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ROESMIDDELEN IN 
VLAANDEREN 
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Disclosure 

Geen belangen te vermelden met 
betrekking tot dit onderwerp 
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Overzicht 

 Wie gebruikt wat in Vlaanderen 

 

 Vergelijking met andere landen 

 

 Hoe zit het met de artsen 

 

 Wat maakt artsen kwetsbaar 
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Alcohol 
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Alcoholgebruik in Vlaanderen in 2013 

 Afgelopen jaar: 84 % van de >15 jarigen 
o: 88 % en : 80 % 

o Studenten 93 % 

o Onveranderd van 1997 tot 2013 

 

 Dagelijks gebruik: 13 % 
o: 18 % en : 9 % 

o Neemt toe met de leeftijd 

o In 1997 was dit nog 7 % 

 

 Hoeveel ? 
o Gemiddeld 10 eenheden per week 

o: 12 E en : 7 E 

o 55-64 jarigen gemiddeld 14 E per week 
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Riskant en problematisch gebruik 

 Meer dan 10 E/per week: 17 % 1 
o : 25 % en : 8 % 

o Vooral tussen 45 en 64 jaar 
 

 In 2013: problematisch vlg. de CAGE: 10% 
o : 15 % en : 5 % 

o Was 5% in 2001 
 

 Ooit voldaan aan criteria van alcohol-stoornis 
8 % (in 2001) 
 

 Studenten risicokenmerken vlg AUDIT: 50 % 2 
o : 53 % en : 47 % 

 
 

1 WIV, gezondheidsenquete 2016 
2 Rosiers, 2015 
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 CAGE 

1. Have you tried to Cut down 
your drinking ? 

2. Do you get Angry when people 
discuss your drinking ? 

3. Do you feel Guilty about things 
you have done while drinking ? 

4. Do you ever have an Eye-
opener ? 

 
Wie op twee of meer vragen positief antwoordt, heeft 
mogelijk een alcoholprobleem. 



AUDIT 
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Alcohol bij scholieren M.O. 



Alcohol tijdens de zwangerschap (2008-2009) 

 Het jaar voor de zwangerschap: 66 % 

 Tijdens de zwangerschap: 33 % 

 Na de zwangerschap: 48 % 

 

 Jongste leeftijdsgroep (15-24) vaker geen alcohol 

 Tijdens borstvoeding drinkt 43 % alcohol 

 Hogere SES hangt samen met meer alcohol voor, 
tijdens en na de zwangerschap 
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Hoppenbrouwers, 2011 
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In Europa heeft 26 % van de 15 tot 64-jarigen ooit cannabis gebruikt. 

Cannabis 



Cannabisgebruik in Europa 
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Land ooit gebruikt   laatste 12 maand 

  15-64 jaar in %   jongvolwassenen in % 

        

Frankrijk 40,9   22,1 

Duitsland 27,2   13,3 

Nederland 25,6   16,1 

Belgie 15   10,1 

malta 4,3   - 

Turkije 0,7   0,4 

EU 26,3   13,9 
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Psychoactieve medicatie 
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Vergelijkend: Vlamingen 15-64 jaar in 2013 

 3,5 % gebruikte laatste jaar cannabis 

 0,4 % gebruikte laatste jaar cocaïne 

o Van 15 tot 34 jaar = 0,9 % 

o Studenten hoger onderwijs = 4 % 

 0,4 % gebruikte laatste jaar amfetamines 

 0,1 % gebruikte laatste jaar hallucinogenen 

 0,1 % gebruikte laatste jaar NPS * 

 0,3 % gebruikte laatste jaar opiaten 

 84 % gebruikte laatste jaar alcohol 

 

 * Nieuwe psychogene stoffen: GHB, ketamine … 
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Nieuwe psychogene stoffen 
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MIDDELENMISBRUIK BIJ 
ARTSEN 
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Risicoprofiel 

Alcoholgebruik 

o 3% van de artsen drinkt niet (t.o.v. 14 alg. bev.) 

o 12 % van de vrouwelijke artsen drinkt niet (30 % in alg. bev.) 

o Alcoholmisbruik evenveel als in andere gelijkaardige socio-
economische beroepen. 

