouden (OR = 0,42; p < 0,001), hebben minder kans 

om problematisch alcoholgebruiker te worden.   

 

Vrouwen die een hoge opleiding genoten hebben, hebben twee maal zoveel meer kans 

om problematisch alcoholgebruiker te worden ten opzichte van vrouwen die enkel lager 

onderwijs gevolg hebben (OR = 2,63; p < 0,001).  Vrouwen die geen hoger onderwijs 

gevolgd hebben, maar wel secundair onderwijs, hebben ten opzichte van vrouwen met 

enkel lager onderwijs ook meer kans om problematisch alcoholgebruiker te worden (OR 

= 1,72; p < 0,05).  Gelijk lopend met deze determinant, hebben vrouwelijke managers 

en leidinggevenden meer kans om problematisch alcoholgebruiker te worden ten 

opzichte van vrouwen die het huishouden doen of werkloos zijn (OR = 1,26; p < 0,01).   

 

Wat het inkomen betreft hebben vrouwen die meer verdienen, meer kans om 

problematisch alcoholgebruiker te worden ten opzichte van vrouwen die minder 

verdienen.  De Odds ratio (OR) voor een individueel inkomen van meer dan 60 000 Bef. 

is ‘1,77’ ( p < 0,01), en voor een inkomen van 40000 tot 59999 Bef. ‘1,50’ (p < 0,05). 

Vrouwen die geen betaald werk verrichten, hebben minder kans om problematisch 

alcoholgebruiker te worden in vergelijking tot vrouwen die enkel overdag werken (OR 

= 0,72; p < 0,05).  Er zijn geen vrouwen die in onregelmatig of in shiften werken met 

een significant verhoogde kans op problematisch alcoholgebruik in vergelijking tot 

vrouwen die enkel overdag werken. 
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2.2 Psychosociale determinanten 

 
Tabel 8.  Odds ratio’s en 95 % betrouwbaarheidsinterval voor het voorspellen van problematisch 

alcoholgebruik bij mannen en vrouwen: psychosociale determinanten. 

 MANNEN  VROUWEN 

  n ORª    95% B.I.   n ORª   95% B.I. 

PSYCHOSOCIALE        

DETERMINANTEN          
          

Somatische stoornissen          
nee 2831 1,00    2766 1,00   

ja 139 1,53  0,91 - 2,56  295 0,82  0,53 - 1,27 

Depressieve stoornissen          

nee 2795 1,00    2729 1,00   
ja 170 1,83**  1,16 - 2,89  339 1,50***  1,05 - 2,14 

Angststoornissen          
nee 2833 1,00    2804 1,00   

ja 126 1,52  0,87 - 2,66  259 1,16  0,76 - 1,78 

Slaapstoornissen          

nee 2446 1,00    2395 1,00   
ja 512 1,67**  1,23 - 2,26  662 1,01  0,75 - 1,36 

Subjectieve gezondheid          
goed tot zeer goed 2414 1,00    2375 1,00   

zeer slecht tot matig 584 1,14  0,83 - 1,56  735 0,77  0,57 - 1,05 

Kwaliteit sociaal netwerk          

hoge kwaliteit 2630 1,00    2752 1,00   
lage kwaliteit 284 0,98  0,63 - 1,51  279 0,70  0,43 - 1,13 

Grootte sociaal netwerk          
drie of meer relaties 2344 1,00    2415 1,00   

minder dan drie relaties 460 1,03  0,72 - 1,47  512 0,86  0,61 - 1,22 
 
Well - Ill being          

well-being 2346 1,00    2128 1,00   
ill-being 634 1,15  0,84 - 1,56  947 1,05  0,80 - 1,38 

ª : gecorrigeerd voor leeftijd en regio 
Odds ratio = 1 = referentiecategorie 
* = p < 0,001; ** = p < 0,01; *** = p < 0,05 
 

De kans op problematisch alcoholgebruik is groter wanneer er aanwezigheid is van 

depressieve stoornissen zowel bij mannen (OR = 1,83; p < 0,01) als bij vrouwen (OR = 

1,50; p < 0,05).  Mannen die slaapproblemen hebben, hebben ook meer kans om 

problematisch alcoholgebruiker te worden (OR = 1,67; p < 0,01). 
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2.3 Determinanten risicogedrag  

 

Tabel 9.  Odds ratio’s en 95 % betrouwbaarheidsinterval voor het voorspellen van problematisch 
alcoholgebruik bij mannen en vrouwen: determinanten risicogedrag. 

 MANNEN  VROUWEN 

  n ORª    95% B.I.   n ORª   95% B.I. 

