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



Hoe groot is het probleem?



Gewoonte en genot 

• Gezellig

• Lekker

• Ontspannen

• Even vergeten…

• Feest vieren

• Remmen los

• Je Duits wordt beter

• Slaap mutsje

• Beloning



Persoonlijke situatie





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



Zes van de achttien gecontroleerde taxichauffeurs 
onder invloed



In het nieuws 
(9 nov 2022)

7 van 30 chauffeurs
onder invloed van drugs



Cijfers

• 5% van de werknemers heeft een verslaving

• Nog eens 1-2% lijdt onder gedragsverslavingen

• 70% van alle verslaafden heeft betaalde baan

• 8,3 % van de werkenden is een zware drinker

• 15,5% van de werkenden drinkt riskant

• 13 % van de ziektegevallen veroorzaakt door drank

• Werkenden verzuimen per jaar 5,5 miljoen dagen als 
gevolg van alcoholgebruik

• Een WIA instroom is een enorme kostenpost 

(gem > € 200.000)



Schade en verzuimkosten

Directe verzuimkosten
• Kort ziekteverzuim factor 4 - 6

• Lang ziekteverzuim

• Te laat en/of te vroeg weg

• Ziek uit dienst

Indirecte verzuimkosten
•Wel aanwezig, tot niets in staat

• Veel fouten

• Liegen, diefstal en fraude

• Aanslag op tijd management/collega’s



Medicijnen

Slaapmedicaties: Diazepam, lorazepam, temazepam

Stressmedicaties: Valium, Seresta

Stemmingsmedicatie: Antidepressiva, Prozac

Pijnmedicaties: Oxicodon, Tramadol

ADHD/ADD medicatie: Dexamfetamine, Ritalin, 
Concerta



Ketamine
• Ziet dingen anders dan ze zijn

• Kan moeilijk uitdrukken wat men ervaart

• Logica in gedachtegang verdwijnt 

• Verward overkomen



Fasen van gebruik



VERSLAAFD



Beloningssysteem
Cerebral cortex

Nucleus accumbens

Amygdala

Hippocampus
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Fasen van gebruik
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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 

70%

20%

10%

Genot

Gewoonte

Probleem

Ernstig probleem/
Verslaving

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
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Preventie en hulp

Fasen van gebruik

Kennis overdracht 
Online educatie
Zelfhulp

Coaching  
Ambulant
Dagbehandeling

Klinische 
Intensieve zorg
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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 



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



Wanneer is er een probleem/controleverlies?

• Langer en meer gebruiken dan de bedoeling was

• Doorgaan ondanks negatieve gevolgen

• Oneerlijkheid over frequentie en hoeveelheid 

• Stiekem en alleen gebruiken

•Weinig succesvolle pogingen om te minderen

• Veel tijd besteden aan verkrijgen, gebruiken en herstel van middel gebruik

• Opgeven van belangrijke sociale activiteiten 

• Onthoudingsverschijnselen



Alcohol-, drugs-
en medicijnen beleid (ADM)



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

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

he
id

V
ei

lig
he

id

V
ita

lit
ei
t







Samenvatting regels
• Je mag niet onder invloed van drank of drugs zijn

• Je mag geen restsporen in je systeem hebben

• Je mag geen alcohol- of drugs bij je 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



Afbraaktijden



Speeksel (DrugsCheck 3000)

Middel Cut-off
(in ng/ml)

Indicatie detectieduur
(globaal in uur)

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

Cocaïne 20 12

Amfetaminen (Speed) 50 24

Opiaten (heroïne, morfine) 20 24

Methamfetamine (XTC, MDMA, Chrystal meth) 50 24

Benzodiazepines (slaapmedicatie en rustgevers) 15 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 

Glas bier Flesje bier Glas wijn Glas sterke drank

Inhoud glas (ml) 250 330 100 35

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

Aantal standaardglazen 1 1,3 1 1



(H)erkennen en Signaleren



Wat is het verschil?

Acuut gebruik Doseringsproblemen



Doseringsproblemen/afhankelijkheid
• Sterk wisselend werkpatroon

• Verstoorde relaties met collega’s

• Relatieproblemen, oververmoeid, 
werkstress

• Klachten van klanten

• Onverzorgd uiterlijk

• Te laat komen

• Verzuimen 



Top 10 van gevolgen van problematisch alcohol en drugsgebruik

1. Te laat komen 43% *

2. Ziekteverzuim 43%

3. Onregelmatig presteren 42%

4. Regelmatige, kortdurende afwezigheden 41%

5. Ongepast gedrag (onbeleefd zijn, pesten, brutaal zijn, agressief zijn) 41%

6. Slecht uitgevoerde taken 39%

7. Conflicten met collega’s 29%

8. Afwijkend werkpatroon 26%

9. Wisselende arbeidsvreugde 17%

10. Klachten van klanten/imagoproblemen 16%

* = meerdere antwoorden mogelijk



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

Psychoactieve stoffen

• Alertheid

• Beoordelingsvermogen

• Reactievermogen

• Emotionele respons



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



Alcohol 
• Dubbele tong - brabbelen

• Zwalken – trillen – motoriek

•Wegkijken - ontwijken

• Ruiken naar alcohol      
• Veel aftershave
• Rijontzegging

• Opeens weg – wandelen

• Tas met persoonlijke spullen

• Onverzorgd uiterlijk



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



Kenmerken Game afhankelijkheid
• Gamen gaat ten koste van andere belangrijke dingen, 

