
1 Denken over drinken

Veel mensen drinken alcohol en de meesten krijgen daar geen ernstige

gezondheids- of andere problemen van. Veel anderen merken echter

op een zeker moment in hun leven dat drinken risico’s of problemen

begint op te leveren en besluiten om te minderen of te stoppen.

Sommigen denken dat ze daarbij hulp nodig hebben en zoeken pro-

fessionele hulp of gaan naar een zelfhulpgroep zoals de Anonieme

Alcoholisten. Veel anderen minderen of stoppen op eigen kracht.

Misschien lees je dit boek omdat je je afvraagt of je te veel drinkt en

moet gaan matigen. Problemen met drinken ontstaan zelden van de

ene dag op de andere, ze hopen zich meestal langzaam op, in de loop

van een aantal maanden of jaren. Vaak maken familieleden of anderen

zich al veel eerder zorgen dan de drinker zelf. Sprekend vanuit 30 jaar

onderzoekservaring kunnen wij zeggen dat wanneer je jezelf afvraagt

(of iemand die je lief is dat doet) of je misschien te veel drinkt, er

waarschijnlijk een goede reden is om je zorgen te maken.

Te veel drinken, dom drinken, schadelijk drinken en afhankelijk

drinken

Hoe komt het dat het soms zo lang duurt voordat mensen zich reali-

seren dat ze te veel drinken en daar iets aan gaan doen? Volgens ons is

een van de obstakels daarvoor het etiket ‘alcoholist’. Toen deze term

aan het begin van de twintigste eeuw in zwang raakte, heerste de

opvatting dat je óf alcoholist bent, óf niet. Als je alcoholist bent, is het

enige wat je eraan kunt doen stoppen met drinken, en als je het niet

bent, hoef je je nergens zorgen over te maken en kun je zoveel drinken

als je wilt. Omdat het etiket ‘alcoholist’ bovendien behoorlijk stigma-

tiserend is en lang blijft plakken, roept het weerstand op. Mensen

hebben dan ook vaak al veel last gehad voordat ze toegeven dat ze te

veel drinken. Dus ondernemen ze pas actie als ze ernstige problemen

hebben en sterk afhankelijk zijn.

Zo dacht men in het algemeen over alcoholisme toen in 1976 de ideeën
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in dit boek voor het eerst in druk verschenen. Als je eenmaal alcoholist

bent, is het te laat om te matigen. En als je geen alcoholist bent, hoeft

dat niet. Tenminste, zo werd er in die tijd algemeen gedacht.

Inmiddels is er veel meer bekend over de vele manieren waarop te veel

drinken je lichamelijke en geestelijke gezondheid en je relaties kan

schaden. Als je daarin geı̈nteresseerd bent, vind je in Appendix A een

kort overzicht van de huidige wetenschappelijke argumenten om

voorzichtig te zijn met alcohol. Ook is er tegenwoordig meer duide-

lijkheid over hoeveel mensen persoonlijke schade oplopen doordat ze

drinken. Degenen die voldoen aan het gangbare stereotype van de

alcoholist vertegenwoordigen slechts een klein deel van de alcohol-

gerelateerde ellende en de gezondheids- en maatschappelijke proble-

men die met alcohol verband houden. Ze vormen slechts het topje van

een enorme ijsberg.

Hoe dan ook, wij proberen je geen etiket op te plakken.We bieden hier

geen listige test om je te vertellen of je ‘het’ wel of niet bent. Wat we

wel willen doen, is je helpen objectief na te denken over je drinkgedrag

en wat voor invloed dat op je heeft.

te veel drinken

De meest voorkomende vraag is waarschijnlijk gewoon of je te veel

drinkt. Een relatief matig gebruik van alcohol heeft op de meeste

mensen geen nadelige effecten en kan zelfs gunstig zijn voor de ge-

zondheid, met name voor bepaalde typen hartaandoeningen. Boven de

veilige limiet resulteert drinken echter in een sterke toename van de

kans op een hele serie gezondheids- en maatschappelijke problemen.

Wanneer mensen over de veilige limiet heengaan, kan hun drinkge-

drag ‘riskant’ of ‘gevaarlijk’ genoemd worden, zelfs als ze nog geen

aanzienlijke negatieve consequenties hebben ervaren. Wij geven de

voorkeur aan de term ‘te veel drinken’ vanwege de parallel met te veel

eten. ‘Te veel drinken’ slaat alleen op de hoeveelheid die iemand

drinkt en houdt dus niet in dat er sprake is van schade, problemen of

afhankelijkheid. Het slaat net zo goed op een man die bijna elke avond

een sixpack ‘light’ bier wegwerkt, als op een vrouw die een of twee

keer per week een fles wijn leegdrinkt of iemand wiens dagelijkse

rantsoen een fles whisky is.