DETERMINANTEN RISICOGEDRAG          

          

Rookgedrag          
niet roker 1867 1,00    2196 1,00   

occasioneel 104 1,95  0,98 - 3,88  119 2,38**  1,37 - 4,12 
< 20 sigaretten per dag 556 2,07*  1,47 - 2,90  482 1,67**  1,20 - 2,32 

> 20 sigaretten per dag 479 3,75*  2,73 - 5,13  325 2,25*  1,57 - 3,21 

Ooit of nooit gerookt          

nooit 896 1,00    1324 1,00   
courant of ooit 2104 2,77*  1,91 - 4,03  1778 2,36*  1,77 - 3,13 

Gebruik cannabis          
nee 2684 1,00    2920 1,00   

ja 325 2,23*  1,53 - 3,27  206 2,14**  1,37 - 3,35 

Fysieke activiteit          

zwaar 994 1,00    642 1,00   
matig 1012 0,89  0,65 - 1,22  1262 1,21  0,90 - 1,61 

sedentair 909 0,87  0,63 - 1,20  1132 1,29  0,91 - 1,82 

ª : gecorrigeerd voor leeftijd en regio 
Odds ratio = 1 = referentiecategorie 
* = p < 0,001; ** = p < 0,01; *** = p < 0,05 
 

Mannen die dagelijks minder dan 20 sigaretten roken, hebben twee maal meer de kans 

op problematisch alcoholgebruik (OR = 2,07; p < 0,001) ten opzichte van mannen die 

niet roken.  Indien mannen meer dan 20 sigaretten per dag roken, heeft men bijna vier  

maal meer de kans om problematisch alcoholgebruiker te worden (OR = 3,75; p < 

0,001) vergeleken met niet rokers. 

 

Bij vrouwen is de kans om problematisch alcoholgebruiker te worden groter indien men 

occasioneel rookt (OR = 2,38; p < 0,01), minder dan 20 sigaretten per dag rookt (OR = 

1,67; p < 0,01) en meer dan 20 sigaretten per dag rookt (OR = 2,25; p < 0,001) ten 

opzichte van de niet rokers. 

Indien men momenteel rookt of ooit eens gerookt heeft (ongeacht de hoeveelheid), heeft 

men twee maal meer de kans om problematisch alcoholgebruiker te worden.  Dit geldt 

zowel voor vrouwen (OR = 2,36; p < 0,001) als voor mannen (OR = 2,77; p < 0,001).  
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Ongeveer hetzelfde resultaat bekomt men voor het feit of men ooit eens cannabis, 

hasjiesj of marihuana gebruikt heeft.   Indien men ooit deze middelen eens gebruikt 

heeft, heeft men meer kans om problematisch alcoholgebruiker te worden.  Ook hier 

geldt dit zowel voor mannen (OR = 2,23; p < 0,001) als voor vrouwen (OR = 2,14; p < 

0,001).   

 

 

 

3. Multivariate analyses 
 

 

Hier wordt nagegaan of de determinanten die univariaat significant zijn, significant 

blijven als ze allemaal samen in de regressie worden opgenomen.  Systematisch werden 

de significante univariate determinanten uit de multivariate analyse gehaald die niet 

significant bleven.   Tabel 10 en 11 geven dus een overzicht van de determinanten die in 

de multivariate analyse significant bleven.  Het zijn deze determinanten die de 

belangrijkste predictoren zijn voor problematisch alcoholgebruik.   
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3.1 Mannen 

 

Tabel 10.  Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsinterval voor het voorspellen van problematisch 
alcoholgebruik bij mannen. 

   MANNEN 

    n   ORª   95% B.I. 

SOCIODEMOGRAFISCHE DETERMINANTEN      
       

Nationaliteit       

Belg  2645  1,00   

geen Belg  306  0,41**  0,23 - 0,74 

Huishoudtype       

alleen(+kind)  564  1,00   

koppel(+kind)  1875  0,56*  0,41 - 0,76 

complex hh  512  0,48**  0,31 - 0,74 
 
PSYCHOSOCIALE  DETERMINANTEN      
       

Slaapstoornissen      

nee  2440  1,00   

ja  511  1,45***  1,06 - 1.98 

      

DETERMINANTEN RISICOGEDRAG      
       

Rookgedrag       

niet roker  1844  1,00   

occasioneel  101  1,54  0,76 - 3,12 

< 20 sigaretten per dag  541  1.69**  1,16 - 2,46 

> 20 sigaretten per dag  465  2,80*  1,95 - 4,01 

Ooit of nooit gerookt       

nee  886  1,00   

ja  2065  1,57***  1,02 - 2,42 

ª : gecorrigeerd voor leeftijd en regio 
Odds ratio = 1 = referentiecategorie 
* = p < 0,001; ** = p < 0,01; *** = p < 0,05 
 

 

Van de zeven determinanten die in de univariate analyses significant waren, blijven vijf 

determinanten significant in de multivariate analyse.  Eerst werd de variabele 

‘depressieve stoornissen’ uit de analyse gehaald en nadien de variabele ‘cannabis’. 