 

Medicatiegebruik 

o 65 % van de artsen nam in de laatste week medicatie (t.o.v. 42 % 
in alg.bev) 

 

Grote risicofactor: 

o niet gemakkelijk hulp zoeken 

 

 



Middelengebruik bij huisartsen n=626 

 8 % = actuele roker 

meer als: werken in solo praktijk, overmatig alcoholgebruik en het 

gebruik van cannabis  

 14 % drinkt dagelijks alcohol 

o 12 % maandelijks bingedrinken 

o 3 % wekelijks bingedrinken 

 Eén op 3 huisartsen is een risicodrinker.  

meer als: mannelijk geslacht, huidig roken, cannabisgebruik, lange 
werkuren en hoge werkdruk 

 Eén op 5 huisartsen gebruikte het voorbije jaar psychotropica  

meer bij oudere leeftijd en hogere werkdruk 

 4 % gebruikt cannabis en 1 % stimulantia 
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Saeys F, Middelengebruik bij de Vlaaamse huisarts, 2012 



Alcohol bij medische specialisten 

 8 % drinkt geen alcohol 

o : 6 % en : 11 % 

 Alcoholprobleem volgens de CAGE: 18 % 

o : 22 % en : 14 % 

o Anesthesisten: 26 % 

o Psychiaters en gynecologen: 22% 

 1 % hoog risico op AUDIT (score > 15) 

 Riskant drinken verschillend vlg specialisme: 

o Gynecologen: 23 % 

o Psychiaters: 20 % 

o Anesthesisten: 19 % 

  Riskant drinkpatroon neemt toe met de leeftijd 

 
 
Joos et al, Alcohol Use and Hazardous Drinking among Medical Specialists, 2013 
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Joos et al, 2012 
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Meersman, Alcoholmisbruik: zijn artsen immuun? TvG, 2018 
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Middelengebruik bij ASO’s 

National Survey 3000 derdejaars ASO’s met een 60% 
response rate (n=1785) 

 

o 5% rapporteren dagelijks alcohol gebruik 

o 7% rapporteren cannabis gebruik de laatste maand 

o 3.7% rapporteren benzo gebruik de laatste maand 

o 1.4% rapporteren cocaine gebruik de laatste maand 

 

o 80 % is begonnen in de studententijd 

o Benzo’s (31%) en opiaten (23%) tijdens specialisatie begonnen 

 

o Meestal gestart als automedicatie 

 

o Meer bij ASO’s anesthesie, urgentisten en psychiatrie  
 

Hughes et al JAMA 1991 2069-2073 



Oorzaken van A&D misbruik bij artsen 

Vaak familiale geschiedenis van middelenmisbruik 
 

90 % geassocieerd aan een psy-aandoening: 
angststoornis, stemmingsstoornis bij de arts of de 
familie 
 

Persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme, 
idealisme, houden van uitdagingen, sterke wil en 
een zekere overmoed 

Saeys, Middelengebruik bij de Vlaamse huisarts, 2012 



Waarom bij medische beroepen 

 Sprake van een roeping 

 Succes van de job hangt voor een groot deel af van 

relationele kwaliteiten 

 Artsen behandelen zichzelf met een farmacologisch 

optimisme 

 Gemakkelijke toegang tot medicinale drugs 

 Veel stress: tijdsdruk, verplichtingen, risico’s, frustraties 

 Bij artsen en verpleegkundigen : 6,6% burn-out en 
13,5 % loopt risico erop 

 Belangrijkste determinanten: hoge werkdruk, hoge 

emotionele uitputting en rolconflicten. 

