
Hoe je het oplost en voorkomt
Alcohol- en drugs op de werkvloer



ArboFit
alcohol- en drugstesten



Onze klanten

BE-RESPONSIBLE
alcohol- en drugsvrij werken onze klanten



Zes van de achttien gecontroleerde taxichauffeurs 
onder invloed



VELSEN-ZUID

Een 34-jarige vrouw uit Almere is 
woensdagmiddag omgekomen bij een 
verkeersongeluk op de Amsterdamseweg bij 
Velsen-Zuid. Ze overleed na een frontale 
botsing op de N202 van haar auto met een 
bestelbus, meldt de politie donderdag.
De bestuurder van de bus, testte bij een 
speekseltest positief op drugsgebruik. Hij is 
meegenomen naar het politiebureau voor 
een bloedtest. Dat wordt nog onderzocht 
door het Nederlands Forensisch Instituut. 
De man zit vast, zijn rijbewijs is ingenomen.
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Cijfers

• 1 op de 4 bedrijfsleiders is aan de drank
(bron: EWA European Workplace Alcohol)

• 13 % van de ziektegevallen veroorzaakt door drank
(bron: Factsheet alcohol en werk NIGZ)

• Werknemers met een alcoholprobleem presteren 
slechts voor 75% van hun salaris  
(bron: Factsheet alcohol en werk NIGZ)

• 70% van verslaafden heeft betaalde baan







RIVM onderzoek:  

20-25% van bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd

± 7.000.000 
medewerkers

± 500.000 
bedrijven

230.000
per jaar

600
per dag

Bijna 
2 doden
per week
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Experimenteren, Sociaal gebruik

Keuzevrijheid, controle
• Plezier, genot, verbinding

• Ontspanning, stress verlagend, extra 
energie, remmen los

• Maatschappelijk geaccepteerd

• Af en toe nadelige gevolgen: 
brak, kater, werk niet af, te laat, 
uitstelgedrag

GENOT FASE
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Regelmatig & onbewust gebruik

Verminderde controle
• Je leert jezelf dat gebruik erbij hoort

• Tolerantie 

• Vaker brak, niet helemaal fit

• Af en toe verzuim

• Prestatieschommelingen

GEWOONTE FASE
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Overmatig gebruik

Controleverlies
• Emotieregulatie, functie verandert

• Lichaam is gewend aan…. (zucht)

• De omgeving vindt er wat van

• Ontkenning, minimaliseren

• Stemmingswisselingen

• Afname fysieke weerstand

• Co morbiditeit

• Verminderd functioneren/Verzuim

PROBLEEM FASE



AFHANKELIJKHEID FASE
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Geen controle
• Liegen, bedriegen en manipuleren 

• Eenzaamheid 

• Relaties lopen stuk

• Allerlei gezondheidsproblemen

• Co morbiditeit

• Fouten / ongevallen

• Langdurig verzuim / burn-out

• Ziek uit dienst

Overmatig gebruik



Co-morbiditeit is een extra stoornis DSM 5

• Bij alcoholverslaving > 40% comorbide stoornis

• Bij drugsverslaving > 60% comorbide stoornis

• Angst: 25% comorbide verslaving

• Depressieve stoornis: 33% comorbide verslaving

• Bipolaire stoornis: 60% comorbide verslaving

Belangrijke vragen
• Draagt de leefstijl van medewerker bij aan het herstel van zijn klachten?

• Heeft de medewerker de juist passende behandeling voor (eventueel beide) diagnose(s)?

•Werkt medewerker voldoende aan zijn herstel?
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Preventie en hulp

Fasen van gebruik

Kennis overdracht 
Online educatie
Zelfhulp

Coaching  
Ambulant
Dagbehandeling

Klinische 
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Nadelige gevolgen die wij zien 
					
						
	

Te laat

Verzuim      

Onbe
trouw

baar

Klant-onvriendelijk

Onverzorgd uiterlijk

Ziek uit dienst 

Rotte appel effect

Verstoorde	relaties	met	collega’s	

Wel	aanwezig	maar	tot	niets	in	staat	

Fouten

Stemmingswisselingen 

Aanslag op tijd management 
Diefstal 

Schade’s

Ongevallen 



FIT for DUTY

Volledig inzetbaar zijn 
bij aanvang 
en tijdens het werk

Verplichting van medewerker 
(Artikel 11 Arbo-wet) 

Zorg dragen voor welzijn, veiligheid en 
gezondheid van zichzelf en anderen. 



