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Voorwoord 
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studeren en ik weet dat ik de afgelopen jaren niet altijd even gemakkelijk was om mee samen 

te wonen. 
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1. Abstract 
 

Achtergrond: Het overmatig gebruik van alcohol en illegale drugs is wereldwijd een probleem. 

Middelengebruik is verantwoordelijk voor vele gezondheidsrisico’s en het draagt bij tot een 

niet te onderschatten aandeel van de mortaliteit. Daarnaast zorgen alcoholproblemen ook voor 

een belangrijke financiële kost voor de maatschappij. 

Doelstelling: Bij de patiënten van de spoedgevallendienst van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas 

werd nagegaan of het gebruik van alcohol en/of illegale drugs een belangrijke oorzaak was van 

het actuele medische probleem. In deze masterproef werd er gefocust op leeftijd en geslacht 

van de patiënten als risicofactoren voor aanmelding op de spoedgevallendienst. 

Methodologie: Gedurende één jaar werd een prospectieve registratie georganiseerd door vier 

studenten geneeskunde. De dagen waarop de studenten registreerden, werden willekeurig 

gespreid over het jaar. De onderzoeker was aanwezig op de spoedgevallendienst tijdens 97 

vooraf bepaalde periodes van 12 uren, hetzij een dagshift (van 07u00 tot 18u59), hetzij een 

nachtshift (van 19u00 tot 06u59). Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen week- en 

weekenddagen. Het weekend liep telkens van vrijdag 19u00 tot maandag 06u59. Op basis van 

de routine-aanpak van anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken werden de 

patiënten opgedeeld in twee groepen: de intoxicatiegroep (de studiepopulatie) en de 

controlepopulatie. Er werden omwille van de studie geen bijkomende onderzoeken zoals bloed- 

of urinetesten aangevraagd.  

Resultaten: In totaal werden de gegevens van 4702 patiënten verzameld. Na exclusie van negen 

patiënten bleven er nog 4693 patiënten over voor verdere analyse. In totaal waren 241 klachten 

alcoholgerelateerd (5,1 %). De gemiddelde leeftijd bij de studiepopulatie bedroeg 43,0 jaar. 

Mannen waren oververtegenwoordigd zowel bij de algemene populatie als bij de 

studiepopulatie. Op weekendnachten steeg het aandeel van de alcoholgerelateerde 

spoedopnames tot 12,5 %. Tussen de verschillende leeftijdscategorieën was er weinig verschil, 

maar de meeste patiënten waren tussen 41 en 65 jaar oud. Bij de studiepopulatie was geen 

enkele patiënt jonger dan 15 jaar. Traumatische letsels waren de meest frequente 

alcoholgerelateerde klacht. Bij de studiepopulatie kenden de meeste patiënten maar een kort 

verblijf op de spoedgevallendienst, maar een belangrijk deel werd doorverwezen naar een 

psychiatrische afdeling. Tenslotte werd er door de studiepopulatie meer gebruik gemaakt van 

ambulancediensten in vergelijking met de algemene populatie. 
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Discussie: Voornamelijk het geslacht blijkt een belangrijke risicofactor voor overmatig 

alcoholgebruik. De leeftijd van de patiënten speelt een minder prominente rol. Alcoholgebruik 

is niet enkel een probleem bij jongeren, maar ze maken er wel een belangrijk deel van uit. 

Vooral mannen van middelbare leeftijd melden zich met alcoholgerelateerde klachten aan bij 

de spoedgevallendienst. Aangezien 5,1 % van alle patiënten alcoholgerelateerde klachten 

vertoont, moet meer worden ingezet op vroegtijdige detectie en behandeling van 

alcoholproblemen. Een nationaal alcoholplan dringt zich op waarbij er o.a. aandacht wordt 

besteed aan beperking van alcoholreclame en de wetgeving omtrent de verkoop van alcohol. 
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2. Inleiding 

2.1. Prevalentie 
Het gebruik van alcohol en illegale drugs is wereldwijd een groot probleem. Middelengebruik 

is de oorzaak van vele gezondheidsrisico’s. Men is zich vaak niet bewust welke gevaren alcohol 

en illegale drugs zoal met zich meebrengen. Schadelijk gebruik van alcohol zorgt voor 5,9 % 

van alle sterftegevallen wereldwijd. Tevens is alcohol verantwoordelijk voor 5,1 % van de 

globale verwondingen en ziektelast (1). Alcohol is echter hoofdzakelijk een westers probleem. 

De helft van de wereldbevolking drinkt namelijk geen alcohol (1). Rekening houdend met de 

gunstige effecten van een laagrisico patroon van alcoholconsumptie op sommige ziekten, 

vertalen deze cijfers zich naar 3,3 miljoen sterftegevallen per jaar die toe te schrijven zijn aan 

alcoholgebruik (1). Daarnaast zijn er ook socio-economische gevolgen zoals verlies van 

inkomen, werkloosheid, gezinsproblemen, stigmatisering en belemmeringen voor toegang tot 

gezondheidszorg (1). In het algemeen neemt de alcoholconsumptie in België geleidelijk aan af: 

van 12,0 liter/capita/jaar in 2003-2005 tot 11,0 liter in 2008-2010 waarbij mannen gemiddeld 

15,0 liter/capita/jaar dronken en vrouwen 6,3 liter (1). Daarnaast blijkt dat slechts 17,7 % van 

de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar geen alcohol drinkt (1).  

 

2.2. Financiële aspecten 
Middelengebruik is niet alleen een belangrijk gezondheidsrisico, verslavende middelen 

(illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie) staan ook in voor een grote kost 

voor de Belgische maatschappij. Er zijn directe kosten zoals medische aandoeningen, 

ongevallen en (gevolgen van) druggerelateerde criminaliteit, en indirecte kosten zoals verlies 

van productiviteit door ziekte, vroegtijdige sterfte of opsluiting (2). De totale economische kost 

in België wordt beraamd op 4,6 miljard euro per jaar of 419 euro per inwoner of 1,19% van het 

bruto binnenlands product (BBP) (2). Alcohol staat in voor 45 % (2,1 miljard euro) van de 

sociale kosten en illegale drugs is dan weer verantwoordelijk voor ongeveer 16 % (726 miljoen 

euro) van deze kosten (2). In een andere studie worden de kosten in België voor 

alcoholgerelateerde aandoeningen geschat op 2 % van het BBP (3). Dit getal is wel 

vergelijkbaar met andere Europese landen waarbij de totale kosten van alcoholmisbruik 2 tot 5 

% van het BBP bedragen (4). Daarnaast zijn er nog niet-financiële kosten voor het individu, de 

zogenaamde ontastbare kosten. Verloren levenskwaliteit, pijn en lijden zijn hierbij de 

belangrijkste componenten (2). 
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2.3. Jongeren  

2.3.1. Prevalentie 

Vooral bij jongeren (15 tot en met 20 jaar) is er een zorgwekkende stijging in alcoholgebruik 

te merken. Jongeren beginnen tegenwoordig op veel vroegere leeftijd te drinken en deze 

leeftijdscategorie drinkt ook meer hoeveelheden in vergelijking met enkele jaren geleden (3, 5-

7). Niet alle studies bevestigen echter deze tendens. Volgens de Vereniging voor Alcohol- en 

andere Drugproblemen vzw (VAD) is de situatie ingewikkelder. Enerzijds beginnen de 

Vlaamse tieners later met alcoholgebruik, maar anderzijds wordt de subgroep van jongeren 

ouder dan 16 jaar die fors drinkt groter (8). Dit is belangrijk aangezien het risico voor 

alcoholafhankelijkheid bijzonder hoog is als men begint te drinken op een leeftijd jonger dan 

16 jaar (3). Alcohol is bij jonge volwassenen ook een risicofactor voor zelfmoord en 

gewelddadig gedrag (9, 10). Volgens een nieuwe Belgische richtlijn drinken jongeren onder 18 

jaar best helemaal geen alcohol  (10). 

 

2.3.2. Klinische presentatie 

Jongeren die onder invloed zijn van alcohol presenteren zich vaak zeer typisch. De effecten op 

korte termijn zijn divers: geheugenverlies, bewusteloosheid, braken, verwondingen… (8). Een 

alcoholintoxicatie kan zich soms zeer plots voordoen. De jongere merkt slecht wanneer hij echt 

geïntoxiceerd begint te geraken. Het ene moment voelt de jongere zich nog goed, maar een 

korte tijd later is hij volledig van de kaart (8). Ondanks dat jongeren kwetsbaarder zijn voor de 

schadelijke effecten van alcohol, ondervinden ze minder last van negatieve gevolgen zoals 

vermindering van de motorische coördinatie, sedatie, hoofdpijn en ontwenningsverschijnselen 

(8). Maar op een gegeven moment hebben ze zodanig veel gedronken dat ze volledig de controle 

verliezen. Op langere termijn lopen jongeren meer risico op hersenschade, problematisch 

alcoholgebruik, het gebruik van tabak en/of illegale drugs en kanker (8). Dat laatste is vooral 

belangrijk voor meisjes. In de periode van de borstontwikkeling zijn meisjes extra gevoelig 

voor borstaandoeningen. De hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik tijdens de 

adolescentie verhoogt de kans op borstkanker (8).  

 

2.3.3. Context en omgeving 

Jongeren zijn kwetsbaarder voor de effecten van alcohol dan volwassenen. Ze zijn immers 

kleiner van gestalte en hun hersenen zijn nog niet volledig volgroeid. Dus bij eenzelfde 

hoeveelheid alcohol neemt de Bloed Alcohol Concentratie (BAC) sneller toe dan bij 

volwassenen (8). Jongeren hebben daarnaast ook minder ervaring met alcoholdrinken en met 



5 
 

de effecten ervan. Ze hebben geen referentiepunt om hun alcoholgebruik onder controle te 

houden en hebben nog geen tolerantie ontwikkeld voor alcohol (8). 

 

Het toenemend gebruik van alcohol is onder meer te wijten aan het concept ‘binge drinking’ of 

comazuipen. Binge drinking wordt door het VAD en andere instanties gedefinieerd als het 

nuttigen van vier of meer standaardglazen door vrouwen en zes of meer glazen door mannen 

binnen een tijdsperiode van twee uur (11-13). De definitie varieert tussen verschillende studies, 

want bij mannen worden soms ook vijf of meer alcoholische dranken als grenswaarde 

gehanteerd (14). Een standaardglas alcohol verschilt bovendien van land tot land en bevat 

tussen de 8 en 23,5 gram pure alcohol. Dit is het gevolg van het type alcohol dat het meest 

gedronken wordt. De grootte van een standaard flesje bier en het gewoonlijke 

alcoholpercentage in een flesje bier spelen hierbij een rol. In België bevat een standaardglas 

gemiddeld 10 gram alcohol (8). Dit komt overeen met 25 cl bier, 10 cl wijn of 3,5 cl sterkedrank 

zoals whisky, wodka, gin… (15, 16). In de Verenigde Staten en Canada ligt dit gehalte hoger 

respectievelijk 14 gram en 13,45 gram. Bij andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk bevat 

een standaardglas slechts 8 gram pure alcohol (17).  

 

Een relatief nieuw fenomeen is ‘indrinken’ (pre-loading, pre-drinking) (8, 18). Hiermee wordt 

het drinken van alcohol in een huiselijke omgeving bedoeld voorafgaand aan de 

uitgaansgelegenheid. Indrinken wordt vooral door jongeren gedaan. Vijfentwintig procent van 

de jongeren doet het altijd wanneer ze uitgaan en 33 % doet het meestal (18). De belangrijkste 

redenen waarom jongeren indrinken zijn: de duurdere prijs van alcohol buitenshuis, snel 

geïntoxiceerd raken en drinken in een vertrouwde omgeving (8). Er is ook een vrij sterk verband 

tussen de frequentie van indrinken enerzijds en die van binge drinken anderzijds (18). 

 

Minderjarigen drinken minder frequent in vergelijking met oudere volwassenen, maar wanneer 

ze drinken, is de kans groter dat ze aan binge drinking doen (19). Bier wordt nog steeds het 

meest gedronken, maar er is ook een opvallende toename van het gebruik van sterkedrank. Dit 

is mede te wijten aan de toename van de relatief nieuwe ‘designer drinks’ die vooral op jonge 

volwassenen gericht zijn zoals de combinatie van wodka en Red Bull (20). Omdat veel jongeren 

bier niet lekker vinden, bestellen ze vaker gesuikerde dranken zoals cocktails en alcopops die 

onervaren jongeren aanmoedigen om grote hoeveelheden alcohol op korte tijd te consumeren. 

De term alcopop ontstaat uit een samenvoeging van alcohol en sodapop en is een 

limonadeachtig mixdrankje dat alcohol bevat (6).  
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Het is belangrijk om jongeren over gezond gedrag te informeren wanneer ze nog naar school 

gaan. Het is inderdaad moeilijk om jongeren nog te bereiken van zodra zij niet meer leerplichtig 

zijn (6). Jongeren die op jonge leeftijd op de arbeidsmarkt belanden, komen minder in contact 

met preventieve programma’s en krijgen sneller te maken met het leven van een volwassene. 

De jongere wordt geconfronteerd met heel wat nieuwe uitdagingen en levensstijlen zoals dating. 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat zij een actiever seksleven hebben in 

vergelijking met hun studerende leeftijdsgenoten. Ook verdienen ze geld als werknemer. Zo 

genieten zij van meer financiële vrijheid dan studenten (6). Het is dus belangrijk om specifieke 

preventiemaatregelen op maat van de individuele patiënt te ontwikkelen en om deze 

maatregelen te organiseren. 

 

2.4. Middelbare leeftijd 
Ondanks dat de grootste stijging in alcoholgebruik bij jongeren gevonden wordt, blijft de 

alcoholproblematiek het belangrijkste bij de leeftijdscategorie van 21 tot en met 50 jaar, 

voornamelijk mannen (3, 7). Een belangrijk voorbeeld hierbij is het rijden onder invloed van 

alcohol. Het aantal dronken patiënten onder de leeftijd van 26 jaar steeg met 169 % tussen 1999 

en 2004, maar de leeftijdsgroep met het hoogste aantal patiënten onder invloed was de categorie 

van 36 tot en met 45 jaar. Het drinken onder invloed is dus zeker niet enkel een probleem bij 

de jongeren (5). In het algemeen daalt het alcoholgebruik met de leeftijd, maar oudere 

volwassenen drinken typisch frequenter alcohol dan andere leeftijdsgroepen (1). Dit patroon 

komt typisch voor in Europa, maar is niet wereldwijd aangetoond (21).  

