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Voorwoord
De stuurgroep Resultaten Scoren is blij u deze handleiding ’Ontwikkeling
internetbehandeling Alcohol de baas’ aan te bieden.
Alcohol de baas is een internetbehandelmodule voor cliënten die problemen hebben met het gebruik van of verslaafd zijn aan alcohol. De
module is ontwikkeld door de afdeling preventie van Tactus Instelling
voor verslavingszorg in opdracht van het zorgvernieuwingsproject
Resultaten Scoren.
Behandeling via internet blijkt (ook) in de verslavingszorg succesvol te
zijn, met name omdat hiermee groepen cliënten bereikt worden die met
het reguliere zorgaanbod geen hulp vragen van de verslavingszorg.
Het opzetten van een internetbehandeling is echter geen sinecure en
vergt een gedegen aanpak. Daarbij komen problemen in de financiering
van deze behandelvorm waarvoor in de nabije toekomst een oplossing
gevonden moet worden om (anonieme) internetbehandeling rendabel te
maken.
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Met behulp van deze handleiding kunt u zelf een internetbehandeling
opzetten. De handleiding richt zich met name op de noodzakelijke stappen die u in uw organisatie moet nemen om internetbehandeling in uw
behandelaanbod op te nemen.
Voor de (website)technische kant moet u uw kennis elders vergaderen.
U kunt dit voor uzelf met een websitebouwer samen doen of u kunt
gebruik maken van de franchiseconstructie die Tactus voor Alcohol de
baas heeft ontwikkeld.

Martinus Stollenga
Voorzitter stuurgroep Resultaten Scoren

April 2007

1.

INLEIDING
Dit boekje is ontwikkeld in het kader van een landelijk ontwikkelproject
van Resultaten Scoren: Ontwikkeling protocol internetbehandeling alcohol. In samenwerking met GGZ Nederland heeft TACTUS de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl ontwikkeld, uitgevoerd en onderzocht.
De ontwikkeling van de internetbehandeling heeft veel tijd in beslag
genomen. Met het schrijven van de teksten werd al in 2002 gestart, de
literatuurstudie volgde en vele overleggen met inhoudsdeskundigen,
internet bouwers, critici en hulpverleners. Het begon met een idee en
naarmate de tijd verstreek, werd het idee concreet en kreeg het steeds
meer vorm. Een intensief samenspel tussen een internetbedrijf en hulpverleningsorganisatie was hiervoor nodig. Deze twee totaal verschillende werelden raakten gaandeweg overtuigd van de ingeslagen weg
en de mogelijkheden.
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De lancering op 21 maart 2005 was een hoogtepunt. Voor alle medewerkers en betrokkenen was het spannend: Melden zich wel cliënten aan?
Laat de techniek ons niet in de steek? Hoe is het oordeel van de cliënten
en de deskundigen? TACTUS had niet voorzien dat het aantal aanmeldingen zo overweldigend zou zijn en dat de pers zo veel belangstelling zou
hebben. Daardoor begaf Alcoholdebaas.nl zich al vrij vlot in een soort van
stroomversnelling, waarbij behoefte bleek aan nieuwe internetbehandelaars en voortdurende verbetering van het programma. Het succes van
Alcoholdebaas.nl is te danken aan de fantastische inzet van alle betrokkenen. Met veel enthousiasme en betrokkenheid is er keihard gewerkt.
Wij zijn blij met het resultaat en willen u graag deelgenoot hiervan
maken. Middels dit boekje informeren we u over het proces dat is doorlopen bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van Alcoholdebaas.
nl. De eerste resultaten van het onderzoek worden beschreven en leerpunten bespoken. We hopen u een aantal handvatten te kunnen bieden
voor als u Alcoholdebaas.nl of een andere vorm van internetbehandeling
gaat opnemen in uw behandelaanbod. De verschillende aspecten van
Alcoholdebaas.nl komen aan bod.
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen
uit de literatuurstudie. Er wordt een definitie gegeven van internet-

behandeling en de resultaten van diverse studies op het gebied van
internetbehandeling worden kort beschreven. Het hoofdstuk eindigt
met een conclusie over de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek.
Het derde hoofdstuk beschrijft eerst de aanleiding voor de ontwikkeling van een internetbehandeling. Daarna worden de 5 onderdelen van
Alcoholdebaas.nl beschreven: de informatieve website, het forum, de
internetbehandeling, de chat en het onderzoek.
Hoofdstuk 4 beschrijft de pilotstudie die is uitgevoerd. De organisatie
en opzet van de studie wordt beschreven, en een samenvatting van de
bevindingen.
Het boekje wordt afgesloten in hoofdstuk 5 met een implementatieplan.
Waar dient u rekening mee te houden als u internetbehandeling wilt
implementeren binnen uw instelling? Naast de bevorderende en belemmerende factoren, wordt ingegaan op het competentieprofiel voor medewerkers, de technische kant van de applicatie en de PR.
We hopen dat u na het lezen van dit boekje net zo enthousiast bent als
wij.
Veel leesplezier!
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2.

LITERATUURSTUDIE
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de internetbehandeling
Alcoholdebaas.nl is een literatuurstudie uitgevoerd door TACTUS en het
NISPA (Nijmegen Institute of Scientist Practitioners in Addication). In dit
hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van deze literatuurstudie.
De volledige studie is te vinden op www.ggzkennisnet.nl.

2.1

INLEIDING
Het internet biedt mogelijkheden voor de hulpverlening. Met internetbehandeling wordt het bestaande hulpaanbod uitgebreid. Internet is
eenvoudig toegankelijk, heeft een groot bereik en kan anonimiteit bewaren. Maar is internetbehandeling ook effectief? Levert het de beoogde
behandelresultaten op? En zijn de resultaten te vergelijken met die van
de traditionele behandeling? Om hier een antwoord op te kunnen geven,
gaat deze literatuurstudie op zoek naar een antwoord op de vraag: Wat
is bekend over de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek?
Allereerst wordt een definitie gegeven van de term internetbehandeling.
In de literatuur wordt een veelheid aan termen en definities gebruikt, dus
een duidelijke afbakening is nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
e-therapy (internetbehandeling), e-health, counseling en zelfhulp.
Daarna volgt een beschrijving van de methode en onder de resultaten
wordt beschreven wat de zoektocht naar literatuur over internetbehandeling heeft opgeleverd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
conclusie over de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek.

2.2

DEFINITIE INTERNETBEHANDELING
De term internetbehandeling is afgeleid van de Engelse term e-therapy,
waarbij de letter ‘e’ staat voor elektronische. In de literatuur worden
diverse Engelse benamingen gebruikt, als: e-health, online counseling,
internet-mediated therapy, internet counseling, computer-mediated
therapy, treatment through the internet en web-based therapy. Deze
verscheidenheid aan terminologie laat zien dat internetbehandeling een
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relatief nieuw verschijnsel is, waarvoor nog geen eenduidige term wordt
gebruikt.
De term e-therapy wordt gebruikt om het proces van interactie tussen
een therapeut en een cliënt te beschrijven, waarbij cliënt en hulpverlener
zich op aparte locaties bevinden en met elkaar communiceren via internet
(Ainsworth, 2000; Manhal-Baugus, 2001). Alleman (2002) voegt daar
nog aan toe dat internetbehandeling als doel heeft het verbeteren van de
gezondheidstoestand van de cliënt.
Het NBCC (National Board for Certified Counselors) maakt onderscheid
tussen verschillende vormen van e-therapy. De interactie tussen hulpverlener en cliënt kan synchroon of asynchroon zijn. Synchroon betekent
dat de interactie direct plaatsvindt, er zit slechts een minimum aan tijd
tussen de reactie van cliënt en die van de hulpverlener. Een voorbeeld
hiervan is chatten. Bij een asynchrone interactie zit er langere tijd tussen
de reactie van cliënt en hulpverlener, bijvoorbeeld bij e-mail contacten.
Het voordeel van asynchrone interactie is dat zowel de cliënt als de hulpverlener de mogelijkheid heeft goed na te denken over de voorgaande
10

correspondentie alvorens een antwoord te geven. Er is geen druk om
snel na te denken (Grohol, 1999). Tevens onthullen cliënten meer persoonlijke informatie via een computer (Alleman, 2002).
Internet counseling via email omschrijft het NBCC (2001) als volgt:
“Asynchronous distance interaction between counselor and client
using what is read via text to communicate”. De definitie van internet counseling komt overeen met de omschrijving van e-therapy.
E-therapy is niet hetzelfde als e-health. E-health wordt door Eysenbach
(2001) omschreven als: “…health services and information delivered
or enhanced through the internet and related technologies…”. Etherapy omvat meer dan het enkel beantwoorden van een vraag of het
geven van informatie, centraal staat het vormen van een persoonlijke en
langere termijn relatie met de hulpverlener (Ainsworth, 2000; ManhalBaugus, 2001).
De term zelfhulp geeft al aan dat de cliënt zelf aan de slag gaat. Bij
zelfhulp is er geen persoonlijk contact tussen hulpverlener en cliënt. Een
zelfhulpprogramma via internet is volledig geautomatiseerd.
In deze literatuurstudie zal worden gesproken over internetbehandeling.
Deze Nederlandse benaming wordt gebruikt in plaats van de Engelse
term e-therapy.

Internetbehandeling wordt gedefinieerd als het vormen van een asynchrone hulpverleningsrelatie tussen professionele hulpverlener en cliënt,
die via internetcommunicatie plaatsvindt. Interactie vindt plaats door
middel van geschreven teksten, deze vormen het communicatiemiddel.
Alleen studies waarbij sprake is van internetbehandeling worden meegenomen; er moet dus persoonlijk contact zijn tussen cliënt en hulpverlener
via internet. De hulpverlener speelt een centrale rol. Studies naar online
zelfhulpprogramma’s of volledig geautomatiseerde interventies worden
buiten beschouwing gelaten. Een aantal interventies dat zich op het
grensgebied bevindt, bijvoorbeeld een zelfhulpprogramma dat wordt
ondersteund door emailcontacten met een hulpverlener, wordt wel
beschreven.
Alleen bij de beschrijving van internetinterventies die specifiek gericht
zijn op alcoholproblematiek wordt breder gekeken. Om een beeld te krijgen van het aanbod op dit terrein, worden alle interventies via internet,
automatisch of niet, met of zonder hulpverlener, bestaande uit advies of
behandeling, meegenomen. Hiermee wordt de plek van internetbehandeling in het totale digitale aanbod duidelijk.
2.3

2.3.1

METHODE
ZOEKSTRATEGIE
Voor het beantwoorden van de vraagstelling is er van mei 2004 tot
en met januari 2005 gezocht in de zoekmachines Medline, Embase,
PsycINFO en de Cochrane Library. Zoektermen die werden gebruikt zijn:
alcohol, substance abuse, dependence, addiction, internet, cognitive
behavioral therapy, cognitive therapy, e-health, e-therapy, online therapy,
web-based therapy, internet counseling.
De searches leverden op losse termen vele hits op. Een aantal voorbeelden: online therapy (Medline 245, PsycINFO 135), internet (Medline 174,
PsycINFO 3149), alcohol (Medline 17849, PsycINFO 1972), alcoholism
(Medline 1041, PsycINFO 2463). De combinatie van zoektermen leverde
echter weinig op: online therapy AND alcohol (Medline 18, PsycINFO 0)
of internet AND alcoholism (Medline 2, PsycINFO 2). Op basis van de
gevonden unieke abstracts zijn artikelen geselecteerd.
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2.3.2

BEOORDELING ARTIKELEN
De methodologische kwaliteit van artikelen is beoordeeld met behulp
van beoordelingsformulieren Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling. De
3 selectiecriteria zijn: (1) Randomized Controlled Trial; (2) Afhankelijkheid
van alcohol of drugs en (3) Type interventie is internetbehandeling.

2.4

RESULTATEN
Goed uitgevoerde studies op het terrein van internetinterventies en
verslavingsproblematiek zijn schaars. Copeland & Martin (2004) voerden
een kwalitatieve overzichtstudie uit naar web-based interventies bij
verslavingsproblematiek. Zij richtten zich specifiek op voorgeprogrammeerde software pakketten zonder of met minimale therapeutische
betrokkenheid. Over internetbehandeling, waarbij dus wel sprake is van
contact met een therapeut, zeggen de auteurs dat door een gebrek aan
empirisch onderzoek geen objectieve uitspraak kan worden gedaan over
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de effectiviteit van online therapie. Bessell, McDonald, Silagy, Anderson,
Hiller & Samsom (2002) spreken in hun systematische overzichtsstudie
naar internetinterventies over een tekort aan wetenschappelijk bewijs op
dit gebied. Volgens de auteurs zijn, door gebreken aan methodologische
kwaliteit en uitvoering van de studies, resultaten niet altijd betrouwbaar.
Ook Manhal-Baugus (2001) noemde al eerder het gebrek aan systematisch onderzoek op het gebied van internetbehandeling.
Ook onze search leverde met de oorspronkelijke 3 selectiecriteria geen
enkel zoekresultaat op. Op het specifieke gebied van internetbehandeling
en verslaving zijn vooralsnog geen vergelijkende studies voorhanden.
Het zoekterrein is daarom verbreed, zowel wat betreft type onderzoek
als type interventie. Er is gezocht naar andere internet interventies op,
met name, het terrein van alcoholproblematiek, die relevante informatie
konden opleveren. Hierbij is zowel in Nederland als daarbuiten gekeken.
Deze bevindingen zullen worden beschreven in paragraaf 2.4.1 en 2.4.2.
Daarna wordt in paragraaf 2.4.3 beschreven welke RCT’s op het gebied
van internetbehandeling wel zijn gevonden. Daarbij is niet langer vastgehouden aan de verslavingsproblematiek, maar gekeken naar de bredere
ggz-problematiek. Dat leverde een achttal interessante studies op.