Vier pijlers 
alcohol- en drugsvrij werken
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Samenvatting regels
• Je mag niet onder invloed van drank of drugs zijn

• Je mag geen alcohol- of drugs bij je hebben

• Je mag geen restsporen in je systeem hebben

• Je kan bij twijfel op alcohol en/of drugs getest worden

• Als je onder invloed bent mag je niet blijven werken (veilig thuis)

• Je krijgt een waarschuwing en bij terugkomst een gesprek

• Je hebt recht op hulp

• Herhaling leidt tot sancties



Alcohol- en drugstesten



Laatste update:
Wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer

30-06-2017 | 12:16

Nederland - Weggebruikers kunnen vanaf 1 juli 2017 gecontroleerd worden op
drugsgebruik met behulp van een speekseltester. De politie gaat dit nieuwe instrument de
komende tijd inzetten in het verkeer. Vanaf 1 juli gelden wettelijke limieten voor
amfetamine-achtige stoffen, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-
achtige stoffen. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol
gelden nul-limieten.

De politie zal de speekseltester inzetten als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs
heeft gebruikt; bijvoorbeeld door bijzonder rijgedrag, vermoedens bij een standaard
verkeerscontrole (zoals verwijde pupillen en overmatig zweten) of het wegrijden na het bezoek
aan een coffeeshop in combinatie met andere indicatoren. Op dit moment worden
politiemensen nog getraind om het nieuwe instrument te gebruiken. Vandaar dat de inzet van de
speekseltester gefaseerd wordt ingevoerd.

Aanscherping Wegenverkeerswet
De Wegenverkeerswet is aangescherpt op het gebruik van tien aangewezen drugs om de
verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Afhankelijk
van de werkzame stof hebben drugs in verschillende mate een negatieve invloed op de

Nieuws >

Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844
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Speeksel (DrugsCheck 3000)

Middel Cut-off
(in ng/ml)

Analyte
(kalibrator)

Indicatie detectieduur
(globaal in uur)

Cannabis THC (Marihuana, Hasj, Wiet) 25 Moederstof THC 6 tot 8

Cocaïne 20 Cocaïne 12

Amfetaminen 50 D-Amfetamine 24

Opiaten 20 Morfine 24

Methamfetamine (Speed/XTC, MDMA) 50 D-Methamfetamine 24

Benzodiazepines 15 Benzodiazepine-agonist 24



Alcohol afbraak                         

Hoeveelheid Aantal standaard
glazen

Afbraaktijd*
(uur)

Aanvang
drinken

Alcohol vrij

Glas 1 1 - 1,5 *afhankelijk van geslacht, gewicht, stofwisseling

1 fles wijn 7 7 - 10 19.00 uur Tussen 02.00 en 05.00 uur 

Six pack bier 8 8 - 12 19.00 uur Tussen 03.00 en 07.00 uur

Glas bier Flesje bier Glas wijn Glas sterke drank

Alcoholpercentage (%) 5 5 12 35

Inhoud glas (ml) 250 330 100 35

Berekening 0,05x250 0,05X330 0,12X100 0,35x0,35

Alcohol per dankje (ml) 12,5 16,5 12 12,5

Aantal standaardglazen 1 1,3 1 1



Doseringsproblemen/afhankelijkheid
• Sterk wisselend werkpatroon

• Verstoorde relaties met collega’s

• Relatieproblemen, oververmoeid, 
werkstress

• Klachten van klanten

• Onverzorgd uiterlijk

• Te laat komen

• Verzuimen 



Symptomen in gedrag
•Weglopen voor verantwoordelijkheid

• Onverschilligheid

• Slachtoffergedrag

• Schuld ligt bij een ander

• Over grenzen gaan, niet stilstaan bij consequenties

• Afhaken en isoleren

• Manipuleren, liegen en bedriegen

• Groei stagneert en algehele verwaarlozing.