 

2.5. Ouderen 

2.5.1. Prevalentie 

Ook bij mensen ouder dan 65 jaar is alcohol een belangrijk gezondheidsrisico. Onen et al. 

vonden dat 5,3 % van de ouderen ongemakken ondervond door hun alcoholgebruik (misbruik 

en afhankelijkheid) (22). De prevalentie ligt bij geriatrische patiënten dus wel lager dan in de 

algemene bevolking. Deze cijfers worden waarschijnlijk beïnvloed door de onderrapportage 

van alcoholgebruik, een moeilijk onderscheid met andere differentiaaldiagnoses en niet-

geïdentificeerde comorbiditeiten (16).  
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2.5.2. Klinische presentatie 

De manier waarop ouderen zich gedragen is vaak atypisch (valaccident, delirium tremens, 

zelfmoordpoging) of is gemaskeerd door een comorbide lichamelijke of psychiatrische ziekte 

waardoor de detectie van alcoholabusus nog meer bemoeilijkt wordt (22). De meeste patiënten 

vertonen tekenen van alcoholintoxicatie of alcoholgeïnduceerde stemmingsstoornissen. Ook 

ontwenningsverschijnselen en angst zijn frequente klachten (22). Ook ondervinden ouderen 

vaak meer sociale en familiale problemen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het overlijden 

van de partner of kind, onenigheid of gebrek aan communicatie met familie, alleen wonen en 

een moeilijke aanpassing aan een nieuwe fase in hun levenscyclus zoals pensioen en 

institutionalisering (22).  

 

2.5.3. Context en omgeving 

Omwille van fysiologische veranderingen moet men bij een geriatrische patiënt rekening 

houden met de toegenomen kwetsbaarheid aan relatief laag alcoholgebruik. Ook de interactie 

tussen alcohol, afnemende gezondheid, medicatiegebruik en verminderde functionele status 

heeft hier een invloed op (22). Het National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism raadt 

mensen ouder dan 65 jaar dan ook aan om niet meer dan zeven standaardglazen per week of 

meer dan drie glazen op één gelegenheid te drinken (16). Ook binge drinking komt voor bij 

patiënten ouder dan 65 jaar (16).  

 

Naarmate men ouder wordt, vermindert het totale lichaamswater en daalt heet percentage 

vetvrije massa. De levercapaciteit om alcohol te verwerken is ook verminderd. Tevens is de 

permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière vergroot en is de gevoeligheid van de neuronale 

alcoholreceptoren in de hersenen toegenomen. Als gevolg van deze veranderingen, hebben 

ouderen een hogere BAC bij inname van eenzelfde hoeveelheid alcohol. Ze hebben dus meer 

kans om problemen te krijgen in vergelijking met jongere volwassenen. Ze zijn zich vaak 

minder bewust van hun risicogedrag waardoor ze kwetsbaarder zijn voor de schadelijke 

gevolgen van alcohol (16). Oudere patiënten zijn trouwens minder gemotiveerd om hun 

drinkgedrag aan te passen. Ze beschouwen alcohol vaak als “hun laatste pleziertje” en niet als 

een reëel gevaar. Ze vinden dat alcohol hun leven meer waardevol maakt (16). Middelengebruik 

in het verleden is ook belangrijk om na te vragen. Het zorgt namelijk voor een verhoogde 

kwetsbaarheid voor andere psychiatrische stoornissen of cognitieve achteruitgang (16).  
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2.6. Geslacht 
Er is ook een groot verschil tussen beide geslachten. In België hebben 47 % van de mannen en 

21% van de vrouwen in de afgelopen maand in 2010 op minstens één gelegenheid 60 gram of 

meer pure alcohol gedronken (1). Jaarlijks drinken mannen gemiddeld 15,0 liter pure alcohol, 

vrouwen daarentegen drinken slechts 6,3 liter (1). Verschillende factoren zijn hier ten dele 

verantwoordelijk voor: genetica, sociale sancties, rolpatronen, omgaan met problemen, 

verwachtingen over alcohol, depressie en stress, zelfvertrouwen, sensatiegerichtheid en 

impulsiviteit (23). Deze factoren hebben vooral een invloed op mannen (23).  

 

Vrouwen hebben echter niet alleen beschermende factoren. Biologisch gezien zijn vrouwen 

kleiner en hebben ze in vergelijking met mannen een lager watergehalte per kilogram 

lichaamsgewicht (24). Een ander verschil tussen mannen en vrouwen is de lagere concentratie 

aan alcoholdehydrogenase (ADH) bij vrouwen. Het ADH is een groep enzymen die deel 

uitmaken van de afbraakketen van alcohol. Het first-pass metabolisme van ethanol gebeurt in 

de lever en de maag. De maag is echter het belangrijkste orgaan voor de vroegtijdige eliminatie 

van ethanol (24). Bij een equivalente dosis alcohol hebben vrouwen hierdoor een hogere 

ethanolwaarde in hun bloed (23).  

 

Vrouwen werden vroeger als risicodrinkers beschouwd wanneer ze meer dan 14 

standaardglazen alcohol per week dronken of meer dan drie glazen per gelegenheid (8). 

Daarentegen was risicogedrag bij mannen gedefinieerd als het drinken van meer dan 21 glazen 

per week of meer dan vijf glazen per gelegenheid (8). Recent zijn er echter nieuwe Belgische 

richtlijnen voorgesteld. Zowel mannen als vrouwen drinken best niet meer dan tien 

standaardglazen per week om de risico’s van alcoholgebruik te beperken. Het alcoholgebruik 

wordt ook best gespreid over een aantal dagen in de week afgewisseld met dagen waarop er 

geen alcohol wordt genuttigd (10).  

 

2.7. Klinische presentatie 

2.7.1. Symptomen en klachten 

Geïntoxiceerde patiënten kunnen zich op verschillende manieren presenteren. Acute en 

chronische intoxicaties hebben vaak een verschillend klinisch beeld. Doch kan er overlap zijn 

tussen beide aandoeningen. Bij acute intoxicatie speelt de BAC een rol in de klinische 

presentatie. Naarmate men hogere bloedwaarden heeft, vertoont men andere symptomen. De 

symptomen zijn zeer verscheiden zoals ataxie, coördinatiestoornissen, amnesie, diplopie, 
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nausea, braken, respiratoire insufficiëntie, coma en dood (7). Daarnaast is er een grote 

verscheidenheid aan symptomen voor mensen met een gelijke BAC (25). Dit hangt vooral af 

van de mate van alcoholtolerantie. Alcoholtolerantie beïnvloedt de lichamelijke reacties op de 

effecten van ethanol zoals sneller herstel na dronkenschap en minder kans op alcoholintoxicatie 

(26, 27). Met eenzelfde BAC hebben chronische drinkers beduidend minder somatische tekenen 

dan patiënten die normaal geen alcohol drinken (7, 28).  

 

2.7.2. Aandoeningen 

Alcohol is een contribuerende en oorzakelijke factor bij veel aandoeningen. Alcohol heeft op 

allerlei organen en orgaansystemen een schadelijk effect (tabel 1) (1). De meest voorkomende 

aandoeningen zijn acute overdosis, psychosociale problemen en trauma. Daarnaast zijn er ook 

patiënten die bezorgd zijn over hun chronisch middelenmisbruik en eventueel een opname in 

een psychiatrische afdeling wensen om zich te laten behandelen voor hun verslaving (3).  

Tabel 1: Ziekten en aandoeningen causaal beïnvloed door alcoholgebruik ingedeeld volgens 

lichaamssysteem. Uit het rapport van de WHO 2014 (1). 

Alcoholgerelateerde ziekten en aandoeningen 

   Lichaamssysteem    Aandoening 

- Neuropsychiatrisch   Alcohol use disorder 
     Epilepsie 
     Depressie 
     Angststoornissen 
- Gastro-intestinaal   Levercirrose 
   Pancreatitis 
- Carcinogeen   Mond  
   Farynx en larynx 
   Slokdarm 
   Colon en rectum 
   Lever 
   Borst (bij vrouwen) 
   Pancreas  
- Opzettelijke verwondingen  Zelfmoord, moord en geweld  
- Onopzettelijke verwondingen  Alle categorieën van onopzettelijke verwondingen  
- Cardiovasculair    Hypertensie, atriale fibrillatie en cerebrovasculair accident  
- Prénataal   Foetaal alcohol syndroom, préterme complicaties 
- Infectieziekten   Immunosuppressie : pneumonie, tuberculose 
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2.7.3. Traumata 

2.7.3.1. Alcoholrisico 

Traumata zijn de voornaamste doodsoorzaak bij personen van 1 tot en met 44 jaar (29). Bij 10 

tot 18 % van de traumata is alcohol een contribuerende factor (30, 31). Indien men alcohol 

gedronken heeft, is het risico om een verwonding op te lopen 2,8 tot 3,3 keer groter dan wanneer 

men geen alcohol gedronken heeft (32, 33). Humphrey et al. toonden aan dat het cumulatieve 

risico op trauma stijgt met 1,14 voor elke 30 ml pure ethanol (32). Het drinken van één 

standaardglas verdubbelde het risico voor opname op de spoedgevallendienst. Bij drie glazen 

was er een vijfvoudige stijging en na tien standaardglazen werd het risico tien keer hoger bij 

mannen en veertien keer hoger bij vrouwen in vergelijking met geen alcoholgebruik (34). 

Hoogrisicodrinkers hebben drie keer meer kans op een trauma. Ook de frequentie van 

dronkenschap is een contribuerende factor. Maandelijks dronkenschap wordt geassocieerd met 

een viervoudige traumatoename (35). Trauma en geweld door acute alcoholintoxicatie zouden 

verantwoordelijk zijn voor 46 % van het totaalverlies aan potentiële levensjaren. Dit is het 

dubbele van het verlies door chronische alcoholaandoeningen (7). In de Verenigde Staten is 

overmatig alcoholgebruik verantwoordelijk voor één op de tien doden van onopzettelijke 

verwondingen bij volwassenen tussen 20 en 64 jaar (36, 37).  

 

2.7.3.2. Type van letsels 

De meest voorkomende verwondingen bij alcoholintoxicatie zijn snijwonden en kneuzingen 

van ledematen. Bij niet-alcoholgerelateerde trauma’s zijn vooral snijwonden, kneuzingen en 

verstuikingen het meest frequent (32). Er zijn ook verschillen in de ernst van de letsels. Alcohol 

zorgt enerzijds voor meer verwondingen aan kritieke lichaamsgebieden zoals hoofd, nek, 

gezicht, borst en buik. Anderzijds zou de mortaliteit wel niet significant verhoogd zijn (38). Bij 

bijna de helft van de patiënten waarbij alcohol de oorzaak is van het trauma, blijkt dat de 

patiënten bij deze gelegenheid minder hebben gedronken in vergelijking met de hoeveelheid 

die ze normaal consumeren. De reden hiervoor is dat bij de huidige situatie het drinken moest 

gestopt worden door het optreden van het trauma. Indien de verwonding niet zou zijn gebeurd, 

dan zou de patiënt gemiddeld nog twee standaardglazen extra drinken (32).  
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2.7.3.3. Verkeersongevallen 

Verkeersongevallen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de alcoholgerelateerde 

traumata. Uit onderzoek bleek dat alcohol een contribuerende factor was bij 13 tot 25 % van 

alle verkeersongevallen (39, 40). Verkeersongevallen kunnen op elk moment van de dag 

gebeuren, maar ze komen frequenter 's nachts en in het weekend voor. Het gaat hier 

voornamelijk om jonge, mannelijke bestuurders (41). Alcohol beïnvloedt o.m. de 

rijvaardigheid, de reactietijd en het beoordelingsvermogen van een bestuurder (38).  

 

2.7.3.4. Geweld en zelfmoord 

Alcohol en geweld gaan ook vaak samen. Alcoholmisbruik is een risicofactor voor zowel de 

dader als het slachtoffer (41). Zo is aangetoond dat vrouwen met alcoholmisbruik meer kans 

hebben om slachtoffer te worden van partnergeweld dan vrouwen die niet drinken (23).  

 

Er is tevens een relatie tussen alcohol en zelfmoordpogingen (9). Dit aantal was de afgelopen 

tien jaar significant gestegen. Bij 1,0 tot 5,9 % van alle intoxicaties was poging tot zelfmoord 

de oorzaak van de spoedopname (42).  

 

2.8. Verkoop en wetgeving 

2.8.1. Verkoop 

Alcohol is legaal en is vrij eenvoudig te verkrijgen. De reële prijs van alcohol is in het Verenigd 

Koninkrijk sinds 1960 gehalveerd. De consumptie is parallel gestegen met de toenemende 

welvaart en de verhoging van de openingstijden en dichtheid van verkooppunten (43). 

Globalisering en technologische ontwikkelingen zoals het internet kunnen bijdragen aan een 

grotere beschikbaarheid van alcohol (43). De vraag naar alcohol is ook prijsgevoelig. Een 

stijging van de prijs leidt in het algemeen tot een daling van de alcoholgebruik en de 

maatschappelijke gevolgen ervan (1, 8). De wijze waarop mensen hun consumptie aanpassen 

is echter verschillend van land tot land en kan variëren doorheen de tijd. Factoren zoals 

inkomen, cultuur, trends en perceptie (dagelijkse gewoonte, alcohol als luxegoed…) spelen 

hierbij een rol (8).  
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2.8.2. Wetgeving 

In België mogen adolescenten jonger dan 16 jaar wettelijk geen bier kopen. Sterkedrank is pas 

vanaf de leeftijd van 18 jaar legaal te verkrijgen. De helft van de 12- tot 15-jarigen die al alcohol 

hebben gedronken, zou zelf nooit alcohol gekocht hebben in de winkel. Jongere drinkers krijgen 

veelal alcohol van vrienden of familieleden (43, 44). Een reclameverbod voor alcoholische 

producten en het verbieden van sponsoring van publieke evenementen kan ook bijdragen tot 

een verminderde alcoholconsumptie (8). 

 

Alcohol en verkeer gaan ook niet goed samen. In België is er een grens van 0,5 g/l alcohol in 

het bloed of een BAC van 0,5 ‰ voor particuliere bestuurders. Dit geldt voor alle voertuigen 

op de openbare weg (wagen, brommer of fiets) en komt overeen met ongeveer twee 

standaardglazen. Wie meer alcohol gedronken heeft, is strafbaar (1, 8). Voor professionele 

bestuurders ligt de limiet nog lager. Zij mogen slechts 0,2 ‰ in hun bloed hebben (8).  De meest 

effectieve beleidsmaatregelen in het verkeer zijn een lager wettelijk toegestane BAC, 

inbeslagname van het rijbewijs bij een overtreding en een tijdelijk verlaagde BAC zoals in 

België waar bestuurders die nog maar recent hun rijbewijs hebben behaald, de eerste drie jaar 

een BAC van maximaal 0,2 ‰ mogen hebben  (8).  