Mannen die tot de categorie ‘geen Belg’ behoren, hebben minder kans om 

problematisch alcoholgebruiker te worden (OR = 0,41; p < 0.01).  Ook indien mannen 



     46 

niet alleen zijn, dus een koppel zijn met of zonder kinderen (OR = 0,56; p < 0.001) of 

deel uitmaken van een complex huishouden (OR = 0,48; p < 0,01), heeft men minder 

kans op problematisch alcoholgebruik.   

 

De psychosociale determinant ‘slaapstoornissen’ blijft in deze multivariate analyse ook 

een significante voorspeller voor problematisch alcoholgebruik.   

 

Mannen die meer dan 20 sigaretten per dag roken (OR = 2,80; p < 0,001) of minder dan 

20 sigaretten per dag roken (OR = 1,69; p < 0,01), hebben meer kans om problematisch 

alcoholgebruiker te worden.  Ook het feit of men momenteel of ooit gerookt heeft, is 

eens significante voorspeller voor problematisch alcoholgebruik (OR = 1,57; p < 0,05). 
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3.2 Vrouwen 

 

Tabel 11.  Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsinterval voor het voorspellen van problematisch 
alcoholgebruik bij vrouwen. 

    VROUWEN 
    n   ORª   95% B.I. 

SOCIODEMOGRAFISCHE DETERMINANTEN      
       

Opleiding       
Lager  331  1,00   

Secundair  1459  1,74***  1,05 - 2,87 
Hoger  1170  2,83*  1,70 - 4,71 

      

PSYCHOSOCIALE DETERMINANTEN      
       

Depressieve stoornissen       

nee  2636  1,00   
ja  324  1,46***  1,00 – 2,12 

      

DETERMINANTEN RISICOGEDRAG      

       

Rookgedrag       

niet roker  2098  1,00   
occasioneel   116  1,46  0,80 - 2,66 

< 20 sigaretten per dag  432  1,32  0,91 - 1,92 
> 20 sigaretten per dag  314  1,72***  1,15 - 2,58 

Ooit of nooit gerookt       
nooit  1264  1,00   

courant of ooit   1696   1,93*   1,38 - 2,70 

ª : gecorrigeerd voor leeftijd en regio 
Odds ratio = 1 = referentiecategorie 
* = p < 0,001; ** = p < 0,01; *** = p < 0,05 
 

Van de acht determinanten die in de univariate analyses significant waren, blijven vier 

determinanten significant in de multivariate analyse.  Eerst werd de variabele ‘inkomen’ 

uit de analyse gehaald, nadien de variabelen ‘cannabis’, ‘tijdsregime werk’ en tot slot de 

variabele ‘werk’.  

 

‘Opleiding’ komt in de analyses naar voor als de belangrijkste sociodemografische 

determinant.  Vrouwen met een hogere opleiding (OR = 2,83; p < 0,001) of vrouwen die 

gestopt zijn met studeren na secundair onderwijs (OR = 1,74; p < 0,05) hebben meer 

kans op problematisch alcoholgebruik vergeleken met vrouwen die enkel lager 

onderwijs gevolgd hebben.   
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De psychosociale determinant ‘depressieve stoornissen’ blijft in deze multivariate 

analyse  een significante voorspeller van problematisch alcoholgebruik (OR = 1,46; p < 

0,05).   

 

‘Meer dan 20 sigaretten per dag’ roken (OR = 1,72; p < 0,05) en ‘momenteel of ooit 

eens gerookt’ hebben (OR = 1,93; p < 0,001), zijn ook significante voorspellers voor 

problematisch alcoholgebruik vergeleken met de niet rokers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     49 

DEEL IV: DISCUSSIE 
 

1. Bespreking van de onderzoeksresultaten in vergelijking met de   

   literatuurstudie 
 

1.1 Sociodemografische determinanten 

 

De analyses wijzen uit dat bij mannen ‘problematisch alcoholgebruik’ niet significant 

méér voorkomt dan bij vrouwen.  Aangezien in de literatuur wel consistentie is 

teruggevonden dat mannen meer drinken, zou het resultaat van de analyses te wijten 

kunnen zijn aan de gehanteerde norm.  In de literatuur  wordt  overwegend de norm 

gehanteerd van 21 glazen/week voor mannen en 14 glazen/week voor vrouwen 

(Redmond et al., 2004).  Er is blijkbaar een groot verschil in aantal mannen die 

gemiddeld 21 of 28 glazen per week drinken.   