Signaleren van alcoholproblematiek
Cognitieve kenmerken:

• Aandacht- en concentratieproblemen

• Geheugenproblemen

Emotionele kenmerken:

• Angstklachten en stemmingsklachten 

• Verhoogde mate van prikkelbaarheid en emotionele labiliteit

Gedragsmatige kenmerken:

• Slaapproblemen 

• Grensoverschrijdend gedrag, agressiviteit

• Onrust



Opwekkende middelen
Pep/Speed

X.T.C.

Cocaïne/Crack

Hallucinerende middelen
Hasj / Wiet

L.S.D.

Paddo’s

Verdovende middelen
Alcohol

GHB

Kalmeringsmiddelen

Heroïne

Slaapmiddelen



Alcohol 
• Dubbele tong - brabbelen

• Zwalken – trillen – motoriek

•Wegkijken - ontwijken

• Ruiken naar alcohol      
• Veel aftershave
• Rijontzegging

• Opeens weg – wandelen

• Tas met persoonlijke spullen

• Onverzorgd uiterlijk



Wiet en Hasj
• Rode ogen, gevoelig voor licht
• Schuin stiekem wegkijken

• Droge keel

• Lacherig

• Vreetbui

• Sloom, passief, afwezig

• Dromerig naar buiten staren

• Blowers scholen samen
• Skunk – stinkt  zoetige geur

• Roken is ritueel



Coke, speed en XTC
• Grote pupillen
• Loopneus - snotneus

• Schuiven met kaak

• Knarsetanden

• Spierspanning

• Ontwijkend gedrag
• Veelvuldig WC bezoek
• Geen eetlust - Niet eten

• Isoleren



GHB
Milde symptonen
Angst, trillen, zweten, duizeligheid, 
moe worden, versnelde hartslag of 
hartkloppingen, misselijkheid, 
braken en slapeloosheid

Ernstige symptonen
In elkaar zakken, stuiptrekkingen 
ledematen/gezicht, Bewustzijnsstoornis, 
ademhalingsmoeilijkheden



Ketamine
• Ziet dingen anders dan ze zijn

• Kan moeilijk uitdrukken wat men ervaart

• Logica in gedachtegang verdwijnt 

• Verward overkomen

• Soms lachbuien

• Door verstoorde coördinatie kan iemand 
niet recht lopen

• Mogelijk onrust, angst verwarring



Lachgas
• Stemmingswisseling

• Lachen

• Duizelig worden

• Mensen gaan voor, tijdens of na gebruik 
soms zitten om niet om te vallen



Ogen
• Wijd opengesperde ogen

• Waterige of wazige ogen

• Bloeddoorlopen ogen

• Heen en weer of wegrollende ogen

• Hangende oogleden of trillende oogleden

• Langzaam reagerend

• Knipperend 

• Geen reactie vertonend



Spraak
• Onsamenhangende taal

• Woordenvloed

• Stamelen, Stotteren

• Slecht articuleren, Langzaam praten

• Met dubbele tong praten

• Onvast ter been, Zwalken

• Trillen

• Bewegingsdrang

• Niet in rechte lijn kunnen lopen

Motoriek



Gesprek bij acuut gebruik



Aandachtspunten
• Aanvankelijk speelt schaamte, angst en schuld een rol bij de werknemer, waardoor ze het 

onderwerp niet bespreekbaar durven maken.

• Extra alertheid is nodig bij werknemers met klachten zoals: relatieprobleem, slaapprobleem, 
werkstress, burn-out etc.