2.4.1

INTERNETINTERVENTIES BIJ ALCOHOL- EN VERSLAVINGSPROBLEMATIEK IN NEDERLAND
Uitgaande van de definitie van internetbehandeling bestaat er in
Nederland één vorm van internetbehandeling voor mensen met alcoholproblemen. Brijder Verslavingszorg biedt een bestaande leefstijltraining
voor alcohol- en drugsgebruikers ook online aan. De Brijder heeft echter
geen onderzoek gekoppeld aan hun online training, waardoor ze geen
uitspraken kunnen doen of bevindingen kunnen geven over de uitvoerbaarheid of effectiviteit van deze training (Dhr. Bierman, mondelinge
communicatie 07-10-2004).
Naast internetbehandeling, bestaan er in Nederland andere internetinterventies op het gebied van alcoholproblematiek. De drinktest (www.drinktest.nl)
van het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie) is bedoeld voor mensen die regelmatig alcohol drinken
en hun drinkgedrag willen analyseren. De website wordt zeer goed
bezocht. Vlak na de lancering in december 2002 kwamen er al evenveel
bezoekers als verwacht was voor het gehele jaar 2003: ruim honderdduizend. Driekwart van de bezoekers maakt het eerste, oriënterende
deel af en ruim de helft van deze groep rondt vervolgens ook het tweede
deel van de test af. Volgens het NIGZ slaat de voorlichting via internet
goed aan. Dit wordt bevestigd door een effectstudie, uitgevoerd onder
ruim 200 overmatige drinkers (Boon & Huiberts, 2004; Huiberts & Boon,
2003). Zowel de experimentele groep als controlegroep moest de vragen
van de drinktest beantwoorden. Vervolgens kreeg de experimentele
groep het alcoholadvies-op-maat digitaal aangeboden, terwijl de controlegroep een gedigitaliseerde brochure met algemene publieksinformatie
over alcohol bekeek. De resultaten, na 9 maanden, laten volgens Huiberts
& Boon zien dat het online advies-op-maat vaker en beter wordt gelezen
dan een gedigitaliseerde brochure met algemene publieksinformatie
over alcohol. Meer mensen zijn van plan minder te gaan drinken na
het advies-op-maat dan na het lezen van de brochure. En de nameting
laat zien dat 30 procent van de mensen uit de experimentele groep bij
de nameting daadwerkelijk bezig was hun alcoholgebruik te minderen,
tegenover slechts 18 procent uit de controlegroep. Het NIGZ vond ook
een bescheiden gedragseffect. Het alcoholgebruik, gemeten in aantallen
glazen per week, van de experimentele groep was sterker gedaald dan
dat van de controlegroep
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Een andere internetinterventie is www.minderdrinken.nl. ‘Minder
Drinken’ is een online zelfhulpmodule die ontwikkeld is door het
Trimbos-instituut, NIGZ en Jellinek. Naast de zelfhulpmodule biedt
de bijbehorende website ook toegang tot informatie over alcohol,
een bezoekersforum en links met onder andere verwijzingen naar
hulpverleningsinstanties. De doelgroep bestaat uit probleemdrinkers
onder de algemene bevolking vanaf 18 jaar. Minder Drinken biedt
probleemdrinkers ondersteuning bij het zelfstandig veranderen van
hun drinkgedrag (minderen of stoppen). De module is gebaseerd
op cognitief gedragstherapeutische uitgangspunten. De effectiviteit
van de online zelfhulpmodule ‘Minder Drinken’ is onderzocht in
een gerandomiseerd onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden op beknopte wijze gepubliceerd op de website
(www.trimbos-instituut.nl). Volgens de website zijn de eerste resultaten
positief. Deelnemers aan de pilotstudie bleken na de start hun alcoholconsumptie te verminderen. Na zes maanden dronken ze gemiddeld 14,6
glazen (± 1/3) minder per week. Na een jaar was het aantal glazen nog
eens afgenomen met 11,8 per week (27%). Vijftien procent van de pro-
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bleemdrinkers zat na een jaar onder de norm voor verantwoord drinken.
Vooral het drinken van veel glazen alcohol in een korte tijd wordt minder
bij deelnemers aan het zelfhulpprogramma. Naast gezondheidswinst
leidt de interventie, volgens het Trimbos-instituut, mogelijk ook tot
kostenbesparingen. En met het online zelfhulpprogramma wordt een
groep probleemdrinkers bereikt die grotendeels buiten het bereik van de
hulpverlening valt.
Kortom, in Nederland is een aantal interessante initiatieven genomen op
het gebied van internetinterventies bij alcoholproblematiek. Een goede
aanvulling hierop is internetbehandeling zoals gedefinieerd in deze literatuurstudie: een behandeling via internet waarbij persoonlijk contact is
tussen cliënt en hulpverlener. Dat er animo is voor dergelijke interventies
blijkt uit bovenstaande bevindingen.
2.4.2

INTERNETINTERVENTIES BIJ ALCOHOL- EN VERSLAVINGSPROBLEMATIEK IN HET BUITENLAND
Ook in het buitenland zijn geen studies bekend op het gebied van internetbehandeling, zoals gedefinieerd in de literatuurstudie. Er bestaan wel

andere internetinterventies bij alcoholproblemen, in de vorm van online
zelfhulp of geautomatiseerde programma’s. Deze bevindingen zullen
worden beschreven.
Kypri, Saunders, Williams, McGee, Langley, Cashell-Smith, & Gallagher
(2004) onderzochten de efficiëntie van een nieuwe web-based screening en minimale interventie (e-SBI = electronic Screening and Brief
Intervention) voor vermindering van riskant drinken. De onderzoekers
voerden een dubbel blinde RCT uit onder 104 studenten in een natuurlijke setting. De interventiegroep kreeg de 10-15 minuten durende e-SBI en
de controlegroep kreeg alleen een folder. De e-SBI bestaat uit assessment
vragen en persoonlijke feedback. De resultaten laten zien dat e-SBI riskant
drinken onder studenten vermindert in dezelfde mate als minimale interventies dat doen bij algemeen publiek. Na 6 weken drinken deelnemers
die e-SBI ontvingen significant minder dan de controlegroep, hebben ze
minder vaak een zware drinkepisode en minder persoonlijke problemen.
Na 6 maanden bleven de persoonlijke problemen lager, hoewel de verminderde alcoholconsumptie niet langer significant verschilde.
Uit onderzoek van Linke, Brown & Wallace (2004) blijkt de belangstelling
voor de zelfhulp interventie Down Your Drink (DYD), een gestructureerd
6-weken durend programma, voor mensen met overmatige alcohol consumptie. Gedurende een periode van 6 maanden werd een verkennend
onderzoek uitgevoerd. De website DYD is door duizenden mensen bezocht.
80% van de mensen die het programma afrondden waren tevreden over
de interventie en zouden het ook aanbevelen aan een ander. Echter, slechts
6% (n=79) van de deelnemers heeft het complete programma afgerond.
Een andere zelfhulpinterventie is Moderation Management (MM). MM
is een zelfhulpprogramma via internet, voor niet-afhankelijke probleemdrinkers, gebaseerd op cognitieve gedragsinterventies waarbij minderen
of stoppen met alcoholgebruik het doel is (Humpreys & Klaw, 2001).
Humpreys & Klaw beschrijven het verschil tussen deelnemers aan de
internetgroep en de face to face zelfhulpgroep. Individuen die kiezen
voor het online zelfhulpprogramma blijken ernstiger problemen te hebben (onder andere meer drinkdagen per maand, grootste percentage
zware drinkdagen en hoogste score op alcoholafhankelijkheid) dan de
individuen die kiezen voor het face to face programma. De internetgroep
bestond verder uit meer vrouwelijke deelnemers en deelnemers met een
hoger opleidingsniveau, in vergelijking met de face to face groep.
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Hester & Delaney (1997) concluderen dat de computerversie van hun
zelfcontroletraining meer mogelijkheden biedt dan een zelfhulphandleiding: reacties kunnen worden aangepast op basis van de antwoorden
die de cliënt bij de voormeting heeft gegeven, de flexibiliteit bestaat om
te reageren op doelen die de cliënt stelt, er kan individuele feedback
worden gegeven en informatie van een cliënt kan worden bewaard om
door een supervisor te laten bekijken. De resultaten suggereren dat het
internet een geschikt medium kan zijn voor programma’s met als doel
vermindering van alcoholgebruik.
Bovenstaande informatie geeft een indruk van wat verwacht kan worden
van de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl. De bevindingen suggereren dat een nieuwe doelgroep wordt bereikt, er behoefte is aan internetinterventies bij een groot publiek en dat de interventies ertoe leiden dat
mensen minder gaan drinken.
2.4.3

RCT’S
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Nadat het zoekterrein is uitgebreid naar ggz-problematiek in brede zin,
zijn naast de eerder genoemde studies van Hester & Delaney (1997) en
Kypri et al. (2004) zeven randomized controlled trials gevonden. Deze
studies kunnen aanwijzingen en ideeën geven voor (het onderzoeken van)
de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek.

In tabel 1 wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de studies weergegeven. Per item kan er positief (+), gemiddeld (+/-) of negatief (-)
gescoord worden. Als het item niet duidelijk werd weergegeven is dit
aangegeven met een ‘?’.
TABEL 1

METHODOLOGISCHE KWALITEIT ARTIKELEN TOEGEPAST OP RCT’S BIJ INTERNETBEHANDELING EN ANDERE WEB-BASED INTERVENTIES.

Eerste auteur, jaar

Criteria validiteit/betrouwbaarheid
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Carlbring

2003

+

?

-

-

?

+

+/-

?

+/-

+/-

+/-

Celio

2000

+

?

-

-

?

+

+/-

?

+

+/-

+/-

Christensen

2004

+

+

-

-

?

-

+/-

+

+

+/-

+/-

Hester

1997

+

?

-

-

?

+

+

+

+

+/-

+/-

Kypri

2004

+

+

+

-

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

Lange (PTSS)

2003

+

+

-

-

?

+

+/-

+

+

+

+

Lange (burnout) 2003

+

+

-

-

?

+

+/-

+

+

+

+

Tate

2001

+

?

-

-

?

+

+/-

+

+

+

+

Tate

2003

+

+

-

-

?

+

+

+

+

+

+
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Noot:

RCT: 1 = Randomisatie, 2 = blindering van randomisatie, 3 = blindering patiënten, 4 = blindering behandelaars, 5 = blindering effectbeoordelaars, 6 =
vergelijkbaarheid groepen, 7 = drop-out, 8 = intention to treat analyse,
9 = vergelijkbaarheid behandeling, 10 = oordeel, 11 = resultaten/toepasbaarheid en conclusie (Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling, 2002).

In Nederland is door Lange en collega’s onderzoek gedaan naar internetbehandeling bij ‘stress door schokkende ervaringen’ en ‘stress door
werk’. De behandeling voor mensen met rouw en stress door schokkende ervaringen was een Nederlandse primeur. Volgens Lange (www.
interapy.nl) zijn de resultaten buitengewoon goed; zowel statistisch als
klinisch significant.
Het onderzoek van Lange, Rietdijk, Hudcovicova, van de Ven, Schrieken, &
Emmelkamp (2003) naar de effecten van internetbehandeling voor mensen met stress en rouw na schokkende ervaringen, bevestigt het beeld dat
uit eerder onderzoek naar voren kwam. Ondanks een hoog uitvalpercentage, levert de studie toch interessante bevindingen op. Deelnemers uit de
behandelconditie (n = 69) verbeterden significant meer dan deelnemers
uit de wachtlijst controleconditie (n = 32) op traumagerelateerde en algemene psychopathologie. De verbetering die optrad in de behandelconditie
hield stand in de 18-maanden durende folow-up periode (Lange, van de
Ven, Schrieken, & Emmelkamp, 2004).
De internetbehandeling voor mensen met ‘stress door werk’ is op
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dezelfde manier opgebouwd als de internetbehandeling voor posttraumatische stress. Inhoudelijk verschilt de burnout behandeling echter wel
van de PTSS-behandeling. Lange, van de Ven, Schrieken & Smit (2003)
vergeleken in een RCT de behandelgroep met een controlegroep die
alleen psycho-educatie ontving. De resultaten laten significante en grote
effecten zien in de behandelgroep met betrekking tot burnoutsymptomen, angst en depressie. Terwijl in de controlegroep geen afname van
betekenis plaatsvindt. Ook bij dit onderzoek de kanttekening dat het
aantal uitvallers groot is.
Tate, Wing & Winett (2001) vergeleken in een RCT twee 6-maanden
durende internetinterventies gericht op gewichtsverlies: een gedragtherapeutische interventie (n=33) vs. een educatieve interventie (n=32). Ook bij
deze studie een kritische noot over het aantal uitvallers. Ondanks de uitval
zijn de resultaten zeker noemenswaardig. De resultaten laten zien dat de
gedragstherapeutische interventie, waarbij deelnemers wekelijks contact
hadden met hun therapeut, leidt tot significant meer gewichtsverlies dan
de educatieve interventie (p=.005).
Tate, Jackvony & Wing (2003) onderzochten, in navolging van de veelbelovende resultaten uit de eerdere studie, de efficiëntie van een internetprogramma voor gewichtsverlies bij een populatie mensen met het risico
op diabetes. Deelnemers werden random toegewezen aan het standaard

internet programma of internet plus e-counseling. Uit de analyses blijkt
dat bij de e-counseling groep grotere afname was in gewicht (-4.4,
SD=6.2 vs. -2.0, SD=5.7), percentage van oorspronkelijk gewicht (4.8%
vs. 2.2%), body mass index (-1.6, SD=2.2 vs. -0.8, SD=2.1) en tailleomvang (-7.2, SD=7.5 vs. -4.4, SD=5.7) in vergelijking met de standaard
internetgroep.
Onderstaande studies bevinden zich op het grensgebied, wat betreft
de definitie van internetbehandeling. Vaak gaat het om interactieve
gedragstherapeutische programma’s die worden ondersteund met persoonlijke contacten via email of telefoon. Deze worden meegnomen in
de literatuurstudie omdat ze goed aansluiten bij de uitgangspunten van
internetbehandeling en een idee geven over de effectiviteit van dergelijke internetinterventies.
Celio, Winzelberg, Wilfley, Eppstein-Herald, Springer, Dev & Taylor,
(2000) onderzochten in een RCT een gestructureerde, 8 weken durende,
psychoeducatieve interventie voor het reduceren van risicofactoren voor
eetstoornissen, die hoofdzakelijk via internet wordt aangeboden. Het
internetprogramma (Student Bodies) werd vergeleken met een klaslokaalprogramma en een wachtlijst controlegroep. Het internetprogramma
laat bij de nameting en de follow-up meting positieve effecten zien.
Deelnemers aan het internetprogramma maken zich significant minder
zorgen over hun gewicht en figuur in vergelijking met de wachtlijst
controlegroep, zowel bij de nameting (F(2,54)=5.23, p=.008) als bij
follow-up na 6 maanden (F(2,54)=3.38, p=.42). Naast een afname van
ontevredenheid over het lichaam, nemen ook de verstoorde eetattitudes
en gedragingen af.
Christensen, Griffiths & Jorm (2004) onderzochten in een RCT de
efficiëntie van twee internetinterventies voor mensen met depressieve symptomen. De eerste interventie, een psycho-educatieve website (BluePages) verschaft informatie over depressie (n=166). De tweede
website (MoodGYM) biedt cognitieve gedragstherapie voor mensen met
depressie (n=182). Het programma is geautomatiseerd, maar er is wekelijks contact met een interviewer. Een derde interventie, voor de controlegroep, bestond uit wekelijks contact met een interviewer (n=178).
Uit de resultaten blijkt dat de website met cognitieve gedragstherapie leidt tot een afname van de score op depressie (3,2 op Center for
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Epidemiologic Studies depression scale), een vermindering van disfunctionele gedachten en meer kennis van cognitieve gedragstherapie. De website met psycho-educatie leidt tot een afname van de score op depressie
(2,9) en verbetert het begrip ten aanzien van effectieve behandeling van
depressie. Christensen et al. concluderen dat zowel cognitieve gedragstherapie als psycho-educatie via internet effectief zijn in het reduceren
van symptomen van depressie. Hiermee worden de hypotheses bevestigd.
Op één ding na: beide websites werden even effectief bevonden in het
reduceren van depressiesymptomen, terwijl de onderzoekers een groter
effect hadden verwacht bij de website met cognitieve gedragstherapie.
Carlbring, Ekselius & Andersson (2003) vergelijken in een RCT twee zelfhulp
programma’s via internet, aangevuld met therapeutisch contact via email,
voor mensen met een angststoornis. AR (Applied Relaxation) wordt vergeleken met CBT (Cognitive Behavioral Therapy). Beide zelfhulpprogramma’s
hebben een redeljik tot groot effect. Slechts 56% van de deelnemers heeft
echter het programma afgerond.
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2.5

