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Hoofddoelstelling: 

Met ingang van 1 september 2010, vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik bij zorgvragers 
van 18 jaar en ouder, die de SEH van het MCH Westeinde bezoeken, door het implementeren van de 

AUDIT-C alcoholscreeningsvragen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het verrichten van een 
kortdurende interventie bij een positieve alcoholscreeningstest en indien nodig gerichte verwijzing 

naar verslavingsdeskundigen bij een vermoeden op problematisch alcoholgebruik. 

 
Subdoelstellingen: 

1. Binnen 3 maanden na implementatie van vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik is 
50% van de patiënten van 18 jaar er ouder die de SEH met een zorgvraag bezoeken, 

gescreend op alcoholgebruik middels de AUDIT-C vragen 
2. Binnen 3 maanden na implementatie van vroegsignalering problematisch alcoholgebruik heeft 

40%van de patiënten met een positieve AUDIT-C score een kortdurende interventie (KI) 

aangeboden gekregen door de SEH artsen, NP-ers en de klinische psychiatrische dienst. 
3. Binnen 3 maanden na implementatie van vroegsignalering problematisch alcoholgebruik, is 

50% van de patiënten waarbij na kortdurende interventie sprake is van problematisch 
alcoholgebruik, doorverwezen naar de verslavingszorg. 

4. Binnen 3 maanden na implementatie van vroegsignalering problematisch alcoholgebruik krijgt 

de huisarts automatisch bericht van het SEH bezoek van zijn/haar  patiënt, waarin de AUDIT-
C score en de hierop genomen acties zijn vermeld. 

 
Activiteiten:  

 

Samenstellen multidisciplinair projectteam bestaande uit: 
- medewerkers SEH:  

o zorgmanager: Frans de Voeght 
o klinisch epidemioloog: Christien van der Linden 

o SEH arts: Cindy Brussé 
o internist acute zorg: Florence Ayukatah 

o verpleegkundig specialist: Angelique van Gaalen (voorzitter projectgroep) 

- medewerkers klinische psychiatrie: 
o klinisch psychiater, Carla Hagestein- de Bruijn 

o consultatief psychiatrisch verpleegkundige, Sylvia Schreurs 
- externe deskundigen: 

o huisarts: Ingrid Posthuma 

o teammanagers Brijder verslavingszorg: Jos van Berkel, Yolande Kastelein 
o manager Context verslavingspreventie: Willemien Willems 

 
 

Benoemen van acties, verantwoordelijkheid en deadline op basis van doelstellingen: 
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Doelstellingen Acties Verantwoordelijke Deadline 

Subdoelstelling 1: 

Binnen 3 maanden na 
implementatie van vroeg-

signalering problematisch 
alcoholgebruik is 50% van de 

patiënten van 18 jaar en ouder 
die de SEH van het MCH 

Westeinde met een zorgvraag 

bezoeken, gescreend op 
alcohol-gebruik middels de 

AUDIT-C vragen. 
 

Benaderen ICT beheer over 

mogelijkheden (Elly Kelleter) 
 

Ontwikkelen tabblad alcoho-
lscreening waarin gegevens-

verzameling m.b.t alcohol-
screening, kortdurende 

interventie en verwijzing,  

Christien vd Linden 

 
 

Elly Kelleter, Christien vd 
Linden, Angelique van 

Gaalen 

Juni 2010 

Digitaal overzicht  in CS-EZIS  
AUDIT-C score 

 

Implementeren 
alcoholscreeningsinstrument 

AUDIT-C in het EPD 
 

Ontwikkelen protocol ASK 
 

Ontwikkelen poster voor 

informatie over pilotproject naar 
de patiënten van de SEH 

Christien v.d Linden 
 

 

Elly Kelleter 
 

 
 

Angelique van Gaalen 
Carla de Bruijn 

 

Angelique van Gaalen 

31-08-„10 
 

 

 
31-08-„10 

 
 

1 sept „10 
 

 

31-08-„10 

Subdoelstelling 2: 

Binnen 3 maanden na 
implementatie van vroeg-

signalering problematisch 
alcoholgebruik heeft 40% van 

de patiënten met een positieve 
AUDIT-C score een 

kortdurende interventie (K.I) 

aangeboden gekregen door de 
SEH artsen, NP-ers en klinische 

psychiatrische dienst 
 

Informeren achterban (SEH 

artsen,NP-ers, SEH 
verpleegkundigen) over 

pilotproject  
 

SEH artsen, NP-ers, artsen en 
verpleegkundigen klinische 

psychiatrie worden geschoold 

volgens de principes van 
motivational interview 

 
Plannen en organiseren 

terugkomdag scholing 

motivational interview 

Cindy Brussé 

Angelique van Gaalen 
 

 
 