 

Literatuur wees uit dat naarmate men ouder wordt, men minder alcohol drinkt (Moos, et 

al., 1999).  Ook kwam in de literatuur naar voor dat vooral de leeftijdscategorie van 45 

tot 54 jaar het meest excessief drinkt (Almaida-Filho et al., 2004; Garretsen et al., 

1999). Het empirisch onderzoek kwam tot de conclusie dat voornamelijk de 

leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar het grootste aantal problematische drinkers omvat.  

De leeftijdscategorie van 45 tot 54 vertoont hier een minimale overlap.   

 

Mannen die geen Belg zijn, zouden minder kans hebben om problematisch 

alcoholgebruiker te worden.  Dit komt overeen met het feit dat in droge culturen 

alcoholconsumptie niet zo gewoon is en dus minder aanvaard wordt (Bloomfeld et al., 

2003).  Hier kan men ook zelf de bedenking maken dat het vooral  Moslims zullen zijn 

die deze categorie omvatten. 

 

Wonen op het platteland is volgens de analyses geen significante voorspeller voor 

problematisch alcoholgebruik.  Toch kan men in de literatuur terugvinden dat op het 

platteland een frequenter gebruik van alcohol voorkomt in vergelijking met stedelijke 

gebieden (Leukefeld et al., 2002). 
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Mannen die alleen zijn (met of zonder kinderen) hebben meer kans om problematisch 

alcoholgebruiker te worden.  Deze stelling is consistent met andere studies in de 

literatuur (Cheng et al., 2004; Cooper et al., 1992; Power et al., 1999). 

 

Jiafang et al. (1999) kwamen in hun onderzoek tot de conclusie dat er een positieve 

relatie bestaat tussen persoonlijk inkomen en alcoholconsumptie.  Dit resultaat toont 

gelijkenissen met het feit dat de analyses uitwijzen dat vrouwen die meer dan 39999 

Bef. verdienen, significant meer kans hebben om problematisch alcoholgebruiker te 

worden.  Dit resultaat werd niet teruggevonden bij de mannen. 

 

Literatuur wees uit dat excessief drinken zowel voorkwam in de laagste (Van Oers et 

al., 1999) als in de hoogste opleidingsniveaus (Almeida – Filho, 2004).  De analyses 

zijn enkel significant voor vrouwen. Vrouwen met een hoger opleidingsniveau hebben 

significant meer kans om problematisch alcoholgebruiker te worden.  Burger et al. 

(2003) zagen een hogere alcoholconsumptie bij vrouwen met een hoge sociale status.  

Het opleidingsniveau gaat dikwijls samen met de werkstatus.  Bij de analyses is dit ook 

zo het geval.  Vrouwen die een functie vervullen als manager of leidinggevende, hebben 

meer kans op problematisch alcoholgebruik.  In de literatuur is terug te vinden dat 

mensen met een hogere tewerkstellingsstatus meer kans hebben om overmatig te 

drinken (Emslie et al., 2002).  Maar ook het tegenovergestelde werd teruggevonden.  

Mensen met een lagere tewerkstellingsstatus hebben ook een grotere kans om 

probleemdrinker te worden (Yang et al., 2001).  

 

Werkloos zijn (geen betaald werk of het huishouden doen) is volgens de analyses geen 

significante voorspeller.  In de literatuur werd nochtans teruggevonden dat 

werkloosheid excessief drinken in de hand kan werken (Claussen, 1999; Mullahy & 

Sindlar, 1995).  Een ander resultaat dat in de analyses naar voor komt is het feit dat 

vrouwen die behoren tot de categorie ‘geen werk’, minder kans hebben om 

probleemdrinker te worden in vergelijking tot vrouwen die overdag wel werken.  Hier 

bedoelen we vrouwen die geen betaald werk verrichten, vrouwen die met pensioen zijn 

en vrouwen die ziek zijn.  Vrouwen of mannen die in shiften of op andere 

onregelmatige tijdstippen werken, hebben niet significant meer kans om problematisch 
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alcoholgebruiker te worden.  Volgens een studie van Gordon et al. (1986) zou werken in 

shiften toch een belangrijke determinant zijn voor wat alcoholgebruik betreft.   