Hoeveel is dan te veel? De richtlijnen over verstandig alcoholgebruik

gaan over het algemeen uit van maximaal drie eenheden alcoholhou-

dende drank per dag voor mannen en twee eenheden alcoholhou-

dende drank voor vrouwen. (Wat een eenheid alcoholhoudende drank

is definiëren we in hoofdstuk 4.) Een algemene aanbeveling is om niet
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elke dag te drinken maar je lichaam ten minste een of twee dagen per

week rust te gunnen.

Goh! Maar twee glazen per dag? Misschien vind je dat wel heel weinig

alcohol. Toch zijn er goede redenen voor deze medisch aanbevolen

limiet voor veilig drinken. Voor de meeste in Appendix A beschreven

gezondheidsproblemen is het risiconiveau even groot bij een, twee of

drie glazen per dag. Zo rond de drie glazen per dag voor mannen en

twee voor vrouwen begint het risico echter op te lopen. Daarboven

geldt: hoe meer glazen per dag des te hoger het risico op ernstige

gezondheidsproblemen.

Uiteraard zijn dit gemiddelden. De meeste mensen hebben wel een

oom of tante, heldenfiguur of grootouder die jarenlang dronk als een

tempelier (of rookte of patat met at en met roomboter bereid eten) en

op een gezegende leeftijd overleed. Dat kan. Zoals iedere levensver-

zekeringsagent weet, zijn de statistieken waarmee sterftecijfers wor-

den voorspeld akelig precies voor ons allemaal samen, maar is het

lastig te voorspellen hoe lang een bepaalde persoon zal leven. Net als

roken of te veel eten bekort te veel drinken de levensduur met ge-

middeld tien tot vijftien jaar, terwijl het ook de kwaliteit van leven

ernstig kan aantasten door geestelijke en lichamelijke handicaps,

chronische ziekten, en narigheid voor de familie en andere relaties.

Een probleem hierbij is dat dit slechts waarschijnlijkheden zijn. Het is

niet zeker dat je schade oploopt of eerder doodgaat wanneer je te veel

drinkt. Alleen de kans bestaat. Als je zeker wist dat je dood zou gaan aan

je volgende glas, zou je het waarschijnlijk niet nemen, maar zo simpel

ligt het niet. Langdurig zwaar drinken (of roken of vet eten) heeft voor

sommige mensen verschrikkelijke gevolgen, voor de meesten heeft het

doorsnee negatieve gevolgen, en een zeker aantal heeft hun hele leven

nergens last van. Omdat je van te voren op geen enkele manier kunt

weten tot welke van deze drie groepen je behoort, komt het erop neer

dat je moet beslissen welke van de vele risico’s in het leven je bereid

bent te nemen.

dom drinken

Er is ellende waarvoor je je geen jaren te buiten hoeft te gaan, maar die

kan voortvloeien uit één keer te veel drinken. Dat heeft vaak te maken

met te veel drinken gezien de omstandigheden. Wat in de ene situatie

een redelijk veilige hoeveelheid alcohol kan zijn, kan onder andere

omstandigheden tragische consequenties hebben. Dat is dus ronduit

gezegd dom drinken. Een klassiek voorbeeld is drinken voordat je gaat

autorijden. Het enige echt veilige alcoholgehalte in je bloed wanneer je

rijdt, is nul. Zelfs betrekkelijk kleine hoeveelheden alcohol kunnen
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bijna ongemerkt je waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen,

aandacht en andere mentale functies die noodzakelijk zijn om veilig te

kunnen rijden, negatief beı̈nvloeden. Het probleem is natuurlijk dat je

moeilijk kunt zien wanneer je waarnemingsvermogen tekortschiet of

beoordelen wanneer je beoordelingsvermogen is verminderd. De

wettelijke limiet voor ‘rijden onder invloed’ is in Nederland een pro-

millage van 0,5. Voor mensen die na 1 juni 2002 hun rijbewijs hebben

gehaald (beginnende bestuurders), geldt een maximum promillage

van 0,2 voor een periode van 5 jaar. Zelfs met zo weinig alcohol in je

bloed is er een sterke afname van de complexe vaardigheden die nodig

zijn om veilig te rijden. In sommige andere landen is het toegestane

promillage 0,2 of 0,3 en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het

aantal ongelukken waarbij alcohol in het spel is afneemt wanneer er

sancties staan op het overschrijden van de wettelijke limiet.

Wij raden aan om wanneer je moet rijden, je drinkgedrag zo te plan-

nen dat de alcohol volledig uit je bloed verdwenen is voordat je de

motor start. In hoofdstuk 4 laten we zien hoe je dat kunt doen.