 

2.9. Spoedgevallendienst 

2.9.1. Prevalentie 

Alcohol- en illegale druggebruik zijn risicofactoren die frequent leiden tot opname op de 

spoedgevallendienst (3). De spoedgevallendienst is een ideale uitgangspositie om een studie 

over geïntoxiceerde patiënten te organiseren. Een spoedgevallendienst staat gekend omwille 

van zijn laagdrempeligheid. Elke patiënt kan zich dus zonder problemen aanmelden. Wanneer 

acute of chronische alcoholpatiënten medische hulp zoeken, komen ze meestal eerst naar de 

spoedgevallendienst. De meerderheid van patiënten die zich omwille van hun 

alcoholproblematiek aanmelden op de spoedgevallendienst zijn mannen tussen 21 en 50 jaar 

oud (3, 7). Bij 16 % van de patiënten tussen de 41 en 50 jaar was de reden van de spoedopname 

alcohol- en/of illegale druggerelateerd (3).  
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Er is een U-vormige relatie tussen het huidig alcoholgebruik en evaluatie in een 

spoedgevallendienst. Niet-drinkers en hoogrisicodrinkers hebben een grotere kans dan 

laagrisicodrinkers om zich aan te bieden op de spoedgevallendienst (45, 46). Globaal is er een 

stijgende trend in alcoholintoxicaties. Tussen 1995 en 2010 nam het aantal alcoholgerelateerde 

opnamen in de spoedgevallendienst significant toe (45). De prevalentie was op 15 jaar tijd bijna 

verdubbeld (45). Onderzoeken in België en Nederland toonden aan dat 4,9 tot 18,2 % van de 

casussen op de spoedgevallendienst alcohol- en/of illegale druggerelateerd waren (3, 47). Bij 

studies in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk liep de prevalentie zelfs op tot 40 % 

naargelang de specifieke populatie die werd onderzocht (5, 7, 41). Ook de ambulancediensten 

krijgen regelmatig te maken met dronken patiënten. Holzer et al. toonden aan dat één op de tien 

ziekenwagenoproepen werd veroorzaakt door een alcohol- en/of drugsintoxicatie (42). Het 

merendeel van de patiënten was tussen 25 en 44 jaar oud, maar de grootste stijging in de periode 

van 2001 tot en met 2010 werd gevonden bij patiënten jonger dan 25 jaar, voornamelijk bij 

vrouwen (42).  

 

Patiënten met alcoholgerelateerde traumata hebben meer kans op ernstige verwondingen die 

vervolgens leiden tot een langere hospitalisatieduur (38). In België bedraagt de 

hospitalisatieduur voor alcoholpatiënten gemiddeld 8,4 uren (4). De zorg voor deze patiënten 

is vaak een onnodige en vermijdbare belasting voor zowel de familie als de samenleving (38).  

 

2.9.2. Screening en interventie 

2.9.2.1. Screening 

Screening naar alcoholmisbruik door het personeel van de spoedafdeling is zeer belangrijk. 

Spoedartsen zien de patiënt in een acute fase en dat kan helpen om personen te identificeren die 

nood hebben aan een intensieve therapie (15). Routinescreening wordt zelden uitgevoerd met 

andere woorden het vragen naar alcoholgebruik bij elke klacht die zou kunnen passen bij zowel 

acuut als chronisch alcoholmisbruik. Hierdoor wordt een belangrijke kans gemist om 

alcoholproblemen aan te pakken (15). Het gebrek aan tijd wordt vaak als een hindernis gezien 

om preventieve activiteiten correct uit te voeren. De patiënt hoeft niet geïntoxiceerd te zijn op 

het ogenblik van aanmelding op de spoedgevallendienst. Ook patiënten die reeds ontnuchterd 

zijn, komen in aanmerking voor screening. Als een patiënt geïdentificeerd wordt 

(opportunistische screening), dan is de screening enkel effectief indien er ook een interventie 

of doorverwijzing aan wordt gekoppeld (41).  
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2.9.2.2. Interventie 

Interventies moeten acceptabel en haalbaar zijn voor het medisch personeel. Ze moeten 

integreerbaar zijn in de dagelijkse manier van werken (15). Er zijn heel wat verschillende 

screeningsinstrumenten ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan het medisch personeel zoals 

Michigan Alcohol Screening Test (MAST); Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT); Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST); 

Comorbidity-Alcohol Risk Evaluation Tool (CARET) en CAGE-Adapted to Include Drugs 

(CAGE-AID). De CAGE vragenlijst bestaat uit vier vragen over het alcoholgebruik van een 

bepaalde patiënt (Cut down alcohol, Annoyed by criticizing, feeling Guilty en Eye-opener: 

drinken van zodra je uit bed komt) (16). Elke test heeft een eigen specificiteit en sensitiviteit, 

maar ze dienen allemaal om risicopatiënten te identificeren en interventies gericht te sturen 

(16).  
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3. Vraagstelling  
Er werd onderzocht wat de prevalentie van alcoholmisbruik en gebruik van illegale drugs was 

op de spoedgevallendienst van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Dit project werd uitgevoerd 

door vier studenten geneeskunde waarbij elke student een apart deelonderwerp analyseerde. 

Deze studie hield zich voornamelijk bezig met de demografische kenmerken en richtte zich 

specifiek op de invloed van leeftijd en geslacht op de aanmelding op de spoedgevallendienst 

omwille van een alcoholgerelateerd probleem. De onderzoeksvraag van deze masterproef was 

dan ook: “Hoe groot is de invloed van leeftijd en geslacht op patiënten waar alcohol de oorzaak 

was voor evaluatie op de spoedgevallendienst van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas?” Uit de 

literatuur bleek dat leeftijd en geslacht belangrijke risicofactoren waren die het 

middelengebruik konden beïnvloeden. In deze masterproef werden verschillende subgroepen 

geanalyseerd en werden de resultaten vergeleken met eerdere studies. Door de registratie en 

analyse van de deelaspecten trachtten we meer inzicht te krijgen in de omvang en aard van het 

middelengebruik in Vlaanderen.  

 

Een verdere bewustmaking van het probleem is noodzakelijk. Deze gegevens kunnen 

opiniemakers helpen om de omvang van het middelenmisbruik beter in te schatten. Deze 

resultaten kunnen een verandering in het beleid teweegbrengen en bijdragen tot een adequatere 

screening naar middelenmisbruik binnen de medische wereld (en vooral dan op de 

spoedgevallendienst). Deze studie kan bijdragen tot het ontwikkelen en implementeren van 

preventieve maatregelen.  
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4. Methodologie 

4.1. Studiedesign en -populatie 
Gedurende één jaar werd er prospectief bij de patiënten van de spoedgevallendienst van het AZ 

Nikolaas in Sint-Niklaas nagegaan of het gebruik van alcohol en/of illegale drugs een 

belangrijke oorzaak was van het actuele medische probleem. De studie liep van 14 september 

2015 tot en met 13 september 2016. De registratie gebeurde niet continu, want het was met 

slechts vier studenten niet mogelijk om een volledig jaar te registreren. Indien de registratie 

slechts één maand zou duren, zou extrapolatie van de gegevens niet representatief genoeg 

geweest zijn. Het alcoholgebruik varieert doorheen het jaar en dus was het nodig om een 

volledig jaar te registreren. De onderzoeker was aanwezig op de spoedgevallendienst tijdens 

vooraf bepaalde periodes van 12 uren. De rol van alcohol of drugs kon zich uiten op allerlei 

manieren: traumatische ongevallen, acute of chronische ziektes (zoals alvleesklierontsteking of 

levercirrose), psychiatrisch lijden, epileptisch insult door abstinentie, coma... Hierbij kon de 

patiënt een actieve gebruiker zijn, maar kon hij ook het slachtoffer zijn van het middelengebruik 

van een derde. Het AZ Nikolaas werd gekozen omdat dit de enige spoedgevallendienst was 

voor een groot gebied. De spoedgevallendienst behandelt jaarlijks ongeveer 40000 patiënten.  

Hierdoor kon selectiebias tot een minimum herleid worden. 

 

De dagen waarop de studenten registreerden, werden willekeurig gespreid over het jaar om de 

kans op selectiebias zo klein mogelijk te maken. In totaal werden er 97 shiften gedaan. Elke 

dag werd opgedeeld in twee shiften: een dagshift (van 07u00 tot en met 18u59) en een nachtshift 

(van 19u00 tot en met 06u59). Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen week- en 

weekenddagen. Het weekend liep telkens van vrijdag 19u00 tot en met de daaropvolgende 

maandag 06u59. Het weekend bevatte dus drie nachtshiften (vrijdag-, zaterdag- en 

zondagnacht) en twee dagshiften (zaterdag en zondag). Voor onze studie werden er 

verhoudingen van dag/nacht en weekdag/weekenddag vastgelegd. Er werd gekozen voor een 

groter aandeel aan nachtshiften in vergelijking met dagshiften (6 vs. 5) en een groter aandeel 

van weekenddagen in vergelijking met weekdagen (4 vs. 3). Uit de literatuur bleek namelijk 

dat er meer kans was om intoxicaties aan te treffen in de nacht en in het weekend (20, 41, 47). 

Er werd daarom een compromis gesloten om enerzijds zo veel mogelijk casussen in de 

specifieke subgroepen te verkrijgen, maar anderzijds mocht de extrapoleerbaarheid niet in 

gedrang komen door te kleine aantallen in de week en overdag. Voor de randomisatie van de 

observatieperioden werd gebruik gemaakt van het programma Random Calendar Date 

Generator (48).  
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Omwille van de halfjaarlijkse examenperioden werd er tijdens de maanden december/januari 

en mei/juni gebruik gemaakt van een andere registratieformule. De spoedartsen of 

verpleegkundigen gaven aan de geïntoxiceerde patiënten een vragenlijst over hun 

middelengebruik met de vraag om deze lijst zo correct mogelijk in te vullen (bijlage 1). De 

patiënten waren vrij om deel te nemen aan de studie. De algemene patiëntengegevens werden 

dan nadien retrospectief aan de hand van de elektronische patiëntendossiers aangevuld door de 

studenten geneeskunde. Zo was het mogelijk om gedurende het hele jaar door patiënten te 

registreren en waren de gegevens meer representatief voor de te onderzoeken 

patiëntenpopulatie. 

 

4.2. Patiëntengegevens 
Op basis van de routine-aanpak van anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken 

werden de patiënten opgedeeld in twee groepen: de intoxicatiegroep (de studiepopulatie) en de 

controlepopulatie. Concreet bepaalde de behandelende arts op de spoedgevallendienst tot welke 

groep een patiënt behoorde. Er werden omwille van de studie geen bijkomende onderzoeken 

zoals bloed- of urinetesten aangevraagd. Toxicologische testen werden met andere woorden 

slechts uitgevoerd als de behandelende arts oordeelde dat die testen een meerwaarde hadden 

voor de diagnostiek en de behandeling.  

 

Door de aanwezige onderzoeker werd vervolgens het elektronische registratieformulier 

ingevuld (bijlage 2). Voor elke patiënt (zowel uit de controlegroep als uit de studiepopulatie) 

werden een aantal algemene gegevens opgenomen in de databank: identificatienummer, 

geslacht, leeftijd, postcode, dag en uur van inschrijving op de spoedgevallendienst, tijd tussen 

begin van de klachten en aanmelding op de spoedgevallendienst, transport, begeleiding bij 

opname, slachtoffer, voornaamste reden van opname, trauma, toestand bij aankomst, 

reanimatie, hospitalisatie, operatie en overlijden. Indien het een trauma betrof, werd ook het 

volgende nagevraagd en opgevolgd: omstandigheden van het trauma, verkeersongeval, type 

verwonding, aangetast orgaanstelsel en eventuele blijvende letsels. De onderzoeker gebruikte 

hiervoor de aantekeningen van de behandelende arts. Indien de gegevens onvoldoende waren, 

werden ook de patiënt en/of de begeleiders bevraagd. Voor de follow-up gegevens werd gebruik 

gemaakt van het elektronisch patiëntendossier.  
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Indien de patiënt onder invloed was van alcohol of illegale drugs (i.e. behorend tot de 

studiepopulatie), werden er door de onderzoeker extra gegevens verzameld aan de hand van 

een gestructureerd interview. Bij alcoholintoxicatie werden de volgende bijkomende gegevens 

verzameld: reden opname, omstandigheden alcoholinname, alleen of in gezelschap, soort 

alcoholische drank, aantal standaardglazen, acuut of chronisch gebruik, indien chronisch: duur 

alcoholmisbruik en frequentie, reden alcoholgebruik, medische zorgen ten gevolge van alcohol, 

familiale alcoholproblematiek en vernoemde relatie alcohol en opname. Indien de 

laboresultaten van een bloedtest beschikbaar waren, werd tevens de alcoholemie geregistreerd.  

 

In geval van illegale drugs werden volgende gegevens nagevraagd: patiënt rapporteert zelf, 

vermoeden arts, gebruikte drugs, reden opname, acuut of chronisch, indien chronisch: 

frequentie abusus, oorsprong drugs, omstandigheden en reden druggebruik, familiale 

problematiek, medische zorgen ten gevolge van druggebruik, vernoemde relatie drugs en 

opname. Het is belangrijk om te benadrukken dat het dus niet ging over middelen die legaal in 

België te verkrijgen zijn zoals bepaalde types medicatie. Bij patiënten die ouder waren dan 75 

jaar, werd er wel nagevraagd of de patiënt benzodiazepines gebruikte.  

 

Indien er onduidelijkheid was tot welke groep een bepaalde patiënt behoorde of hoe een bepaald 

item beoordeeld moest worden, werd er een overleg georganiseerd met alle onderzoekers waar 

alle casussen besproken werden waarover er twijfel bestond. Zo werd het aantal missings en 

foutieve gegevens tot een minimum herleid.  

 

Het meenemen van een controlegroep (i.e. de groep van patiënten waarbij alcohol en drugs geen 

rol speelden bij het actueel medisch probleem) was essentieel voor de studie om de alcohol- en 

drugsproblematiek in een breder perspectief te zien. Enkel door data te verzamelen in een 

controlegroep konden we immers bepalen in welke mate leeftijd, geslacht of tijdstip een invloed 

hadden en hoe groot de rol van alcohol en drugs was bij ongevallen of psychische problemen.  

