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Alcohol: wat doet het met u?

• Bij een matig gebruik (1-3 glazen) 
geeft alcohol doorgaans een gevoel 
van welbehagen, ontspanning en meer 
zelfvertrouwen.

• Bij een grotere inname (4-7 
glazen) vermindert het reactie- en 
beoordelingsvermogen. Natuurlijke 
remmingen verminderen waardoor men 
bijvoorbeeld luidruchtiger wordt of meer 
risico’s neemt.

• Bij een nog grotere consumptie 
(8-10 glazen) verlopen de 
lichaamsbewegingen moeizamer, 
wisselen emoties snel en kan men zich 
nadien niet alles meer herinneren.

• Bij een extreme inname (10- ... glazen) 
kunnen hart- en ademhalingsstilstand, 
coma en zelfs overlijden optreden door 
de onderdrukking van het normaal 
functioneren van het zenuwstelsel.

Als hierboven over ‘glazen’ wordt gesproken, 
dan worden daarmee standaardglazen 
bedoeld. Een standaard bierglas bevat 
evenveel alcohol als een standaard wijnglas.

Wat zegt de wet over 
alcoholgebruik?

• Rijden onder invloed van alcohol 
(meer dan 0,2 promille alcohol voor 
professionele chauffeurs) is strafbaar.

• Openbare dronkenschap wordt bestraft.

• Bij een ongeval is de werkgever juridisch 
verantwoordelijk, maar als aangetoond 
wordt dat alcohol een rol speelde, kan 
hij, in sommige gevallen, zich verhalen 
op de werknemer.

• De werkgevers en werknemers zijn 
in cao 100 overeengekomen dat elke 
private onderneming een preventief 
beleid inzake alcohol en drugs moet 
opstellen (verplicht sinds 1 april 2010). 
Een preventief beleid inzake alcohol 
en drugs legt een algemeen kader 
vast omtrent wel of niet toegestane 
praktijken. Het bepaalt bijvoorbeeld 
regels over de aanwezigheid en het 
gebruik van alcohol op de werkplek en 
in de kantine van de onderneming en 
het omvat procedures om overmatig en 
chronisch misbruik tegen te gaan.

Wat zijn de risico’s verbonden aan 
alcohol op de werkplek? 

Alcoholgebruik kan op verschillende 
manieren invloed hebben op de werkplek: 

• vermindering van de behendigheid 
• concentratiestoornissen 
• dalend prestatievermogen 
• verhoging van het aantal ongelukken 
• verstoring van de werksfeer 
• vaak te laat komen 
• absenteïsme 
• duidelijke tekens van dronkenschap 

zoals een waggelgang 
• ... 

Wanneer spreken we over 
alcoholafhankelijkheid? 

Bij regelmatig gebruik van steeds 
grotere hoeveelheden kan een persoon 
alcoholafhankelijk worden. We spreken van 
alcoholisme als een drinkpatroon leidt tot 
lichamelijke klachten en/of psychische of 
sociale problemen en indien het verhindert 
dat de bestaande problemen adequaat 
worden aangepakt. 

De betrokkene kan er zich niet van 
weerhouden om alcohol te consumeren 
hoewel hij op de hoogte is van de mogelijke 
negatieve gevolgen zoals problemen met 
de lever, slaapstoornissen, geheugenverlies, 
hersenbeschadiging, relatieproblemen, 
financiële problemen, … 

Ondanks het feit dat alcoholisme door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 
een ziekte erkend wordt, rust er in onze 
maatschappij nog steeds een taboe op het 
onderwerp. 

Hoe kunt u zelf bepalen of uw 
verbruik problematisch is? 

U kunt een inschatting maken van uw 
persoonlijke situatie via de CAGE-test: 

1. Hebt u ooit het gevoel dat u minder 
moet drinken? 

2. Hebben mensen al kritiek gehad op uw 
drankgebruik? 

3. Hebt u zich ooit schuldig gevoeld over 
uw drankgebruik? 

4. Hebt u ooit direct na het wakker worden 
alcohol gedronken om de zenuwen de 
baas te worden, of om van een kater af 
te raken? 

Indien u op minstens twee van bovenstaande 
vragen ‘ja’ antwoordt, is het zoeken van 
professionele hulp aan te bevelen. 

Wat is co-alcoholisme? 