Willemien Willems, Frans 
de Voeght, Angelique van 

Gaalen 

 
 

 
Anne Bijleveld 

Angelique van Gaalen 

Juni „10 

 
 

 
Aug. ‟10  

 
 

 

 
 

Dec. „10 

Klinische psychiatrische dienst 

krijgt overzicht via EZIS met 

opgenomen patiënten met 
positieve AUDIT waarbij K.I 

moet plaatsvinden 

Elly Kelleter/ Carla de 

Bruijn 

 

31-08-„10 

Subdoelstelling 3: 

Binnen 3 maanden na 

implementatie van 
vroegsignalering problematisch 

alcoholgebruik, is 50% van de 
patiënten waarbij na 

kortdurende interventie sprake 

is van problematisch 
alcoholgebruik doorverwezen 

naar de verslavingszorg. 
 

 

 

Ontwikkelen stroomschema‟s 

mbt verwijzingsmogelijkheden  
 

 
 

Ontwikkelen folder “alcohol, de 

risico‟s bij overmatig gebruik” 

Jos van Berkel/Yolande 

Kastelein (extern) 

Carla de Bruijn/ Florence 
Ayuketah (intern) 

 
Willemien Willems/ Cindy 

Brussé/ Angelique van 

Gaalen 

31-08-„10 

 

 
31-08-„10 

 
 

31-08-„10 
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Subdoelstelling 4: 

Binnen 3 maanden na 

implementatie van vroeg-
signalering problematisch 

alcoholgebruik krijgt de 

huisarts automatisch bericht 
van het SEH bezoek van zijn 

patient, waarin de AUDIT-C 
score en de genomen acties 

hierop zijn vermeld. 

Benaderen ICT over te maken 
aanpassingen in huisartsenbrief 

m.b.t audit-c score, interventie 
en beleid 

Christien v.d Linden 
Frans de Voeght 

31-07-„10 

Berichtgeving naar huisartsen in 

de regio over pilotproject 

Angelique van Gaalen 

Christien van der Linden 

voor 1 

sept „10 

   

 
 

Overige activiteiten projectteam: 
- opstellen projectplan: Angelique van Gaalen 

- nulmeting: Angelique van Gaalen 

- ontwikkelen zakkaartje alcoholscreening: Cindy Brussé, Angelique van Gaalen 
- schrijven onderzoeksvoorstel m.b.t subsidieaanvraag ZonMW. Carla de Bruijn, Christien van 

der Linden 
- schrijven persbericht: Christien van der Linden 

- beantwoorden van vragen uit medisch/verpleegkundige beroepsgroepen en media: Carla de 
Bruijn, Frans de Voeght, Angelique van Gaalen 

 

Voorlopige resultaten van het project: 
Er zijn kwantitatieve gegevens uit twee dagen alcoholscreening:  

(zie bijlage 1 voor grafische weergave van de gegevens)  
 

Totaal aantal patiënten binnen de doelgroep alcoholscreening (≥ 18 jaar): 272 

Totaal aantal patiënten gescreend op alcoholgebruik: 166 (61%).  
- Waarvan  

o 58% nooit drinkt (97 pt) 
o 30% drinkt onder de drempelwaarde (50 pt) 

o 12% met positieve AUDIT-C (19 pt) 

 
Beleid na positieve AUDIT-C (n=19) 

o 63% niet geregistreerd in EPD door zorgverlener  
o 27% folder meegegeven 

o  5% verwijzing verslavingszorg/HA 
o  5% geen actie 

 

Totaal aantal patiënten niet gescreend op alcoholgebruik: 106 (39%) 
o 13% geregistreerd als recent alcoholscreening plaatsgevonden (<6 mnd) n=272 

o 16% niet in staat antwoord te geven 
o 10% vergeten alcoholscreeningsvragen te stellen 

o 1% patiënt weigert medewerking 

 
Subdoelstelling 1: 

Binnen 3 maanden na implementatie van vroeg-signalering problematisch alcoholgebruik is 50% van 
de patiënten van 18 jaar en ouder die de SEH van het MCH Westeinde met een zorgvraag bezoeken, 
gescreend op alcoholgebruik middels de AUDIT-C vragen. 
Met het screenen van 61% van de patiënten uit de doelpopulatie is deze doelstelling behaald. 