 

4.3. Informed consent 
Alle patiënten die tijdens een registratieperiode opgenomen waren op de spoedgevallendienst, 

werden geïnformeerd over de studie. Tijdens het contact met de triageverpleegkundige werd 

aan de patiënt of aan zijn/haar begeleider een document meegegeven dat uitleg over de studie 

bevatte (bijlage 3). Dit formulier werd voorgelegd en goedgekeurd door de Ethische Comités 

van het UZ Gent en het AZ Nikolaas. Indien een patiënt wenste dat zijn gegevens niet werden 
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opgenomen in de studie, kon hij dit formulier ondertekenen en overhandigen aan de 

behandelende arts, verpleegkundige of de student geneeskunde. Zijn gegevens werden dan ook 

niet verwerkt in de databank.  

 

Patiënten met een alcohol- en/of druggerelateerde aanmeldingsklacht werden elk aan de hand 

van een gestructureerd interview ondervraagd door een student geneeskunde ten einde meer 

specifieke informatie en details te bekomen. Alvorens te starten met het interview, diende de 

patiënt zijn toestemming te geven om in het kader van het onderzoek meer gerichte vragen te 

kruigen. Indien de patiënt weigerde om mee te werken, kon hij hiervoor het formulier 

ondertekenen bij de daartoe bestemde ruimte ‘Ik weiger het gebruik van mijn gegevens’. Indien 

de patiënt accepteerde om te participeren in de studie, diende hij ditzelfde formulier te 

ondertekenen, maar nu bij de sectie ‘Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens’. Telkens 

werden naam en handtekening van de patiënt gevraagd. De patiënt moest hiervoor wel 

wilsbekwaam zijn. 

 

Men kon ook informatie trachten te bekomen uit de anamnese van familieleden of andere 

personen die de patiënt begeleidden naar de spoedgevallendienst. Indien de patiënt zelf niet in 

staat was om op de vragen te antwoorden, kon alleen een familielid het formulier ondertekenen 

in naam van de patiënt. Die persoon gaf hiermee toestemming of weigering voor het gebruik 

van de patiëntengegevens. Een begeleider die geen familie was van de patiënt, was niet 

gemachtigd om het formulier te ondertekenen.  

 

Indien de patiënt zich alleen aanmeldde op de spoedgevallendienst en niet wilsbekwaam was, 

was het niet mogelijk om het formulier door de patiënt zelf te laten ondertekenen. In deze 

omstandigheden werd het formulier met de patiënt meegegeven zodat hij/zij achteraf nog extra 

vragen kon stellen en eventueel kon beslissen om zijn/haar deelname alsnog te weigeren. 

Zijn/haar gegevens werden dan uit de databank verwijderd.  

 

Alle documenten die ondertekend werden door de patiënten, zowel akkoord- als niet- 

akkoordverklaring, werden verzameld en bijgehouden. We willen benadrukken dat de gegevens 

van patiënten volledig anoniem in de databank werden verwerkt. 
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4.4. Data-analyse 
Voor elke patiënt werden de gegevens uit de anamnese, klinisch onderzoek en het 

gestructureerd interview opgeslagen in het registratieformulier. Zo werd er een databank 

aangemaakt in een Microsoft Office Excel spreadsheet. De statistische analyse werd gedaan 

met behulp van SPSS Statistics, versie 24.0 (SPSS, IBM, New York, Verenigde Staten). Een 

overschrijdingskans (P-waarde) kleiner dan het vooraf vastgelegde significantieniveau α werd 

beschouwd als statistisch significant (α=0,05). Alle waarden werden tweezijdig getoetst. Bij de 

analyse werd er gebruik gemaakt van de Pearson-Chi kwadraat test en de Fisher´s exact test 

aangezien het meestal om twee ongepaarde steekproeven ging waarbij de variabelen 

categorisch waren. Om deze testen te mogen gebruiken, moest er voldaan zijn aan de 

voorwaarde dat nul procent van de cellen een verwachte waarde kleiner dan vijf had. Om de 

normaliteit van de variabele leeftijd na te gaan, werd er gebruik gemaakt van de Kolmogorov-

Smirnov test en de Shapiro-Wilkinson test aangezien ‘leeftijd’ een continue variabele was. 

 

Om een vergelijking mogelijk te maken met eerdere studies werd bij de beschrijvende statistiek 

de variabele ‘leeftijd’ onderverdeeld in een aantal subcategorieën: ‘< 15 jaar’; ‘15-20 jaar’; ‘21-

30 jaar’; ‘31-40 jaar’; ‘41-50 jaar’; ‘51-60 jaar’; ‘61-70 jaar’; ‘71-80 jaar’ en ‘> 80 jaar’. Om 

echter zinvolle analyses mogelijk te maken, was het noodzakelijk om meer uniforme groepen 

te creëren. Groepen zoals ‘< 15 jaar’ en ‘> 80 jaar’ hadden omwille van de kleine aantallen bij 

sommige interpretaties te weinig betekenis. Voor die analyses werd dan ook gebruik gemaakt 

van andere categorieën: ‘< 15 jaar’; ‘15-25 jaar’; ‘26-40 jaar’; ‘41-65 jaar’ en ‘> 65 jaar’. De 

personen binnen één categorie vertoonden nog voldoende gemeenschappelijke kenmerken om 

als één groep ingedeeld te worden. Indien de leeftijdscategorieën echter op basis van alcohol 

werden vergeleken, werd de groep ‘< 15 jaar’ weggelaten uit de analyse. Dit was noodzakelijk 

aangezien geen enkele alcoholcasus jonger was dan 15 jaar en de analyses dus een vertekend 

beeld zouden krijgen (zie 5.3. Alcohol en leeftijd).  

 

Voor de analyse van het tijdstip van aanmelding werden blokken van vier uren genomen. 

Aangezien er in deze studie werd gekozen om de shiften te laten starten om 07u00 en om 19u00, 

lag het voor de hand om ook de tijdscategorieën te laten starten vanaf 07u00. Zo werden er in 

totaal zes categorieën gecreëerd: ‘07u00-10u59’; ‘11u00-14u59’; ‘15u00-18u59’; ‘19u00-

22u59’; ‘23u00-02u59’ en ‘03u00-06u59’. Voor de statistische analyse werd echter gebruik 

gemaakt van de indeling dagshift (07u00-18u59) en nachtshift (19u00-06u59). 
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Voor de vergelijking tussen week en weekend werd tenslotte ook een andere opdeling gebruikt. 

Voor de statistische analyse werd het weekend onderverdeeld in ‘dag’ en ‘nacht’. Dit werd ook 

zo gedaan bij de weekdagen. 

 

4.5. Literatuurstudie 
Wetenschappelijke artikels over alcohol en illegale drugs werden gezocht door gebruik te 

maken van de online databank Pubmed. Om een algemene achtergrond te krijgen van de 

alcohol- en illegale drugproblematiek op de spoedgevallendienst, werd er eerst gebruik gemaakt 

van volgende zoektermen: ‘alcohol’, ‘emergency department’, ‘illicit drugs’, ‘intoxication’, 

‘prevalence’, ‘injury’. Omdat deze studie zich vooral concentreerde op leeftijds- en 

geslachtsverschillen, werden de zoekacties meer gespecifieerd door volgende zoektermen toe 

te voegen: ‘gender differences’, ‘age’, ‘elderly’, ‘adults’, ‘adolescents’, ‘legislation’. Er werden 

een aantal limieten toegepast om de uitgebreidheid aan artikels te reduceren. De zoektocht werd 

beperkt tot Engelstalige artikels die liefst minder dan tien jaar geleden gepubliceerd werden. Er 

werden ook een aantal relevante artikels gevonden via de sneeuwbalmethode en via de functie 

‘simular articles’ op Pubmed waarbij artikels werden aangeboden die gelinkt waren aan de 

reeds gevonden artikels. Daarnaast werd er ook gebruik gemaakt van enkele Nederlandstalige 

rapporten van de VAD. 
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5. Resultaten 

5.1. Algemene populatie 
Er werden gedurende de observatieperiode in totaal 4702 patiënten geregistreerd (figuur 1). Na 

exclusie van negen casussen bleef er een gevalideerde populatie van 4693 personen over. Bij 

vier patiënten was er namelijk een oproep voor de Mobiele Urgentiegroep (MUG) geweest, 

maar werden de patiënten niet opgenomen op de spoedgevallendienst. Daarnaast weigerden vijf 

patiënten om deel te nemen aan het onderzoek en gaven ze hierbij geen toestemming om hun 

gegevens te gebruiken voor verdere analyse. Van de 4693 patiënten op de spoedgevallendienst 

waren 279 klachten alcohol- en/of illegale druggerelateerd. Aangezien deze masterproef zich 

uitsluitend focuste op alcoholmisbruik, werden de patiënten die enkel illegale drugs gebruikt 

hadden niet geïncludeerd in de studiepopulatie (n=15). Indien er een combinatie was van 

alcohol en illegale drugs, werden de patiënten wel opgenomen in de studiepopulatie. Ook 

patiënten die het slachtoffer waren van fysiek geweld en waarbij de dader onder invloed was 

van alcohol en/of illegale drugs, maar die zelf geen alcohol hadden gedronken (n=15) werden 

niet opgenomen in de studiepopulatie. Van de overige 249 patiënten hadden acht patiënten wel 

alcohol gedronken, maar was het alcoholgebruik klinisch niet relevant. Ook deze personen 

voldeden niet aan de inclusiecriteria. De studiepopulatie bestond dus in totaal uit 241 patiënten 

en de controlepopulatie uit 4452 patiënten.  
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Figuur 1: Schema met de criteria voor samenstelling van de studiepopulatie en de controlepopulatie. 

Totale 

onderzoekspopulatie 

n = 4702 

Geëxcludeerd (n = 9) 

1. MUG-oproep maar patiënt 
niet op spoed opgenomen 
(n = 4). 

2. Weigering deelname aan de 
studie (n = 5). 
 Gevalideerde populatie 

n = 4693 

Alcohol- en/of illegale 

druggerelateerd? 

Nee 
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Enkel illegale 

drugmisbruik? 

Studiepopulatie 
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Fysiek geweld met 

geïntoxiceerde dader, 
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In totaal bestond de gevalideerde populatie dus uit 4693 patiënten waarvan 2472 mannen en 

2221 vrouwen (52,7 % vs. 47,3 %). De gemiddelde leeftijd van de totale populatie was 40,5 

jaar (± 26,1 jaar). Bij de mannen bedroeg de gemiddelde leeftijd 39,7 jaar (± 25,7 jaar) met een 

minimum van 0 jaar en een maximum van 99 jaar en bij de vrouwen was dit 41,5 jaar (± 26,6 

jaar) met een minimum van 0 jaar en een maximum van 106 jaar (figuur 2). Bij de 

studiepopulatie was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar (± 18,6 jaar) met een minimum van 15 jaar 

en een maximum van 89 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de mannen was 42,8 jaar (± 18,3 jaar) 

en bij de vrouwen 43,3 jaar (± 19,2 jaar). Verder waren er twee patiënten waarbij de leeftijd 

ontbrak. Dit was het geval bij één mannelijke patiënt die geen alcohol geconsumeerd had en bij 

één vrouw die wel alcohol geconsumeerd had. Er waren dus ongeveer evenveel patiënten in 

beide groepen en ook de beschrijvende parameters waren redelijk gelijk. Figuur 3a en 3b 

toonden aan dat de vorm van de leeftijdsverdeling van beide geslachten ongeveer dezelfde was. 

De meeste patiënten van de controlepopulatie bevonden zich in de leeftijdsgroep van 0 tot en 

met 30 jaar. Op basis van het geslacht waren het zeer vergelijkbare subgroepen.  

 

 
 

Figuur 2: Weergave van de leeftijd van de patiënten uitgedrukt in jaren naargelang het alcoholmisbruik 

onderverdeeld op basis van het geslacht. 
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De leeftijd van de patiënten op de spoedgevallendienst was niet-Gaussiaans verdeeld. Zowel 

bij de mannen als bij de vrouwen was de P-waarde kleiner dan 0,001. Aangezien voor verdere 

analyses de leeftijden werden opgedeeld in categorieën, maakte het niet veel uit dat de gegevens 

niet-Gaussiaans verdeeld waren. De keuze van de test werd hier niet door beïnvloed.  

 

 

 

Figuur 3a en 3b: Leeftijdsdistributie uitgedrukt in jaren onderverdeeld op basis van het geslacht van de 

patiënten bij de controlepopulatie (A) en de studiepopulatie (B). 

 

5.2. Alcohol en geslacht 
Bij de mannelijke populatie zaten 2324 personen (94,0 %) in de controlegroep en 148 personen 

in de studiegroep (6,0 %) (figuren 3a en 3b). Bij de vrouwen waren dit respectievelijk 2129 

(95,8 %) en 93 personen (4,2 %). Er waren dus bij de mannen meer algemene en 

alcoholgerelateerde opnames in vergelijking met de vrouwen.  

 

De Pearson-Chi kwadraat test en de Fisher´s exact test toonden een significant verband aan 

tussen het geslacht en het gebruik van alcohol (P=0,005). Het geslacht speelde dus weldegelijk 

een rol bij aanmelding op de spoedgevallendienst. Het mannelijk geslacht is een belangrijke 

risicofactor voor alcoholgerelateerde opname. Er waren significant meer geïntoxiceerde 

mannen die nood hadden aan medische zorg omwille van alcoholmisbruik.  

 

Wanneer echter de relatie tussen het geslacht en de leeftijdscategorieën bij de algemene 

populatie werd onderzocht, werd ook een significant verband aangetoond bij de Pearson-Chi 

kwadraat test (P=0,049). In de leeftijdscategorie ‘41-65 jaar’ bevonden er zich het hoogste 

aantal patiënten (figuur 4). De andere groepen hadden veel minder patiënten. In de meeste 

leeftijdscategorieën waren er meer mannen dan vrouwen, behalve bij de patiënten ouder dan 65 
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jaar. Daar was de verhouding tussen mannen en vrouwen omgekeerd. Het verschil tussen het 

aantal mannen en vrouwen in de algemene populatie op het vlak van spoedopnames was klein 

in elke leeftijdscategorie, maar het verschil was wel randsignificant. Dit stond echter in contrast 

met de mannelijke dominantie op het vlak van alcoholgerelateerde spoedopnames. Het 

duidelijk overwicht aan mannen bij de alcoholgerelateerde spoedopnames gaat met andere 

woorden in tegen de trend in de algemene populatie. 

 

 
 

Figuur 4: Vergelijking van leeftijdscategorieën en het geslacht van de patiënten bij de algemene populatie 

uitgedrukt in aantallen. 

