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SAMENVATTING 

Centrale vraag 

De centrale vraag is of problematisch alcoholgebruik gereduceerd kan worden 

door de inzet van een nieuwe generatie van digitale zelfhulpinterventies. 

 

Uitkomsten 

De algemene bevindingen van deze studies laten zien dat een flink aantal 

probleemdrinkers gemotiveerd is om met digitale zelfhulp zonder therapeutische 

begeleiding hun probleemdrinken aan te pakken. Bovendien, doen zij dit met 

succes. Bij grootschalige verspreiding kunnen digitale zelfhulpinterventies, 

zoals MinderDrinken, tegen lage kosten een grote invloed op alcoholreductie op 

populatieniveau hebben. Het onderzoek naar MinderDrinken in de dagelijkse 

praktijk toont aan dat zo’n verspreiding een haalbare en effectieve optie is. 

Digitale zelfhulp kan hiermee worden aangeboden als eerste stap in een stepped 

care-benadering van probleemdrinken. Als dat nodig is, kunnen booster-sessies 

of meer intensieve therapie, zowel offline als online aangeboden worden. Ook 

zelfmanagement en terugvalpreventie kunnen deel uitmaken van deze stepped 

care-benadering.  

 

Waarom dit onderzoek? 

Volgens schattingen is op jaarbasis één op de tien volwassen Nederlanders een 

probleemdrinker. Ze drinken meer dan de richtlijnen voor verantwoord 

alcoholgebruik en ondervinden hiervan vaak fysieke of psychosociale 

problemen. Slechts 10% van de probleemdrinkers doet een beroep op de 

algemene of specialistische zorg.  

Er is ook een de andere kant: een substantieel deel van de probleemdrinkers 

komt van hun schadelijke alcoholgebruik af door natuurlijk herstel. Dat wil 

zeggen, zonder tussenkomst van professionele hulpverlening. Maar er blijft een 

grote groep probleemdrinkers die wel behoefte heeft aan professionele hulp. 
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Ze vragen echter geen hulp, omdat ze hoge drempels ervaren. Dit heeft te maken 

met angst voor stigmatisering, verlies van privacy en baan, en een gebrek aan 

motivatie om het schadelijke alcoholgebruik met gedragstherapie te veranderen.  

In de eerstelijnszorg kan weliswaar een aantal probleemdrinkers over deze 

drempel worden geholpen, maar hiermee wordt niet de grote groep 

probleemdrinkers bereikt die niet als zodanig wordt herkend, of die überhaupt 

geen beroep op de eerstelijnszorg doet. Dit maakt andere manieren om de groep 

van probleemdrinkers te bereiken wenselijk, zo niet noodzakelijk. Digitale 

zelfhulpinterventies zijn een van deze alternatieve manieren.  

 

Het onderzoek 

Opzet en uitkomsten deelonderzoeken 

De centrale onderzoeksvraag is verdeeld over zes empirische studies met elk een 

focus op een ander aspect dat van invloed kan zijn op de effectiviteit van digitale 

zelfhulpinterventies. De eerste 3 vragen zijn beantwoord in een gerandomiseerd, 

gecontroleerd effectonderzoek, een zogenoemde RCT. Onderzocht werd 

MinderDrinken. Dit is een interactieve web-based zelfhulpinterventie zonder 

begeleiding van een hulpverlener. Het helpt probleemdrinkers in hun streven 

minder alcohol te drinken. 

 

1. Is de digitale interventie MinderDrinken effectief? 

2. Is MinderDrinken kosteneffectief? 

3. Kunnen we voorspellers definiëren voor een positief behandelresultaat 

van MinderDrinken? 