 

 

Sofie Vandenbroeck et al, Rapport ‘Studie over burn-out en enthousiasme bij het medisch en verplegend 

personeel in Belgische ziekenhuizen’, 2013: 



Burnout Rates by Specialties 

Source: “Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance Among U.S. Physicians Relative to the General U.S. Population,” 

Archives of Internal Medicine, Aug. 20, 2012 



Prevalentie van psychische problemen 
bij artsen 

 Spanje:  
o 30 % burn-out 

o 28% psychologische problemen 

o 10 à 12 ziek tgv psychologische problematiek of 
verslaving 

o 70 % stressgerelateerde problemen 

o 3 x meer lever-cirrhose 

 

 Engeland 
o Psychologische morbiditeit 27 % (18 % alg.bev.) 

o Zelfmoordgedachten komt voor bij 14% van de 
huisartsen en 5 % van de ziekenhuisartsen 

Catalonian Medical Association, 2000 

NHS studie 1996-1997 

Caplan, R.P. 1994 



 Nederland 
o 11 à 25 % van de artsen emotionele uitputting 

o Geen verschil tussen mannen en vrouwen 

o Risico op zelfdoding 1,3 à 3,4 % hoger dan algemene 
bevolking 

 

 Zwitserland 
o 1 op 5 artsen heeft symptomen van burn-out 

o Zelfmoordgedachten: ooit = 28 %; recent = 5% 

 

 USA 
o 22 % emotionele uitputting (meer vrouwen 28 % dan 

mannen 21%) 

Visser, MR, 2003 

Bouvier, P; 2002 

Linzer, M. 2001 en 2002 

Prevalentie van psychische problemen 
bij artsen 



Studenten geneeskunde 

 45% Burn-out 

o Emotionele uitputting 42,2 % 

oDepersonalisatiegevoelens 25,8 % 

o Verlies aan vertrouwen in eigen competentie 21,2 % 

 

 

 

 

 

 

 
Frajerman A, et coll. Burnout in medical students before residency: Systematic review and meta-
analysis. Oral Communication 04: EPA, Nice, 2018 
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Satisfaction with Work-Life  Balance by Specialty 

Source: “Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance Among U.S. Physicians Relative to the General U.S. Population,” Archives 

of Internal Medicine, Aug. 20, 2012 



Wat is een evenwichtig leven 





Depressie bij medische beroepen 

Depressie komt even veel voor in de medische beroepsgroep als in de 
algemene bevolking: Mannen: 12 à 13 %  Vrouwen: 18% 

Lifetime prevalentie van depressie bij vrouwelijke artsen waren 39% ten 
opzichte van 30% bij vrouwen in dezelfde leeftijd met PhD's 

Hogere cijfers voor studenten geneeskunde (15-30%) en voor stagiaires 
en specialisten in opleiding (30%) 

In onderzoek bleek dat als assistenten in opleiding een depressie 
doormaken, ze 6 keer meer kans lopen dan controles om medicatiefouten 
te maken.  

Andere studies hebben de associatie van depressie met subjectief ervaren 
fouten (o.m. in medicatievoorschriften) bevestigd. 

Shaw DL, Wedding D, Zeldow PB. Suicide among medical students and physicians, special problems of medical students. In: Wedding D, 

ed. Behavior and Medicine. 3rd ed. Hogrefe and Huber: 2001:78-9 (chap 6). 

Fahrenkopf AM, Sectish TC, Barger LK, et al. Rates of medication errors among depressed and burnt out residents: prospective cohort 

study. BMJ. Mar 1 2008;336(7642):488-91. 

West CP, Tan AD, Habermann TM, Sloan JA, Shanafelt TD. Association of resident fatigue and distress with perceived medical errors. 

JAMA. Sep 23 2009;302(12):1294-300. 

Welneret al., Arch Gen Psych, 1979; Clayton et al., J Ad Dis, 1980; Frank & Dingle, Am J Psych, 1999 

Wieclawet al., OccupEnviron Med, 2006; Center et al., JAMA, 2003; Valko& Clayton, Am J Psych, 1975 Kirsling& Kochar, PsycholRep, 1989 



Waarom wij ? 