• Middelenmisbruik kan leiden tot psychische klachten 

Communicatieve kenmerken die kunnen wijzen op problematisch gebruik
• (Te) sterk defensief, ontkennend of zelfs hostiel reageren op vragen over gebruik

• Anderszijds: een te amicale houding, ‘ouwe jongens krentenbrood’



Opbouw gesprek: Voorbereiding
• Bepaal welk type gesprek je gaat voeren: vanuit zorg, feitelijk gesprek, confronterend 

gesprek met consequenties.

• Verzamel vooraf alle feiten in chronologische volgorde 

• Visualiseer vooraf verschillende scenario’s en jouw reactie daarop

•Wie neemt welke rol bij een gesprek. Mocht  je samen met een collega het gesprek voeren

• Bepaal vooraf wat je vooral anders zou willen zien

• Bepaal vooraf welke afspraken je uiteindelijk wilt maken



Suggesties bij zinsopbouw in het gesprek
• Kun je me helpen begrijpen hoe het komt dat…….

• Ik vind het lastig om dit naar jou te moeten uitspreken, maar ……..

• Praat vanuit de “wij-vorm”. Zodat het niet alleen jouw mening is, maar de mening van de 
organisatie

• Stel dat er ………. aan de hand is?  Zouden we er dan samen iets mee/tegen kunnen doen? 

•Wat zou jij voor mij doen als de situatie omgekeerd zou zijn? 

• Zou het je helpen als ik…….?



De toon van het gesprek
• Ik zie je veel gapen. Ben je heel moe?  

i.p.v. Ik vind dat je er moe uit ziet.

• Ik ga met jou in gesprek omdat ik, maar ook anderen een alcohol lucht hebben geroken. 
i.p.v. Heb jij en alcohol probleem?

• Normaal heb je veel input, maar de laatste tijd niet. Is dat een bewuste keuze van jou? 
i.p.v. Ik mis jouw input.

• Zou het kunnen dat…? 
i.p.v. Ik heb de indruk dat…

• Je kunt vragen ‘Waarom heb je dit niet gedaan?’ maar nog veel beter: 
‘Hoe komt het dat het niet is gelukt?’ Dat voelt totaal anders! Zeker als je daarna vraagt: 
‘En wat heb je nodig om dit wel te kunnen doen?’



Out of de box vragen
• Hoe ervaar je je thuissituatie?

• Ervaar je spanning in je relatie?

• Heb je moeite met in slaap komen?

• Gebruik je wel eens een slaapmiddel of ‘slaapmutsje’ ?

•Welke positieve effecten hebben alcohol voor je?

• Gebruik je wel eens een middel of alcohol tegen de stress?



Werkhervatting – re-integratie 
• Inzetbaarheid afstemmen met werkgever en BA 

• Draagvlak peilen en creëren bij directe collega’s

• Conflicten, stress, werkdruk etc behandelen in nazorg

• Medewerker goed volgen  (cross addiction, relapse en isolatie)

• Inzetten Medewerker Begeleiding Traject (MBT)



Grip houden / Grip krijgen
Ondersteunende diensten
• Ondersteunend interventiegesprek

• Medewerker begeleidings traject (MBT)
3 maanden volgtraject ná of tijdens behandeling

• Coaching 
5 - 10 sessies, nastreven van afspraken en doelen 

Eventueel aangevuld met opties

• Testmodule 

• Draagvlaksessie team

• Terugval preventiemodule

• Buddy:  fellow (ervaringsdeskundige) regelmatig contact over de dagelijkse ervaringen.