 

Subdoelstelling 2: 
Binnen 3 maanden na implementatie van vroeg-signalering problematisch alcoholgebruik heeft 40% 

van de patiënten met een positieve AUDIT-C score een kortdurende interventie (K.I) aangeboden 
gekregen door de SEH artsen, NP-ers en klinische psychiatrische dienst 
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32% van de patiënten met een positieve AUDIT-C score heeft na screening een folder meegekregen 

en/of is verwezen naar huisarts/verslavingszorg. Bij 63% is in het tabblad alcoholscreening niet 

geregistreerd of en wat de genomen acties waren bij positieve alcoholscreening. 
In de overzichtslijsten was tot aan de steekproef geen aparte registratie of er een kortdurende 

interventie door de SEH artsen of NP-ers had plaatsgevonden, Gegevens hierover waren bij de 
steekproef dus onbekend. Na de steekproef is de registratie van wel/geen kortdurende interventie 

aangepast. 

 
Subdoelstelling 3: 

Binnen 3 maanden na implementatie van vroegsignalering problematisch alcoholgebruik, is 50% van 
de patiënten waarbij na kortdurende interventie sprake is van problematisch alcoholgebruik 
doorverwezen naar de verslavingszorg. 
5% van de patiënten met een positieve AUDIT-C score is gericht verwezen naar de verslavingszorg. 

Bij 63% van de patiënten met een positieve AUDIT-C score is het beleid niet geregistreerd. Bij 5% 

van de patiënten met een positieve AUDIT-C score is geen actie genomen, de reden hiervan wordt 
niet apart geregistreerd maar kan weigeren van de patiënt, of taalbarrière zijn. Registratie hiervan 

wordt nog aangepast in EPD. 
Er is geen aparte registratie in het EPD of er sprake is van (vermoedelijk) problematisch 

alcoholgebruik 

 
Subdoelstelling 4: 

Binnen 3 maanden na implementatie van vroeg-signalering problematisch alcoholgebruik krijgt de 
huisarts automatisch bericht van het SEH bezoek van zijn patient, waarin de AUDIT-C score en de 
genomen acties hierop zijn vermeld. 
De eerste zes weken na het starten van de alcoholscreening was in het EPD nog geen registratie van 

het beleid na positieve screening waardoor alleen een AUDIT-C score in de huisartsenbrief terug te 

vinden was. De registratie is inmiddels aangepast. In de brief naar de huisarts staat bij patienten die 
hebben aangegeven alcohol te drinken, de AUDIT-C score vermeld en (indien geregistreerd door de 

zorgverlener) het beleid n.a.v. de alcoholscreening. 
 

 

Belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie:  
Bevorderende factoren: 

- Multidisciplinair projectteam:  
vanuit verschillende invalshoeken (acute zorg, klinische psychiatrie, verslavingszorg en 

huisartsenzorg) is input geleverd om een optimale overdracht rondom patiënten met 

(mogelijk) problematisch alcoholgebruik te realiseren. Het projectteam heeft op korte termijn 
diverse producten geleverd, waaronder het protocol ASK, stroomschema‟s, zakkaartje met 

definities en screeningsinstrumenten, onderzoeksvoorstel ZonMw, foldermateriaal en 
presentaties voor symposia. 

- Financiering:  
o Scholing motivational interview is georganiseerd door Context en gefinancierd door de 

Gemeente Den Haag. De scholing is op maat aangepast aan de hand van ingebrachte 

casuïstiek.  
o Er is een subsidie voor zorgvernieuwing ontvangen 

o Er is een aanjaagsubsidie van het PVA verkregen, waardoor de projectleider 4 uur per 
week activiteiten kan uitvoeren t.b.v het pilotproject. De activiteiten waren o.a:  het 

schrijven van het projectplan, ontwikkelen van protocol ASK, mede ontwikkelen folder 

“alcohol, de risico‟s bij overmatig gebruik”, mede ontwikkelen zakkaartje 
alcoholgebruik, het plannen en organiseren van vergaderingen, het plannen en 

organiseren van scholing motivational interview, verrichten meting steekproef, 
terugkoppelen van resultaten naar achterban, het samenstellen van presentaties en 

deelname aan externe activiteiten van het PVA. 
- Feedback zorgverleners: 

Diverse huisartsen hebben positief gereageerd en hebben aanvullende informatie gevraagd en 

ontvangen over de screeningsmethode. 
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Veel collega SEH verpleegkundigen reageren positief op de alcoholscreening en komen met 

vragen en suggesties tot verbetering. 