zoals school, studie, sport en sociale contacten. 
Soms zelfs ten koste van nachtrust

• Onrustig, chagrijnig of agressief worden 
als men niet mag gamen

• Men verveelt zich als men niet mag gamen

• Geïrriteerd raken als men gestoord wordt 
tijdens het gamen

• Liegen over het aantal uren dat er gespeeld wordt

• Men wil wel iets minder gamen, maar in praktijk 
lukt dat niet

• Men is ongezellig in huis en kruipt bij thuiskomen 
meteen achter de computer.



Kenmerken Gok afhankelijkheid
• Lang en vaak gokken

• Niet geloven in toeval

• Zeggen dat er geld gewonnen is terwijl er verloren is

• Onverklaarbare vermindering van je saldo 

• Geïrriteerd reageren op opmerkingen over gokken

• Geld lenen en niet terugbetalen

• Verwaarlozing school of werk

• Verwaarlozing familie en vrienden.



Gesprekstechnieken



+31(0)35 750 50 16 
info@be-responsible.nl 
www.be-responsible.nl 

 
P R O C E D U R E K A A R T  
Vermoeden acuut alcohol- en/of drugsgebruik  
 

           
 
 
 
 
 

       

 

Vermoeden alcohol- en/of drugsgebruik 

Medewerker naar huis 

Melding/verslag naar  
P&O/HR 

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’  
gebruiken 

 

‘Gegrond Vermoeden’ 
bevestigd 

 

Tweede persoon (bij voorkeur leidinggevende) 
bevestigd 

 

Vermoeden ongegrond 

Geen actie 
 

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 

OPVOLGING (volgende dag) 

Leidt tot goed functioneren Leidt tot verdere sancties 

Inleenkracht 
wordt niet 

meer ingezet 
 

Contact 
zoeken met 
uitleenfirma 

 
Overleg  

over veilige 
thuiskomst 

inleenkracht 
 

Eigen medewerker 
(verlofdag) 

 

Inleenkracht 

Gesprek HR of leidinggevende 

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

vastleggen 
• Verslag delen met HR/leiding 



Gesprek bij acuut gebruik



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

• Plan een evaluatiemoment



Aandachtspunten
• Vaak speelt schaamte, angst en schuld een rol bij de werknemer.

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

• Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om een medewerker in beweging te krijgen

Communicatieve kenmerken die kunnen wijzen op problematisch gebruik
• (Te) sterk defensief, ontkennend of vijandig reageren. Anderzijds: een te amicale houding, 

‘ouwe jongens krentenbrood’

Non-verbale signalen als je met vragen in de buurt komt van middelengebruik
• Trillen, nerveus, wegkijken, droge mond, krabben, tikken



Suggesties als bespreekbaar maken lastig is
• Benoem dat je je kunt voorstellen dat het lastig is om erover te praten.

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

• Kun je me helpen begrijpen hoe het komt dat…….

• Ik maak me zorgen omdat er signalen zijn (of de symptomen lijken op) over alcohol gebruik. 
Kunnen we het daarover hebben? 

• Praat vanuit de ‘wij-vorm’. Zodat het niet alleen jouw mening is, maar de mening van de 
organisatie. “Bij frequent verzuim stellen we altijd standaard vragen over alcohol consumptie 
of het nuttigen van andere middelen.

•Wanneer er zorgen zijn over middelengebruik stellen we standaard een gesprek met ons 
extern expertisebedrijf ‘Be-Responsible’ voor. 

• Zou het je helpen als ik…….?



Ondersteunende diensten 
Be-Responsible 



Wanneer externe expertise inzetten?

• Medewerker is bereid om naar het probleem te kijken en staat open voor hulp

• Medewerker twijfelt heel erg of er wel echt een probleem is. Hij/zij denkt dat het een fase 
is ontstaan door omstandigheden

• Je komt er niet doorheen terwijl er wel signalen zijn (je gaat van incident naar incident)

• Medewerker zit al in een behandeltraject en je wilt grip en inzicht in wat er gebeurt

• Medewerker is teruggevallen na een eerdere behandeling 



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 


