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 Procedure vermoeden alcohol- en/of drugsgebruik  
 

 

                   
 

 
 

Uiterlijke kenmerken  
 Zichtbaar onder invloed, ruikt naar alcohol 

 Trillende handen 

 Steeds minder verzorgd uiterlijk  

 Praten met dubbele tong 

 Brabbelen 

 Slecht articuleren 

 Veel kauwgom-mint snoepjes eten 

 Veel aftershave gebruiken 

Gedrag  
 Te laat komen 

 Wegkijken-Ontwijken 

 Vergeetachtigheid 

 Frequent kortdurend ziekteverzuim 

 Depressieklachten 

 Toenemend verzuim 

 Extra lange pauzes 

 Toename onbetrouwbaarheid en 
onvoorspelbaarheid 

 Ontlopen van leidinggevende 

 Heftige reacties op kritiek 

 Slecht humeur 

 Achterdochtig 

 Slordig 

 Onzorgvuldig 

 Opeens weg wandelen 

 Afwezig zonder toestemming 

 Periodes met lage en hoge productiviteit 

 Verminderde concentratie  

 Meer vergissingen 
Motoriek  
 Struikelen en misstappen 

 Niet in rechte lijnen kunnen lopen 

 Slechte oog-hand coördinatie 

 Onveilig handelen 

 Trillen 

 Meer (bijna) ongelukken 

  

  

  

  

  

Uiterlijke kenmerken  
 Rode ogen 

 Opgewekt 

 Suffig of sloom 

 Giechelig / Lacherig 

 Zware armen en benen 

 Ruik naar hasj 

 Afwijkende pupillen, stand van de ogen 

 Wartaal 

 Transpireren 

 Poeder sporen 

 Stemmingswisselingen 

 Rusteloos 

 Problemen met onthouden 

 Zich veelvuldig krabben 

 Schuin stiekem wegkijken 

 Hangende ogen 
Gedrag  
 Niet uit bed kunnen komen 

 Ander dag- en nachtritme 

 Toename onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid 

 Geen prestaties leveren 

 Chaotisch 

 Onttrekken aan regels en afspraken 

 Ontlopen van leidinggevende 

 Heftige reacties op kritiek 

 Slecht humeur 

 Achterdochtig 

 Geld proberen te lenen/stelen > Geldproblemen 

 Afwijkende omgang met leidinggevende (dreigen)  

 Moeilijker meer dingen tegelijk doen 

 Veelvuldig WC-bezoek 
Motoriek  
 Struikelen en misstappen 

 Niet in rechte lijnen kunnen lopen 

 Slechte oog-hand coördinatie 

 Onveilig handelen 

 Trillen 

 Zich veelvuldig krabben 

 Wrijven of plukken aan kleding 

 Bewegingsdrang 

 Vertraagd bewegen 

ALCOHOL 

Signalen middelengebruik 

DRUGS 

 
 
 
 
 
 

      

 

Vermoeden alcohol- en/of drugsgebruik 

Medewerker naar huis 
(Verlofdag) 

 

Melding/verslag naar  
P&O / HR 

Gesprek HR of leidinggevende 

Eventueel controle / bevestiging d.m.v. blaas- en/of drugstest 

Hulp aanbieden 
Eventueel expertise inschakelen  
 

Begeleiding / hulp 
aanvaarden 

 

Geen begeleiding / hulp 
aanvaarden 

 

‘Checklist bij vermoeden’ invullen 
 

‘Gegrond Vermoeden’ 
bevestigd 

 

Tweede persoon (bij voorkeur 
leidinggevende) bevestigd 

 

Vermoeden ongegrond 

Geen actie 
 

Leidt tot goed functioneren Leidt tot verdere sancties 

Functioneringstraject  

Gesprek voeren met medewerker 
Situatie ‘polsen’ 

 

Uitslag Negatief Medewerker weigert Uitslag Positief 

Vermoeden uitspreken 
naar medewerker  

 

Vermoeden van  
verminderd  

functioneren blijft 
 

Medewerker 
hervat werk 

Inhoud gesprek: 
• Confronteren met de feiten 
• Hulp aanbieden 
• Verwachtingen uitspreken 
• Afspraken maken 
• Verslag maken en afspraken 

vastleggen 
• Verslag delen met HR/leiding 