Tijdslijn en route naar behandeling
1

Aanmelding
Verwijsbrief huisarts

2
Triage

Telefonisch

3
Intake

Adviesbehandelplan

4
Start behandeling

(Ambulant, Dagdeel of Klinisch)

Wachtijden tot start behandeling

Reguliere GGZ

Be-Responsible

0 6 7 mnd1 2 3 4 5

0 2 41 3 5 wk

minimaal
4 maanden

minimaal
3 weken

maximaal
5 weken

totale 
wachttijd

maximaal
7 maanden

totale 
wachttijd



Route naar MBT via werkgever

Medewerker 
wil zorg

Medewerkers Begeleidings Traject  
( MBT ) steunt zowel medewerker 

als werkgever voor 3 maanden

Begeleiding 
naar GGZ

Medewerker 
wil geen GGZ zorg

maar wel 
ondersteuning

Medewerker 
wil geen 

ondersteuning,
wel heldere 
afspraken 
gemaakt

1) Heeft een hulpvraag
2) Functioneert verminderd 
3) Verschijnt soms onder invloed op het werk
4) Er is een sterk vermoeden van gebruik
5) Is positief getest
6) Zit in een zorgtraject
7) Heeft meer inzicht nodig
8) Leefstijl belemmert goed functioneren

Medewerker

één of meer vragen met Ja beantwoord ?

Aanmelding bij Be-Responsible
door LG / HR / P&O / Werkgever

Medewerker activeren voor een
informatie- of bewustwordingssessie

Ondersteunend Interventie Gesprek

1. Bewustwording creëren
2. Naar hulp motiveren
3. Heldere afspraken maken

Doel

Terug op de werkvloer? Strak monitoren



Externe expertise: wat levert het op?
• Grip op het traject : 3-partijen contract

• Snelle en passende GGZ zorg (vergoed vanuit de basisverzekering)

• De relatie met de medewerker wordt beschermd

• Borging van veiligheid- en gezondheidsrisico’s

• Toegang tot onze 24/7 alcohol- en drugstest service

• Er wordt voldaan aan de zorgplicht 





wie 
WIL

zoekt een 
MOGELIJKHEID

wie 
NIET WIL

zoekt een 
REDEN



Scherp op je werk

Drank en drugs 
horen daar niet bij

Helemaal helder



Risicofactoren op de werkvloer 
• Spanning - stress

• Beschikbaarheid en toegankelijkheid

• Onregelmatige werktijden

• Sociale druk - bedrijfscultuur

• Afwezigheid supervisie

• Monotoon werk

• Geïsoleerd werken

• Ontbreken van regels of de informatie daarover



Bio Psycho Sociale Ontwikkelingsstoornis (DSM-5)

Verslaving is medisch en juridisch gezien een hersenziekte

Genetische
aanleg

Gevoelens
Emoties

Bio

Omgeving 
Groepsdruk

Psycho

Sociaal



DSM-5 Stoornis in het gebruik van middelen 
Patroon van onaangepast gebruik van alcohol leidend tot klinisch relevant lijden en of 
klinisch relevante beperkingen: 
mild met 2-3, matig met 4-5 of ernstig met 6 of meer van de volgende kenmerken in laatste 
12 maanden

• Tolerantie

• Onthoudingsverschijnselen

• Gebruik van meer alcohol of langer doordrinken dan aanvankelijk beoogd

• Langdurige wens en mislukte pogingen om te minderen of te stoppen met gebruik



DSM-5 Stoornis in het gebruik van middelen 
• Veel tijd besteden aan verkrijgen, gebruiken en herstel van alcoholgebruik

• Opgeven van belangrijke sociale activiteiten door alcoholgebruik

• Doorgaan met gebruik ondanks lichamelijk of psychische schade

• Falen om belangrijke taken die bij de eigen rol horen uit te voeren

• Herhaald gebruik in situaties die lichamelijk gevaarlijk zijn

• Doorgaand gebruik ondanks (verergering) interpersoonlijke problemen

• Craving: pathologische onbeheersbare zucht 



Beloningssysteem
Cerebral cortex

Nucleus accumbens

Amygdala

Hippocampus



Een verslaving is niet 
uitsluitend het 
‘exclusieve voorrecht’ 
van een exclusief 
clubje mensen. 

Het is een conditie van 
niet-bewust-zijn die in 
verschillende gradaties door de 
gehele samenleving woekert.

Het vereist erkenning van- en 
inzicht in deze context om 
succesvol te kunnen interveniëren. 



Brochure 
Be-Responsible
(digitaal)