CONCLUSIE
Met behulp van de verzamelde informatie kan antwoord worden gegeven op de vraag ‘Wat is bekend over (de effectiviteit van) internetbehandeling bij verslavingsproblematiek?
Het antwoord op deze vraag is: Zeer weinig tot niets. Maar dat betekent
niet dat de zoektocht niets heeft opgeleverd. Integendeel. Studies over
internetinterventies bij alcoholproblematiek, internetbehandeling bij
ggz-problematiek, zelfhulpprogramma’s via internet en behandelingen
vanachter de computer leveren veel bruikbare inzichten en informatie.
Op basis van de beschreven bevindingen kan geconcludeerd worden dat
internetbehandeling een goede en effectieve vorm van behandeling is.
Internetbehandeling leidt tot minder traumagerelateerde problemen en
angst, afname van lichaamsgewicht en tailleomvang. Met internetbehandeling wordt het beoogde doel van de behandeling bereikt: verbetering
van de totale gezondheidstoestand van mensen.
Deze conclusie kan echter niet hard worden gemaakt met resultaten
uit effectstudies, omdat internetbehandeling binnen de verslavingszorg
een relatief nieuw verschijnsel is. De ontwikkeling is volop in gang
en wetenschappelijk onderzoek is nauwelijks gedaan. Echter, door de
bevindingen van internetbehandeling op andere terreinen te koppelen

aan de bevindingen van internetinterventies bij alcoholproblematiek
lijkt het een meer dan reële verwachting dat internetbehandeling ook
bij alcoholproblematiek effectief zal zijn. Voorwaarde hierbij is dat de
internetbehandeling moet voldoen aan een aantal cruciale aspecten:
•

De interventie bestaat niet alleen uit een informatieve website, maar
bevat ook cognitief gedragstherapeutische elementen.

•

Er is sprake van enige vorm van contact met een therapeut.

•

Reacties zijn altijd afgestemd op het individu; de cliënt ontvangt persoonlijke feedback.

•

Het programma volgt een vaste structuur of protocol.
Het belang van onderzoek naar en het verzamelen van kennis over
internetbehandeling wordt met deze conclusie bevestigd. Het verdient
aanbeveling de effectiviteit van internetbehandeling aan te tonen door
middel van gecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken en op basis
van evidence-based evaluatie. Hiermee kan dan uiteindelijk een onderbouwde, effectieve vorm van hulpverlening worden aangeboden via het
internet.
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3.

BESCHRIJVING INTERNETBEHANDELING
ALCOHOLDEBAAS.NL
Alcoholdebaas.nl bestaat uit vier onderdelen: een informatieve website,
een online lotgenotencontact via het forum, een internetbehandeling
en een (nazorg) chatmodule. De gehele opzet, opbouw en inhoud sluit
aan bij de verschillende motivatiestadia waarin de potentiële cliënt zich
kan bevinden, zoals beschreven door Prochaska & DiClemente (1983).
De behandelmethode is gebaseerd op uitgangspunten uit de cognitieve
gedragstherapie (Rietdijk, 2000). Een vijfde onderdeel van alcolholdebaas.nl
is onderzoek, wat verweven is in de gehele internetbehandeling.
In dit hoofdstuk zal eerst de aanleiding en achtergrond van de internetbehandeling worden beschreven. Daarna komen in paragraaf 2.2 de
verschillende onderdelen van Alcoholdebaas.nl aan bod. In paragraaf 2.3
zal meer gedetailleerd worden ingegaan op de opbouw en werkwijze van
de internetbehandeling.

3.1

3.1.1

WAAROM ONLINE BEHANDELEN?
AANLEIDING
Volgens de Nationale Drug Monitor (Bureau NDM, 2005) en het LADIS
(Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) was in 2004 slechts
3% van de problematische drinkers in Nederland in behandeling. Dat
is weinig. Het lage aantal cliënten dat de hulpverlening bereikt baart
grote zorgen. Maar ook het tijdstip waarop cliënten de hulpverlening
bereiken is zorgwekkend. Vaak wordt de stap naar de hulpverlening pas
na jarenlange problematiek gemaakt. Van de alcohol cliënten die zich
in 2000 meldden bij de Nederlandse ambulante verslavingszorg kampte
43% al meer dan 10 jaar met alcoholproblematiek (Van Alem, Schippers,
Van Vlaanderen, 2002). Hulpverleners in de reguliere behandeling horen
vaak dat mensen al jaren rondlopen met hun alcoholprobleem, maar niet
eerder hulp durfden te zoeken. Men wil er wel wat aan doen, maar de
drempel om hulp te zoeken is te hoog. Volgens het Nationaal Kompas
Volksgezondheid van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) wordt alcoholproblematiek slecht en laat herkend, zowel door
de omgeving als door professionals. Gemiddeld signaleren huisartsen
maar 10% tot 30% van de patiënten met een alcoholprobleem (Tweede
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Kamer, 2004). Ook in ziekenhuizen wordt lang niet altijd de rol van
alcohol als oorzaak van ziekte herkend (NDM, 2005). In 1986 schetst
het kabinet al dat de zorg voor mensen met beginnende alcoholproblemen toegankelijker moet worden. Maar, 15 jaar later, in de alcoholnota
van 2001 concludeert het kabinet dat van deze toegankelijkheid nog
maar weinig is terecht gekomen. Van de groep mensen met een alcoholprobleem zoekt slechts 17% enige vorm van hulp, waarvan maar
3% daadwerkelijk terecht komt bij de verslavingszorg (Partnership
Vroegsignalering Alcohol, 2007). Er zijn talrijke initiatieven ondernomen om vroege hulp te bieden, maar die bleken vaak weinig succesvol
en leidden helaas niet tot het gewenste resultaat. Dit betekent dat de
probleemdrinker er alleen voor staat en zelf initiatief moet nemen. Dat
wordt niet of te laat gedaan. Probleemdrinkers zijn zich vaak wel degelijk
bewust van hun overmatige alcoholgebruik. Ze willen graag veranderen,
maar de stap naar de hulpverlening wordt niet gezet. De vooroordelen
over ‘verslaafd zijn’ en de beschuldigende vingers uit de omgeving zorgen ervoor dat mensen hun probleem liever voor zichzelf houden en/of
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het glashard ontkennen.
Alcoholproblematiek staat meestal niet op zichzelf. Volgens het Minsterie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland levert overmatig
alcoholgebruik onacceptabel hoge schade op: niet alleen voor het individu, maar ook voor zijn directe omgeving en voor de maatschappij als
geheel. Problematisch drinken leidt tot gezondheidsschade, psychosociale problemen, uitval in het arbeidsproces, ongelukken, criminaliteit en
verstoorde relaties met partner en eventuele kinderen.
In 2001 heeft KPMG een voorzichtige schatting gemaakt van de kosten
die alcoholgebruik voor Nederland met zich meebrengt. Het KPMG
schatte de totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van overmatig alcoholgebruik op 2,58 miljard euro (www.minvws.nl). De kosten die overmatige drinkers in de samenleving veroorzaken, kunnen worden beperkt
door eerder ingrijpen in de verslavingscarrière.
Vanuit preventief oogpunt moeten dus alternatieve wegen worden ontwikkeld waardoor problematische drinkers eenvoudig toegang krijgen
tot interventies gericht op het stoppen met of minderen van alcoholgebruik. Probleemdrinkers proberen vaak op eigen initiatief, in de eigen
vertrouwde omgeving, hun alcoholgebruik aan te passen. TACTUS wil

probleemdrinkers hierin faciliteren en hen ondersteuning bieden bij het
veranderen van het drinkgedrag. TACTUS heeft drie pijlers geformuleerd
waaraan de interventie moet voldoen:
1. Niet stigmatiserend
De belangrijkste determinanten voor het niet of pas laat zoeken van hulp
zijn schaamte- en schuldgevoelens en een laag gevoel van eigenwaarde.
Mensen voelen een belemmering die ze weerhoudt de stap naar de
hulpverlening te zetten. Internet biedt hierbij een kans, als actueel en
populair medium. De snelle ontwikkeling van het ‘world wide web’ biedt
een ideale mogelijkheid om interventies aan grote groepen mensen aan
te bieden. Een behandelprogramma via internet verlaagt de barrière om
professionele hulp te zoeken (Ainsworth, 2000).
2. Persoonlijk
Mensen moeten zich persoonlijk aangesproken voelen. Advies en ondersteuning moet aansluiten bij de specifieke situatie van de cliënt. De
cliënt moet ervaren dat hij de moeite waard is om geholpen te worden.
Motiverende gespreksvoering is een belangrijk onderdeel van de internetbehandeling.
3. Professioneel
Er wordt gewerkt met methoden die al jaren gehanteerd worden in de face
to face verslavingszorg en hun effectiviteit hebben bewezen. De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van professionals: hulpverleners, een verslavingsarts en een psycholoog (behandelcoördinator).
Bovenstaande was voor TACTUS en Resultaten Scoren aanleiding om de
internetbehandeling Alcoholdebaas.nl te ontwikkelen.
3.1.2

ACHTERGROND
Het behandelprogramma gebruikt uitgangspunten uit het bio-psychosociale model, cognitieve gedragstherapie en motiverende gesprekstechnieken. Er wordt gewerkt met psycho-educatie, cognitieve herstructurering,
zelfcontrole en exposuretechnieken. Een sterk punt is dat deze methoden in de reguliere face to face behandeling van de verslavingszorg ook
worden gebruikt. Voor de hulpverleners zijn het bekende technieken, die
hun effectiviteit hebben bewezen. De cliënt krijgt huiswerkopdrachten
en wordt gevraagd een agenda bij te houden van zijn of haar drinkgedrag. Reacties van de hulpverlener worden afgestemd op de individuele
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cliënt, mede op basis van de antwoorden die de cliënt tijdens de intake
heeft ingevuld en het gemaakte huiswerk. Volledig automatische reacties
worden door cliënten als onpersoonlijk ervaren en dat willen we voorkomen. Alle standaardteksten die worden gebruikt op de website en tijdens
de behandeling zijn zorgvuldig geformuleerd door hulpverleners met
jarenlange ervaring met alcoholcliënten. De toonzetting is persoonlijk en
ondersteunend. Regelmatige interactie met een hulpverlener is van groot
belang, daarom moedigen we cliënten aan tot continue interactie. De
cliënt krijgt inzicht in de voor- en nadelen van het alcoholgebruik, leert
omgaan met trekmomenten, bepaalt eigen einddoel (minderen of stoppen) en maakt ter afsluiting een actieplan om terugval te voorkomen.
De opbouw van Alcoholdebaas.nl sluit aan bij de verschillende stadia
van gedragsverandering (zie figuur 1) van Prochaska en DiClemente
(1983). Zowel op de website als in de internetbehandeling wordt gebruik
gemaakt van motiverende gesprekstechnieken die aansluiten bij het
motivatieproces en het proces van het bewerkstelligen van gedragsver26

andering.

Permanente uitgang

Voorbeschouwing
Overpeinzing
Beslissing

start

Verandering
Consolidatie
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Tussentijdse uitgang
FIGUUR 1.

PROCHASKA EN DICLEMENTE. FASEN IN GEDRAGSVERANDERING.
In de fase van voorbeschouwing ervaart de drinker nauwelijks of geen
last en heeft geen tot weinig probleembesef van het drinkgedrag: “Nee,
er is niets aan de hand”. In de overpeinzingfase begint dit te ontstaan:
“Misschien heb ik een probleem, ik zal er eens over nadenken”. In de
beslissingsfase wordt een keuze gemaakt: “Ja, ik ga er wat aan doen”.
In de fase van actieve verandering wordt nieuw gedrag geoefend en in
de consolidatiefase wordt nieuw gedrag vastgehouden of is er terugval
in oud gedrag. Afhankelijk van de houding ten opzichte van de terugval,
waarbij ‘jammer, maar geen ramp’ een houding is die gestimuleerd moet
worden, kan de draad weer worden opgepakt.