4. Is deze interventie in de dagelijkse praktijk ook effectief? 

5. Zijn TV-gebaseerde interventies effectief? 

6. Hoe minimaal en laagdrempelig kunnen zelfhulpinterventies zijn? 
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Effectiviteit (hoofdstuk 2) 

De hypothese in dit deel van het onderzoek was dat MinderDrinken bij 6 en bij 

12 maanden follow-up effectiever is dan een online psycho-educatieve 

informatiebrochure, als het gaat om het verminderen van problematisch 

alcoholgebruik.  Hiervoor hebben we een RCT uitgevoerd. Er namen 261 

personen deel die meer dronken dan de richtlijn voor verantwoord 

alcoholgebruik. Na de beginmeting is de ene helft toegewezen aan de 

experimentele MinderDrinken-groep, de andere helft aan de controlegroep met 

de online brochure.  

 

Na 6 maanden dronken significant meer deelnemers aan MinderDrinken binnen 

de richtlijn dan die aan de controlegroep: 17,2% tegenover 5,4%.  

MinderDrinken bleek ook effectief in het verminderen van de gemiddelde 

wekelijkse alcoholconsumptie: 15 eenheden minder tegenover 2,9 eenheden in 

de controlegroep. Deze effectiviteit van MinderDrinken na 6 maanden is 

vergelijkbaar met die gevonden in meta-analyses van kortdurende interventies. 

De geschatte number needed to treat (NNT) van 8,5 is vergelijkbaar met de 

NNT-aantallen tussen de 7 en 8 die zijn berekend voor kortdurende face to face-

interventies in de eerstelijnszorg. 

 

Kosteneffectiviteit (hoofdstuk 3) 

Naast de klinische effectiviteit was ook onderzoek naar de kosteneffectiviteit 

van digitale zelfhulp interventies voor probleemdrinken nog niet eerder 

uitgevoerd. Daarom voerden we een economische evaluatie uit van 

MinderDrinken in termen van het aantal deelnemers dat succesvol dronk binnen 

de richtlijn, en wel 12 maanden na het begin van de interventie. De hypothese 

was dat de kosten voor gezondheidszorg in de MinderDrinken-groep niet 

significant zou verminderen, omdat de groep van probleemdrinkers met een 

interesse in zelfhulp nauwelijks gebruik maakt van zorg. Kostenbesparingen 
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kunnen echter ook komen door verminderd productieverlies, door bijvoorbeeld 

minder ziekteverzuim en minder verlies door verminderde arbeidsprestaties.  

 

Na 12 maanden was er in termen van drinken binnen de richtlijn, geen statistisch 

significant verschil meer tussen de MinderDrinken en de controlegroep. Toch 

kon MD na 12 maanden geassocieerd worden met gunstige economische 

effecten. De licht hogere additionele kosten van MD in vergelijking met de 

controle-interventie werden ruimschoots gecompenseerd door minder overige 

kosten in de MinderDrinken-groep, voornamelijk door minder productieverlies 

vanwege meer efficiënte arbeidsprestatie in deze groep.  

 

Voorspellers (hoofdstuk 4) 

Aanvullend stelden we ons de vraag of we voorspellers konden identificeren 

voor een positief MinderDrinken-behandelresultaat, in termen van verminderde 

alcoholconsumptie. Zes deelnemerskarakteristieken zijn aangewezen als 

mogelijke voorspellers van een positieve behandeluitkomst: sekse, educatie, 

internet-gebruiksvaardigheden, gemiddelde wekelijkse alcoholconsumptie, 

eerdere professionele hulp voor alcoholproblemen, en verwachting van de 

deelnemer van digitale interventies voor probleemdrinken. 

Vrouwelijk geslacht had na 12 maanden een gematigd voorspellende waarde, 

evenals een hoger opleidingsniveau.  

Deze resultaten suggereren dat digitale zelfhulp zonder begeleiding 

mogelijkerwijs in het bijzonder aantrekkelijk is voor vrouwen en hoger 

opgeleiden. Deze beide groepen zijn over het algemeen moeilijk te bereiken met 

kortdurende face to face-interventies in de eerstelijnszorg.  