Belemmerende factoren 
- Weerstand: 

Bij SEH artsen en NP-ers was weerstand m.b.t het uitvoeren van kortdurende interventie bij 
positieve AUDIT-C score. Argumenten waren dat deze vorm van preventie niet past op de SEH 

maar meer een taak is van huisartsen. Daarnaast was er weerstand om het drinkgedrag ter 

sprake te brengen als de patiënt de SEH bezocht zonder alcoholgerelateerd letsel of 
aandoening. Hierdoor was de intrinsieke motivatie bij aanvang van het pilotproject niet erg 

hoog. 
- Aanpassen EPD/huisartsenbrief. 

Gevraagde aanpassingen in het EPD en in de huisartsenbrief waren voor aanvang van de pilot 
nog niet gerealiseerd door personele omstandigheden wat vertraging gaf in het verkrijgen van 

epidemiologische gegevens. Het tussendoor aanpassen van registratiegegevens kost meer tijd 

dan verwacht, waardoor tussentijdse evaluaties werden uitgesteld. 
- Registratie gegevens in tabblad alcoholscreening: 

Het registreren van het beleid bij een positieve alcoholscreening wordt nog vaak vergeten. 
Hierdoor is er geen inzicht in het vervolg bij een positieve screening. Er is (nog) geen 

mogelijkheid aan te geven wat de reden is dat er geen vervolgactie is ondernomen 

(taalbarrières, weigeren patiënt of reeds onder behandeling verslavingszorg) 
- Gebrek aan privacy: 

Door gebrek aan privacy (meegekomen collega‟s, familieleden, buren enz.) is het vaak niet 
haalbaar een KI na een positieve alcoholscreening uit te voeren op de SEH, wat van invloed is 

op de prestatie indicator  
- Geintoxiceerde patiënten: 

Het uitvoeren van een kortdurende interventie na positieve alcoholscreening bij patiënten die 

zichtbaar geïntoxiceerd zijn, is gezien de toestand van de patiënt niet mogelijk, wat tevens 
van invloed is op de prestatie indicator. 

 
 

Verbeterpunten:  

- Informatie naar achterban is voornamelijk met nieuwsberichten per e-mail verzonden. Deze 
wordt niet altijd gelezen door de betrokkenen. Het creëren van een draagvlak bij de 

achterban was mogelijk groter geweest als een focusgroep was samengesteld waarbij de SEH 
artsen en nurse practitioners zich meer betrokken hadden gevoeld bij het pilotproject. 

o Actie: de klinisch psychiater zal in één van de wekelijkse scholingsdagen voor SEH 

artsen een bijscholing verzorgen over de risico‟s van overmatig alcoholgebruik en het 
belang van vroegsignalering 

- Het uitvoeren van een kortdurende interventie bij positieve alcoholscreening is niet zonder 
meer toe te passen op de SEH (privacy, intoxicatie). Indien hier sprake van is, zal de 

interventie meer gericht zijn op het creëren van bewustwording van het drinkgedrag door het 
uitreiken van de folder “ alcohol, de risico‟s bij overmatig gebruik”.  

o Actie: in overleg met het projectteam zal de doelstelling moeten worden aangepast. 

 
 

 
Producten:  

welke producten heeft het opgeleverd? 

- projectplan ASK 
- protocol ASK met stroomschema‟s 

- folder “ alcohol, de risico‟s bij overmatig gebruik” 
- poster alcoholscreening 

- deelname externe activiteiten: symposium acute zorg OLVG, regiobijeenkomst KNMG en PVA 
symposium 

- persbericht 

- subsidieaanvraag ZonMw 
- zakkaartje alcoholscreening 
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Verspreiding en borging: 

De implementatie van vroegsignalering problematisch alcoholgebruik bevindt zich nog in de beginfase. 
In eerste instantie is de aandacht uitgegaan naar het screenen op alcoholgebruik en het aanpassen 

van het EPD m.b.t het verkrijgen van registratiegegevens. De verwachting is dat eind april 2011 het 

screenen op alcoholgebruik een onderdeel is van het reguliere proces op de SEH. In de volgende fase 
(mei – augustus 2011) zal meer aandacht worden besteed aan het vervolgbeleid bij positieve 

alcoholscreening zodat ook de kortdurende interventie en gerichte verwijzing onderdeel van het 
reguliere proces op de SEH gaat worden. 