De website, het forum en deel 1 van de internetbehandeling zijn vooral
gericht op mensen in de voorbeschouwings- en overpeinzingsfase.
De teksten zijn niet-moraliserend, herkenbaar en hoopgevend. De informatie wordt in een objectieve, ‘no-nonsense’ stijl gegeven en op het forum is
ruimte voor het delen van ervaringen en overwegingen met anderen. De
berichten van de hulpverlener geven inhoudelijk objectieve informatie, de
behandelaar stelt open vragen, bekrachtigt positief waar mogelijk, staat
open voor beweegredenen en geeft korte reflecties op wat de cliënt aanlevert. De hulpverlener concretiseert en vraagt door. De internetbehandelaar
maakt gebruik van heretiketteren, positief labelen, reflecteren en hoopgevend schrijven.
Aan het einde van deel 1 komt de deelnemer in de beslissingsfase
en moet een keuze worden gemaakt of hij wil stoppen met drinken,
wil minderen of wil stoppen met verdere behandeling. De hulpverlener
adviseert hoe gedragsverandering kan worden bereikt en helpt de cliënt
te ontdekken wat daarbij nog werkpunten zijn. Daarnaast informeert de
hulpverlener de cliënt over medische risico’s en verwijst zo nodig door. De
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cliënt wordt uitgenodigd concrete doelen te stellen.
Deel 2 van de internetbehandeling omvat de fase van gedragsverandering. De cliënt heeft concrete, meetbare veranderdoelen ten aanzien van
zijn drinken gesteld. De hulpverlener stimuleert het oefenen met nieuw
gedrag en bekrachtigt (pogingen tot) verandering positief. De cliënt
mindert of stopt met drinken.
Vanaf het einde van deel 2 bevindt de cliënt zich in de consolidatiefase.
De deelnemer heeft een ander drinkgedrag geleerd, maar kans op terugval is nog wel aanwezig. Risicosituaties en mogelijke terugvalscenario’s
worden besproken. De hulpverlener bekrachtigt vooruitgang positief
en de voordelen van niet of minder gebruiken worden meer expliciet
gemaakt. Het geleerde wordt samengevat.
Bij terugval van cliënt tijdens of na behandeling worden versneld de
fasen van deel 1, deel 2 en follow-up doorlopen: de terugval wordt
geanalyseerd. De cliënt wordt gemotiveerd om de draad weer op te pakken en de terugval te benoemen als leerervaring.
Voorwaarden voor gedragsverandering bij de cliënt zijn: geloof in eigen
kunnen, gevoel van eigenwaarde en probleembesef, kennis van eigen
problemen en bezorgdheid hierover. Om de deelnemers te ondersteunen
in de verschillende fasen van motivatie worden de twee basisprincipes

van motiverende gespreksvoering gehanteerd. Dat is enerzijds onvoorwaardelijke acceptatie: niet moraliseren, cliënt zelf laten beslissen, besluit
respecteren; en anderzijds constructieve confrontatie: bewustmaking en
versterking, feitelijke informatie en objectief advies bieden. In paragraaf
3.2 zal duidelijk worden hoe de verschillende fasen onderdeel zijn van
Alcoholdebaas.nl.

3.2

DE 5 ONDERDELEN VAN ALCOHOLDEBAAS.NL
Alcoholdebaas.nl bestaat uit vijf onderdelen: een informatieve website,
een online lotgenotencontact via het forum, een internetbehandeling,
een (nazorg) chatmodule en het onderzoek. Hieronder volgt een
beschrijving van de verschillende onderdelen.

3.2.1

DE WEBSITE
Op de website Alcoholdebaas.nl (zie figuur 2) is uitgebreide, gerichte
informatie te vinden over overmatig alcoholgebruik (zie figuur 3). Alle
informatie op de website wordt gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk aangeboden. De informatie is niet veroordelend, maar ondersteunend en
motiverend geschreven. De bezoeker moet zich er in herkennen en zich
aangesproken voelen: ‘Ik ben niet de enige met een alcoholprobleem en
er is wel wat aan te doen’. De informatie wordt gerubriceerd aangeboden,
waardoor het eenvoudig te vinden is. Ook zijn ervaringen van anderen
te lezen. Er is getracht bezoekers het gevoel te geven dat ze de moeite
waard zijn en dat TACTUS, als deskundige op het gebied van verslaving,
hen graag informeert en ondersteunt. Aanmelden of inloggen is niet
noodzakelijk bij het bezoeken van de website. Het informatieve gedeelte
is voor iedere website bezoeker toegankelijk.
De informatie op de website speelt ook een rol tijdens de internetbehandeling. Cliënten ontvangen regelmatig een link naar informatie op
de website die op hen van toepassing is, bv: uw kinderen of alcohol en
medicatie.

29

30

FIGUUR 2.

WEBSITE HOMEPAGE

FIGUUR 3.

WEBSITE INFORMATIE

3.2.2

HET FORUM
Iedereen kan anoniem deelnemen aan het forum. Het forum is een
gedeelte op de website waar berichten kunnen worden uitgewisseld en
ervaringen kunnen worden gedeeld; een lotgenotencontact zonder tussenkomst van een hulpverlener. Het is voor iedereen bereikbaar, zowel
voor deelnemers aan de internetbehandeling als voor mensen die niet
deelnemen. Tevens kan iedereen alle berichten lezen die er geplaatst
worden. Het forum staat onder supervisie van een moderator die ingrijpt
als deelnemers zich niet aan de regels houden. In de praktijk komt dit
zelden voor. De ruim 400 leden van het forum reageren op een positieve
en ondersteunende wijze op elkaar. Er worden serieuze en betrokken
gesprekken gevoerd.
Aan de berichtenuitwisseling op het forum is te zien dat de deelnemers
zich in verschillende stadia van gedragsverandering bevinden. De één
durft nog niet zo goed en kijkt wat mee. De ander zoekt ondersteuning
bij lotgenoten, zonder deel te willen nemen aan de internetbehandeling.
Andere deelnemers van het forum overwegen zich aan te melden bij
Alcoholdebaas.nl. Cliënten die bezig zijn met de internetbehandeling
gebruiken het forum om hun vreugdes en frustraties te kunnen delen. En
cliënten die de behandeling hebben afgerond, willen hun succeservaringen graag delen of vinden er steun om hun behandelresultaat te kunnen
consolideren. Hieruit blijkt dat het forum meerdere functies vervult.
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FIGUUR 3.1

FORUM

3.2.3

DE INTERNETBEHANDELING
De internetbehandeling is ontwikkeld voor iedere volwassene die meer
wil weten over zijn of haar alcoholgebruik of al besloten heeft hier iets
aan te doen: stoppen met drinken of minderen. Ook is de behandeling
geschikt voor mensen die terugval in veel drinken willen voorkomen.
Als blijkt dat een cliënt onvoldoende baat heeft bij internetbehandeling,
dan wordt deze tijdens de behandeling in overleg met zijn hulpverlener
verwezen naar een meer passend hulpaanbod. De hulpverlener stelt in
dat geval altijd bemiddeling bij de verwijzing voor. Indien de cliënt daar
gebruik van wenst te maken kan er overleg met de instelling plaatsvinden om voor een soepele overdracht te zorgen.
Op de website kunnen cliënten zich aanmelden voor de internetbehandeling. Voordat de cliënt kan starten met de intake vragenlijst, dient
hij akkoord te gaan met de regels voor deelname. In de regels staat
onder andere dat de behandeling wordt aangeboden conform de Wet
Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de deelnemer ouder
moet zijn dan 18 jaar, indien cliënt langer dan 4 weken niets meldt de
behandeling wordt stopgezet en de gegevens worden gebruikt voor
onderzoek. Aanmelding geschiedt vervolgens door middel van het invullen van de intake vragenlijst. Nadat de vragen zijn ingevuld en verstuurd
kan de deelnemer direct inloggen. Met zijn zelf verzonnen aanmeldnaam
en wachtwoord heeft de cliënt toegang tot zijn eigen dossier (zie figuur
4). Het dossier vormt de basis van alle communicatie. De cliënt kan hier
berichten ontvangen van en versturen naar de hulpverlener. Ook de
huiswerkopdrachten worden via het dossier verstuurd en gemaakt, net
als de dagelijkse registratie van het alcoholschrift.
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FIGUUR 4.

CLIËNTDOSSIER

Het doel van de internetbehandeling is het minderen of stoppen met overmatig alcoholgebruik, waardoor verbetering op alle leefgebieden plaatsvindt:
•

Voorkomen van uitval in het arbeidsproces;

•

Verbeteren van het maatschappelijk functioneren;

•

Voorkomen van schade op langere termijn op psychisch, lichamelijk en
sociaal gebied;

•

Verhogen van de kwaliteit van leven;

•

Terugdringen en voorkomen van alcoholgerelateerde klachten;

•

Ontwikkelen van motivatie voor gedragsverandering;

•

Gedragsverandering;

•

Ontwikkelen en beheersen zelfcontroletechnieken;
Kunnen omgaan met terugval;
Kunnen voorkomen van terugval.
De internetbehandeling omvat een gestructureerd behandelprogramma
waarbij de cliënt persoonlijke begeleiding krijgt van een professionele
hulpverlener via het internet. Persoonlijke begeleiding en afstemming op
het individu is belangrijk, om goed aan te kunnen sluiten bij de diversiteit
van onze doelgroep. Interactie verloopt asynchroon, dat betekent dat
er tijd zit tussen de reactie van cliënt en hulpverlener. Beide zitten niet
gelijktijdig achter de computer. Asynchrone interactie heeft als voordeel
dat zowel de cliënt als de hulpverlener de mogelijkheid heeft goed na te
denken alvorens een antwoord te geven. Er bestaat geen druk om snel
een antwoord te formuleren. De cliënt kan ook zelf bepalen wanneer
het beste moment is om te starten met internetbehandeling en op welke
tijdstippen hij wil werken aan de diverse onderdelen.
Meer informatie over de verschillende delen en opdrachten van de internetbehandeling wordt beschreven in paragraaf 3.3.

3.2.4

CHAT
De (nazorg) chat wordt momenteel ontwikkeld. De chat is bedoeld als
vorm van zelfhulp. Cliënten kunnen hiervoor kiezen naast, voor, na, of
zelfs in plaats van de internetbehandeling. Een groep deelnemers komt
op een vast tijdstip bij elkaar in een chatroom en wisselt daar ervaringen
uit, onder leiding van een gespreksleider. Deze gespreksleider is een
vrijwilliger en ervaringsdeskundige die voor coaching kan terugvallen
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op een medewerker van Alcoholdebaas.nl. Meer hierover zal worden
beschreven in paragraaf 3.3 bij ‘nazorg’.
3.2.5

ONDERZOEK
Parallel aan de internetbehandeling loopt een wetenschappelijk onderzoekstraject. Er zijn 6 meetmomenten voor het onderzoek ingebouwd,
als onderdeel van de internetbehandeling:
1. Intake vragenlijst
2. Tussenmeting (na deel 1)
3. Motivatiemeting (voor aanvang deel 2)
4. Nameting
5. Follow-up 6 weken na afronding
6. Follow-up half jaar na afronding
Er is dus voortdurend sprake van dataverzameling en het meten van
resultaten. In de regels voor deelname worden cliënten geïnformeerd
over het onderzoekstraject en dienen zij akkoord te gaan met deze voor-
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waarde, alvorens gestart kan worden met de internetbehandeling.
Met behulp van de resultaten wordt de internetbehandeling verder ontwikkeld en voortdurend verbeterd. In de toekomst is een studie mogelijk
naar de voorspellers van een succesvolle internetbehandeling, waarmee
kan worden onderzocht welke groep cliënten het meeste baat heeft bij
de internetbehandeling. Speelt opleidingsniveau een rol? Of motivatie?
Met de bevindingen kan vervolgens een aanpassing worden gedaan of
een alternatief worden ontwikkeld voor andere doelgroepen. Ook kunnen de onderzoeksgegevens interessante bevindingen opleveren voor
de face to face praktijk van de verslavingszorg. Kortom, de internetbehandeling is een vorm van evidence based werken waarbij structureel
waardevolle informatie wordt verzameld.
Voordeel van internetcommunicatie is tevens dat alle berichten ‘zwart
op wit’ staan. Daardoor kan de stijl van de verschillende behandelaren eenvoudig onderling vergeleken worden. Alcoholdebaas.nl streeft
naar eenheid in de manier van behandelen, zowel inhoudelijk als wat
betreft schrijfstijl. Het internet en de dossier bieden hiertoe prima
mogelijkheden. Tijdens de diagnostiekvergadering houden de coaches
en behandelcoördinator zicht op de werkwijze van de behandelaren.
Waar nodig wordt een individuele internetbehandelaar aangestuurd

of wordt tijdens een gezamenlijk overlegmoment aandacht besteedt aan
de eenheid.
3.3

BEHANDELVERLOOP INTERNETBEHANDELING
De internetbehandeling bestaat uit 2 delen. Deel 1 is gericht op diagnostiek, functieanalyse en educatie. Deelnemers krijgen de kans om eerst
hun alcoholgebruik nader te bekijken, zonder het direct te veranderen.
De nadruk ligt op inzicht in eigen gebruik en het motiveren van de cliënt
voor verandering van drinkgedrag en voor behandeling. Inzicht in het
eigen gebruik is een eerste stap naar verandering van het alcoholgebruik.
Deel 1 wordt afgesloten met een persoonlijk advies. Als zich tijdens
deel 1 alarmerende situaties voordoen, dan wordt direct ingegrepen.
Cliënten worden verwezen naar een arts, indien de cliënt psychiatrische
of medische zorg behoeft zoals in geval van risico op een alcoholinsult of
delirium, suïcidaliteit of psychose. Ook als de cliënt veel drinkt in combinatie met slecht eten, maag- en darmklachten wordt een bezoek aan de
huisarts geadviseerd.
Na deel 1, kan de cliënt doorstromen naar deel 2. Als deelname aan
de internetbehandeling niet verantwoord is, dan wordt de behandeling
zo snel mogelijk stop gezet. Er zijn een aantal redenen om cliënten de
toegang tot deel 2 te weigeren:
1. Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek met kans op
decompensatie bij minderen of stoppen.
2. Als er kans is op ernstige lichamelijke problematiek bij minderen of stoppen.
3. Als tijdens deel 1 is gebleken dat cliënt de huiswerkopdrachten niet
begrepen heeft.
4. Als de cliënt geen verantwoorde veranderdoelen kan of wil stellen.
Als er sprake is van één van de 2 eerstgenoemde redenen wordt de client doorverwezen naar face to face behandeling, omdat die vorm beter
aansluit bij de ernst van de problematiek.
De cliënt kiest in deel 2, in overleg met de hulpverlener, zelf het uiteindelijke doel: stoppen met drinken of minder drinken. In deel 2 werkt de
cliënt, door middel van huiswerkopdrachten, aan gedragsverandering.
De looptijd van het behandelprogramma varieert, afhankelijk van het
tempo waarin de cliënt werkt. De gemiddelde duur van de behandeling
is 3,5 maand.
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DEEL 1

3.3.1

Het eerste deel van de internetbehandeling bestaat uit 4 opdrachten, 2
vragenlijsten en een aantal tussentijdse contacten. Deze onderdelen zullen in chronologische volgorde worden toegelicht.
INTAKE VRAGENLIJST

1.