In zijn algemeenheid moeten we echter stellen dat geen van de geïdentificeerde 

kenmerken overtuigend een positieve behandeluitkomst kon voorspellen. 
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De dagelijkse praktijk  

De effectiviteit van interventies in de dagelijkse praktijk kan afwijken van de 

effectiviteit van interventies in strak gecontroleerde settings. Voor grootschalige 

implementatie is het daarom belangrijk om te weten wat het effect is in de 

dagelijkse praktijk. We onderzochten de effectiviteit van MD in de dagelijkse 

praktijk en vergeleken deze effectiviteit met die van de resultaten van de RCT. 

We stelden MD gratis en anoniem beschikbaar aan het algemene publiek op een 

24/7-basis. Van 1625 mensen die zich hadden geregistreerd namen 378 personen 

deel aan het onderzoek. Van deze laatste groep dronken 360 deelnemers meer 

dan de richtlijn voor verantwoord drinken.  

 

Na 6 maanden dronk 18,8% binnen de richtlijn voor verantwoord drinken. Het 

gemiddelde wekelijkse alcoholgebruik daalde in deze groep met 7,4 standaard 

eenheden. De resultaten (drinken binnen de richtlijn en het wekelijks 

gemiddelde) verschilden niet significant van de resultaten van de RCT-groep. 

Dit wijst erop dat digitale zelfhulp zonder therapeutische begeleiding haalbaar, 

geaccepteerd en effectief is in de dagelijkse praktijk bij het verminderen van 

probleemdrinken.  

 

Effectiviteit TVgebaseerde zelfhulpinterventies (hoofdstuk 6) 

Publieke TV-uitzendingen kunnen, net als internet, een belangrijke rol spelen bij 

de verspreiding van laagdrempelige interventies tegen lage kosten. TV is 

hiervoor nog slechts beperkt ingezet en over de effectiviteit hiervan is zeer 

weinig bekend. Daarom hebben we een RCT uitgevoerd naar de effectiviteit van 

een televisieserie van Teleac (Minder Drinken? Doe het zelf!). Deze was gericht 

op het reduceren van problematisch alcoholgebruik.  De hypothese was dat 

deelnemers aan ‘Minder Drinken? Doe het zelf!’ meer volgens de richtlijn voor 

verantwoord alcoholgebruik zouden drinken in vergelijk met de wachtlijst 

controlegroep. 181 Nederlandse televisiekijkers die meer dronken dan de 

Nederlandse richtlijn voor verantwoord alcoholgebruik hebben deelgenomen 
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aan de studie. Ze zijn verdeeld in twee groepen: De Minderdrinken-TV-

zelfhulpcursus of een wachtlijst-controlegroep. De zelfhulpcursus bestond uit 

5 afleveringen, een zelfhulpboek en een bijbehorende website. Het onderzoek 

vond plaats voorafgaande aan de daadwerkelijk landelijke uitzending. Dit 

voorkwam dat de controlegroep de televisie-uitzendingen zou kunnen zien. 

De Minderdrinken-TV-groep kreeg de TV-afleveringen op DVD in 5 

achtereenvolgende weken.  

 

Na 5 weken dronken deelnemers aan de Minderdrinken-TV-interventie 

significant vaker binnen de richtlijn dan de wachtlijst controlegroep: 40% 

tegenover 6,6%. Ook het gemiddeld alcoholgebruik per week was in de 

interventiegroep significant lager dan in de controlegroep. Het positieve effect in 

de Minderdrinken-groep hield ook na 3 maanden aan. Daarmee lijkt aangetoond 

dat de TV-interventie Minderdrinken effectief is in het verminderen van 

alcoholgebruik op de korte termijn. 