Autorijden is niet de enige activiteit waarbij zelfs matig drinken ge-

vaarlijk kan zijn. Een van onze ouderejaars studenten trok, uitgerust

met een kettingzaag, op zoek naar een kerstboom de bergen in. Hij

dacht dat de twee biertjes die hij dronk terwijl hij naar de perfecte

boom zocht hem niets deden, maar het scheelde maar een haar of hij

had door een kleine misrekening zijn tenen afgezaagd. Een vliegtuig

of een boot besturen, zwemmen, skiën of elektrisch gereedschap ge-

bruiken, zijn maar een paar voorbeelden van situaties waarin drinken

sowieso riskant is. Je hebt maar één zo’n gelegenheid nodig om een

tragedie te veroorzaken, en de kranten staan er elk jaar vol mee.

Nog een voorbeeld van dom drinken is in een hoog tempo drinken,

zoals bij drinkspelletjes of drinkwedstrijden, of tijdens ontgroeningen.

Behalve het zeer reële risico op dood door alcoholvergiftiging, kan

iemand daardoor niet meer normaal beoordelen hoeveel te veel is en

domme risico’s gaan nemen.

Helaas kan dom drinken bijna oneindig veel vormen aannemen.

Drinken voor of tijdens bepaalde sociale situaties is een potentiële

bron van ellende. Veel van de verkrachtingen na een afspraakje komen

bijvoorbeeld doordat een van of allebei de betrokkenen onder invloed

van alcohol waren, wat trouwens ook geldt voor andere soorten li-

chamelijke geweldpleging. Onder invloed van alcohol nemen mensen

over het algemeen meer risico’s en doen en zeggen ze dingen die ze

niet zouden doen en zeggen wanneer ze nuchter waren, soms met

langdurige consequenties, schaamte of schuldgevoelens. Nogmaals,

dat is een kwestie van waarschijnlijkheden. Bij elke afzonderlijke ge-
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legenheid waarbij je drinkt, is de kans op een tragische afloop ge-

woonlijk bijzonder klein. Het probleem is dat er maar één incident van

dom drinken nodig is om een leven voor altijd te veranderen.

schadelijk drinken

Een derde vraag die je jezelf moet stellen, behalve hoeveel je drinkt of

in welke mogelijk riskante situaties je drinkt, is de mate waarin alco-

hol al problemen veroorzaakt of schadelijk is voor jezelf of de mensen

in je omgeving. Er bestaan allerlei inventarisatiemogelijkheden voor

de problemen die zich in de loop van de tijd kunnen opstapelen door

te veel drinken. Er staat er een in hoofdstuk 2 en we hebben een

uitgebreidere versie opgenomen in appendix B. Wanneer je je afvraagt

of je iets aan je alcoholgebruik moet doen, kan een eerlijke zelfeva-

luatie met behulp van deze vragenlijsten je helpen te inventariseren

hoe schadelijk je drinkgedrag is, of op z’n minst daar een begin mee te

maken. Appendix B levert ook informatie om jezelf te vergelijken met

mensen die professionele hulp zoeken voor alcoholproblemen. Maar

als je al weet dat je drinkgedrag schade oplevert voor jezelf of anderen,

hoef je appendix B eigenlijk niet eens meer te bekijken.

Schadelijk drinken wordt ook wel ‘probleemdrinken’ of ‘alcoholmis-

bruik’ genoemd, termen die je kunnen beletten eerlijk naar jezelf te

kijken. De eerste term zorgt ervoor dat mensen soms blijven steken in

de vraag of ze ‘een drankprobleem hebben’. Waar het om gaat is niet

of je een etiket verdient, maar wat er in je leven omgaat wat betreft

drinken en wat je er eventueel aan wilt doen. Alcohol‘misbruik’ klinkt

zowel moralistisch als raar. ‘Alcoholmisbruik’ zei een geestige collega

‘is single-malt whisky mengen met priklimonade’. Wij geven de voor-

keur aan ‘schadelijk drinken’ omdat dat precies weergeeft wat er aan

de hand is, namelijk drinken dat schade veroorzaakt of ertoe bijdraagt.

afhankelijk drinken

Ten slotte is er het begrip alcoholafhankelijkheid. Sommige mensen

denken dat dit betekent dat je niet kunt stoppen met drinken zonder

onthoudingsverschijnselen te krijgen: trillen, zweten, versnelde hart-

slag en zo. Dat is inderdaad een manier waarop je lichamelijk ver-

slaafd kunt raken aan alcohol, maar alcoholafhankelijkheid houdt veel

meer in dan onthoudingsverschijnselen. Veel mensen die afhankelijk

zijn van alcohol voelen zich niet ziek als ze stoppen met drinken.