De intake vragenlijst levert informatie op ten behoeve van de diagnostiek
en de nulmeting. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen, bestaande uit:

2
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•

Demografische gegevens

•

Alcoholgebruik: weekregistratie, CAGE

•

Gezondheid: medicatie, lichamelijke klachten, bijgebruik

•

Behandelgeschiedenis: alcohol problematiek, psychische klachten

•

Motivatie (MfT)

•

Readiness to Change (RCQ)
OPDRACHT VOOR- EN NADELEN
De voordelen die de cliënt ervaart en de redenen waarom de cliënt drinkt,
vormen samen de beloning voor het alcohol drinken. Vaak is er sprake
van prettige gevolgen. De nadelen zijn niet direct merkbaar en worden
pas later ervaren. Nadelen worden in eerste instantie naar de achtergrond
geschoven. Daarom is het belangrijk de cliënt te laten onderzoek wat de
voor- en nadelen zijn van zijn drinkgewoonte, zeker als iemand in het
stadium van overpeinzing verkeert.
De opdracht bestaat uit een aantal stellingen, zoals: ‘Ik kan me beter
ontspannen’ en ‘Ik heb problemen thuis door drank’. De cliënt vinkt de
stellingen aan die op hem van toepassing zijn.

Zo krijgen zowel cliënt

als hulpverlener inzicht in de voor- en nadelen van de drinkgewoonte.
De functie van het alcoholgebruik wordt zichtbaar. Nadat de opdracht
is gemaakt, krijgt de cliënt nog de vraag een top 3 samen te stellen van
zijn voor- en nadelen.

3.

OPDRACHT ALCOHOLSCHRIFT INVULLEN
Gedurende de hele internetbehandeling houdt de cliënt dagelijks een
alcoholschrift bij. In het alcoholschrift registreert de cliënt de momenten
waarop hij trek had in alcohol en de momenten waarop hij heeft gedronken. Als de cliënt heeft gedronken, vult hij ook in welke drank hij heeft
gedronken en hoeveel standaardglazen. De cliënt krijgt het advies om te
kijken hoe laat het is op het moment dat hij trek ervaart of drinkt en dit
op te schrijven op een kladje. Het is de bedoeling dat de cliënt op een
later tijdstip zijn online alcoholschrift invult.

4.

OPDRACHT BESCHRIJF HET MOMENT
De opdracht ‘Beschrijf het moment’ is onderdeel van het invullen van het
alcoholschrift. De cliënt wordt gevraagd een aantal van de geregistreerde
momenten gedetailleerd toe te lichten. Deze analyse gebeurt aan de
hand van drie onderdelen: gedachten, gevoel en gedrag.

5.

OPDRACHT TREK EN DRINKLIJST
De opdracht ‘Trek en drinklijst’ is bedoeld om de drinkgewoonte van de
cliënt verder te onderzoeken. De cliënt krijgt een vragenlijst bestaande
uit 44 situaties, gedachten of gevoelens. De cliënt geeft per item aan
hoeveel trek in alcohol hij heeft: geen, nogal of heel erg. Daarnaast geeft
de cliënt aan hoe dikwijls hij gaat drinken in die situatie, op dat gevoel,
bij die gedachte. Voorbeelden van situatie zijn: als ik op vakantie ben,
als ik mensen zie drinken of als ik eenzaam ben. Voorbeelden van gevoel
zijn: eenzaam, boos of somber. En een voorbeeld van een gedachte die
kan leiden tot drinken is: als ik vind dat ik er één verdiend heb.

6.

VRAGENLIJST TUSSENMETING
Aan het eind van deel 1 wordt de cliënt gevraagd zijn mening te geven
over het programma, aan de hand van een aantal evaluatievragen.
Daarnaast wordt de cliënt opnieuw gevraagd naar zijn veranderingsbereidheid, aangezien deel 1 gericht is op het motiveren van de cliënt voor
verandering.
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3.3.2

DEEL 2
Het tweede deel van de internetbehandeling bestaat uit 5 opdrachten, 2
vragenlijsten en een aantal tussentijdse contacten. De onderdelen zullen
in chronologische volgorde worden toegelicht.

7.

OPDRACHT DOEL STELLEN
In deze opdracht stelt de cliënt zichzelf een doel; minderen of stoppen
met drinken. Aan de hand van de opdracht wordt de cliënt gevraagd zijn
doel SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) te formuleren. De cliënt geeft bijvoorbeeld heel concreet aan per
wanneer hij wil stoppen, wat het maximum aantal glazen per dag en
week is en welke dagen hij niet wil drinken. Samen met de hulpverlener
wordt de haalbaarheid besproken en het doel eventueel bijgesteld. Ook
stelt de cliënt zichzelf al een concrete beloning in het vooruitzicht mocht
hij zijn doel behalen.
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8.

VRAGENLIJST MOTIVATIE
De cliënt vult de Motivation for Treatment (MfT) vragenlijst in.

9.

OPDRACHT ANDERS DENKEN
De cliënt formuleert bij deze opdracht helpende en niet-helpende gedachtes die hij heeft. Met niet-helpende gedachten worden gedachten bedoeld
die de cliënt heeft en die hem niet helpen bij het stoppen of minderen
met alcohol drinken. Bijvoorbeeld: wat maakt één drankje nou uit? Door
de niet-helpende gedachten op te sporen gaat de cliënt ze herkennen. In
de opdracht leert de cliënt de niet-helpende gedachten om te zetten in
helpende gedachten, zoals: ‘elke dag zonder alcohol is er één’ of ‘ik ben
het waard om niet te drinken’.

10.

OPDRACHT ANDERS DOEN
De opdracht Anders doen vraagt de cliënt dingen te bedenken die hij
kan gaan doen als hij trek heeft in alcohol. Veelal gaat het om alledaagse
bezigheden, zoals: de was gaan doen, een douche nemen, met de hond
wandelen of een vriendin bellen. In deze fase, de besluitvorming, moet
de cliënt geloven dat hij in staat is om te veranderen. Het is belangrijk dat
hij haalbare doelen nastreeft en zelf een actieve rol heeft bij het kiezen
van de stappen.

11.

OPDRACHT BESLISSINGEN
De opdracht Beslissingen is een leesopdracht, bestaande uit een beschrijving van zeven beslissingsmomenten die iemand doorloopt voordat hij
alcohol gaat drinken. De educatieve tekst geeft de cliënt inzicht in de
beslissingsmomenten en biedt handvatten daarmee om te gaan.

12.

OPDRACHT ACTIEPLAN MAKEN
In de laatste opdracht schrijft de cliënt een samenvatting van wat hij
geleerd heeft tijdens de behandeling. Hij beschrijft zijn risicogedachten,
gevoelens, gedrag en de voor hem helpende gedachten. De cliënt werkt
een actieplan uit, dat kan worden ingezet op het moment dat hij trek
heeft.

13.

VRAGENLIJST NAMETING
Direct na afloop van de behandeling wordt de cliënt opnieuw gevraagd
naar een weekregistratie van het alcoholgebruik, zijn gezondheid, motivatie, veranderingsbereidheid en mening over het tweede deel van de
internetbehandeling.
TUSSENTIJDSE CONTACTEN
Naast de dertien standaard contacten, vindt er ook tussentijds contact
plaats tussen cliënt en hulpverlener. De reden en inhoud van dergelijke
bericht varieert sterk. Het kan gaan om een bericht waarin één van beide
meldt dat hij op vakantie is. Maar de cliënt kan ook tussentijds een
vraag hebben of even van zich af willen schrijven. De hulpverlener zal
ook tussendoor reageren op het ingevulde alcoholschrift van de cliënt of
op een opdracht. In deze berichten maakt de hulpverlener gebruik van
motiverende gesprekstechnieken en psycho-educatie.
Gemiddeld geeft de hulpverlener zeventien extra berichten, verspreid
over deel 1 en 2, naast de standaard onderdelen van de internetbehandeling. Het totaal aantal contacten komt daarmee op dertig.
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3.3.3

NAZORG
Als standaardonderdeel van de behandeling neemt de hulpverlener 6
weken en 6 maanden na afloop van de internetbehandeling nogmaals
contact op met de cliënt. Deze follow-up contacten zijn bedoeld als vorm
van nazorg en als meetmomenten voor het onderzoek.
De hulpverlener vraagt de cliënt hoe het gaat met zijn of haar alcoholconsumptie. Daarnaast worden individuele vragen toegevoegd op basis
van de voortgang die cliënt maakte in de behandeling. Bijvoorbeeld:
“Beste Linda, het is nu 6 weken geleden dat je de behandeling hebt
afgerond. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Lukt het je nog om drie
keer per week te gaan sporten?”
Aan de hand van de vragenlijst wordt de cliënt gevraagd terug te blikken op de leermomenten en het resultaat van de internetbehandeling.
Daarnaast worden er vragen gesteld over de huidige situatie van de
cliënt, met betrekking tot bijgebruik, gezondheid, alcoholgebruik en
veranderingsbereidheid.
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Naast het vaste onderdeel van de behandeling, bestaan er nog 3 vormen
van nazorg:
1.

INDIVIDUELE NAZORG
Indien de cliënt wel voortgang heeft geboekt in de behandeling, maar
extra ondersteuning nodig heeft bij de consolidatie biedt Alcoholdebaas.
nl 6 weken extra ondersteuning na afronding van het programma. De
cliënt blijft in deze periode registreren en momentbeschrijvingen maken
en de hulpverlener schrijft hierop wekelijks een reactie.

2.

LOTGENOTENFORUM
Via de website hebben bezoekers 24 uur per dag toegang tot een forum.
Het forum biedt lotgenoten de mogelijkheid met elkaar in contact te
komen en ervaringen uit te wisselen. Het is voor iedereen toegankelijk,
zowel voor deelnemers aan de internetbehandeling als voor mensen die
niet deelnemen. Het forum staat onder supervisie van een moderator, dat
maakt het een veilige plek voor lotgenotencontact. Het forum is populair
onder de deelnemers. Het Alcoholdebaas.nl forum telde binnen een jaar
600 leden. De duur waarop mensen actief zijn op het forum varieert
van een aantal weken tot meer dan een jaar. Vanuit andere websites

wordt regelmatig naar het Alcoholdebaas.nl forum verwezen. De leden
reageren op een positieve en ondersteunende wijze op elkaar. Er worden
serieuze en betrokken gesprekken gevoerd, die veel mensen een steun
in de rug bieden om met hun eigen gedragsverandering aan de slag te
gaan en om dit vol te houden. Bij afronding van de behandeling wordt
het forum altijd aangeboden als optie voor nazorg.
3.

CHATGROEPEN
De chatgroepen gaan werken volgens de zelfhulpprincipes en kunnen
goed worden ingezet ten behoeve van nazorg. ‘Hulp naar zelfhulp’ is de
gedachte, door gesprekken en ontmoeting. Leden van zelfhulpgroepen
spreken open en vrij over zichzelf, eigen successen en vreugdes, maar
ook over zorgen, behoeften en problemen. Leden luisteren naar ervaringen van elkaar. Vertrouwen in de groep is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zelfhulp is een zeer krachtig instrument. Door verslaving getroffen mensen, komen vrijwillig samen. Ze bouwen op grond van hun eigen
verantwoordelijkheid en getroffenheid een gemeenschap van lotgenoten
die elkaar steunt, om de weg uit de verslaving samen te bewandelen en
elkaar uit te dagen persoonlijke groei door te maken. Respect voor de
ander is het centrale uitgangspunt voor de chatgroepen.
Er is een directe online berichtenuitwisseling tussen de groepsleden. Een
chatgroep is geopend op vaste dagen en voor een vooraf vastgestelde
tijdsduur. Er zijn maximaal 8 à 10 deelnemers per groep. Iedere chatbijeenkomst heeft een min of meer vaste indeling en er wordt een relevant
thema gekozen waarover de leden met elkaar van gedachten willen wisselen. De groep is ‘half-open’. Nieuwe deelnemers worden ‘gescreend’
en toegelaten door de groepsleden. Iedere chatgroep wordt begeleid
door een gespreksleider. Deze gespreksleider is zelf ook cliënt; hierin
schuilt direct de kracht van deze zelfhulp.
Een eerste chatgroep wordt momenteel opgezet, in de vorm van
een pilotproject. Deze pilotgroep beperkt zich tot deelnemers die
Alcoholdebaas.nl hebben afgerond en richt zich op nazorg. Na evaluatie
van deze eerste pilot zullen er meer groepen volgen en deze zullen voor
meer of andere mensen toegankelijk worden. Uiteindelijk kan iedereen
die wenst deel te nemen aan een chatgroep over alcoholproblematiek
deelnemen. Zowel cliënten van Alcoholdebaas.nl als niet-cliënten.
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4.

PILOT RESULTATEN
Naast de literatuurstudie, zijn 2 pilotstudies uitgevoerd. De eerste pilotstudie is uitgevoerd voordat de internetbehandeling online ging, met
een aantal cliënten van TACTUS. De tweede pilot, in de vorm van een
uitvoerbaarheidstudie, is gestart op het moment dat de internetbehandeling online ging, op 21 maart 2005. De opzet van pilot studie 1 en
2 wordt beschreven in paragraaf 3.1 en 3.2. In paragraaf 3.3 worden
vervolgens de bevindingen beschreven ten aanzien van de doelgroep
die wordt bereikt met Alcoholdebaas.nl en in paragraaf 3.4 de eerste
behandelresultaten. In de laatste paragraaf worden nog wat statistieken
genoemd over het aantal bezoeken aan de website en de bezoekers.