 

Minimaal en laagdrempelig (hoofdstuk 7) 

De resultaten van onze voorgaande onderzoeken bracht ons tot de vraag hoe 

minimaal en laagdrempelig zelfhulpinterventies voor probleemdrinken kunnen 

zijn. Om deze vraag te beantwoorden is een meta-analyse uitgevoerd op de 

effectiviteit van eenmalig persoonlijk advies zonder therapeutische begeleiding 

voor het reduceren van probleemdrinken. Een dergelijke meta-analyse was nog 

niet eerder uitgevoerd. Dergelijke interventies geven advies over het individuele 

alcoholgebruik van mensen die zo’n advies aanvragen. Dit advies kan bestaan 

uit meerdere onderdelen, zoals een overzicht van wekelijkse alcoholconsumptie, 

alcoholconcentratie in het bloed, gezondheidsrisico’s, sociale risico’s en 

normatieve feedback. Onze verwachting was dat deze interventievorm 

effectiever is dan geen interventie voor het verminderen van probleemdrinken. 
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De conclusie uit de meta-analyse is dat eenmalig persoonlijk advies zonder 

therapeutische begeleiding een haalbare en effectieve optie is voor het reduceren 

van probleemdrinken onder zowel studenten- als volwassenenpopulaties. Het 

internet biedt een goede mogelijkheid om deze interventie op grote schaal aan te 

bieden.  

 

Beperkingen van het onderzoek 

De resultaten en conclusies moeten worden gezien in het licht van de 

beperkingen van de hier besproken onderzoeken.  

 

Volksgezondheid 

Gedragsverandering is complex van aard en wordt beïnvloed door vele 

individuele en omgevingsfactoren. Ons onderzoek richtte zich op digitale 

zelfhulpinterventies voor het reduceren van probleemdrinken. Uitgangspunt was 

volksgezondheid. De invloed van andere interventies zoals accijnsregels, 

wetgeving voor alcohol in het verkeer, en advertentierichtlijnen zijn in onze 

studies niet onderzocht. Om probleemdrinken op populatieniveau maximaal te 

verminderen zijn echter al deze strategieën nodig, bij voorkeur in een integrale 

aanpak.  

 

Doelgroep 

We hebben ons gericht op probleemdrinkers die belangstelling hebben in 

digitale zelfhulp, én hun alcoholgebruik wilden matigen. De resultaten kunnen 

dus alleen worden gegeneraliseerd naar deze groep. Deelnemers hadden 

makkelijk toegang tot het onderzoek. Probleemdrinkers ervaren immers een 

hoge drempel voor zowel hulpaanbod als onderzoeksdeelname. Daarom hebben 

we geen diagnostische interviews onder deelnemers afgenomen. Het is dus niet 

bekend welk percentage van de onderzoeksdeelnemers voldeed aan de diagnose 

alcoholmisbruik of afhankelijkheid. Gelet op het hoge wekelijkse gemiddelde 
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alcoholgebruik nemen we echter aan dat we een hoog risicogroep bereikt 

hebben. 

 

Lange termijn-effectiviteit van MinderDrinken 

Nader onderzoek naar het behoud van de klinische verbetering voor langere 

perioden is noodzakelijk. Het verschil tussen de onderzoekscondities was na 12 

maanden niet meer significant. Dit werd echter vooral veroorzaakt door een 

voortgaande verbetering van de controleconditie. De lange termijn resultaten 

van het onderzoek naar de effectiviteit in de dagelijkse praktijk komen 

beschikbaar in 2009. De resultaten van de TV-zelfhulpcursus golden voor 5 

weken na aanvang. Deze resultaten rechtvaardigen dus allen nader onderzoek 

voor wat betreft de effecten op langere termijn. 

 

Uitval 

De RCT en het onderzoek naar de effectiviteit in de dagelijkse praktijk kenden 

een hoge uitval van deelnemers (45%). Hoge uitval is een bekend fenomeen bij 

alcoholinterventie-onderzoek. Dit geldt ook voor onderzoek naar digitale 

interventies, waarbij laagdrempelige toegang het misschien ook wel makkelijker 

maakt om voortijdig uit het onderzoek te stappen. We hebben hier in onze 

analyses zo strikt als mogelijk rekening mee gehouden. Het is echter een serieus 

aandachtspunt dat wellicht onze resultaten heeft beïnvloed.  