 

5.3. Alcohol en leeftijd  
De leeftijd van de patiënten was een belangrijke risicofactor voor aanmelding op de 

spoedgevallendienst. Uit figuur 3a bleek dat er 888 patiënten (18,9 %) zich in de leeftijdsgroep 

‘< 15 jaar’ bevonden. Deze groep was dus duidelijk oververtegenwoordigd in vergelijking met 

de overige categorieën. Dit was onder andere te verklaren door de manier waarop de 

leeftijdscategorieën waren ingedeeld. De groep ‘< 15 jaar’ bestond namelijk uit 15 

leeftijdsjaren. De andere groepen bestonden telkens uit tien leeftijdsjaren, met uitzondering van 

de groep ‘15-20 jaar’ die respectievelijk uit zes leeftijdsjaren bestond. Bij de studiepopulatie 

was er duidelijk een andere situatie (figuur 3b). In de leeftijdscategorie ‘< 15 jaar’ was er geen 

enkele alcoholgerelateerde casus. De leeftijdscategorieën ‘21-30 jaar’; ‘41-50 jaar’ en ‘51-60 

jaar’ waren daarentegen veel meer vertegenwoordigd. Ze hadden een prevalentie van 

respectievelijk 1,0 %; 0,9 % en 1,0 % van de totale spoedopnames. Het grootste aandeel 
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alcoholpatiënten (68,3 %) bevond zich dus tussen 21 en 60 jaar. Een belangrijke bemerking 

moest ook gemaakt worden voor de leeftijdscategorie ‘15-20 jaar’. Deze groep bevatte het 

kleinste aantal spoedopnames, maar toch waren er in deze leeftijdscategorie 32 

alcoholgerelateerde casussen. 

 

Er werd een significant verband aangetoond tussen de leeftijd in categorieën en het gebruik van 

alcohol bij de Pearson-Chi kwadraat test (P<0,001). Uit tabel 2 bleek dat bij de studiepopulatie 

de leeftijdscategorie ’41-65 jaar’ meer vertegenwoordigd was in vergelijking met de andere 

leeftijden. 42,5 % van alle alcoholpatiënten maakte deel uit van deze leeftijdscategorie. De 

leeftijdscategorie ‘15-25 jaar’ omvatte 25,4 % van de alcoholpatiënten. Dit kon mede verklaard 

worden door het feit dat categorie van ‘41-65 jaar’ uit 25 leeftijden bestond en de andere 

categorie uit slechts 11 leeftijden. Als daarentegen bij de categorie ‘15-25 jaar’ ook de patiënten 

met een leeftijd van 0 tot en met 14 jaar werd bijgeteld, dan bestond deze categorie uit 26 

leeftijden, maar bleef het aantal alcoholgerelateerde casussen even hoog. Anderzijds bleek wel 

dat binnen de leeftijdsgroep ‘15-25 jaar’ maar liefst 8,4 % (61/729) van de spoedopnames 

alcoholgerelateerd was. Dit was bijna even veel als bij de leeftijd ‘41-65 jaar’ waar 8,5 % 

(102/1196) van de patiënten alcoholgerelateerde klachten had. Daarnaast was het ook 

belangrijk om te stellen dat 11,7 % van de studiepopulatie ouder was dan 65 jaar. Er was dus 

een significant verschil aan te tonen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Deze gegevens 

toonden aan dat alcoholmisbruik niet alleen een probleem was bij jongeren, maar dat 

alcoholmisbruik bij alle leeftijdscategorieën optraden. 

 

Tabel 2: Vergelijking van het alcoholmisbruik en de leeftijdscategorieën uitgedrukt in aantallen. 

 

 
 

  

 Vergelijking alcoholmisbruik en leeftijdscategorieën 

 

Leeftijdscategorieën (in jaren) 

Totaal < 15 15-25 26-40 41-65 > 65 

Alcohol Nee 888 668 840 1094 961 3563 

Ja 0 61 49 102 28 240 

Alcoholpositieve 

cases (in %) 

0,0 8,4 5,5 8,5 2,8 5,1 

Totaal 888 729 889 1196 989 4691 
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5.4. Alcohol en uur van aanmelding 
Bij de totale populatie werd duidelijk dat vooral tijdens de uren ‘11u00-14u59’, ‘15u00-18u59’ 

en ‘19u00-22u59’ de patiënten nood hadden aan medische zorg op de spoedgevallendienst 

respectievelijk 1102 (23,5 %), 1068 (22,8 %) en 1134 personen (24,2 %) (tabel 3). Bij de 

studiepopulatie werd er een volledig andere situatie opgemerkt. Het aantal alcoholgerelateerde 

klachten steeg vooral vanaf 19u00. Uit tabel 3 bleek dat er zich in de categorieën ‘19u00-

22u59’, ‘23u00-02u59’ en ‘03u00-06u59’ duidelijk de meeste geïntoxiceerde patiënten 

bevonden met respectievelijk 61 (25,3 %), 57 (23,7 %) en 43 patiënten (17,8 %). Dit verschil 

in aanmeldingsuur zou deels verklaard kunnen worden door de manieren waarop de studie werd 

georganiseerd. Om zoveel mogelijk intoxicaties te identificeren werd er gekozen om meer 

nachtshiften te doen in verhouding met dagshiften. Echter bleef dit verschil behouden wanneer 

er werd gekeken naar het aantal patiënten per shift. Ook dan hadden de categorieën ’19u00-

22u59’, ‘23u00-02u59’ en ’03u00-06u59’ meer alcoholcasussen dan de overige categorieën. 

Als er werd gekeken naar het aantal algemene patiënten per shift dan bleken ook de categorieën 

‘11u00-14u59’, ’15u00-18u59’ en ’19u00-22u59’ een groter aantal patiënten te hebben. Het 

verschil bleef met andere woorden ook behouden bij de algemene populatie. Dagelijks kwamen 

er in totaal gemiddeld 100,5 algemene patiënten naar de spoedgevallendienst van het AZ 

Nikolaas waarvan 4,87 patiënten alcoholgerelateerde problemen hadden.  

 

Tabel 3: Verdeling volgens het uur van aanmelding bij de algemene populatie en de studiepopulatie. Er 

werden in totaal 43 dagshiften en 54 nachtshiften gedaan. 

Verdeling in tijdscategorieën algemene en studiepopulatie 

 Algemene populatie Studiepopulatie 

 Aantal Aantal/shift Aantal Aantal/shift 

 07u00-

10u59 

715 16,6 16 0,37 

11u00-

14u59 

1102 25,6 33 0,77 

15u00-

18u59 

1068 24,8 31 0,72 

19u00-

22u59 

1134 21,0 61 1,13 

23u00-

02u59 

449 8,3 57 1,08 

03u00-

06u59 

225 4,2 43 0,80 

Totaal 4693 100,5 241 4,87 
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5.5. Alcohol en dag van aanmelding 
Wanneer er gekeken werd naar de dagen waarop de patiënten zich aanboden op de 

spoedgevallendienst dan kon er worden vastgesteld dat de meeste patiënten op vrijdag, zaterdag 

en zondag zorg nodig hadden respectievelijk 900, 946 en 1316 patiënten. Dit kon ook weer 

verklaard worden door de manier waarop de studie werd georganiseerd. Er werden in 

verhouding meer weekend- en nachtshiften gedaan.   

 

Interessanter was het om zowel voor de totale populatie als voor de studiepopulatie te kijken 

naar het gemiddeld aantal patiënten per shift (tabel 4). Er werd tevens een opdeling gemaakt 

tussen dag- en nachtshiften. Per shift kwamen er gemiddeld 50,4 patiënten naar de 

spoedgevallendienst waarbij 2,1 patiënten zich aanmeldden met alcoholgerelateerde klachten. 

Uit tabel 4 bleek dat in de week voornamelijk op woensdag, donderdag en vrijdag het hoogste 

aantal patiënten overdag naar de spoedgevallendienst kwamen. In het weekend (zaterdag en 

zondag) lag het aantal iets lager. Enkel op een dinsdag kwamen er overdag minder patiënten. 

In vergelijking met de rest van de week kwamen er gemiddeld veel meer patiënten op dinsdag, 

zaterdag en zondag na 19u00 zich melden op de spoedafdeling. Vooral op zaterdagnachten 

waren er uitzonderlijk veel alcoholgerelateerde klachten, gemiddeld 7,1 alcoholgevallen. De 

man-vrouwverhouding op een zaterdagnacht bedroeg 3:2. Dertig procent had een leeftijd tussen 

15 en 25 jaar. De leeftijdscategorie ‘41–65 jaar’ bevatte echter 46,0 % van de patiënten. Dit 

was best opvallend aangezien men op een zaterdagnacht toch vooral geïntoxiceerde jongeren 

zou verwachten op een spoedgevallendienst.  

 

Op vlak van alcohol was er wel een duidelijk onderscheid te merken tussen week- en 

weekenddagen. In totaal was 5,1 % van de patiënten alcoholgeïntoxiceerd (241/4693). Op 

weekdagen was dit slechts 2,9 % (57/1999), maar in het weekend liep de prevalentie 

alcoholopnames op tot wel 6,8 % (184/2694) (tabel 4). Als er dan nog een opdeling werd 

gemaakt voor dagen en nachten, dan werd het duidelijk dat vooral op weekendnachten het 

percentage alcoholgerelateerde klachten opmerkelijk hoog lag (12,5 %). Op weeknachten, 

weekdagen en weekenddagen lag dit percentage veel lager respectievelijk 4,2 %; 2,0 % en 3,4 

% (tabel 5).  
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Tabel 4: Samenvattende tabel over de verdeling in dagen van de week en momenten van de dag uitgedrukt 

in aantal en aantal patiënten per shift voor de algemene populatie en de studiepopulatie waarbij de dag 

duurde van 07u00 tot en met 18u59 en de nacht van 19u00 tot en met 06u59 van de volgende dag. 

Verdeling in dag van de week en moment van de dag algemene en studiepopulatie 

Dag van de 
week Moment van 

de dag 

 

Algemene populatie Studiepopulatie 

Aantal 

Aantal 

patiënten/shift Aantal 

Aantal 

patiënten/shift 

 Maandag dag 136 68,0 2 1,0 

nacht 216 36,0 8 1,3 

Dinsdag dag 92 30,7 3 1,0 

nacht 231 38,5 5 0,8 

Woensdag dag 152 76,0 1 0,5 

nacht 212 30,3 10 1,4 

Donderdag dag 369 73,8 9 1,8 

nacht 123 20,5 10 1,7 

Vrijdag dag 468 93,6 9 1,8 

nacht 432 30,9 49 3,5 

Zaterdag dag 632 63,2 20 2,0 

nacht 314 44,9 50 7,1 

Zondag dag 1036 64,8 36 2,3 

nacht 280 35,0 29 3,6  

Totaal dag 2885 67,2 80 1,5 

nacht 1808 33,7 161 2,8 

algemeen 4693 50,4 241 2,1 

 

 

Tabel 5: Vergelijkende tabel tussen week en weekend op basis van alcoholmisbruik waarbij week en 

weekend worden opgedeeld in dagen en nachten, uitgedrukt in aantal en percentage. 

Vergelijking week en weekend op basis van alcohol 

 

Alcohol 

Totaal Nee Ja 

Week dag Aantal 1193 24 1217 

Percentage  98,0 2,0 100,0 

nacht Aantal 749 33 782 

Percentage 95,8 4,2 100,0 

Weekend dag Aantal 1612 56 1668 

Percentage 96,6 3,4 100,0 

nacht Aantal 898 128 1026 

Percentage 87,5 12,5 100,0 

Totaal Aantal 4452 241 4693 

Percentage 94,9 5,1 100,0 
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Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van de vergelijking dag vs. nacht in de week 

en in het weekend. De Pearson-Chi kwadraat test toonde op weekdagen een significant verband 

aan tussen het moment van de dag en het gebruik van alcohol (P=0,003). De Fisher´s exact test 

(P=0,004) toonde eveneens een verband aan. Ook in het weekend was er een duidelijk verband 

tussen alcoholmisbruik en het moment van aanmelding bij gebruik van de Pearson-Chi 

kwadraat test en de Fisher´s exact test (P<0,001).  

 

5.6. Alcohol en maand van het jaar  
Over de spreiding van patiënten doorheen het jaar kon er niet veel bijzonders gezegd worden. 

Gemiddeld kwamen er per maand 391 patiënten waarvan 20 patiënten alcoholgerelateerde 

klachten hadden (tabel 6). Bij een aantal maanden zoals januari, augustus en december waren 

er wel iets minder spoedgevallen respectievelijk 281, 161 en 211 patiënten, maar dit verschil 

ontstond voornamelijk doordat er in die maanden slechts vijf shiften werden gedaan. Als 

daarentegen het aantal patiënten per shift onderzocht werd, dan bleek dat er geen verschil meer 

was bij die eerdergenoemde maanden. Dit was opvallend aangezien juist bij die maanden de 

verhouding van dag- op nachtshiften laag was in vergelijking met de andere maanden van het 

jaar (0/5 in augustus en 2/3 in januari en december). Ook al werd er verwacht dat het aantal 

patiënten per shift net lager zou zijn indien er meer nachtshiften werden gedaan. De maand juni 

daarentegen was wel een uitzondering. In deze maand werden er slechts drie shiften gedaan en 

was de verhouding van dag- op nachtshiften 1:2, maar met een totaal van 288 patiënten lag het 

aantal patiënten zeker niet lager dan in andere maanden. Per shift in juni kwamen maar liefst 

96 patiënten naar de spoedgevallendienst en dat was zelfs opvallend veel hoger dan bij de 

andere maanden. Ook het aantal alcoholcasussen per shift lag duidelijk hoger in de maand juni, 

maar dit zou wel het gevolg kunnen geweest zijn van het overwicht aan nachtshiften. 
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Tabel 6: Samenvattende tabel van de spreiding van de patiënten over de maanden van het jaar uitgedrukt 

in aantallen en het aantal per shift bij de algemene populatie en de studiepopulatie.  