 
Genomen acties in implementatiefase: 

- herhalingstraining MI, voor de NP-ers en SEH artsen, gericht op bespreekbaar maken van 

drinkgedrag en bewustwording hiervan bij de patiënt (december 2011) 
- maandelijkse evaluatie d.m.v overzichtslijsten en indien nodig bijstellen van het proces. De 

coördinatie hiervan ligt bij Christien van der Linden en Angelique van Gaalen. De resultaten op 
de overzichtslijsten worden teruggekoppeld naar de zorgverleners van de SEH. 

- maandelijkse update naar achterban met benoemen van behaalde successen via nieuwsbrief 

 
Geplande acties: 

- aanpassen overzichtslijsten waarin ook registratie van al dan niet (vermoeden op) 
problematisch alcoholgebruik, reden geen vervolgactie (taalbarrière, weigeren patiënt, reeds 

onder behandeling verslavingszorg) Christien van der Linden is de contactpersoon. 
- Alcoholscores laten opnemen in het dagelijkse operationeel rapport, waadoor gemakkelijker 

en sneller inzicht wordt verkregen in screeningsgraad en vervolgbeleid. Bereikte successen 

worden overgenomen in de nieuwsbrief van de SEH. 
- Het pilotproject wordt door de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) middels 

lunchbijeenkomsten voor verpleegkundigen en verzorgenden bekend gemaakt in het MCH. 
Het doel is om de screening naar de afdeling uit te breiden als de ziekenhuisopname van de 

patiënt niet via de SEH is verlopen. Daarnaast worden met name in het weekend, regelmatig 

patiënten opgenomen met een alcoholintoxicatie waarbij  de patient op de SEH niet in staat 
was antwoordt te geven op de screeningsvragen. Door het project uit te breiden naar de 

verpleegafdeling kan deze groep alsnog gescreend worden op alcoholgebruik en kan verder 
beleid worden afgesproken. (folder, verwijzing HA/verslavingszorg) 

 

 
 

- in de toekomst  
o scholing motivational interview voor allen SEH verpleegkundigen (afhankelijk van 

toekenning subsidieaanvraag ZonMw / vergoeding door Gemeente Den Haag) 
o uitbreiden screening naar jeugdigen (12-18jr) 

o best practice voor andere SEH‟s via landelijke scholingsdagen en website Nederlandse 

Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) 
o uitrollen screening naar poliklinieken (MDL- KNO)  

 
Hoe de borging van het project gaat plaatsvinden en wie dit gaat coördineren zal t.z.t in de 

projectgroep besproken gaan worden. 

 
 

Tot slot, andere relevante opmerkingen: 
Er zijn opmerkingen gemaakt of data van AUDIT-C, die niet gerelateerd zijn aan de zorgvraag 

waarvoor de patiënt zich richt tot de SEH, zomaar mogen worden opgenomen in het EPD. Daarnaast 
is de vraag gesteld of de huisarts zonder expliciete toestemming van de patiënt, op de hoogte mag 

worden gebracht van de AUDIT-C score en de hierop genomen acties. 

Deze vragen zijn voorgelegd aan een jurist van het KNMG en wordt voorgelegd aan de 
ziekenhuisjurist. 
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Steekproef 2 dagen alcoholscreening

totale doelgroep n=272

39%

61%

Geen screening Wel screening

Bijlage 1: grafische weergave resultaten steekproef 2 dagen alcoholscreening. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Gegevens alcoholgebruik
n=166

59%
30%

11%

Drinkt nooit Wel drinken maar onder drempelwaarden Een positieve audit-C score
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Geen alcoholscreening
n=106 

32%

40%

3%

25%

Geregistreerd als recente screening
Niet in staat antwoord te geven (Waarvan 1 alcoholintoxicatie, 1 TS en 1 bloedbraken)
Weigeren antwoord te geven
Vergeten te vragen

Beleid bij positieve score 
n=19

64%

26%

5%
5%

Niet geregistreerd door zorgverlener Folder mee Geen actie Verwijzing verslavingszorg/HA


