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ZORGEENHEID
ERASMUS

module afhankelijkheid

Doelgroep

Volwassenen met een afhankelijkheidsproblematiek
ALCOHOL- MEDICATIE

- bereid zijn om stil te staan bij hun alcoholgebruik – volledige 
alcoholstop overwegen

- voldoende cognitieve mogelijkheden (aanwezigheid van leervermogen, 
excl: Korsakov)

- aanwezigheid van andere problematiek (excl: druggebruik, ernstige 
traumapatiënten, ernstige persoonlijkheidsstoornis, acute manische –
psychotische problematiek)

Opnameprocedure

Aanvraag > opnamecoördinator

 Intake

Opname 

Benaderingswijze

 Integratieve benadering

Behandeling gericht op:

- drinkgedrag 

- uitlokkende, bestendigende en 

beschermende factoren

> nuchtere reïntegratie in de maatschappij

Benaderingswijze

Basisstrategieën: motivatie bevordering en 

terugvalpreventie

Ondersteunend klimaat

Stimuleren tot zelfwerkzaamheid en 

zelfredzaamheid

Alcoholcontract

Geen alcoholgebruik tijdens 

behandelperiode

Regelmatig blaascontroles

Bij herval: 7 dagen domein niet verlaten
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3 behandelingsfasen

Gebaseerd op  transtheoretisch model van  

Prochaska en DiClemente

Afstemmen van behandelinterventies op 

patiënts situering in de veranderingscirkel

Waar sta ik?

Voorbeschouwing

. Zie zelf geen enkel probleem.

. Vind het wel prima zo.

. Mijn alcoholgebruik is niet 

problematisch.

. Denk er niet over te stoppen.

Overpeinzing:

. Denk erover te stoppen.

. Vraag me af wat voor invloed 

mijn gedrag heeft op anderen.

. Denk na over de gevolgen 

van mijn alcoholgebruik

. Denk na over voor -en 

nadelen van stoppen 

Fase 1

Fase 1

Verkennen van persoon,  problematiek en 
hulpvraag

Motivationeel werken:

komen tot/ versterken van weloverwogen 
persoonlijke keuze ten aanzien van 
alcoholgebruik

(abstinentieregel)

Fase 1

Zelfexploratie (eigen vaardigheden en 
beperkingen)

 Inzicht verwerven omtrent rol en impact 
van alcoholgebruik in hun functioneren

Psycho-educatie

Therapieprogramma

Verbaal en non-verbaal

Groep en individueel

Waar sta ik?

Beslissing

. Heb beslissing genomen: ik wil 

een volledige alcoholstop

. Zie de voordelen van stoppen.

Volhouden

. Hoe kan ik herval voorkomen?

. Probeer risicosituaties  te

vermijden.

. Vraag anderen mij te steunen.

Fase 2
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Fase 2

Klemtoon op terugvalpreventie

Specifieke terugvalpreventie

Globale terugvalpreventie

Groepssessies terugvalpreventie

 Inzicht verwerven in mechanisme van 
terugval (terugvalketen)

Detecteren van persoonlijke HRS en 
antecedenten van terugval

Aanleren van vaardigheden omtrent 
voorkomen en reageren op terugval

Globale terugvalpreventie

Aanleren van vaardigheden

Levensstijlfactoren

 Individuele psychotherapie

Ontslag

. Bereid mijn ontslag uit het ziekenhuis voor

. Maak mijn plannen zeer concreet

. Organiseer nazorg

Fase 3

Fase 3

 Reïntegratie in de maatschappij

Mogelijkheid tot geleidelijke afbouw van 
behandeling

Organiseren van nazorg

 Voorbereiding beschut wonen/doorgangshuis

Familie van patiënt

 Individueel gesprek

Familiesessies

(samenwerking met Ahasverus & Houba)
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