In de ruimste betekenis is afhankelijkheid het proces waarbij een drug

(in dit geval alcohol) langzamerhand steeds meer invloed krijgt op je

leven. Je geeft meer geld uit aan alcohol en bent meer tijd kwijt met

drinken en bijkomen van de effecten ervan. Daardoor beginnen men-
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sen en activiteiten waaraan je eerst meer tijd besteedde, weg te vallen.

Je bent vaker in het gezelschap van zwaardere drinkers en minder vaak

op alcoholvrije plekken. Misschien voel je je ongemakkelijk bij het idee

van een etentje zonder alcohol of lijkt dat je gewoon ‘vervelend’. Je

weet niet meer hoe je zonder alcohol zou moeten omgaan met be-

paalde dingen, zoals in slaap vallen of je gefrustreerd of gedeprimeerd

voelen. Af en toe doe je een poging om te minderen, maar je vervalt

tamelijk snel weer in het oude patroon. Kort gezegd, alcohol komt

langzaamaan centraal te staan in je leven.

iets over etiketten

Zoals gezegd, kunnen etiketten als ‘probleemdrinker’ en ‘alcoholist’

lang blijven plakken en je kunt er zoveel last van hebben dat ze een

eerlijke blik op wat er eigenlijk met je aan de hand is in de weg staan.

Misschien heb je al gemerkt dat we zorgvuldig vermijden om mensen

deze etiketten op te plakken. We hebben het over schadelijk of pro-

blematisch drinken, niet over schadeveroorzakende of probleemdrin-

kers. Het lijkt misschien een klein verschil, maar dat is het niet. Eti-

ketten kunnen averechts werken en noodzakelijke verandering in de

weg staan. Eerlijk kijken naar je drinkgedrag kan lastig zijn wanneer

daar uit zou komen dat je ‘alcoholist’ bent. Wanneer wij mensen

vragen om ons te vertellen tot welke problemen alcohol bij ze heeft

geleid, krijgen we meestal een lange lijst, maar wanneer we diezelfde

mensen vragen: ‘Ben je een probleemdrinker?’, zeggen ze: ‘Nee’.

Goed kijken naar je gedrag hoeft geen schaamte of schuldgevoel op te

roepen. We zeggen met klem dat je je niet druk moet maken over

etiketten, maar kijken wat er eigenlijk met je aan de hand is als het

gaat om alcohol.

Wat te doen?

Een mogelijke oplossing voor als je alcoholgerelateerde problemen

hebt, is helemaal stoppen. Dat is zeker een redelijke oplossing, en veel

mensen hebben hun alcoholprobleem opgelost door volledig te stop-

pen met drinken. Soms is dit ook de verstandigste en zelfs de ge-

makkelijkste oplossing. Voor mensen met een leverbeschadiging door

alcohol of ziekte kan verder drinken een ernstige bedreiging vormen

van hun leven en gezondheid en is onthouding de verstandigste weg.

Ook degenen die hun drankprobleem al hebben opgelost door hele-

maal niet meer te drinken, raden wij dringend aan dat zo te houden.

Op deze manier weet je tenminste zeker dat alcohol je niet in de

problemen brengt.
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Maar niet iedereen die te veel drinkt wil of kan helemaal stoppen.

Onthouding kan lastig vol te houden zijn. Zelfs na een behandeling

met onthouding als doel, gaan gemiddeld drie van de vier mensen

weer drinken. Sommigen willen ook liever blijven drinken als dat kan.

Om deze en andere redenen proberen mensen hun eigen drinkgedrag

te matigen en onder controle te houden zonder volledig te stoppen.

Hoofdstuk 2 is opgezet om je te helpen bepalen of dat is wat je wilt;

hoofdstuk 3 biedt een aantal vragen die je voor jezelf kunt beant-

woorden en waarmee we je kunnen helpen bepalen wat de kans is dat

matiging iets voor jou is. Als je besluit dat je wilt proberen te minde-

ren, dan is de rest van dit boek voor jou. Het is specifiek opgezet om je

te helpen bij de volgende vijf dingen:

1 Begrijpen hoe alcohol je lichaam en geest beı̈nvloedt en wanneer de

kans op schade aanzienlijk wordt;

2 Je bewust worden van factoren die eraan bijdragen dat je te veel

drinkt en van de mate waarin drank jou de baas is;

3 Begrijpen wat je uit drank haalt dat succesvol matigen of stoppen in

de weg kan staan;

4 Leren wat je kunt doen voordat je drinkt en terwijl je drinkt om te

voorkomen dat je te veel drinkt met de bijbehorende ellende.

5 Leren om op een andere manier voor jezelf te doen wat alcohol voor

je doet.

Maar nu lopen we vooruit op het verhaal.
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