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Lang heeft het advies stand gehouden; 

mannen mogen er drie per dag, 21 per 

week. Vrouwen twee per dag, veertien per 

week. Bleef je binnen deze grens, was er 

niks aan de hand. Nu weten we wel beter. 

Elke druppel alcohol die je tot je neemt 

is er één te veel, als we kijken naar onze 

lichamelijke gezondheid. Psychisch gezien 

zegt hoeveelheid echter niks…
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Ongeveer tachtig procent van de 

volwassen Nederlanders drinkt (weleens) 

alcohol. Eén op de tien Nederlanders is 

een ‘zware drinker’. We noemen iemand een 

‘zware’ drinker wanneer een man minstens één keer 

per week zes of meer glazen op één dag drinkt. Voor vrouwen 

ligt dat aantal op vier. Maar wanneer ben je verslaafd aan 

alcohol? We vragen het Ralph van de Wijnckel, verslavingsarts 

bij Emergis. 

Alcoholverslaving is een patroon van alcoholgebruik dat 

schadelijk is, op zowel sociaal als psychisch vlak, vertelt Ralph. 

Alcoholverslaving wordt gekenmerkt door hunkering, als het 

niet voorradig is, én controleverlies. “Nee zeggen lukt niet; is 

kenmerkend voor verslaving. De één kan twaalf biertjes per 

dag drinken zonder echt hunkering of controleverlies te kennen 

en bij de ander is er bij het drinken van twee of drie biertjes al 

sprake van verslaving. De hoeveelheden zeggen niet zo veel, 

die zeggen meer over wat wel of niet gezond is.” 

“Wat je vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld naar een feestje 

gaan en zichzelf voornemen: ik ga naar dat feestje en ik drink 

twee drankjes, meer niet. Vervolgens lukt het niet om je aan 

die afspraak te houden. Of: ik ga naar een feestje, maar ga 

morgen wel gewoon werken én je gaat de volgende dag niet 

werken. Kortom, je maakt allerlei afspraken met jezelf die je 

vervolgens door het drinken van alcohol niet nakomt; dat is 

een teken.” 

Alcohol is in onze maatschappij verworven. Ook wordt het 

heel slim vermarkt, volgens Ralph. Slogans als ‘rode wijn is 

goed voor je hart’ en ‘drink verstandig’, we kennen ze allemaal. 

“Alsof er zoiets bestaat als verstandig drinken. Inderdaad, er 

zit in rode wijn een stofje dat goed is voor je hart, maar je 

moet er bij wijze van een vat per dag van drinken om genoeg 

van dat goede stofje binnen te krijgen voordat het een positief 

effect heeft op je hart. En dan hebben we het niet over al de 

negatieve effecten van alcohol die we er gratis bijkrijgen.” 

Elke milligram alcohol die je binnen krijgt is schadelijk, vertelt 

Ralph. “Van alcohol kun je écht doodgaan, dat weet iedereen. 

En toch vinden we het heel normaal dat er alcohol wordt 

gedronken, maar stel dat er iemand voor je neus een jointje 

opsteekt of een lijntje snuift, gaat iedereen op zijn achterste 

poten staan. Terwijl, als we kijken naar lichamelijke gezondheid; 

denk ik dat die alcohol schadelijker is.” 

Dat alcohol drinken zo ‘normaal’ wordt gevonden in onze 

maatschappij, weten we inmiddels. Maar wat maakt het dat 

sommige mensen er wel verslaafd aan raken en andere 

mensen niet? “Dan komen we terecht bij het biopsychosociale 

model (biologisch, psychologisch en sociaal). Volgens Ralph 

speelt vooral genetica een grote rol. “Als je ouders 

verslaafd zijn (geweest), is de kans dat jij verslaafd 

raakt vele malen groter – niet een klein beetje – maar 

echt veel groter dat jij ook verslaafd raakt.” Daarnaast is 

psychologische kwetsbaarheid een belangrijke factor. Als men 

last heeft van bijvoorbeeld angsten, depressie of stress, zijn we sneller 

geneigd om niet alleen te drinken, maar óók sneller en meer te drinken. 

Als derde bestaat er ook de sociale context; waar woon je, met wie ga je 

om, heb je schulden, problemen met politie? 

Alcoholverslaving speelt zich voor een deel onbewust af, vertelt Ralph. 

“Er is wel eens iemand opgenomen geweest die van een weekendverlof 

terugkwam en vertelde: ik stond in het café en voor ik het wist had ik 

een biertje in mijn hand en had ik er van gedronken. Ik keek ernaar en 

heb ‘m snel weggezet. Dan denk ik: ja, ja, het zal wel. Daar geloof ik niks 

van. Toen wist ik nog niet zo veel van verslaving af. Je pakt het toch zelf 

en je drinkt het toch zelf? Maar, dan ga je er vanuit dat verslaving zich 

volledig bewust afspeelt. Dat je met je volle bewustzijn dat glas pakt, maar 

verslaving is heel slinks. Je onbewuste brein stuurt ook gedrag aan en kan 

die hand als het ware naar voren laten schieten. De signalering van het 

glas bier, het pakken van het glas bier en het drinken van het bier speelt 

zich nog allemaal af in het onbewuste brein. Pas daarna denk je bewust: 

nee dit wil ik niet, maar dan is het al te laat.”

Mensen met een alcoholverslaving kunnen terecht bij Emergis 

verslavingszorg. “Ongeveer zeventig à tachtig procent is intern 

gemotiveerd. Deze mensen willen zelf graag van de alcohol af. Dit 

door bijvoorbeeld problemen met hun gezondheid, in de relatiesfeer 

of op werkgebied. Zij linken die problemen daadwerkelijk aan hun 

alcoholgebruik.” Daarnaast wordt een kleine subgroep min of meer 

gestuurd, door bijvoorbeeld familie of vrienden, én is er nog een deel 

dat niet vrijwillig bij verslavingszorg terecht komt, bijvoorbeeld door een 

rechterlijke machtiging. 

Mensen met een alcoholverslaving worden in de kliniek ongeveer binnen 

een week van de alcohol afgeholpen, met behulp van benzodiazepine. 

Daarna begint de strijd pas echt. “Het is een koud kunstje om iemand te 

laten stoppen met het drinken van alcohol, maar hoe hou je ze gestopt? 

Dat is de vraag.” Verslaving wordt in het algemeen gedefinieerd als een 

chronische hersenaandoening die gekenmerkt wordt door terugval, vertelt 

Ralph. “Dat is ook wat we hier terugzien. We krijgen iedereen er van af. 

Helaas bestaat er maar een kleine minderheid die er daadwerkelijk van af 

blijft. Je kunt het vergelijken met mensen die roken. Terugvallen hoort er 

op de een of andere manier bij, jammer genoeg.” 

‘Eens een alcoholist, altijd een alcoholist’ daar gelooft Ralph niet in. “Ik 

denk: eens een alcoholist, altijd kwetsbaar voor alcohol. Daar zou ik het 

mee eens zijn. Anders is het zo negatief, dan denk ik: wat ben ik hier dan 

aan het doen? Ik ben hier om mensen beter te maken. Ik wil de kwaliteit 

van leven van mensen verhogen, en schep mogelijkheden en kansen 

voor mensen. Uiteindelijk moeten ze zichzelf beter maken, maar eens een 

alcoholist, altijd een alcoholist? Nee, écht niet nee”.   

Ralph van de Wijnckel
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