 

1.2 Psychosociale determinanten 

 

In de literatuur kan men terugvinden dat er een relatie bestaat tussen het hebben van 

somatische stoornissen en extreem alcoholgebruik (Tien et al., 1998).  De analyses zijn 

voor deze determinant niet significant voor vrouwen en voor mannen.  Wel is voor 

beide geslachten ‘depressieve stoornissen’ een significante determinant.  Dit is 

consistent met andere studies in de literatuur (Caetano, 1987; Parker et al., 1987, Rae et 

al., 2002).  Volgens een studie van Grant & Harford (1995) en Lowe et al. (1997) zou 

de associatie tussen depressie en alcoholproblemen hoger zijn voor vrouwen dan voor 

mannen.  Dixit & Crum (2000) hebben in hun studie aangetoond dat hoe meer een 

vrouw depressieve symptomen vertoont, hoe meer ze geneigd is deze te ontladen door 

alcohol te drinken.  Uit de analyses van de gezondheidsenquête blijkt echter dat er meer 

mannen dan vrouwen met depressieve stoornissen ook alcoholgebruiker zijn.  Namelijk 

42 van de 339 depressieve vrouwen (12,4%) tegenover 24 van de 170 depressieve 

mannen (14,1%) zijn problematisch alcoholgebruiker (zie bijlage 1).  Een Chi-kwadraat 

test wijst uit dat het resultaat significant is (�²  = 4,197; df = 1; p < 0,05).   

 

Angststoornissen kunnen geassocieerd worden met een verhoogde alcoholconsumptie 

(Stewart et al., 2002) alsook slaapstoornissen (Brower et al., 2001).  Toch zijn de  

analyses enkel significant voor slaapstoornissen bij mannen.  Dat deze determinant een 

significante voorspeller is, zou voor een deel verklaard kunnen worden door het feit dat 

veel mensen alcohol gebruiken als medicijn voor hun slaapproblemen (Brower et al., 

2001; Crum et al., 1998).   

 

Slecht psychologisch well-being (ill-being) is een belangrijke risicofactor voor 

verhoogd alcoholgebruik bij vrouwen (Green et al., 2001).  De analyses wijzen echter 

uit dat ‘ill-being’ geen significante determinant is voor problematisch alcoholgebruik bij 

mannen en bij vrouwen.   
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De determinanten ‘kwaliteit’ en ‘grootte’ van sociaal netwerk zeggen iets over de 

sociale steun die een persoon heeft.   Verschillende studies hebben bewezen dat mensen 

met weinig sociale steun meer kans hebben om excessief te drinken (Murrell & Norris, 

1991; Perreira & Sloan, 2001).  Volgens de analyses zijn de ‘kwaliteit’ en ‘grootte’ van 

sociaal netwerk geen significante determinanten voor problematisch alcoholgebruik. 

 

1.3 Determinanten van risicogedrag  

 

Literatuur wees uit dat roken (Breslau, 1995; Friedman et al., 1991), druggebruik 

(Gossop et al, 2000; Gossop et al., 2003) en weinig fysieke activiteit (Bradstock et al., 

1988) problematisch alcoholgebruik in de hand werken.   

 

De determinanten ‘rookgedrag’ en ‘ooit of nooit gerookt’ zijn significant voor beide 

geslachten in de analyses.  Hoe meer sigaretten dagelijkse rokers roken, hoe meer kans 

men heeft op problematisch alcoholgebruik.  Ook indien men courant rookt of ooit 

gerookt heeft, is de kans op problematisch alcoholgebruik groter.   

 

‘Ooit cannabis, hasjiesj of marihuana’ gebruikt hebben, is een significante determinant 

voor vrouwen en mannen.  Dit is een vrij logisch resultaat aangezien mensen die deze 

drugs gebruiken overwegend ook rokers zijn.    

 

Wat de fysieke activiteit betreft, komt dit in de analyses niet naar voor als zijnde een 

significante voorspeller voor problematisch alcoholgebruik.  In de literatuur is nochtans 

terug te vinden dat minder dan één uur per week fysiek actief zijn, geassocieerd kan 

worden met problematisch alcoholgebruik (Bradstock et al., 1988).   
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2. Beperkingen van de analyses 
 

De voornaamste beperking van deze studie is het feit dat de gegevens over 

alcoholgebruik gebaseerd zijn op zelfrapportering.  Het werkelijk aantal problematische 

drinkers volgens vooropgestelde norm kan hierdoor in vraag gesteld worden.   

 

Bevraagde personen hebben vaak de neiging hun gebruik van alcohol te 

onderrapporteren gezien het sociaal stigma waarmee overconsumptie van alcohol 

gepaard gaat (WIV, 2002).   

 

De norm die gehanteerd werd om te spreken van problematisch alcoholgebruik geeft 

voor bepaalde personen een vertekend beeld.  Indien een vrouw op vrijdagavond én op 

zaterdagavond zeven glazen wijn of bier drinkt, valt zij onder de norm van 

problematisch alcoholgebruik.  Vrouwen die daarentegen elke dag twee glazen wijn 

drinken, komen ook in aanmerking voor de norm problematisch alcoholgebruik.  Over 

de eerste situatie zal maar weinig discussie bestaan, maar de tweede situatie zou toch in 

vraag gesteld kunnen worden.   Dit is dus toch wel een beperking van de analyses.  De 

vragen die in de gezondheidsenquête peilen naar alcoholgebruik waren niet zodanig 

uitgebreid dat het praktisch gezien niet mogelijk was om concreet te bekijken hoeveel 

alcohol mensen per dag drinken.    

