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Wie gaat er niet al eens na het werk, na de lessen of op andere momenten iets drinken 
in één of ander café? Veelal worden dan één of meer alcoholhoudende drankjes genut-
tigd. Zowat iedereen gaat er voor de gezelligheid maar geregeld is er iemand die te veel 
gedronken heeft. Wat zou daar nu verkeerd aan kunnen zijn? Dat we regelmatig dezelfde 
persoon dronken zien, doet niks af aan de kwaliteiten van deze mens. We lachen er zelfs 
mee. Het gaat over volwassen mensen die toch weten wat ze doen. Het zijn toch daarom 
niet direct verslaafden die niet zonder alcohol kunnen. 

Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze samenleving, het is inge-
bed in onze levensstijl. We horen wel vaak verhalen vertellen in het nieuws op televisie 
of lezen in de krant dat er weer jongeren opgenomen zijn met een alcoholisch coma, 
op de dienst intensieve zorgen in een ziekenhuis. Is dit zo onschuldig? Lachen we niet 
veelal wanneer we jongeren van vijftien of zestien jaar dronken zien worden? Met veel 
oefenen zullen ze er later wel beter tegen kunnen. Is dit zo onschuldig? 

Alcohol	 is	naast	tabak	en	koffie	het	meest	gebruikte	sociaal	aanvaarde	genotsmiddel.	
Belgen drinken per persoon jaarlijks gemiddeld 96 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter 
sterke drank. Omgerekend betekent dat 8,8 liter pure alcohol of een kleine 730 con-
sumpties per persoon. 84% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder gaf toe in 
het afgelopen jaar alcoholische drank gebruikt te hebben. 

Er zijn zeer veel jeugdige drinkers die een probleem hebben met alcohol. Dit uit zich op 
school en thuis. Jongeren beginnen al op zeer vroege leeftijd alcohol te gebruiken. De 
Belgische 15- en 16-jarigen, samen met hun leeftijdsgenoten uit Nederland, Oostenrijk 
en Malta, gebruiken tien keer of meer per maand alcohol. Men ziet ook een hoge weke-
lijkse alcoholconsumptie bij jongeren van 13-14 jaar. 

Bij de Belgische mannen zijn er 11% geheelonthouders, bij de vrouwen is dat 20%. 
Het percentage dagelijkse drinkers stijgt met de leeftijd. Men schat dat één Belg op tien 
op een problematische manier alcohol gebruikt. Soms hebben mensen moeite om hun 
alcoholgebruik onder controle te houden, wat heel wat potentiële problemen met zich 
meebrengt. 

Overmatig alcoholgebruik is één van de grotere problemen in de gezondheidszorg. De 
schade die mensen met een alcoholprobleem berokkenen aan hun gezin en aan zichzelf, 
is enorm. De gevolgen van dit excessief en pathologisch drinken zijn dramatisch, zowel 
op medisch als op psychosociaal en maatschappelijk vlak. Elk jaar sterven er in Vlaan-
deren 10,9 mannen en 4,2 vrouwen per 100.000 inwoners ten gevolge van alcoholmis-
bruik. De alcoholgerelateerde sterfte piekt in de leeftijdsgroep 54-64 jaar. 
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Het zogenaamde sociaal drinken gaat over het algemeen sluipend over in probleem-
drinken, alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. De overgang en de grenzen zijn niet 
altijd even duidelijk. De term sociaal drinken is vaag. Gematigd drinken lijkt een meer 
bruikbaar begrip. 

Iemand wordt geacht gematigd te drinken als hij niet meer dan tien consumpties per 
week gebruikt met een maximum van twee tot drie consumpties per dag en minimum 
twee dagen in de week niet drinkt. Zitten de mensen die geregeld alcohol gebruiken, 
niet snel boven dit maximum? Voorheen sprak de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, 
van 21 consumpties voor de man en 14 voor de vrouw en daar zaten ook heel wat zoge-
naamde matige drinkers boven.

De kennis over de risico’s van gebruik en de deskundigheid omtrent de behandeling en 
preventie van alcoholgerelateerde problemen, zowel regionaal als internationaal, is de 
voorbije jaren enorm toegenomen. 

In mijn vijfendertigjarige ervaring met het begeleiden van mensen die excessief alcohol 
misbruiken, heb ik veel leed gezien zowel op lichamelijk, geestelijk als op sociaal vlak. 
Veelal bij zeer brave, integere mensen die het goed voor hadden met vrouw en kinderen, 
maar bij wie de drang naar alcoholinname schijnbaar sterker was dan om het even welk 
goed voornemen. Wanneer deze mensen hun alcoholgebruik dan onder controle kregen 
of de alcohol volledig afzweerden, heb ik hen achter de alcohol beter leren kennen. On-
gelooflijk	interessante,	gedreven,	verstandige	en	lieve	mensen	die	mij	geleerd	hebben	
wat ik het best kan doen om iemand een goede begeleiding te geven om te stoppen of 
te minderen met alcoholinname.

Overmatig alcoholgebruik is één van de grotere problemen in de gezondheidszorg. 
Iemand wordt geacht gematigd te drinken als hij niet meer dan tien consumpties 
per week gebruikt met een maximum van twee tot drie consumpties per dag en 
minimum twee dagen in de week niet drinkt.