Verdeling maanden van het jaar algemene en studiepopulatie 

 Algemene populatie Studiepopulatie 

Maanden 
van het jaar Aantal 

Aantal 

patiënten/shift Aantal 

Aantal 

patiënten/shift 

 Januari 281 56,2 11 2,2 

Februari 375 53,6 18 2,6 

Maart 512 46,5 26 2,3 

April 436 43,6 27 2,7 

Mei 373 53,3 17 3,4 

Juni 288 96,0 18 6,0 

Juli 364 36,4 19 1,9 

Augustus 161 32,2 20 4,0 

September 488 54,2 26 2,9 

Oktober 636 48,9 19 1,5 

November 568 47,3 31 2,6 

December 211 42,2 9 1,8 

 
 

5.7. Alcohol en oorzaak spoedopname 
Tabel 7 toonde de meest frequente redenen voor alcoholgerelateerde opname op de 

spoedgevallendienst. Traumata (46,1 %), psychische of psychiatrische letsels (12,0 %) en 

gedaald bewustzijn (9,1 %) waren de belangrijkste klachten. De andere problemen waren veel 

minder frequent. In de algemene populatie hadden 1896 patiënten zich aangemeld omwille van 

een traumatisch letsel. Bij 111 van deze casussen (5,9 %) was alcoholmisbruik een 

contribuerende of oorzakelijke factor. Bij 64,0 % van de alcoholgerelateerde traumatische 

letsels ging het over een man en bij 36,0 % over een vrouw. Het was tevens belangrijk om op 

te merken dat van de 111 alcoholgerelateerde traumata, maar liefst 21 gevallen (18,9 %) te 

wijten waren aan verkeersongevallen. Van de 129 psychische of psychiatrische letsels waren er 

29 te wijten aan alcoholmisbruik (22,5 %). Ook hier waren de mannen duidelijk meer 

vertegenwoordigd in vergelijking met de vrouwen (69,0 % vs. 31,0 %).  
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Tabel 7: Overzicht van de meest frequente klachten bij alcoholmisbruik op de spoedgevallendienst. 

Aanmeldklachten bij alcoholmisbruik 

 Aantal Percentage 

 Traumatisch letsel 111 46,1 

Agitatie of agressie 12 5,0 

Psychisch of psychiatrisch letsel 29 12,0 

Gedaald bewustzijn 22 9,1 

Pijn op de borst, al dan niet met 

hyperventilatie 

12 5,0 

Braken of abdominale pijn 12 5,0 

Syncope 14 5,8 

Ontwenningsverschijnselen 2 0,8 

Andere 24 10,0 

Niet gekend 3 1,2 

Totaal 241 100,0 

 
 

5.8. Hospitalisatie  
De meerderheid van de patiënten (66,5 %) werd in minder dan drie uur ontslagen uit de 

spoedafdeling (tabel 8). Bij de geïntoxiceerde patiënten lag dit aantal ongeveer even hoog (64,3 

%). Doch had een belangrijk aantal patiënten nog bijkomende zorg nodig en die patiënten 

werden dan ook opgenomen op een andere afdeling binnen het ziekenhuis. Vooral de interne 

(17,8 %) en heelkundige afdeling (6,3 %) waren belangrijke plaatsen voor hospitalisatie en 

verder onderzoek. Dit was ook zo bij de alcoholgroep respectievelijk 16,2 % en 5,4 %. Een 

belangrijk onderscheid tussen beide groepen was het aantal opnames op de pediatrie en op een 

psychiatrische afdeling. Het aantal opnames op de pediatrie lag bij de totale populatie duidelijk 

hoger dan bij de studiepopulatie (1,7 % vs. 0,4 %). Dit kan verklaard worden door het feit dat 

bij de alcoholgroep geen enkele patiënt jonger dan 15 jaar was waardoor het aantal verwijzingen 

naar de pediatrie ook duidelijk minder zou zijn. Daartegenover stond dat bij de studiepopulatie 

4,6 % van de patiënten werd doorverwezen naar een psychiatrische afdeling. Bij de totale 

populatie lag dit cijfer duidelijk lager (1,3 %). Dit was vooral te wijten aan het feit dat sommige 

patiënten een oplossing zochten voor hun alcoholgebruik waardoor ze werden opgenomen op 

een gespecialiseerde afdeling.  
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Tabel 8: Weergave van de verschillende afdelingen voor hospitalisatie bij de algemene en de studiepopulatie 

uitgedrukt in aantallen en percentage. 

Verdeling plaats van hospitalisatie algemene en studiepopulatie 

 Algemene populatie Studiepopulatie 

 Aantal Percentage  Aantal Percentage  

 Ontslag na < 3 uur 3122 66,5 155 64,3 

Ontslag na 3-6 uur 111 2,4 11 4,6 

Ontslag na 6-24 uur 34 0,7 1 0,4 

Interne afdeling 836 17,8 39 16,2 

Heelkundige afdeling 294 6,3 13 5,4 

Pediatrie 81 1,7 1 0,4 

Psychiatrische afdeling 61 1,3 11 4,6 

Intensieve Zorgen 96 2,0 7 2,9 

Andere 45 1,0 2 0,8 

Niet gekend 13 0,3 1 0,4 

Totaal 4693 100,0 241 100,0 

 
 

5.9. Transport naar de spoedgevallendienst 
Bij het transport naar de spoedgevallendienst waren ook belangrijke verschillen aan te tonen 

tussen geïntoxiceerde en niet-geïntoxiceerde patiënten (tabel 9). Bij de algemene populatie 

kwam maar liefst 80,7 % van de patiënten met eigen vervoer naar de spoedgevallendienst. 

Daarentegen was het aantal patiënten met eigen vervoer bij de studiepopulatie slechts 50,2 %. 

Vooral het aantal opnames met en zonder MUG (respectievelijk 16,6 % en 30,3 %) waren 

duidelijk meer noodzakelijk bij de alcoholgroep in vergelijking met de algemene populatie 

(respectievelijk 13,5 % en 5,4 %). Een andere belangrijke vaststelling was het aantal transfers 

met de politie. Er werd een duidelijke stijging van het aantal patiënten gemerkt wanneer er 

alcohol geconsumeerd werd (0,3 % vs. 2,9 %). Wanneer alcoholmisbruik niet aan de basis lag 

van de politionele opname op de spoedgevallendienst dan was de man-vrouwverhouding 3:4. 

Ging het wel over een alcoholgerelateerde klacht dan was de verhouding 5:1. Er waren echter 

geen duidelijke verschillen op het vlak van leeftijd. 
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Tabel 9: Weergave van de verschillende transportmogelijkheden naar de spoedgevallendienst bij de 

algemene en studiepopulatie uitgedrukt in aantal en percentages. 

 

 
 

5.10. Alcoholemie 
Bij de studiepopulatie werd slechts bij 74 van de 241 alcoholgerelateerde patiënten een BAC 

bepaald (30,7 %). De gemiddelde BAC bedroeg 1,80 g/l (± 1,27 g/l) met een minimum van 0,0 

g/l en een maximum van 4,99 g/l (Q1=0,76 g/l en Q3=2,65 g/l). Wegens de 

selectieproblematiek werden er geen verdere analyses van de BAC gedaan. Met de 

controlepopulatie erbij gerekend, kwam het totale aantal bloedtesten op 76 controles. Bij twee 

controlecasussen, respectievelijk 0,0 en 1,40 g/l, werd er namelijk ook een BAC bepaald, maar 

was het alcoholgebruik klinisch niet relevant.  

  

Verdeling transport naar spoedgevallendienst algemene en studiepopulatie 

 Algemene populatie Studiepopulatie 

 Aantal Percentage  Aantal Percentage  

 Eigen vervoer 3787 80,7 121 50,2 

Met de ambulance 

zonder MUG 

632 13,5 73 30,3 

Met de ambulance 

met MUG 

255 5,4 40 16,6 

Met de politie 13 0,3 7 2,9 

Niet gekend 6 0,1 0 0,0 

Totaal 4693 100,0 241 100,0 
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6. Discussie 

6.1. Voorstelling resultaten 
De belangrijkste bevindingen die in deze studie werden gedaan, kunnen kort worden 

samengevat. Er werden in totaal 4693 patiënten opgenomen in de studie met een gemiddelde 

leeftijd van 40,5 jaar en waarvan 241 klachten (5,1 %) alcoholgerelateerd waren. De 

gemiddelde leeftijd bij de studiepopulatie bedroeg 43,0 jaar. Dagelijks kwamen gemiddeld 

100,5 algemene patiënten naar de spoedgevallendienst. Daarvan hadden 4,87 patiënten 

alcoholgerelateerde klachten. Mannen waren oververtegenwoordigd zowel bij de algemene 

populatie (52,7 % vs. 47,3 %) als bij de studiepopulatie (61,4 % vs. 38,6 %). Op 

weekendnachten steeg het aandeel van de alcoholgerelateerde spoedopnames zelfs tot 12,5 %. 

Tussen de verschillende leeftijdscategorieën was er weinig verschil op te merken, maar de 

meeste patiënten waren tussen 41 en 65 jaar oud. Bij 25,5 % van de algemene en bij 42,5 % 

van de studiepopulatie was deze leeftijdscategorie het meest prevalent. Bij de alcoholgroep was 

geen enkele patiënt jonger dan 15 jaar. Traumatische letsels waren de meest frequente 

alcoholgerelateerde klacht (46,1 %). Bij de studiepopulatie kenden de meeste patiënten maar 

een kort verblijf op de spoedgevallendienst, maar een belangrijk deel werd doorverwezen naar 

een psychiatrische afdeling (4,6 %). Tenslotte werd er door de studiepopulatie meer gebruik 

gemaakt van ambulancediensten in vergelijking met de algemene populatie respectievelijk 46,9 

% en 19,9 %.  

 

6.2. Bespreking methodologie 
Vooraleer onze bevindingen te vergelijken met nationale en internationale data, moeten enkele 

methodologische aspecten besproken worden. Deze masterproef kende een aantal sterke 

punten. Het design van deze studie was uniek. Gedurende één volledig jaar werden patiënten 

op de spoedgevallendienst van het AZ Nikolaas geëvalueerd in functie van alcohol en/of 

illegale drugmisbruik. Het AZ Nikolaas werd specifiek gekozen omdat spoedgevallen van een 

grote geografische regio volledig gedekt werden door slechts één spoedgevallendienst, namelijk 

die van het AZ Nikolaas. Er werden zeer veel gegevens verzameld over uiteenlopende 

domeinen, maar daarnaast werd er vooral uitdrukkelijk gekeken naar patiënten die onder 

invloed waren van alcohol en/of illegale drugs. Er was tevens een goede communicatie tussen 

de studenten geneeskunde en het medisch personeel. Bij een vermoeden van middelenmisbruik 

werd de student onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bijkomende informatie werd dan 

verzameld door een gesprek aan te gaan met de patiënt. Zo werd er een gedetailleerd profiel 

opgemaakt van elke geïntoxiceerde patiënt. 
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De studie kende echter ook een aantal zwakke punten. Ten eerste werd er niet het hele jaar door 

geregistreerd. Met slechts vier studenten was het niet mogelijk om 366 dagen lang continu op 

de spoedgevallendienst aanwezig te zijn. Er werd daarom gekozen om doorheen het jaar bijna 

50 volledige dagen (97 shiften) te randomiseren volgens verhoudingen dag/nacht en 

week/weekend. Deze verhoudingen vormden een tweede beperking voor de studie. Extrapolatie 

van de gevonden resultaten was hierdoor niet altijd even eenvoudig. Statistische testen konden 

om die reden een lichte afwijking vertonen met de realiteit. Een derde beperking was het feit 

dat het voornamelijk om een momentopname ging i.e. relatief weinig aandacht voor de 

voorgeschiedenis van de patiënt of voor uitlokkende factoren die het alcoholgebruik konden 

verklaren. De studie was daardoor niet erg bruikbaar om eventuele risicopopulaties te 

identificeren. Ten vierde waren de onderzoekers vaak sterk afhankelijk van informatie die de 

patiënt wilde meedelen in verband met zijn/haar ethylgebruik bijvoorbeeld de werkelijke 

oorzaak van pancreatitis of perifere neuropathie, laattijdige presentatie na trauma... Daarom 

werden mogelijks een aantal casussen niet gedetecteerd. Een vijfde punt was het feit dat deze 

data enkel betrekking hadden op de passage via de spoedgevallendienst. Alle overlijdens 

préhospitaal en alcoholgerelateerde problemen die via de huisarts, psychiater… gedetecteerd 

en behandeld werden, werden niet in deze studie geregistreerd. Een zesde groep beperkingen 

waren: het niet verkrijgen van préhospitaal gegevens, vaak geen data over de dader bij agressie 

of over de tegenpartij bij een ongeval. Een laatste zwak punt was de onmogelijkheid om de 

relevantie van sommige gegevens te definiëren waardoor er bij de studenten geneeskunde inter- 

en intra-observervariabiliteit kon optreden. 

 

6.3. Relevantie van gegevens 
Tijdens de observatieperiode kwamen er in totaal 4698 patiënten naar de spoedgevallendienst 

van het AZ Nikolaas. Vijf patiënten weigerden echter om deel te nemen aan de studie. Van de 

resterende 4693 patiënten waren 241 opnames alcoholgerelateerd. Dit kwam overeen met een 

prevalentie van 5,1 %. Dit percentage lag echter veel hoger dan bij de Vlaamse studie van 

Verelst et al. waar slechts een prevalentie van 1,2 % werd waargenomen (4). Dit onderscheid 

kon verklaard worden door het feit dat het onderzoek van Verelst et al. een retrospectief 

onderzoek was dat zich enkel richtte op acute alcoholintoxicatie en chronisch alcoholmisbruik. 

Er werd gebruik gemaakt van de ontslagbrieven van de spoedafdeling om te identificeren welke 

patiënten er allemaal gedronken hadden (4). Deze masterproef daarentegen concentreerde zich 

echter ook op o.m. traumatische letsels en andere gezondheidsproblemen omwille van 

alcoholmisbruik. Bij internationale studies echter liep de prevalentie van alcoholmisbruik (bij 
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geselecteerde groepen) zelfs op tot 40 % van de patiënten zoals in de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk (5, 7, 41). Als er in deze studie bij de alcoholcasussen ook het aantal 

patiënten onder invloed van illegale drugs werd bijgeteld, dan bekwam men een totale 

prevalentie van 5,4 %. Dit percentage was wel in overeenstemming met eerdere studies die 

aantoonden dat 4,9 tot 18,2 % van alle spoedopnames in België en Nederland alcohol- en/of 

illegale druggerelateerd waren (3, 47).  

 

Er waren in totaal 4693 patiënten en van dit aantal waren er 2472 mannen (52,7 %) en 2221 

vrouwen (47,3 %). Op vlak van alcoholmisbruik was de verdeling anders. Er waren namelijk 

148 mannelijke en maar 93 vrouwelijke patiënten (61,4 % vs. 38,6 %). Bij de geïntoxiceerde 

patiënten was de man-vrouwverhouding 1,59:1. Deze ongelijke verdeling werd reeds in andere 

Belgische studies aangetoond (3, 4). 