 

De WHO (2000) wijst op het feit dat er kritiek is op epidemiologische studies van 

alcohol aangezien de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksinstrumenten die 

wereldwijd in studies gebruikt worden niet getest kan worden.  Er is ook nog steeds een 

gebrek aan internationale standaardisatie.  Validiteit is zeer moeilijk aangezien er geen 

‘gouden standaard’ is waar de ‘zelfrapportage’ met vergeleken kan worden.  Directe 

observatie van drinkgedrag zou gebruikt kunnen worden als gouden standaard om deze 

dan te vergelijken met de zelfrapportage.  Een studie dat de WHO aanhaalt als 

voorbeeld is een observationele studie uitgevoerd door Perrine et al.  De conclusie was 

dat de hoeveelheid alcohol dat zelf gerapporteerd werd, veel minder was dan de 

geobserveerde hoeveelheid.        
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Naast onderrapportering voor alcoholgebruik moet men ook rekening houden met de 

‘missings’ voor verschillende andere variabelen.  De belangrijkste oorzaak voor deze 

‘missings’ is het feit dat een aantal personen de schriftelijke vragenlijst gewoon niet 

ingevuld hebben of op de vragen van de enquêteur bij de mondelinge vragenlijst niet 

geantwoord hebben.  Andere redenen zijn:  fouten, onjuiste antwoorden, fouten van de 

enquêteur zelf, antwoorden niet van toepassing voor de persoon in kwestie, enzovoort.   

 

Een andere beperking van deze studie is het cross-sectionele karakter.  Het betreft een 

momentopname van personen die de vragenlijsten hebben beantwoord in het jaar 2001.  

De vorige momentopname was in het jaar 1997.  In het jaar 2004 zijn de data verzameld 

voor de volgende gezondheidsenquête.  Het zou dus interessant kunnen zijn om de 

resultaten van de drie enquêtes te vergelijken en te analyseren.   

 

 

3. Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk 
 

Roken is zowel voor mannen als voor vrouwen een heel belangrijke predictor voor 

problematisch alcoholgebruik.  Het betreft voornamelijk mannen en vrouwen die 

dagelijks meer dan 20 sigaretten per dag roken.  Ook mannen en vrouwen die 

momenteel of  ooit eens gerookt hebben,  zijn een belangrijke risicogroep. 

 

Voor vrouwen is ‘opleiding’ de belangrijkste sociodemografische predictor.  Een hogere 

opleiding gaat gepaard met een hoger risico op problematisch alcoholgebruik.   

Mannen die geen Belg zijn, getrouwd zijn, samenwonen of wonen met bijvoorbeeld een 

andere familielid en nog andere personen, hebben minder kans om problematisch 

alcoholgebruiker te worden.  Alleenstaande mannelijke Belgen zijn dus een belangrijke 

risicogroep.   

 

Wat de sociodemografische determinanten betreft, zijn ‘slaapstoornissen’ voor mannen 

en ‘depressieve stoornissen’ voor vrouwen belangrijke predictoren. 
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Nu men weet welke de belangrijkste determinanten van problematisch alcoholgebruik 

bij volwassenen zijn, kan men preventief optreden.  Preventieve actiestrategieën zijn 

altijd gebaseerd op de determinanten die een bepaald gedrag in de hand werken.  

Problematisch alcoholgebruik komt echter in verschillende settings voor zoals het 

verkeer, op het werk, bij sociale aangelegenheden, enz.   Elke setting heeft op zich weer 

andere determinanten van de omgeving die in rekening gebracht moeten worden.   

 

Voor de concrete aanpak van het alcoholprobleem in de samenleving is het belangrijk 

om de ‘Wet van Ledermann’ kort toe te lichten.  Ledermann vertrekt van het idee dat 

het percentage overmatige drinkers een vast percentage is van de totale groep personen 

in een samenleving die alcohol drinkt.  In plaats van een ‘normale verdeling’ (Laplace-

Gauss curve) is een ‘lognormale curve’ vast te stellen.  Een lognormale curve met een 

linkse verdeling, want er zijn proportioneel meer personen aan de linkerzijde (en dus 

aan de lagere kant) dan aan de rechterzijde.  Dus om het alcoholprobleem concreet aan 

te pakken, moet men zich richten op de gehele bevolking.  Men moet de consumptie van 

elke persoon doen dalen om tot resultaat te kunnen komen (Cattaert & Pacolet, 2002). 