 

Voorspellers 

Het aantal mogelijke voorspellers in onze secundaire analyse van de RCT-

gegevens is tot een minimum beperkt en staat in goede verhouding tot de 

omvang van de steekproef. Echter, vals-positieve of vals-negatieve voorspellers 

kunnen niet worden uitgesloten vanwege het veelvuldig testen. Daarnaast kan 

het verschil in voorspellers bij 6- en 12-maanden follow-up erop duiden dat er 

verschillende voorspellers actief zijn op verschillende tijdsperioden tijdens de 

post-interventieperiode. 
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MinderDrinken in de dagelijkse praktijk 

Eén op de vier geregistreerde gebruikers heeft deelgenomen aan ons onderzoek 

naar MinderDrinken in de dagelijkse praktijk. Dit kan geleid hebben tot een 

verschil tussen mensen die wel de interventie gebruikten maar niet meededen 

aan het onderzoek en hen die ook deelnamen aan het onderzoek. Dit onderzoek 

was ongecontroleerd, zodat de resultaten alleen aantonen dat er een verband is 

tussen het gebruik van de interventie en verminderd alcoholgebruik, maar niet of 

dit verband oorzakelijk is. Onze vergelijking van het RCT-onderzoek en dat naar 

de dagelijkse praktijk suggereert echter wel een causaal verband. 

 

En verder... 

Het verminderen van probleemdrinken en digitale zelfhulp zijn door de 

Nederlandse overheid erkend als veelbelovende preventiestrategieën. 

Preventieprogramma’s van de Nederlandse verslavingszorg worden in 

toenemende mate digitaal aangeboden. Zorgverzekeraars onderzoeken de rol die 

digitale interventies kunnen spelen in het zorgaanbod en vergoedingenstelsel. De 

belangrijkste katalysator voor deze ontwikkelingen is waarschijnlijk de groep 

die er het meeste baat bij heeft: de probleemdrinkers in de algemene bevolking. 

In elk geval blijkt uit vele studies, inclusief de studies die wij hier presenteren, 

de hoge acceptatiegraad van digitale zelfhulp bij uiteenlopende groepen van 

probleemdrinkers. 

 

Deze volksgezondheidsaanpak ziet er veelbelovend uit, maar niet iedereen wordt 

met digitale zelfhulp bereikt. Het is ook niet voor iedereen effectief. Hier ligt 

dan ook een formidabele uitdaging om aanvullende strategieën en interventies te 

ontwikkelen voor die groepen die nu niet bereikt worden.  
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Tien R’s 

Tot slot presenteren we hier tien aanbevelingen (10 R's) die kunnen dienen als 

richtsnoer voor onderzoek naar digitale preventie en behandeling in de komende 

jaren. Dit zijn: 

 

1. roadmap 

2. RCT & replicatie 

3. respons 

4. reach 

5. rekruteringsstrategieën 

6. referral  

7. return 

8. risico’s 

9. remissie 

10. rangschikking 

 

 

Deze tien richtlijnen omvatten de ontwikkeling van een roadmap voor evidence 

based-ontwikkeling, implementatie en verspreiding van digitale interventies. 

Deze roadmap kan functioneren als een kader voor het uitvoeren van RCT’s 

naar de kosteneffectiviteit, effectieve componenten van digitale interventies, 

dose respons-relaties, het verbeteren van therapietrouw en het verminderen van 

studie- en interventie-uitval. Replicatie van de hier gepresenteerde studies is 

nodig om de robuustheid van de resultaten te bevestigen en om de empirische 

basis van digitale interventies voor het terugdringen van problematisch 

alcoholgebruik te verstevigen.  