 

Deze studie toonde aan dat 68,3 % van alle patiënten onder invloed van alcohol een leeftijd 

hadden tussen 21 en 60 jaar oud. Eerdere studies verklaarden ook dat alcoholproblemen het 

meest frequent waren bij de leeftijd van 21 tot en met 50 jaar  (3, 7). Bij de leeftijdscategorie 

‘< 15 jaar’ was er geen enkele alcoholgerelateerde casus. De leeftijdscategorie ’41-65 jaar’ 

daarentegen was oververtegenwoordigd (42,5 %). Dit kwam overeen met de studie van Verelst 

et al. die aantoonde dat 48,3 % van de alcoholpatiënten een leeftijd had tussen 41 en 60 jaar en 

dat geen enkele casus jonger was dan 15 jaar (4). De studie van Verelst et al. werd uitgevoerd 

in de universiteitsstad Leuven waar er veel studenten woonden die potentieel veel alcohol 

zouden drinken. In die studie had 25,5 % van alle alcoholgevallen een leeftijd tussen 16 en 30 

jaar (4). Dat getal kwam overeen met deze studie waar 25,4 % van de patiënten tussen 15 en 25 

jaar was. In deze leeftijdscategorie was 8,4 % van de spoedopnames alcoholgerelateerd. Het is 

met andere woorden belangrijk om te concluderen dat het grootste alcoholprobleem niet bij 

jongeren ligt, maar dat ze er wel een aanzienlijk deel van uitmaken.  

 

Ook de dag van de week en het tijdstip van aanmelding op de spoedgevallendienst spelen een 

belangrijke rol. Alcoholproblemen kunnen op elk moment van de dag optreden, maar er is 

vooral een piek van opnames te merken 's nachts en in het weekend (41, 47). In het weekend is 

het uur van opname minder belangrijk, maar in de week kan het aantal alcoholopnames na 

middernacht oplopen tot maar liefst 70 % van alle spoedopnames (5). In deze studie werd een 

significant verschil aangetoond wanneer het moment van de dag werd onderzocht. Uit de 

vergelijking van dag en nacht kon worden afgeleid dat na 19u00 9,8 % van alle spoedopnames 
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te wijten was aan alcoholmisbruik. Voor 19u00 was slechts 2,9 % van de gevallen 

alcoholgerelateerd. Ook bij de absolute cijfers was er een duidelijk overwicht voor de 

nachtdiensten (161 vs. 80 patiënten). Het moment van de dag speelde dus een prominente rol 

bij aanmelding op de spoedgevallendienst. De meeste mensen kwamen overdag naar de 

spoedgevallendienst voor medische zorg, maar ’s nachts steeg de alcoholgerelateerde zorg 

significant. 

 

In het weekend is de incidentie op alle tijdstippen relatief hoog (20). In vergelijking met het 

weekend lag het percentage alcoholgerelateerde patiënten duidelijk lager op weekdagen (6,8 % 

vs. 2,9 %). Op weekendnachten steeg het percentage zelfs tot 12,5 %. De hoogste alcoholpiek 

was te merken op een zaterdagnacht. Gemiddeld kwamen er dan per shift 7,1 alcoholpatiënten 

naar de spoedgevallendienst van Sint-Niklaas. 

 

Traumata blijven de voornaamste doodsoorzaak bij personen van 1 tot en met 44 jaar (29). Er 

is een belangrijke relatie tussen alcohol en traumata. In deze studie was alcohol een 

contribuerende factor bij 5,9 % van alle traumatische letsels. Dit cijfer ligt echter lager dan bij 

vorige studies. Daar werd aangetoond dat 10 tot 18 % van alle traumata alcoholgerelateerd 

waren (30, 31). Dit verschil zou kunnen verklaard worden doordat in die studies de 

selectiecriteria veel strenger waren alvorens geconcludeerd kon worden dat het om een trauma 

ging. Daarnaast moesten bij vroegtijdige presentatie alle studiepatiënten ook een alcoholtest 

ondergaan. Zo werden er meer alcoholpatiënten geïdentificeerd. 

 

Als er gekeken werd naar de hoofdklacht van aanmelding op de spoedgevallendienst dan waren 

traumatische letsels het meest frequent. Bij 46,1 % van alle geïntoxiceerde patiënten waren 

traumatische letsels de hoofdreden van opname. Dit was duidelijk meer dan andere klachten 

zoals psychische/psychiatrische letsels (12,0 %) en gedaald bewustzijn (9,1 %). De meest 

voorkomende verwondingen waren snijwonden en contusies van lichaamsdelen.  
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Verkeersongevallen zijn een belangrijke oorzaak van alcoholgerelateerde traumata. Ongevallen 

kunnen op elk moment van de dag gebeuren, maar ze komen meer 's nachts en in het weekend 

voor. Vooral jonge, mannelijke bestuurders zijn betrokken bij accidenten (41). Alcohol 

beïnvloedt o.m. de rijvaardigheid, de reactietijd en het beoordelingsvermogen van een 

bestuurder (38). In deze studie werden liefst 18,9 % van de alcoholgerelateerde traumata 

veroorzaakt door verkeersongevallen. Het is dan ook belangrijk om dat aantal te doen 

verminderen. In landen waar er een nultolerantie voor alcohol was ingevoerd voor het besturen 

van voertuigen, was er een duidelijke vermindering van het aantal fatale en niet-fatale 

verkeersongevallen (49). Binnen de Europese Unie zijn er vier landen die een nultolerantie 

hebben namelijk Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slovakije. De meeste landen hanteren 

echter net als België een grens van 0,5 g/l voor particuliere bestuurders (8).  

 

6.4. Maatschappelijke implicaties en aanbevelingen 
In België mogen adolescenten jonger dan 16 jaar wettelijk geen bier en wijn kopen. Sterkedrank 

is pas vanaf de leeftijd van 18 jaar legaal te verkrijgen. De helft van de 12- tot 15-jarigen die al 

alcohol hebben gedronken, zou zelf nooit alcohol gekocht hebben in de winkel (43). Ze krijgen 

echter vaak alcohol van oudere vrienden of familieleden waardoor het moeilijker wordt om het 

aantal minderjarigen die alcohol drinken te doen dalen (43, 44). Als echter de controle op 

leeftijd bij de verkoop van alcohol wordt versterkt, dan kan de rol van oudere vrienden of 

familieleden die alcohol kopen voor de minderjarige, nog belangrijker worden. Door ook 

hogere belastingen op alcohol te heffen zou het kunnen dat deze sociale contacten echter niet 

langer bereid zijn om te betalen voor minderjarigen (43). Een verhoging van de 

minimumleeftijd om legaal alcohol te kunnen kopen leidt ook tot een gedaald gebruik en minder 

problemen bij minderjarigen (44). Het verhogen van de wettelijke minimumleeftijd voor 

alcohol zorgt ook voor een vermindering van het aantal verkeersdoden. Door de 

minimumleeftijd op 21 jaar te houden, worden er in de Verenigde Staten jaarlijks 800 levens 

gered van jongeren van 18 tot en met 20 jaar (19). Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de 

minimumleeftijd gevolgd wordt door enerzijds een toename in de verkoop en consumptie van 

alcohol en anderzijds in een stijging van het aantal verkeersdoden dat te wijten is aan alcohol 

(19).  
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Een beperking van de uren en dagen waarop alcohol mag verkocht worden, een grotere 

monopolisering van de verkoop van alcohol door de invoering van staatswinkels en een 

vermindering van het aantal verkooppunten en van de dichtheid van verkooppunten, kunnen 

ook de verkoop van alcohol effectief doen dalen (44). Een reclamebeperking voor alcoholische 

producten en het verbieden van sponsoring van publieke evenementen kan tevens bijdragen tot 

een verminderde alcoholconsumptie (8). Daarbij moet specifiek aandacht besteed worden aan 

sportevenementen. Verschillende sportevenementen worden heel sterk geassocieerd met 

alcoholische producten zoals de Jupiler Pro League (voetbal: Belgische eerste klasse), de 

Heineken Cup (rugby: belangrijkste Europese competitie voor clubs), de Amstel Gold Race 

(wielrennen: Nederlandse ééndagswedstrijd) … Daarnaast zou bijvoorbeeld reclame voor 

alcohol op de televisie pas na een bepaald uur mogen vertoond worden. Ook het imago van 

alcohol in films, series en videoclips speelt een belangrijke rol. Daarnaast is er nood aan 

educatieve programma’s op scholen om jongeren meer bewust te maken van enerzijds de 

gevaren en problemen van alcoholgebruik op jonge leeftijd en anderzijds de gevolgen ervan op 

langere termijn. Bovendien moet er meer ingezet worden op preventie en betere detectie van 

alcoholproblemen op de werkvloer. Alcoholgebruikers kunnen een gevaar zijn voor hun eigen 

veiligheid en de veiligheid van hun collega’s. Daar is o.m. een belangrijke taak weggelegd voor 

bedrijfsartsen.  

 

Speciale aandacht moet bovendien gericht zijn op oudere patiënten. Liefst 11,7 % van de 

geïntoxiceerde patiënten was in deze studie ouder dan 65 jaar. Ouderen hebben een verhoogde 

kwetsbaarheid voor alcoholgebruik. Ook de interactie tussen alcohol, afnemende gezondheid, 

medicatiegebruik en verminderde functionele status heeft hier een invloed op (22). Problemen 

treden vaak sneller op en ouderen zijn zich minder bewust van hun risicogedrag (16). Maar 

ondanks de verhoogde kwetsbaarheid, lijkt matige alcoholconsumptie geassocieerd te zijn met 

een lagere morbiditeit en mortaliteit (16). Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouderen die 

gematigde drinkers zijn en dus niet meer dan één standaardglas per dag drinken, een betere 

gezondheid ervaren dan enerzijds ouderen die zeer veel alcohol drinken, maar anderzijds ook 

ouderen die volledig alcoholabstinent zijn (16, 50). Zo heeft deze groep patiënten onder andere 

een verminderd risico op valaccidenten, een grotere mobiliteit en een verbeterde fysieke 

activiteit in vergelijking met leeftijdsgenoten die geen alcohol consumeren (16).  
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Dit betekent echter niet dat er een oorzakelijk verband is. Personen die in goede gezondheid 

verkeren, zijn meer geneigd om alcohol te drinken dan zij die problemen hebben met hun 

gezondheid. Zo is er aangetoond dat de alcoholconsumptie zal afnemen wanneer patiënten te 

maken krijgen met bijvoorbeeld een depressie of een handicap (16). Deze waarneming mag dus 

niet als excuus gebruikt worden om iemand zijn/haar alcoholgebruik te rechtvaardigen. 

Tenslotte zijn er heel wat sociale factoren die globaal de kans op een alcoholintoxicatie bij 

oudere patiënten verhogen zoals dakloosheid, alleen wonen, nooit gehuwd zijn of gescheiden 

zijn (16, 22). Ook hier moet aandacht aan worden besteed als men risicopatiënten wil 

identificeren. 

 

Daarnaast is het belangrijk om ook meer aandacht te besteden aan psychische problemen bij 

alcoholmisbruik. Bij 12,0 % van alle alcoholgerelateerde opnames waren psychische 

problemen de hoofdklacht en maar liefst 4,6 % van de patiënten werd opgenomen in een 

psychiatrische afdeling. Dat was opvallend meer dan in de algemene populatie waar slechts 1,3 

% van de patiënten werd opgenomen omwille van psychische problemen. 

 

Screening naar alcoholmisbruik is essentieel. Een spoedgevallendienst is één van de 

belangrijkste plaatsen om patiënten te identificeren die nood hebben aan meer gespecialiseerde 

therapie (15). Een spoedgevallendienst heeft een centrale rol in het detectie- en 

doorverwijzingsproces van patiënten met problematisch alcoholgebruik. Routinescreening 

wordt echter zelden uitgevoerd. Hierdoor wordt een belangrijke kans gemist om eventuele 

alcoholproblemen vroegtijdig aan te pakken (15). Het gebrek aan tijd wordt vaak als een 

hindernis gezien om preventieve activiteiten correct uit te voeren. Maar screening is pas 

effectief als er ook een interventie of doorverwijzing aan wordt gekoppeld (41). Interventies 

moeten acceptabel en haalbaar zijn voor het medisch personeel. Ze moeten daarnaast 

integreerbaar zijn in de dagelijkse manier van werken (15). Interventies moeten wel op maat 

van de individuele patiënt zijn (15). Het is dus belangrijk om verder in te zetten op het aanleren 

en het routinematig gebruik van de bestaande screeningsmethoden. Daarnaast moet de 

ontwikkeling van nieuwe technieken blijvend gestimuleerd worden. 
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Er is dus dringend nood aan een nationaal alcoholplan. Beleidsmakers moeten inzien dat alcohol 

niet enkel een probleem is bij jongeren, maar dat de problematiek bij elke leeftijdscategorie een 

belangrijke impact heeft op het welzijn van de bevolking. Alcoholmisbruik is verantwoordelijk 

voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit en zorgt daarnaast voor een enorme kost voor 

de gezondheidszorg. 

 

7. Belangenconflicten 
De auteurs verklaren hierbij dat ze geen tegenstrijdige belangen hebben. 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: invulformulier intoxicatie verpleegkundigen 

 

 

Alcohol- en druggerelateerde aanmelding bij spoedopname 

Patiëntnummer: …………… 

 

Reden opname spoedgevallendienst? 

A. Gedaald bewustzijn H. Overdosis (zonder psychiatrische crisis) 

B. Agitatie/agressie 

C.  Pijn op de borst, al dan niet met hyperventilatie 

D.  Ontwenningsverschijnselen 

I. Overdosis (met psychiatrische crisis) 

J. Psychose/hallucinaties 

K. Psychosociale problemen 

E.  Braken en/of abdominale pijn L. Onbekend 

F.  Traumatisch letsel M. Andere nl... 

G.  Psychisch/psychiatrisch letsel  

  

Situatie alcohol/drugsinname 

A. Alleen C. Onbekend 

B. In gezelschap  

  

Omstandigheden alcohol/drugsinname 

A. Fuif, feestje E. Psychische decompensatie 

B. Werkgerelateerd (zakenlunch, afterwork, etc) F. Chronisch ethylisme 

C. Avond op café G. Onbekend 

D. Drinken zonder gelegenheid (plaatsonafhankelijk) H. Andere nl... 



II 
 

 

  

  

Soort alcohol? 

A. Bier C. Wijn 

B. Sterkedrank D. Onbekend 

 

Soort drugs? 

A. Cannabis F. Opiaten 

B. Cocaïne 

C. MDMA/ XTC 

D. GHB 

E.  Combinatie 

G. Amfetaminen 

H. Ketamine 

I. Onbekend 

 

  

Hoeveelheid alcohol? (standaardglazen) 

___________________  

  

Reden alcohol/druggebruik? 