 

In de literatuur (Treno & Lee, 2002) is terug te vinden dat ‘community-based’ 

preventieprogramma’s een goede benadering zijn om alcohol en andere drugproblemen 

te verminderen.  Deze programma’s focussen zich op het veranderen van de ‘omgeving’ 

waar men gewoonlijk alcohol consumeert in  plaats van het gedrag van de individuele 

drinker te veranderen. 

 

Holder, Gruenewald, Ponicki, Treno, Grube et al. (2000) onderzochten het effect van 

community-based omgevingsinterventies om het hoog risico drinken en 

alcoholgerelateerde gevolgen zoals ongelukken en kwetsuren te doen dalen.  

Voorbeelden van de interventies zijn: het mobiliseren van  de gemeenschap, 

aanmoedigen van verantwoord alcoholgebruik, beschikbaarheid van alcohol beperken 

voor minderjarigen en het verhogen van de locale handhaving van wetten m.b.t. alcohol.  

De conclusie van hun onderzoek was dat goed gecoördineerde community-based 

interventies hoog risico drinken kunnen verminderen alsook alcoholgerelateerde 

gevolgen.  Enkel en alleen educatie en publieke bewustwordingcampagnes voeren, 
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hebben geen effect hebben op de alcoholconsumptie.  Preventieve interventies kunnen 

pas slagen als ‘educatie’ en ‘sensibilisering’  gecombineerd wordt met  

‘omgevingsinterventies’. 

 

In Vlaanderen is de Vereniging voor Alcohol – en andere Drugproblemen (VAD) een 

koepelorganisatie met betrekking tot studie, preventie en hulpverlening van alcohol – en 

andere drugproblemen.  Het is een private instelling gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid om een Vlaams alcohol – en drugbeleid uit te voeren.  Een heel aantal 

gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties zijn aangesloten bij de VAD waaronder 

ambulante organisaties en residentiële voorzieningen.  VAD – preventie is actief in 

verschillende sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, vrijetijdssector, welzijnssector, 

bedrijfsleven en de gezondheidssector.  Om dus in al deze verschillende sectoren een 

alcohol – en drugbeleid op te starten, zal het VAD een sleutelpositie innemen.   

 

Een actuele campagne ter preventie van problematisch alcoholgebruik is ‘Alcohol, 

bekijk het eens nuchter.’ (A Cool World, Gratis Drank en Boodschap in een Fles).   

Deze campagne is voor elke sector specifiek gemaakt.  Meer informatie omtrent 

bestaande campagnes en voorlichting is terug te vinden op de website www.vad.be.  
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Bijlage 1.  Aantallen en prevalenties van problematisch en niet   

                  problematisch alcoholgebruik bij mannen en vrouwen. 
 
 
 
¹ TOT. = totaal aantal (n) 
² P = problematisch alcoholgebruik (n) 
³ NP = niet problematisch alcoholgebruik (n) 
 
 
 
 Mannen Vrouwen 
 TOT.¹ P² % NP³ % TOT. P % NP % 

SOCIODEMOGRAFISCHE         
DETERMINANTEN              

               
Nationaliteit              

Belg 2691 240 8,9% 2451 91,1% 2832 255 9,0% 2577 91,0% 
geen Belg 316 14 4,4% 302 95,6% 289 24 8,3% 265 91,7% 

Urbanisatie              
stedelijk 1159 106 9,1% 1053 90,9% 1268 131 10,3% 1137 89,7% 

voorstedelijk 1008 88 8,7% 920 91,3% 1036 91 8,8% 945 91,2% 
platteland 842 60 7,1% 782 92,9% 822 57 6,9% 765 93,1% 

Huishoudtype              
alleen(+kind) 572 80 14,0% 492 86,0% 691 56 8,1% 635 91,9% 
koppel(+kind) 1914 139 7,3% 1775 92,7% 1949 188 9,6% 1761 90,4% 

complex hh 523 35 6,7% 488 93,3% 486 35 7,2% 451 92,8% 
Opleiding              

lager 337 38 11,3% 299 88,7% 347 20 5,8% 327 94,2% 
secundair  1431 115 8,0% 1316 92,0% 1499 121 8,1% 1378 91,9% 

hoger 1169 93 8,0% 1076 92,0% 1190 130 10,9% 1060 89,1% 
Werk              

werkloos 200 22 11,0% 178 89,0% 826 75 9,1% 751 90,9% 
pensioen, ziek 404 38 9,4% 366 90,6% 366 33 9,0% 333 91,0% 

arbeiders 916 75 8,2% 841 91,8% 588 32 5,4% 556 94,6% 
bedienden 586 48 8,2% 538 91,8% 520 48 9,2% 472 90,8% 
managers 746 53 7,1% 693 92,9% 661 76 11,5% 585 88,5% 

