
• 20-25% van alle bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd, 
dus 150 ongevallen per dag. 
(bron: www.loketgezondleven.nl) 

• 13,3% van verongelukte werknemers bleek een detecteerbare 
bloed-alcohol concentratie te hebben.                      
 (bron: factsheet alcohol en werk NIGZ) 

• Cijfers over arbeidsongevallen in relatie tot drugsgebruik zijn 
hierin niet meegenomen.
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Ziekteverzuim in Nederland
Psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

  
• Drugsmisbruik kent het hoogste verzuim, bijna 49 dagen per jaar. 

(bron: Trimbos) 

• Probleemdrinkers verzuimen 4 tot 6 keer meer dan gemiddeld. 
(bron: factsheet alcohol en werk NIGZ) 

• 13% van de ziekte gevallen worden veroorzaakt door drank. 
(bron: factsheet alcohol en werk NIGZ) 

• 21% van de beroepsbevolking drinkt excessief.
(bron:www.loketgezondleven.nl) 

• Alcohol gebruik kost 1,7 miljard aan productiviteitsverlies in het 
bedrijfsleven.  (bron:RIVM) 

• Verslaving is medisch en juridisch een ziekte. Dus bij 5% van de 
medewerkers is er een hoog risico op langdurige uitval of ziek uit 
dienst. (bron: www.loketgezondleven.nl)

Alcohol- en drugstesten
• Het al dan niet inzetten van random alcohol- en drugstesten is 

een keuze van de organisatie. Het wordt vaak ingezet bij 
bedrijven met verhoogde veiligheidsrisico’s. 

• De snelle afname van het aantal positieven bij vervolg 
testrondes is mede het gevolg van preventie en voorlichting 
en het draagvlak dat daardoor ontstaat binnen de organisatie. 
cijfers: Be-Responsible 

• Bij een test ronde zijn gemiddeld 3 keer zoveel medewerkers 
positief op drugs, dan op alcohol.

± 7.000.000 ± 500.000 

per 1.000 medewerkers
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Overige risico’s en kosten van alcohol- en drugsgebruik
• Productiefouten  
• Veiligheid van collega’s 
• Aanslag op de tijd van het management 
• Fraude en diefstal binnen de organisatie

2e  TESTRONDE 
AANTAL POSITIEVEN 
ALCOHOL      DRUGS 
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• Burn-out en depressieklachten 
• Klachten van klanten/opdrachtgevers 
• Stemmingswisselingen en verstoorde werkrelaties 
• Afnemend functioneren en toenemend verzuim
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