4.1

PILOT STUDIE 1
Voor aanvang van de eerste pilot studie zijn in een pretest alle teksten,
de website en de behandeling bij de doelgroep getest op duidelijkheid,
begrijpelijkheid en technisch functioneren. Hieraan hebben zo’n 25 mensen meegewerkt, variërend van potentiële cliënt, tot familielid, huisarts
en verslavingsdeskundige. Op basis van de bevindingen, zijn zowel op
de website als in de internetbehandeling verbeteringen aangebracht.
Toen kon de daadwerkelijke pilot van start gaan. In de eerste pilot studie
hebben 3 cliënten de totale internetbehandeling gevolgd. De cliënten
zijn geworven bij de ambulante afdeling TACTUS. We hebben cliënten
gevraagd naast hun reguliere hulpverlening ons programma te willen
volgen, om de internetbehandeling te testen op gebruiksvriendelijkheid,
duidelijkheid en technisch functioneren.
De cliënten waren niet anoniem en zijn halverwege de behandeling en
na afloop geïnterviewd door de onderzoeker over hun ervaringen met de
behandeling. Ook de digitale hulpverlener heeft na afloop van de behandeling een gesprek gehad met de cliënt om te toetsen hoe de virtueel
verkregen informatie zich verhield tot de face to face waarneming.
Pilot 1 werd later gestart dan gepland, omdat de internetbehandeling
nog niet functioneel gereed was. Pilot 1 is daarom in een korter tijdbestek uitgevoerd waardoor slechts 3 deelnemers de volledige internetbehandeling hebben doorlopen en 3 deelnemers gedeeltelijk. In eerste
instantie was gepland 10 cliënten deel te laten nemen.
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De pilot heeft echter zeer waardevolle informatie opgeleverd; ook van
cliënten die het geheel niet tijdig hebben kunnen afronden. Door de
bevindingen zijn technische tekortkomingen opgespoord en verholpen,
is de gebruiksvriendelijkheid vergroot en is de duidelijkheid en toon van
teksten aangescherpt.
PILOT STUDIE 2

4.2

Sinds de start van de website en internetbehandeling Alcoholdebaas.nl op
21 maart 2005, is een pilotstudie bezig waarin de haalbaarheid van internetbehandeling werd onderzocht. Gedurende deze tweede pilotstudie zijn
gegevens verzameld tot 21 maart 2006.
Door de grote hoeveelheid deelnemers aan de internetbehandeling,
levert de studie echter veel meer gegevens op, dan alleen inzicht in de
uitvoerbaarheid.
Gedurende het eerste jaar zijn 515 cliënten in behandeling geweest.
Deze cliënten zijn te verdelen in:
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•

Cliënten die de behandeling afronden.
Deze groep cliënten doorloopt alle onderdelen van de internetbehandeling en sluit dat af met het maken van een actieplan.

•

Cliënten die doorstromen naar een face to face behandeling.
Gedurende de internetbehandeling blijkt regelmatig dat een cliënt meer
gebaat is bij face to face hulpverlening, gezien de ernst van de problematiek of de individuele voorkeur van de cliënt.

•

Cliënten die voortijdig uitvallen.
Deze groep cliënten wordt tot de drop-out gerekend. Uitval gebeurt met
name tijdens deel 1 van de behandeling. De reden van uitval blijft vaak
onbekend. Een aantal redenen die wel worden aangegeven zijn: familieomstandigheden, te weinig tijd, eerst willen werken aan psychische
problematiek of twijfels over het programma.
Meer gedetailleerde gegevens zijn nog niet beschikbaar. De gegevens
worden momenteel geanalyseerd. TACTUS verwacht halverwege 2007
de gegevens te kunnen presenteren.
Vanwege de overweldigende vraag is de internetbehandeling vaak
‘gesloten’ geweest, ondanks de inzet van 6 fte aan behandelaars en 1 fte
aan coaches. Geïnteresseerden die hun emailadres wilden achterlaten,

konden dat doen op de website. Op sommige momenten stonden er
1600 email adressen op onze wachtlijst. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat slechts een klein deel van de mensen hun mailadres achterlaat,
wat impliceert dat er duizenden geïnteresseerden zijn.
4.3

DOELGROEP INTERNETBEHANDELING
De eerste onderzoeksbevindingen bevestigen dat de internetbehandeling een nieuw deel van de populatie probleemdrinkers bereikt. Met
Alcoholdebaas.nl worden vooral de tot nu toe zeer moeilijk bereikbare
drinkers bereikt: vrouwen, goed opgeleiden en werkenden. In november 2005 zijn onderstaande bevindingen gepubliceerd in The American
Journal of Psychiatry (Postel, de Jong, de Haan, 2005). De volledige tekst
van het artikel is te vinden in bijlage 1.
In figuur 5 is te zien dat het percentage vrouwen bij de internetbehandeling beduidend hoger is dan bij de face to face behandeling.
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GESLACHT a
Cijfers face to face behandeling gebaseerd op landelijke cijfers (LADIS, 2005)

Van de cliënten die zich bij de reguliere behandeling melden is 12% hoog
opgeleid, terwijl 50% van de deelnemers aan Alcoholdebaas.nl een opleiding op Hbo-niveau of hoger heeft (zie figuur 6).
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FIGUUR 6.

b
c

OPLEIDINGSNIVEAU b,c

Face to face cijfers gebaseerd op regionale cijfers van TACTUS, Instelling voor
Verslavingszorg (2005).
Het totaal van de percentages is geen 100%, omdat bij de face to face behandeling niet van
alle cliënten deze informatie beschikbaar was. Bij de internetbehandeling werden opleidingen genoemd waarvan het opleidingsniveau niet bekend is (bv. LOI of een Belgische
opleiding).
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Het percentage cliënten dat werk, heeft ligt bij internetbehandeling
beduidend hoger dan bij face to face behandeling (zie figuur 7).
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FIGUUR 7.
d

WERKSITUATIE d
Het totaal van de percentages is geen 100%, omdat de overige cliënten zijn gepensioneerd,
de huishouding en zorg voor de kinderen doen, nog studeren of het antwoord niet is
ingevuld/onbekend is.
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FIGUUR 8.

EERDERE BEHANDELING VOOR ALCOHOLPROBLEMATIEK
Op basis van landelijk cijfers (LADIS en NDM) is bekend dat van de cliënten die zich melden bij de (ambulante) verslavingszorg, met een primair
alcoholprobleem, 23% niet eerder in behandeling is geweest. Dus slechts
23% van de alcoholcliënten is nieuwkomer. In figuur 8 is te zien dat bij
Alcoholdebaas.nl van het omgekeerde sprake is: 77% is niet eerder in
behandeling geweest voor alcoholproblematiek.
49

Wat betreft leeftijd, blijkt dat met name de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar
sterk vertegenwoordigd is. Cliënten onder de 35 jaar zijn daarentegen
minder vertegenwoordigd, in vergelijking met de face to face cliënten.
Bovenstaande bevindingen bevestigen dat met de komst van internetbehandeling een nieuwe groep probleemdrinkers de weg naar de hulpverlening heeft gevonden. Enerzijds is er een groep cliënten die in een
eerder stadium van hun verslaving de stap naar de hulpverlening heeft
gezet. Anderzijds is er de nieuwe groep cliënten, die hun hulpvraag niet
eerder bij een andere hulpaanbieder neerlegden. Deze groep, die in de
face to face praktijk ondervertegenwoordigd is - vrouwen, hoger opgeleiden en werkenden – vraagt nu wel hulp bij hun alcoholprobleem. De
anonimiteit van Alcoholdebaas.nl lijkt hierbij een cruciale rol te spelen.
De internetbehandeling is niet specifiek bedoeld voor de genoemde doelgroepen. De intentie is dat Alcoholdebaas.nl voor alle mensen met een
alcoholprobleem toegankelijk is. Alcoholdebaas.nl richt zich op een breed
publiek en TACTUS wil graag zo veel mogelijk mensen hulp bieden.
Kijkend naar de hoge maatschappelijk kosten van overmatig alcoholgebruik, kan Alcoholdebaas.nl een wezenlijke bijdrage leveren aan het
terugdringen van deze kosten. Door eerder in te grijpen in de versla-

vingscarrière kunnen kosten op het gebied van gezondheid, psychosociale problemen, uitval in het arbeidsproces, ongelukken en criminaliteit
worden beperkt.
4.4

BEHANDELRESULTATEN
De beoogde effecten van de internetbehandeling zijn een afname van
het alcoholgebruik en de lichamelijke klachten, een verhoogde veranderingsbereidheid en tevredenheid van de cliënten. De eerste resultaten
(N=100) zijn bekeken en positief. Gegevens zijn verkregen op basis
van een voormeting voor aanvang van de internetbehandeling en een
nameting op het moment van afronding. Bij de nameting blijkt dat het
alcoholgebruik fors is gedaald, alcoholgerelateerde klachten zijn afgenomen en de veranderingsbereidheid is toegenomen. De deelnemers
zijn tevreden en positief over de online behandeling. Kortom, de eerste
resultaten wijzen op effectiviteit. De uitgebreide resultaten van de studie,
zowel nameting als follow-up, worden in 2007 gepubliceerd.
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4.5

BEZOEKERS WEBSITE
Het bijhouden van website statistieken geeft niet alleen inzicht in de
populariteit van de website, maar kan ook inzicht geven in de gevolgen
van een PR-campagne of mediaoptreden. Bovendien kan inzicht verkregen worden in de locaties, zowel nationaal als internationaal, van de
website bezoekers.
Momenteel bezoeken ongeveer 5000 unieke bezoekers per maand de
website. Dit levert een totaal van 8700 à 9500 bezoeken op. Dit aanzienlijke verschil tussen bezoekers en bezoeken laat zich verklaren door
het feit dat veel van de bezoekers van Alcoholdebaas.nl de site meerdere
malen bezoeken om naar het forum te gaan of om in te loggen op hun
dossier in de internetbehandeling.
Sinds de start van Alcoholdebaas.nl is het aantal maandelijkse bezoekers
gestegen van zo’n 3600 bezoekers tot de huidige aantallen. Dit laat zich
verklaren door toegenomen populariteit en bekendheid van de site en
door het toegenomen aantal deelnemers aan de internetbehandeling en
aan het forum.

Duidelijk zichtbaar in de statistieken is het effect van mediaoptreden.
Met name een uitzending van het goed bekeken actualiteitenprogramma
NOVA waarin Alcoholdebaas.nl voorkwam heeft op de betreffende dag
ruim 6500 bezoekers opgeleverd.
Uit de statistieken blijkt tenslotte dat een verassend hoog aantal buitenlandse bezoekers de site (vaak meermalen) bezoekt. Zo wordt de
site frequent bezocht door internetters uit België en uit Duitsland, maar
komen ook bezoekers uit Frankrijk, Portugal en zelfs Niue in de statistieken voor.
4.6

CONCLUSIE
De bevindingen tot nu toe zijn veelbelovend. Er is een flinke stap gezet
in de richting van een laagdrempelige interventie voor probleemdrinkers.
De internetbehandeling bereikt nieuwe doelgroepen: vrouwen, hoger
opgeleiden en werkenden. Van de deelnemers heeft de grote meerderheid nooit eerder hulp gehad voor hun alcoholprobleem. Daarom is het
veelbelovend; het betekent schadebeperking voor probleemdrinkers,
minder uitval in het arbeidsproces en uiteindelijk kostenbesparing voor
de maatschappij. Toepassing is mogelijk in diverse vormen: grote bedrijven en instellingen kunnen het behandelprogramma beschikbaar stellen
aan hun werknemers, instellingen voor verslavingszorg kunnen de internetbehandeling onderdeel laten uitmaken van hun vaste behandelaanbod voor probleemdrinkers en zorgverzekeraars kunnen de laagdrempelige behandeling vergoeden. Internetbehandeling kan gezien worden als
een bruikbare interventie voor de behandeling van probleemdrinkers, die
een mooie aanvulling vormt op de bestaande face to face interventies.
Het is uiteraard relevant om de effecten goed te onderzoeken. Daarom
zal in 2007 de uitvoerbaarheidstudie vervolg krijgen in de vorm van een
gerandomiseerd onderzoek waarin een groep deelnemers aan de internetbehandeling wordt vergeleken met een controlegroep. Het doel is om
zekerheid te kunnen geven over de effectiviteit van internetbehandeling.
Op langere termijn is het interessant om een vergelijking te maken tussen internetbehandeling en face to face behandeling op het gebied van
behandeleffectiviteit, kosteneffectiviteit en therapeutische relatie.
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5.

IMPLEMENTATIEPLAN
Het succesvol implementeren van Alcoholdebaas.nl vergt een cultuuromslag in de gehele organisatie; van management tot hulpverleners.
Betrokkenheid bij en vertrouwen in het concept internetbehandeling zijn
belangrijke voorwaarden voor succes.
Alvorens de verschillende aspecten van implementatie te belichten,
wordt eerst de huidige situatie geschetst rondom Alcoholdebaas.nl.
TACTUS begon met de ontwikkeling en uitvoering van Alcoholdebaas.nl;
als een onderdeel van het totale behandelaanbod. Als snel werd duidelijk
dat de Alcoholdebaas.nl er ‘niet even bij gedaan’ kan worden. Om een
verbredingslag te kunnen maken, voortdurende doorontwikkeling te
kunnen waarborgen en het onderzoek te kunnen financieren, bleek een
eigen organisatie nodig. Vandaar dat er voor is gekozen Alcoholdebaas.
nl zelfstandig onder te brengen bij Tactive, een onafhankelijke organisatie die deskundigheid op het gebied van de zorg en de internetwereld
combineert. Tactive biedt Alcoholdebaas.nl aan in een franchiseformule
voor instellingen in de verslavingszorg. Zij kunnen franchisenemer van
Tactive worden en op die manier Alcoholdebaas.nl aanbieden aan cliënten in hun eigen regio. Alcoholdebaas.nl is een eenduidige merknaam,
herkenbaar is voor de cliënt, en wordt door verschillende instellingen
uitgevoerd.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de technische voorzieningen die vereist zijn voor het functioneren van de website, het forum
en de internetbehandeling. In paragraaf 5.2 wordt vervolgens een
competentieprofiel geschetst voor de medewerkers. Naast de internetbehandelaars zijn diverse andere disciplines betrokken bij de uitvoering
van Alcoholdebaas.nl. In paragraaf 5.3 wordt het stappenplan beschreven dat is gevolgd bij de implementatie van Alcoholdebaas.nl binnen
TACTUS. Er wordt aandacht besteed aan de randvoorwaarden, trainingen, capaciteit, instroom, inbedding en verdere ontwikkelingen.
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TECHNISCHE VOORZIENINGEN

5.1

Om een soepele werking van de website en de behandelapplicatie te kunnen garanderen moet de gebruikte hardware en de internetverbinding aan
minimumeisen voldoen. Deze eisen worden hieronder beschreven.
DE SERVER

5.1.1

Bij de keuze van hardware en de server staan betrouwbaarheid (lage
downtime) en veiligheid voorop. Daarbij zijn meerdere hardwareconfiguraties mogelijk. Omdat met grote regelmaat nieuwe hardware verschijnt
is onderstaande opsomming slechts een indicatie van de minimum
eisen.
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•

Dedicated server, geschikt voor rackmounting

•

2,8 Ghz Pentium 4 of vergelijkbaar / hoger

•

1 GB RAM of meer

•

Minimaal 2x80 GB HDD in RAID 1 (SCSI os SATA)

•

Tapedrive plus 10 tapes voor backup

•

Servicecontract
Er zijn meerdere oplossing denkbaar voor de te installeren software. Bij
onderstaande opsomming wordt uitgegaan van de softwarepakketten
die op de huidige server zijn geïnstalleerd.