 

Deze aanpak kan verder worden verbeterd door digitale survey-methodieken te 

gebruiken. Met deze onderzoeksmethode kunnen snel en efficiënt gegevens 

worden verzameld en kan treatment response onopvallend worden gevolgd. De 

automatische monitoring van deze treatment response binnen een disease 

management-benadering geeft vele onderzoeksmogelijkheden.  

Om het bereik (reach) van digitale interventies te vergroten, moeten deze niet 

alleen toegankelijk, maar ook zinvol en aanvaardbaar zijn voor een breed scala 

van probleemdrinkers. Alternatieve digitale interventies kunnen ontwikkeld en 
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geëvalueerd worden voor groepen die nog niet bereikt worden, zoals voor 

probleemdrinkers met een lage sociaaleconomische status of groepen waarvoor 

alcohol een taboe is zoals bij personen met een islamitische achtergrond. 

Dit vereist ook inzicht in kosteneffectieve rekruteringsstrategieën voor deze 

doelgroepen. Succesvolle werving van problematische drinkers die nog niet 

gemotiveerd zijn om te verandering vraagt de verdere ontwikkeling van 

effectieve doorverwijzingsprocedures (referral). Dit geldt voor de eerste stap 

naar digitale interventies, maar ook voor meer intensieve behandelvormen zowel 

online en offline, daarvoor is verwijzing door de eerste- of tweedelijn 

noodzakelijk.  

Meer kennis is daarom nodig over de werkelijke kosten van het ontwikkelen, 

evalueren, verspreiding en onderhouden van digitale interventies. Hoewel de 

voordelen voor de gezondheid van grootschalige implementatie duidelijk zijn, is 

meer inzicht nodig in de return on investment-strategieën, en in de 

economische kosten en baten op individueel en populatieniveau. 

Bij veelgeclaimde voordelen van digitale preventie en behandeling van 

problematisch alcoholgebruik ontbreekt nog vaak een empirische basis en de 

mogelijke nadelen zijn nog niet volledig onderzocht. De potentiële risico’s van 

het gebruik van digitale zelfhulp moeten verder in kaart worden gebracht. Deze 

risico's kunnen variëren van onvoldoende bescherming van patiëntgegevens, 

onvoorziene gevolgen van deelname aan een gebruikersforum of negatieve 

effecten van vroegtijdig afbreken van een behandeling. De ontwikkeling van een 

keurmerk, goedgekeurd door bijvoorbeeld cliënten, zorgverleners, 

zorgverzekeringen en de overheid, kunnen sommige van deze risico’s inperken.  

Meer inzicht is ook nodig in de rol van natuurlijke remissie tegenover 

begeleide remissie- en terugvalpreventie (relapse prevention).  

De verdere ontwikkeling en evaluatie van user centred interventiemodellen voor 

het terugdringen van problematisch alcoholgebruik in de dagelijkse praktijk 

moet prioriteit krijgen. Dit kan door een evaluatie en rangschikking van de 

interventies door de deelnemers zelf. Ook kan het onderzoek bevatten naar de 
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invloed van een eigen behandelkeuze op het behandelresultaat, en ook naar de 

invloed van post-treatment-factoren (zoals sociale ondersteuning) op het 

behandelresultaat.  

Realisme tenslotte is nodig om te beseffen dat enkel digitale interventies nooit 

de gehele prevalentie en ziektelast van probleemdrinken kunnen aanpakken. Een 

integrale aanpak met andere volksgezondheidsmaatregelen wordt daarom 

aanbevolen. 

 

Het is de verwachting dat onderzoek langs deze tien richtlijnen bij kan dragen 

aan de verbreding van een public health- en evidence based-benadering van het 

terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Oude en nieuwe media kunnen 

worden gecombineerd voor het bereiken van de heterogene groep van volwassen 

probleemdrinkers. De verwachting is dat, wanneer efficiënt uitgevoerd, een 

dergelijke aanpak leidt tot algemene gezondheidswinst en kostenbesparing op 

populatieniveau. 

 