A. Nieuwsgierigheid E. Groepsdruk 

B. Energieboost/feesten F. Onbekend 

C. Ontspannen G. Andere nl... 

D. Afhankelijkheid  

  

Eerste maal medische zorgen ten gevolge van alcohol/druggebruik? 

A. Ja C. Onbekend 

B. Nee  

  

Familiale alcohol/drugproblematiek? 

A. Ja 

B. Nee 

C. Onbekend 
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Bijlage 2: invulformulier databank 
 

 
 

Alcohol en illegale drugs als oorzaak voor evaluatie op de spoedgevallendienst VAN AZ NIKOLAAS  
in SINT-NIKLAAS 

 

Invulformulier patiënt nr: …...…...…... 

 
Algemeen 

1. Geslacht: man / vrouw / niet gekend 

2. Leeftijd:  ..... jaar  

3. Postcode: ..... 

4. Tijdstip van inschrijving op spoeddienst: ..... h ..... 

a. Dag van de week: ma / di / wo / do / vr / za / zo 

b. Maand: jan / feb / ma / apr / mei / jun / jul / aug / sep / okt / nov / dec 

c. Feestdag: Ja / Nee 

5. Patiënt meldde zich zo snel mogelijk aan op spoeddienst: Ja / Nee 

a. Indien nee: verstreken tijd: 

i. Tijdsinterval < 6 uur 

ii. Tijdsinterval 6-12 uur 

iii. Tijdsinterval 12-24 uur 

iv. Tijdsinterval > 24 uur 

v. Onbekend 

6. Vervoersmiddel aankomst op spoeddienst: 

a. Eigen vervoer 

b. Met de politie 

c. Met de ambulance zonder MUG 

d. Met de ambulance met MUG 

e. Onbekend 

7. Begeleiding aankomst op spoeddienst: 

a. Alleen 

b. Partner 

c. Ouder(s) 

d. Kind(eren) 

e. Ander familielid / andere familieleden 

f. Vriend(in) / vriend(inn)en 

g. Onbekend 

8. Patiënt is slachtoffer: Ja / Nee 
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a. Indien ja, van:  

i. Verkeersongeval: passagier / bestuurder / andere weggebruiker (zie 8.f.i.) 

/ ongekend 

ii. Fysiek geweld: partner / familielid / vriend of kennis / onbekende / niet 

gekend 

iii. Psychisch geweld: partner / familielid / vriend of kennis / onbekende / niet 

gekend 

iv. Verwaarlozing: partner / familielid / vriend of kennis / onbekende / niet 

gekend 

b. Dader was onder invloed van alcohol: Ja / Nee 

c. Dader was onder invloed van drugs: Ja / Nee 

d. Dader was: bestuurder / andere automobilist / andere / niet gekend 

i. Indien andere, specifieer: 

………………………………………………………………………… 

9. Voornaamste oorzaak overbrenging spoeddienst: 

a. Koorts, algemene malaise, vage/aspecifieke klachten 

b. Abdominale aandoening 

c. Cardiovasculaire aandoening 

d. Neurologische aandoening 

e. Gastro-intestinale aandoening 

f. Traumatisch letsel  

g. Psychisch / psychiatrisch letsel 

h. Onbekend  

i. Andere: 

Specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…………………………………… 

                        …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...……………………………………. 

10. Indien traumatisch letsel: 

a. Omstandigheden van het trauma: verkeersongeval / vrije tijd / geweld / werk 

i. Indien verkeersongeval: voetganger/ fietser/ bromfiets / wagen / 

vrachtwagen / motor 

b. Type verwonding: 

i. Steekwonde 

ii. Snijwonde (oppervlakkig of diep) 

iii. Schotwonde 

iv. Slagwonde 

v. Orthopedisch (breuk, contusie,…)  

vi. (Inwendige) bloeding  

vii. Falen van vitale functies (shock, coma, 

respiratoir falen,…) 

viii. Orgaanfalen (leverfalen, nierfalen,…) 

c. Aangetast orgaanstelsel: 

i. Abdominaal 

ii. Cardiovasculair 

iii. Dermatologisch (huid) 
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iv. Locomotorisch (spieren, pezen, gewrichten,…) 

v. Oftalmologisch 

vi. NKO 

vii. Neurologisch 

viii. Respiratoir 

ix. Urologisch, gynaecologisch 

x. Polytrauma 

d. Blijvend letsel ten gevolge van trauma: Ja / Nee 

11. Toestand patiënt bij aankomst op spoeddienst: wakker / aanspreekbaar / 

pijngevoelig / areactief 

12. Reanimatie uitgevoerd: Ja / Nee 

a. Indien ja: ALS / BLS 

13. Burgerlijke stand: alleenstaand / partner / onbekend 

14. Hospitalisatie: Ja/ Nee 

a. Indien ja: 

i. Ontslag na <3 uren 

ii. Ontslag na 3-6 uren 

iii. Ontslag na 6-24 uren 

iv. IZ opname 

v. Hospitalisatie op heelkundige afdeling 

vi. Hospitalisatie op interne afdeling;   nl. ………………………………… 

vii. Opname/doorverwijzing naar psychiatrische instelling 

viii. Mee met politie 

ix. Onbekend 

x. Andere:  

Specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…... 

                    …...…...…...…...…...…...………...…... 

15. Operatie: Ja/ Nee 

16. Overlijden: Ja / Nee 
a. Indien ja: datum: ……/……/……. 

17. Indien patiënt 75+: medicatiegebruik met benzodiazepines: Ja / Nee 

 

Alcohol 

1. Ja / Nee / Ja, maar klinisch niet relevant / onbekend 

2. Alcoholemie:  Ja / Nee 

a. Indien ja: alcoholemie = ………………..  

3. Voornaamste reden overbrenging spoeddienst (verder specifiëren van Algemeen: 8.): 

a. Gedaald bewustzijn 

b. Agitatie/ agressie 

c. Pijn op borst, al dan niet met hyperventilatie  

d. Ontwenningsverschijnselen 

e. Syncope 

f. Braken en/of abdominale pijn 
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g. Traumatisch letsel (zie Algemeen 8.f.) 

h. Psychisch / psychiatrisch letsel 

i. Onbekend  

j. Andere, specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...… 

                                  …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...… 

4. Omstandigheden van de alcoholinname: alleen / in gezelschap / onbekend 

5. Specifieer omstandigheden: 

a. Fuif, feestje 

b. Zakenlunch, after work (werk gerelateerd) 

c. Avond op café 

d. Drinken zonder gelegenheid (plaatsonafhankelijk) 

e. Psychische decompensatie 

f. Chronisch ethylisme / ethylafhankelijkheid 

g. Onbekend 

h. Andere 

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…... 

                    …...…...…...…...…...…...…...…...…... 

6. Soort alcohol: 

a. Bier: …... consumpties 

b. Wijn: …... consumpties 

c. Sterkedrank: …... consumpties 

d. Onbekend  

7. Aantal standaardglazen: ......  

8. Chronisch / acuut alcoholgebruik 

a. Indien chronisch: 

i. Duur alcoholabusus: …… jaar …… maand 

ii. Aantal consumpties per week: …...…... 

9. Reden alcoholgebruik: 

a. Nieuwsgierigheid 

b. Energieboost / feesten 

c. Ontspannen 

d. Afhankelijkheid 

e. Groepsdruk 

f. Onbekend 

g. Andere 

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…... 

                    …...…...…...…...…...…...…... 

10. Eerste maal medische zorgen ten gevolge van alcohol gebruik:  Ja / Nee 

11. Familiale alcoholproblematiek: Ja / Nee 

12. Eigen vernoemde relatie tussen alcohol en de opname op spoeddienst (inschatting 

patiënt zelf):  

a. Geen relatie  

b. Oorzakelijk verband alcoholgebruik en letsel 

c. Alcohol als contribuerende factor 
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Illegale Drugs 

1. Ja / Nee / Ja, maar klinisch niet relevant / onbekend 

2. Patiënt rapporteert zelf druggebruik: Ja / Nee / Onbekend 

3. Behandelende arts vermoedt druggebruik: Ja / Nee / Ja, maar klinisch niet relevant / 

Onbekend  

4. Gebruikte drug: 

a. Cannabis 

b. Cocaïne 

c. Opiaten 

d. Amfetaminen 

e. MDMA/XTC 

f. Ketamine 

g. GHB 

h.  Tripmiddelen (o.a. LSD, DMT, PCP, hallucinogene paddenstoelen, …) 

i. Onbekend 

j. Andere 

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…... 

                   …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…... 

 

5. Indien combinatie, specifieer: .............................................................. 

 

6. Reden voor overbrenging naar spoeddienst (verder specifiëren van Algemeen.8.): 

a. Overdosis (zonder psychiatrische crisis) 

b. Overdosis (met psychiatrische crisis) 

c. Psychosociale problemen 

d. Ontwenningssymptomen 

a. Gedaald bewustzijn 

b. Agitatie/ agressie 

c. Pijn op borst, al dan niet met hyperventilatie 

d. Syncope 

e. Braken en/of abdominale pijn 

f. Traumatische letsel (zie Algemeen 8.f.) 

g. Psychose / hallucinaties 

h. Onbekend  

e. Andere, specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…...…... 

                                   …...…...…...…...…...…...…...…...…...…... 

7. Eerste keer / ervaren gebruiker / onbekend 

8. Acuut / chronisch misbruik / onbekend 

a. Indien chronisch: 

i. Duur van het druggebruik: …… jaar …… maand 

ii. Frequentie van het druggebruik:  

- Dagelijks 

- Meermaals dagelijks 



VIII 
 

- Wekelijks 

- Maandelijks 

- Andere 

- Onbekend 

9. Oorsprong van de drugs: 

a. Gekocht bij vertrouwde dealer 

b. Gekocht bij onbekende dealer 

c. Vrienden 

d. Internet 

e. Onbekend  

f. Niet relevant 

g. Andere 

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…...…...…...…… 

                    …...…...…...…...…...…...…...…...…...…… 

10. Omstandigheden van de druginname:  

a. Thuis / bij vrienden /  feest / onbekend /andere  

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…... 

b. Alleen / in gezelschap 

c. Niet relevant 

11. Reden druggebruik: 

a. Nieuwsgierigheid 

b. Energieboost / feesten 

c. Ontspannen 

d. Trippen 

e. Afhankelijkheid 

f. Groepsdruk 

g. Prestatie 

h. Onbekend 

i. Andere 

i. Specifieer: …...…...…...…...…...…...…... 

                    …...…...…...…...…...…...…... 

12. Familiale problematiek: Ja / Nee / Onbekend 

13. Eerste maal medische zorgen ten gevolge van druggebruik:  Ja / Nee 

14. Eigen vernoemde relatie tussen druggebruik en de opname op spoeddienst 

(inschatting patiënt zelf):  

d. Geen relatie  

e. Oorzakelijk verband druggebruik en letsel 

f. Drugs als contribuerende factor 

 

 

  



IX 
 

Bijlage 3: Informed Consent 
 

Geachte patiënt, geachte bezoeker 

Vanaf 14 september 2015 loopt op de spoedgevallendienst van AZ Nikolaas een studie in verband met 

alcohol en drugs. In samenwerking met Universiteit Gent willen wij gedurende 1 jaar via steekproeven 

uitzoeken hoe frequent en onder welk vorm alcohol- en/of druggebruik aanleiding geeft tot een 

evaluatie op de spoedgevallendienst. Wij verzekeren u dat deze studie op geen enkele manier invloed 

heeft op de zorgen die u ontvangt. Uiteraard vallen alle gegevens die we verzamelen onder het 

medisch geheim en worden alle analyses anoniem uitgevoerd. 

In de praktijk registreren we bij elke patiënt gegevens in verband met leeftijd, geslacht, woonplaats, 

tijdstip van aankomst, aard van het medisch probleem, manier van transport naar de 

spoedgevallendienst en het verloop van de zorgen op de spoedgevallendienst en eventueel ook in het 

ziekenhuis.  

De arts die de zorg voor u of uw familielid coördineert, moet als één van de vele elementen die bij elke 

patiënt moet gebeuren, nagaan of alcohol of drugs een rol speelt bij het medisch probleem waarvoor 

u vandaag op de spoedgevallendienst bent. Op basis van deze inschatting zal een geneeskundestudent 

u een aantal bijkomende vragen stellen. Zoals opgelegd door de ethische commissies van AZ Nikolaas 

en Universiteit Gent, vragen wij uw schriftelijke goedkeuring in verband met deze bijkomende 

bevraging en het opnemen van die gegevens in een databank. Dit formulier vindt u op de ommezijde 

van dit blad. Wij benadrukken nogmaals dat een weigering op geen enkele manier een invloed heeft 

op de zorgen die u ontvangt. 

Door een samenloop van omstandigheden (zoals de ernst of de aard van het medisch probleem of 

grote drukte op de spoedgevallendienst) kan het gebeuren dat de bijkomende bevraging door een 

geneeskundestudent niet gebeurde. In dergelijke gevallen willen we enkel gebruik maken van de 

gegevens die de arts die u of uw familielid verzorgde in het medisch dossier vermeldde. Via deze 

informatieve nota wensen wij u op de hoogte te brengen van onze studie. Voor bijkomende vragen of 

om uw weigering tot deelname in te studie kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de 

hieronder vermelde verantwoordelijke artsen. 

 

Hoogachtend 

 

dr. Jorn Damen                                                                                    prof. dr. Paul Calle  

Diensthoofd Spoedgevallendienst                                                   Hoofdonderzoeker Universiteit Gent 

AZ Nikolaas                                                                                           paul.calle@ugent.be 

Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas 

jorn.damen@aznikolaas.be 

Telefoon 03/7606000 
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GOEDKEURING / WEIGERING IN VERBAND MET DEELNAME AAN DE STUDIE ROND ALCOHOL EN DRUGS 

OP DE SPOEDGEVALLENDIENST VAN AZ NIKOLAAS 

 

 

Ik bevestig dat ik via de brief die ik ontving bij de inschrijving op de spoedgevallendienst en het 

persoonlijk contact met de geneeskundestudenten op de hoogte ben van de gegevens die over mij of 

mijn familielid verzameld worden. 

 

Ik ben akkoord dat de verzamelde gegevens op een geanonimiseerde manier opgenomen worden in 

een databank en later gebruikt zullen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Naam en handtekening van de patiënt                                      Naam van het familielid en handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weiger om deel te nemen aan deze studie. Mijn gegevens mogen niet opgenomen worden in de 

databank van deze studie. 

 

Naam en handtekening van de patiënt                                      Naam van het familielid en handtekening 

 

 

 

 