De context waarin een persoon alcoholisme 
ontwikkelt, is belangrijk. In heel wat gevallen 
maken familie, vrienden, collega’s, ... 
onvrijwillig deel uit van de problematiek door 
fouten van de probleemdrinker te herstellen, 
het werk in zijn plaats te doen en uitvluchten 
te vinden voor zijn afwezigheid of gedrag. 

Deze weliswaar goedbedoelde houding 
wordt ‘co-alcoholisme’ genoemd. 

Het probleem van alcoholisme wordt 
hiermee echter niet opgelost. Integendeel, 
coalcoholisme zal een verdere toename van 
het drinkgedrag nog bevorderen.
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Het beperkt gebruik van alcohol is in onze maatschappij algemeen aanvaard. Consumptie 
van grotere hoeveelheden kan echter aanleiding geven tot bepaalde neveneffecten. Attentia 
preventie & bescherming wil u via deze brochure informeren over alcoholisme op het werk. 
Via enkele vragen behandelen we de wettelijke bepalingen, het risicogedrag en de mogelijke 
hulpverleningen.



Hoe reageren als collega? 

• Heeft een collega meer gedronken dan 
toegelaten, laat deze persoon dan zeker 
geen voertuig (zelfs geen fiets) besturen 
of gevaarlijk werk doen. 

• Bij noodsituaties (bewustzijnsverlies, 
ongeval, …) bel 100 of 112 en een 
eerstehulpverlener. Blijf bij de persoon 
in afwachting van de hulpdiensten. Let 
in het bijzonder op voor onderkoeling 
of verstikking door braaksel (leg 
de persoon in de zijdelingse 
veiligheidshouding). 

Hoe reageren als manager? 

• Volg de procedure over alcohol of 
andere drugs uit het arbeidsreglement, 
indien deze procedure bestaat. Zo niet, 
kan met akkoord van de betrokkene, de 
bedrijfsarts en/of sociale dienst van de 
onderneming ingeschakeld worden voor 
verdere opvolging. 

• Spreek de betrokkene aan over de 
problematiek als hij opnieuw nuchter 
is en bespreek de mogelijke gevolgen 
van zijn gedrag voor zichzelf en voor 
de anderen. Moraliseer hierbij niet 
en gebruik geen beschuldigingen of 
waardeoordelen. 

Meer informatie over alcohol- en 
drugsgebruik? 

• De Druglijn: een antwoord op al uw 
vragen over alcohol, drugs, medicijnen 
en andere verslavingen, www.druglijn.be 
of tel. 07/815 10 20. 

• VAD: voor informatie en achtergrond 
kunt u een beroep doen op de VAD v.z.w. 
(Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugsproblemen), tel. 02/423 03 33, 
www.VAD.be 

• Hoeveel is te veel: deze website biedt 
u tests aan, die u helpen in te schatten 
welke risico’s u loopt met uw gebruik van 
acht psychotrope stoffen, waaronder 
alcohol, www.hoeveelisteveel.be. 

Met wie kunt u contact opnemen 
in geval van alcoholproblemen? 

• De huisarts kan u zo nodig doorverwijzen 
naar gespecialiseerde diensten 

• Anonieme Alcoholisten Vlaanderen 
(AA): tel. 03/239 14 15 (24u op 24u), 
www.aavlaanderen.org 

• Het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) in uw buurt, 
bij lokale zelfhulpgroepen, of in de 
ontwenningsafdeling van ziekenhuizen,... 

• De bedrijfsarts en/of de 
preventieadviseur psychosociale 
aspecten (tel. 02/738 75 31) van Attentia. 

Attentia beschikt over meerdere 
informatiefolders met betrekking tot 
diverse aspecten van welzijn op het werk. 
Al deze folders zijn beschikbaar via uw 
klantenbeheerder of u kunt ze in pdf-formaat 
downloaden op www.attentia.be/nl/
documenten-preventie-bescherming

info@attentia.be 
www.attentia.be

Redactie: Attentia, afdeling risicobeheersing, dienst 
ergonomie met medewerking van de cel psychosociale 
aspecten - Illustraties: Yvan Fernandez - Copyright: 
uit deze uitgave mogen geen teksten of afbeeldingen 
worden gereproduceerd of overgenomen zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgever. 
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