•

OS (Windows 2003 server)

•

ColdFusion MX

•

SQL Server

•

PHQ (Content Management Systeem)

•

Firewall
DE HULPVERLENER

5.1.2

Aan de PC van de hulpverlener moeten hogere eisen worden gesteld dan
aan die van de cliënt. Enerzijds gezien het grote belang van betrouwbaarheid en veiligheid, anderzijds gezien het feit dat de behandelkant
van de internetapplicatie een iets hogere belasting van de PC met zich
meebrengt. Onderstaande lijst is wederom een minimale configuratie.
•

Windows 2000 / XP

•

P4 2,4 Ghz of vergelijkbaar / beter

•

512 MB RAM of beter

•

40 GB HDD of beter

•

IE 6.0 of hoger met Flash 7.0 of hoger

•

100 Mbit ethernet

•

beeldschermresolutie van minimaal1024 x 768

•

Gedeelde breedbandverbinding
DE CLIËNT

5.1.3

Omdat betrouwbaarheid en veiligheid vooral gewaarborgd dienen te
worden door de server en de PC van de hulpverleners, zijn de eisen aan
de PC van de deelnemer betrekkelijk gering. De geïnstalleerde software
is voornamelijk van belang.
•

Pentium 2 of beter

•

Windows 98 of beter

•

64 MB RAM of beter

•

20 GB HDD of beter

•

IE 5.5 of beter met Flash 7.0

•

Beeldschermresolutie van 800 x 600 of meer

•

56K6 internetverbinding, breedband aanbevolen
Naast de technische voorzieningen is het belangrijk dat de afdeling
informatisering of applicatie beheer goed wordt geïnformeerd over de
manier waarop de internetbehandeling werkt. Een goede bereikbaarheid
van deze afdeling en een aanspreekpunt voor coaches en internetbehandelaars verdient aanbeveling.

5.2

MEDEWERKERS EN COMPETENTIES
De zorginhoudelijke kant van Alcoholdebaas.nl is ontwikkeld door een
team van TACTUS medewerkers, onder aanvoering van een programmaleider; allen beschikkend over ruime werkervaring in de ambulante
en klinische verslavingszorg. Diverse andere disciplines werden waar
nodig betrokken om hun expertise in te brengen, zoals een verslavingsarts of psychiater. Dit alles gebeurde onder de aansturing van een
circuitmanager. Een psycholoog/onderzoeker heeft in samenwerking met
NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction) het
onderzoeksdeel ontwikkeld. Hierbij was sprake van een voortdurende
afstemming en nauwe samenwerking met de inhoudelijke ontwikkelaars.
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Het centrale uitgangspunt was het vinden van een goede balans tussen
wetenschappelijk verantwoord en een toegankelijke behandeling voor
cliënten.
Voordat de internetbehandeling van start ging op 21 maart 2005,
werden nieuwe medewerkers geschoold om de Alcoholdebaas.nl
behandeling uit te kunnen voeren. Een groep hulpverleners volgde een
tweedaagse training om het online programma te leren bedienen. Tevens
ontvingen zij een, zowel technische als zorginhoudelijke, handleiding
met uitgebreide informatie.
De nieuwe medewerkers werden door de ontwikkelaars verder ingewerkt. De ontwikkelaars werden coaches; een functie waar behoefte
aan bleek. Coaching neemt, ook na de inwerkperiode, een belangrijke
plek in bij het uitvoerend werk van Alcoholdebaas.nl. De coach dient als
‘vraagbaak’, maar vervult vooral ook een belangrijke rol in kwaliteitsbewaking en het zorgen voor eenheid in de manier van werken bij de
behandelaars.
TACTUS is gestart met een zeer gevarieerd team van internetbehande-
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laars. Zowel interne als externe mensen, variërend van zeer ervaren en
gespecialiseerde hulpverleners in de verslavingszorg tot jonge, ambitieuze, goed opgeleide hulpverleners zonder specifieke ervaring in de verslavingszorg. Voor aanvang van hun nieuwe functie, werden alle internetbehandelaars geïnterviewd als onderdeel van een onderzoek naar
de verwachtingen en ervaringen van Alcoholdebaas.nl. Eén jaar later,
werden de hulpverleners opnieuw gevraagd naar hun mening en ervaringen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de inwerkervaringen van
de coaches, zijn onderstaande medewerkerprofielen ontwikkeld.
5.2.1

INTERNETBEHANDELAARS
Het functieprofiel van een internetbehandelaar is nagenoeg identiek
aan de functiebeschrijving van een ambulant maatschappelijk werker in
de verslavingszorg. TACTUS heeft bewust niet gekozen voor een aparte
functiebeschrijving, aangezien beide functies ‘uitwisselbaar’ moeten zijn.
Aan een internetbehandelaar worden dezelfde eisen gesteld als aan een
ambulant werkende hulpverlener, met een kleine aanvulling. De internetbehandelaar dient ervaring te hebben in de face to face behandeling; bij
voorkeur in die van de verslavingszorg. Deze eis komt voort uit het feit

dat behandelaren zich een beeld moeten kunnen vormen van de cliënt,
op basis van alleen schriftelijk contact. Een jaarstage bij de ambulante
hulpverlening kan hiertoe voldoende zijn als werkervaring. Uiteraard is
het wel zo dat het inwerken van iemand met veel kennis en ervaring
minder tijdrovend is. Ervaring met het uitvoeren van cognitieve gedragstherapieën, bijvoorbeeld de leefstijltraining, geniet eveneens voorkeur.
De internetbehandelaar moet daarnaast affiniteit hebben met (creatief)
schrijven en beschikken over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en voldoende computervaardigheden (Word).
De intensieve manier van behandelen maakt dat hulpverleners niet hele
dagen via internet kunnen werken. Een volledige online caseload geeft meer
kans op fouten, omdat voortdurend een hoge concentratie wordt gevraagd.
Daarnaast geeft fulltime behandelen via internet weinig afwisseling in werkzaamheden en een verhoogd risico op RSI klachten (Zwart, 2006).
De transparantie van de internetbehandeling is een sterke eigenschap.
Alle correspondentie is terug te vinden in het online dossier, wat zorgt
voor duidelijkheid en inzicht. Zorgvuldig werken wordt hiermee controleerbaar. De keerzijde van de transparantie is dat het de internetbehandelaar kwetsbaar maakt, aangezien alles zwart op wit staat. Een fout
of verkeerd advies telt hierdoor zwaar. Zorgvuldigheid is daarom een
vereiste voor de internetbehandelaar. De behandelaar moet in staat zijn
zich te concentreren en het profiel van de cliënt te onthouden. Bij een
cliënt met partner en kinderen moet bijvoorbeeld een belletje gaan rinkelen wanneer deze schrijft regelmatig agressief gedrag te vertonen. De
behandelaar moet dan de link leggen naar agressie in het contact met
partner en kinderen en navraag doen. Deze beeldvorming gaat sommige
hulpverleners beter af in een face to face behandeling.
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COACHES

5.2.2

De internetbehandelaar kan voor consultatie altijd terugvallen op een
coach. De coach toetst berichten op kwaliteit en bewaakt in het clientcontact de diagnostische lijn en het zorgplan. Bovendien houdt de
coach het totaalbeeld van de cliënt in ogenschouw, de eenheid in werken
onder de internetbehandelaars en verzorgt de coach individuele werkbegeleiding. Een coach behandelt zelf ook een aantal cliënten om ‘feeling’
te houden met het uitvoerende werk. De coaches bespreken cliënten tijdens het diagnostiekoverleg (meer informatie hierover in paragraaf 5.3.3)
en kunnen een zorgplan accorderen.
De volgende eisen worden gesteld aan een coach internetbehandeling:
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5.2.3

•

Ruime ervaring als ambulant maatschappelijk werker in de verslavingszorg;

•

Ruime ervaring met cognitieve gedragstherapeutische technieken;

•

Ruime ervaring met motiverende gesprekstechnieken;

•

Voldoende computervaardigheid;

•

Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
HOOFD BEHANDELING EN ARTS
Het hoofd behandeling is een psycholoog die de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid draagt, desgewenst in een ‘verlengde arm constructie’.
Het hoofd behandeling is verantwoordelijk voor behandeladviezen die in
de diagnostiekvergadering worden geformuleerd. Pas nadat het hoofd
behandeling akkoord heeft gegeven voor een behandeladvies, kan de
behandelaar de behandeling vervolgen. In geval van een verlengde arm
constructie zijn coaches hiertoe gemachtigd. Indien er geen akkoord
afgevinkt staat in het online dossier, kan de internetbehandelaar de
behandeling niet vervolgen omdat dit technisch geblokkeerd wordt.
Een verslavingsarts, een in verslavingszorg gespecialiseerde arts, is aanwezig
bij de diagnostiekvergadering en toetst de behandeladviezen vanuit medisch
perspectief. De praktijk wijst uit dat het raadzaam is de werkzaamheden
voor internetbehandeling onderdeel te maken van het takenpakket van de
ambulante en/of klinische hoofd behandeling en verslavingsarts.
Er worden geen andere eisen gesteld dan die voor de reguliere zorg
gelden. Beide disciplines dienen wel een korte training te krijgen in het
werken met online dossiers.

5.3

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE
Organisatiebreed is in de voorbereiding veel aandacht besteed aan de
start van de internetbehandeling. De gehele instelling is goed geïnformeerd over wat Alcoholdebaas.nl inhoudt.
Wat is de achterliggende gedachte? Waarom gaat TACTUS online behandelen? Wat zijn de verwachtingen en welke resultaten hoopt de instelling te boeken? Niet alleen op managementniveau is goede informatievoorziening van belang. Juist ook op uitvoerend niveau is het van belang
draagvlak te hebben voor de nieuwe behandelmethode. In het plan van
aanpak moet aangegeven zijn hoe en waar de internetbehandeling een
plek krijgt binnen de huidige organisatiestructuur.
Om te kunnen starten met de implementatie, moet de instelling voldoen
aan de gestelde randvoorwaarden, in eerste instantie wat betreft de
techniek. Een goed functionerend netwerk en degelijke computers zijn
een vereiste. Als de randvoorwaarden geregeld zijn, kunnen de hulpverleners worden getraind tot internetbehandelaar en coach. De inbedding
in de organisatie kan dan verder worden vormgegeven, door toe te
werken naar een maximale capaciteit internetbehandelaars en instroom
van cliënten. Alle genoemde onderdelen zullen in deze paragraaf worden
beschreven. Aan het eind wordt tevens aandacht besteed aan werving,
PR en onderzoeksgegevens.

5.3.1

DE VOORBEREIDING: INFORMEREN INSTELLING
Online behandelen is een nieuwe manier van hulpverlenen die tot de
verbeelding spreekt. Het roept echter naast vragen, soms ook weerstand
op. Een deel van de collega’s zal meteen enthousiast zijn en de voordelen zien; een ander deel ziet vooral potentiële problemen en nadelen
en heeft er weinig vertouwen in. De praktijk leert dat de gevestigde,
uitvoerende hulpverleners, mensen met vaak jarenlange ervaring moeite
kunnen hebben met deze nieuwe werkwijze. Online behandeling wordt
door hen als kil en afstandelijk beschouwd, waarbij cliënten gemakkelijk
kunnen liegen en waarbij het ontbreken van non-verbale communicatie potentieel onwerkbaar is. De weerstand die medewerkers voelen
blijkt vaak op vooroordelen gebaseerd te zijn. Goed informeren van
de medewerkers, die vaak aan de (ambulante) voordeur van de instelling zitten, is daarom van wezenlijk belang. Informatieve presentaties
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verminderen de weerstand en maken mensen enthousiast(er) en bereid
internetbehandeling een kans te geven. Ook het bespreekbaar maken
van vooroordelen zorgt voor begrip bij de werknemer en het inzicht dat
de online behandeling een meerwaarde voor de organisatie is. Hierdoor
ontstaat instellingsbreed een breder draagvlak, dat in het bijzonder aan
de voordeur van de instelling van belang is voor het goed slagen van de
implementatie.
Per team zou een voorlichting georganiseerd kunnen worden waarin met
de teams samen geïnventariseerd kan worden welke voordelen en nadelen zij verwachten bij het behandelen via internet. De bestaande vooroordelen kunnen ontkracht worden en de twijfel over de ingeslagen weg
kan geuit en besproken worden. De persoon die de presentatie geeft
moet goed op de hoogte zijn van de resultaten van de literatuurstudie
en de bestaande praktijk om vooroordelen te kunnen weerleggen.
Ook secretariaten dienen op de hoogte te zijn van het nieuwe behandelaanbod. Zij moeten straks (potentiële) cliënten te woord staan. Het verdient aanbeveling hen gezamenlijk voor te lichten over wat Alcoholdebaas.
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nl behelst en wat zij dienen te doen met vragen van cliënten.
5.3.2

TRAINING INTERNETBEHANDELAARS EN COACHES
Online behandelen is een specialisme waarvoor de hulpverleners een
gerichte vaardigheidstraining ontvangen. In de huidige HBO opleidingen
wordt geen of weinig aandacht besteed aan digitale hulpverlening. Er zijn
twee scholingstrajecten: één voor de coaches en één voor de hulpverleners. De hulpverleners krijgen een tweedaagse training waarin de techniek
en inhoud van het programma, de website en de behandeling aan bod
komen. Extra aandacht wordt besteedt aan schriftelijk communiceren met
cliënten. De toekomstige hulpverleners doorlopen de gehele internetbehandeling met een testcliënt waarbij ze individueel gecoacht worden.
Naast de basistraining tot internetbehandelaar krijgen de coaches
een interne training bij TACTUS welke plaatsvindt op de afdeling
Internetbehandeling. De aanstaande coaches kijken mee met ervaren
coaches, lezen zich in en zijn aanwezig bij de diagnostiekvergaderingen.
De door TACTUS getrainde coaches kunnen daarna zelf weer internetbehandelaars opleiden (train de trainer constructie).