Individueel inkomen              
tot 39999 Bef. 818 70 8,6% 748 91,4% 1786 141 7,9% 1645 92,1% 

40000-59999 Bef. 929 73 7,9% 856 92,1% 678 66 9,7% 612 90,3% 
> 60000 Bef. 876 76 8,7% 800 91,3% 311 41 13,2% 270 86,8% 
geen aantal 383 35 9,1% 348 90,9% 347 31 8,9% 316 91,1% 

Tijdsregime werk              
overdag, geen weekend 1741 132 7,6% 1609 92,4% 1477 139 9,4% 1338 90,6% 

shift, nacht, weekend, … 517 45 8,7% 472 91,3% 252 16 6,3% 236 93,7% 
geen werk 651 66 10,1% 585 89,9% 1270 114 9,0% 1156 91,0% 
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 Mannen Vrouwen 
 TOT.¹ P² % NP³ % TOT. P % NP % 

PSYCHO-SOCIALE         
DETERMINANTEN              

           
Somatische stoornissen              

nee 2831 234 8,3% 2597 91,7% 2766 249 9,0% 2517 91,0% 
ja 139 18 12,9% 121 87,1% 295 25 8,5% 270 91,5% 

Depressieve stoornissen              
nee 2795 226 8,1% 2569 91,9% 2729 233 8,5% 2496 91,5% 
ja 170 24 14,1% 146 85,9% 339 42 12,4% 297 87,6% 

Angststoornissen              
nee 2833 234 8,3% 2599 91,7% 2804 245 8,7% 2599 91,3% 
ja 126 15 11,9% 111 88,1% 259 27 10,4% 232 89,6% 

Slaapstoornissen              
nee 2446 185 7,6% 2261 92,4% 2395 206 8,6% 2189 91,4% 
ja 512 63 12,3% 449 87,7% 662 64 9,7% 598 90,3% 

Subjectieve gezondheid              
goed tot zeer goed 2414 194 8,0% 2220 92,0% 2375 215 9,1% 2160 90,9% 

zeer slecht tot matig 584 58 9,9% 526 90,1% 735 63 8,6% 672 91,4% 
Kwaliteit sociaal netwerk              

hoge kwaliteit 2630 226 8,6% 2404 91,4% 2752 253 9,2% 2499 90,8% 
lage kwaliteit 284 25 8,8% 259 91,2% 279 20 7,2% 259 92,8% 

Grootte sociaal netwerk              
drie of meer relaties 2344 196 8,4% 2148 91,6% 2415 224 9,3% 2191 90,7% 

minder dan drie relaties 460 41 8,9% 419 91,1% 512 42 8,2% 470 91,8% 
Well - Ill being              

well-being 2346 193 8,2% 2153 91,8% 2128 193 9,1% 1935 90,9% 
ill-being 634 59 9,3% 575 90,7% 947 85 9,0% 862 91,0% 

           
DETERMINANTEN         

RISICOGEDRAG               
           
Rookgedrag              

niet roker 1867 104 5,6% 1763 94,4% 2196 162 7,4% 2034 92,6% 
occasioneel 104 10 9,6% 94 90,4% 119 17 14,3% 102 85,7% 

< 20 sigaretten per dag 556 58 10,4% 498 89,6% 482 54 11,2% 428 88,8% 
> 20 sigaretten per dag 479 82 17,1% 397 82,9% 325 46 14,2% 279 85,8% 

Ooit of nooit gerookt              
nooit 896 34 3,8% 862 96,2% 1324 70 5,3% 1254 94,7% 

courant of ooit 2104 220 10,5% 1884 89,5% 1778 208 11,7% 1570 88,3% 
Gebruik Cannabis              

nee 2684 212 7,9% 2472 92,1% 2920 252 8,6% 2668 91,4% 
ja 325 42 12,9% 283 87,1% 206 27 13,1% 179 86,9% 

Fysieke activiteit              
zwaar 994 77 7,7% 917 92,3% 642 61 9,5% 581 90,5% 
matig 1012 87 8,6% 925 91,4% 1262 121 9,6% 1141 90,4% 

sedentair 909 84 9,2% 825 90,8% 1132 89 7,9% 1043 92,1% 
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Bijlage 2.  Vragenlijsten Gezondheidsenquête 2001 
 

Enkel de vragen met betrekking tot het alcoholgebruik zijn in deze bijlage terug te 

vinden.  Voor de volledige vragenlijsten verwijs ik naar: 

- informatie over huishouden 

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his01nl/housenl2001.pdf 

- schriftelijke vragenlijst 

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his01nl/selfnl2001.pdf 

- mondelinge vragenlijst 

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his01nl/facenl2001.pdf 

 