 Onze terughoudendheid om depressie te herkennen bij onze 
collega’s 

 

 De eerste symptomen zijn vaak lichamelijk en daar blijft men bij 
hangen 

 

 Als men zich hierover wel uit , is er kans om weinig sympathie en 
steun te ervaren van de collega’s  

 

 Prive-problemen zijn vaak belangrijke factoren: 
huwelijksproblemen, processen 

 

 Werkonbekwaamheid om psychische reden wordt vaak niet 
aanvaard door de verzekering 

Myers M, Gabbard G. The Physician as Patient: A Clinical Handbook for Mental Health Professionals. American Psychiatric 

Publishing; 2008. 



En wat met suïcide 

 Artsen zijn verminderd met roken en andere risicofactoren voor 

vroegtijdige sterfte en hebben wereldwijd een lager 

sterfterisico t.g.v. kanker en hart- en vaatziekten ten opzichte 

van de algemene bevolking.  

 Artsen hebben dubbel zo veel kans om te sterven door 

zelfmoord dan de algemene bevolking. (In de VS 400/jaar) 

 Gelijke cijfers voor mannelijke en vrouwelijke artsen (approx 

40/100,000) 

 Vrouwelijke artsen doen minder suïcidepogingen dan hun 

mannelijke collega’s maar even veel geslaagde (tegengesteld 

van de algemene bevolking).  

 

 

 Schernhammer & Colditz Am J  Psychiatry 2004 151: 2295-2302 



En wat met suïcide 

 Bij studenten geneeskunde is na ongevallen, 

zelfmoord de meest voorkomende doodsoorzaak. 

 Met de leeftijd stijgt het aantal zelfmoorden bij 

mannelijke artsen, bij vrouwelijke artsen daalt het 

 Depressie is een belangrijke risico factor, naast 

bipolaire stoornis en alcohol/drug misbruik 

 20 % van de zelfmoorden bij artsen zijn 

geassocieerd met druggebruik 

 40 % is geassocieerd met alcoholmisbruik 



Waarom artsen ? 

Grote terughoudendheid om hulp te zoeken 

 

64% van de huisartsen zou het moeilijk vinden, indien hij 

of zij een alcohol en/of drugprobleem heeft, om als 

huisarts medische hulp te zoeken 

1/3 van de artsen hebben geen dokter 

Professionele houding die kwetsbaar zijn ontmoedigt 

Onzekerheid over vertrouwelijkheid, klachten, inmenging 

van orde of provinciale geneeskundige commissie, 

medische verzekering, wanpraktijken verzekering 

Wanneer men hulp zoekt, is het vaak al zeer ernstig 



Is verslaving behandelbaar ? 

De behandeling van een verslaafde arts verschilt niet van de 
behandeling van een niet-arts.  

Artsen zijn vaak moeilijke patiënten: ze hebben het als 
hulpverlener moeilijk om zich in de rol van patiënt te plaatsen.  

Maar wanneer zij het probleem aanvaard hebben, doen 
artsen het beter dan de gemiddelde bevolking 

Tot 70% keert terug naar de werkvloer.  

Tussen 70 en 90% bereikt een totale abstinentie.  

Men schrijft deze betere afloop toe aan het hoge studieniveau 
en door een hoge motivatie voor abstinentie en herstel 
omwille van belangrijke financiële implicaties  
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Take home message 

 Ons vak kan zeer stressvol zijn. Wees bewust van je eigen 
stress-niveau 

 Zoek naar een goede werk – privé - balans 

 

 Herken bij jezelf de tekenen en symptomen van stress en zoek 
manieren om er beter mee om te gaan 

 

 Vermijd de ”ik kan dat wel alleen” houding 

 

 Zoek intervisie met collega’s 

 

 Heb je symptomen van burn-out, of neemt je gebruik van 
alcohol of medicatie toe, zoek dan zo snel mogelijk hulp 

 

 Elke arts zou een dokter moeten hebben. 

 