Het opleidingstraject voor het team internetbehandelaars kent ook
nascholingsbijeenkomsten, waarbij aan de hand van thema’s de dagelijkse praktijk wordt besproken. Daarnaast is er vervolgtraining en deskundigheidsbevordering.
De inwerktijd voor een hulpverlener alvorens geheel zelfstandig aan de
slag te kunnen als internetbehandelaar bedraagt ongeveer drie tot vijf
maanden, afhankelijk van de individuele hulpverlener. Tijdens de inwerkperiode worden in eerste instantie alle berichten van de internetbehandelaar gelezen en beoordeeld door de coach. Na verloop van tijd wordt de
coach alleen ingeschakeld in geval van twijfel.
5.3.3

INBEDDING IN DE ORGANISATIE
‘Mogen we vanuit huis werken?’ is een veelgehoorde en begrijpelijke
vraag van internetbehandelaars. De communicatie tussen hulpverlener
en cliënt verloopt immers volledig via internet. Aan deze vraag kan echter, om verschillende redenen, niet tegemoet gekomen worden.
Het team Internetbehandeling Alcoholdebaas.nl is geclusterd op één
TACTUS locatie. Frequent en snel overleg is dan mogelijk tussen de
internetbehandelaars onderling en met de coaches. Deze efficiënte
manier van werken en het samenwerken als team is belangrijk voor de
afstemming. Coaching op afstand is tijdrovend en een thuiscomputer
komt de veiligheid niet ten goede. Met name het veiligheidsaspect is zeer
belangrijk en daarom is het niet aan te bevelen de internetbehandeling
vanuit eigen huis uit te voeren.
Internetbehandeling is een additionele vorm van behandeling binnen het
reguliere aanbod. Het is een aanvulling op het bestaande face to face
behandelaanbod van de instelling. De positionering binnen de instelling
is logischerwijs dan ook binnen het circuit waar behandeling en begeleiding plaatsvindt. Het geniet de voorkeur internetbehandeling een eigen
plek te geven binnen de organisatie en de uitvoering over te laten aan
een gespecialiseerd team, zoals veelal ook het geval is bij ambulante,
poliklinische en klinische zorg.
Alcoholdebaas.nl sluit goed aan bij ambulante hulpverlening en zou
onder deze afdeling kunnen ressorteren. Een deel van de caseload
van een ambulante hulpverlener kan bestaan uit internetbehandeling,
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naast de face to face behandelingen. Een duidelijke afbakening van
tijd en plaats is dan wel een vereiste, om werkzaamheden te scheiden.
Internetbehandeling kan niet worden uitgevoerd als de opvulling van
losse uren. Om de internetbehandeling goed uit te kunnen voeren, is het
voorwaarde dat de hulpverlener hiervoor structurele uren heeft. Alleen
dan kan de internetbehandelaar voldoen aan de kwaliteitseisen, de
caseload en de termijn van reageren.
Het is verstandig internetbehandeling in te bedden in bestaande kwaliteitscontroles binnen de instelling, zoals de jaarlijkse dossiercontrole.
Externe kwaliteitstoetsingen door Tactive zullen eveneens plaatsvinden.
Meer hierover wordt beschreven in paragraaf 5.3.8.
Er zijn verschillende overlegmomenten nodig rondom internetbehandeling:
1.

DE TEAMVERGADERING
Het doel van de teamvergadering is eenduidigheid in de werkwijze
bevorderen en kwaliteitsverbetering. In de vergadering komen mede-
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delingen, de dagelijkse voortgang, knelpunten en lastige casuïstiek aan
de orde. Bovendien geeft het de mogelijkheid ervaringen te delen en
bijscholingsthema’s te bespreken. In de startfase is het raadzaam wekelijks of tweewekelijks een teamvergadering te plannen. Na verloop van
tijd kan de frequentie worden verlaagd naar één keer per maand. De
teamvergadering duurt 2 uur en de aanwezigen zijn het hoofd internetbehandeling, de coaches en de internetbehandelaars.
2.

DIAGNOSTIEKVERGADERING
Het doel van de diagnostiekvergadering is het verbeteren van de cliëntenzorg en kwaliteitsbewaking. In een multidisciplinair team, bestaande
uit coaches, verslavingsarts, hoofd behandeling en behandelaars, worden
Alcoholdebaas.nl cliënten besproken. Iedere cliënt wordt minstens één
keer besproken in de diagnostiekvergadering, alvorens de cliënt door kan
naar deel 2 van de internetbehandeling. Er wordt gekeken of er sprake is
van contra-indicaties. Als die er niet zijn, dan wordt een behandeladvies
opgesteld met eventuele voorwaarden voor verdere deelname. Het hoofd
behandeling dient een akkoord te geven, alvorens een behandelaar de
cliënt kan laten doorstromen naar deel 2. Het hoofd behandeling is niet
altijd aanwezig, maar kan werken met een verlengde arm constructie.

De coaches mogen dan het akkoord geven, waarbij het hoofd behandeling steekproefsgewijs de adviezen controleert. Het hoofd behandeling is
eindverantwoordelijk voor de gegeven adviezen.
Internetbehandelaars mogen aanwezig zijn bij de diagnostiekvergadering, ter consultatie of als deskundigheidsbevordering. Dit is echter niet
verplicht.
De diagnostiekvergadering is wekelijks, gedurende 1 uur. In de beginfase
zal een uur niet toereikend zijn en dient rekening te worden gehouden
met minimaal 1,5 uur.
3.

COACHING
Het doel van de coaching is individuele consultatie, deskundigheidsbevordering en kwaliteitscontrole. Tijdens de coaching kan een internetbehandelaar de casuïstiek inhoudelijk bespreken. De coach heeft een adviserende, sturende en ondersteunende rol. Tijdens de dagelijkse uitvoering
is altijd een coach aanwezig, waarop een beroep kan worden gedaan. De
duur van de coaching kan variëren van 5 tot 20 minuten per casus.
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5.3.4

CAPACITEIT
De behandelcapaciteit voor de uitvoering van internetbehandeling
bedroeg het eerste jaar 200 uren per week (5,5 FTE) en de coaching
24 uur per week. Daarmee konden ongeveer 225 cliënten gelijktijdig
behandeld worden.
Een internetcliënt kost gemiddeld 0,9 uur per week; dit is inclusief cliënten met wie minder dan één keer per week berichten werden uitgewisseld en cliënten die afhaakten. Dit aantal uren geldt voor een ervaren
internetbehandelaar, waarbij het tempo ongeveer twee keer zo hoog ligt
dan bij een beginnende internetbehandelaar. Per week kunnen 14 à 15
nieuwe cliënten in behandeling worden genomen.
De capaciteit van de behandeling bleek vrij snel na de start van
Alcoholdebaas.nl niet toereikend, waardoor een tijdelijke stop werd
ingevoerd voor nieuwe deelnemers. Ondanks het verhogen van de
capaciteit, naar uiteindelijk 200 uur per week, zijn deze tijdelijke stops
momenteel nog steeds aan de orde. De capaciteit is volstrekt ontoereikend om het potentieel van de behandeling te benutten en de duizenden
potentiële cliënten te kunnen helpen.

5.3.5

INSTROOM, WACHTLIJST EN WACHTLIJSTBEHEER
Aanmelden voor internetbehandeling kan direct op de website
Alcoholdebaas.nl, onder het knopje ‘Aanmelden’. Aanmelding omvat het
opgeven van een naam en wachtwoord, het akkoord gaan met de regels
voor deelname en het invullen van een intakevragenlijst.
Het potentieel van Alcoholdebaas.nl is dermate groot, dat deze niet met
behandelinzet van TACTUS alleen benut kan worden. De instroom van
cliënten is nog steeds groeiende; op het moment dat de behandeling
‘open wordt gezet’ is er een stijging in het aantal aanmeldingen van twee
aanmeldingen een half jaar terug naar circa acht nieuwe aanmeldingen
per dag momenteel: een verviervoudiging. Mond-tot-mondreclame maakt
dat Alcoholdebaas.nl meer bekend wordt onder de doelgroep.
De wachttijd voor aanmelding gedurende het eerste jaar bleek veel te
lang. De anonimiteit van de internetbehandeling maakt dat de huidige
bekostigingssystematiek niet toepasbaar is. De zorgverzekeraar betaalt
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de internetbehandeling vooralsnog niet en het ontbreken van structurele
financiering is dan ook de hoofdreden voor de ontstane wachttijden. Het
alleen toelaten van betalende cliënten en/of cliënten die hun behandeling via de zorgverzekeraar willen laten betalen zou een oplossing zijn;
enerzijds zou dat de instroom van cliënten verlagen omdat de anonimiteit wegvalt, anderzijds kan met de financiën meer behandelcapaciteit
worden verkregen. Deze oplossing zou echter de uitgangspunten van de
internetbehandeling geweld aandoen. De anonimiteit van de behandeling is voor het overgrote deel van de cliënten reden om zich aan te melden bij Alcoholdebaas.nl. Onderzoek heeft uitgewezen dat 63% van de
doelgroep zich alleen zou aanmelden indien hij of zij anoniem behandeld
wordt. Tweederde van de cliënten haakt dus af door het wegvallen van
de anonimiteit.
De verslavingszorg zoekt al een kwart eeuw naar manieren om mensen
met een alcoholprobleem eerder in behandeling te krijgen. Door goed te
kijken naar de belemmeringen die mensen ervaren bij het zoeken naar
hulp en het aanbod daarop af te stemmen, is het TACTUS gelukt om met
Alcoholdebaas.nl vroegtijdig de doelgroep te bereiken. Anoniem, gratis,
professioneel en wanneer de cliënt het wil; dat zijn de succesfactoren
van Alcoholdebaas.nl. Reden genoeg om dit te handhaven en de behandeling breed toegankelijk te houden.
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FIGUUR 8.

AANMELDSTOP OP WEBSITE
Slechts een beperkt aantal cliënten kon tijdens het eerste jaar worden
toegelaten. Om de instroom in te perken is de internetbehandeling
regelmatig gesloten door middel van de al eerder genoemde ‘aanmeldstop’ (zie figuur 8). Gemiddeld twee keer per maand was de internetbehandeling circa vier dagen open voor nieuwe aanmeldingen. Met de
beschikbare capaciteit konden bijna 600 deelnemers zich in het eerste
jaar aanmelden en de behandeling starten. Dat was slechts een klein deel
van de mensen dat zich had willen aanmelden. Op de pagina met de
‘aanmeldstop’ werden cliënten in de gelegenheid gesteld hun emailadres
achter te laten, zodat TACTUS hen konden informeren zodra de internetbehandeling weer geopend werd. Deze wachtlijst telde een jaar na de
start van Alcoholdebaas.nl nog ruim duizend adressen van geïnteresseerden. Tegelijkertijd is onvoldoende zicht op de daadwerkelijke omvang

van de groep geïnteresseerden. De wens anoniem te blijven speelt een
dermate belangrijke rol, dat het verstrekken van een mailadres voor veel
mensen geen optie is. De verwachting is dat de daadwerkelijke groep
geïnteresseerden nog veel groter is. In het eerste jaar zijn 724 mensen via
hun emailadres benaderd op momenten dat de website geopend was.
Na het eerste jaar is de wachtlijst verder opgelopen. Na een uitzending
over Alcoholdebaas.nl in de NOVA, in mei 2006, melden zich meer cliënten aan dan we konden afnemen en liep de wachttijd verder op tot een
jaar, anderhalf jaar.
De wachttijd bevindt zich alleen vóór het moment van aanmelden. Na
aanmelding kan direct met de behandeling gestart worden en zijn er
geen verdere wachttijden of onderbrekingen gedurende het gemiddeld
3,5 maanden durende behandeltraject.
In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van maatregelen
die TACTUS heeft genomen om de wachtlijst en wachttijd te verkorten, ten
einde de wachtlijst weg te kunnen werken in de toekomst.
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5.3.6

MAATREGELEN VERKORTEN WACHTLIJST
TACTUS heeft een aantal maatregelen getroffen om de wachtlijst en
wachttijd van Alcoholdebaas.nl te verkorten. De verschillende maatregelen zullen kort worden toegelicht.
Er is een extra check ingevoerd direct na het invullen van de intake vragenlijst. Niet iedere deelnemer bleek serieus; sommigen waren slechts
nieuwsgierig vanuit hun functie als journalist, onderzoeker of professional in de zorg. Een forse groep cliënten reageerde dan ook niet op
het eerste bericht van de hulpverlener, waarin uitgebreid wordt ingegaan
op de ingevulde intakevragenlijst. Samen met een herinneringsbericht,
betekent dit voor de hulpverlener een investering van ongeveer één uur
per cliënt die nooit van start gaat met de behandeling. De ingevoerde
check vraagt de cliënt of hij serieus deel wil nemen. Pas na bevestiging
krijgt de cliënt een hulpverlener toegewezen, die ook pas dan een reactie
op de intakevragenlijst stuurt. De groep uitvallers is door deze maatregel
sterk teruggedrongen.
Er zijn afspraken gemaakt met de face to face behandelafdeling van
TACTUS, om wachttijden bij interne doorverwijzing te voorkomen. Een

cliënt van Alcoholdebaas.nl kan rechtstreeks worden doorverwezen.
De internetbehandelaar onderhoudt contact met de Alcoholdebaas.nl
cliënt totdat de cliënt daadwerkelijk een afspraak heeft bij de face to
face afdeling. Bij een doorverwijzing naar een andere instelling, biedt
Alcoholdebaas.nl ondersteuning tijdens de eventuele wachttijd.
De media heeft veel belangstelling getoond voor Alcoholdebaas.nl en er is
dan ook regelmatig gepubliceerd in zowel regionale als landelijke kranten
en tijdschriften. Tevens waren er interviews op radio en tv. TACTUS heeft
nauwelijks actieve PR bedreven. Dit zou slechts meer cliënten opleveren, die
we zouden moeten teleurstellen vanwege de instroomstop. De ‘free publicity’ die voor handen was is gebruikt om draagvlak te creëren bij overheid,
politiek en zorgverzekeraars en zodoende financiering te krijgen. Voorlopig
heeft deze strategie niet geleid tot concrete vergoedingen, maar wel de
kansen daarop vergroot.
Halverwege 2005 heeft TACTUS Alcoholdebaas.nl gepresenteerd aan
het ministerie van VWS, waarbij het financieringsprobleem kenbaar is
gemaakt en tegelijkertijd middelen zijn gevraagd. Dit heeft niet geleid
tot concrete toezeggingen. TACTUS heeft in een later stadium regelmatig direct contact gezocht met politici om de behandeling en de financiele vergoeding ervan op de politieke agenda te krijgen. Dit heeft geleid
tot kamervragen van Pieter Omtzigt en Boris van der Ham.
Momenteel wordt een betaalversie van Alcoholdebaas.nl ontwikkeld,
waarmee concrete vergoedingsafspraken gemaakt kunnen worden
met ziektekostenverzekeraars. Deze afspraken zijn met zorgverzekeraar
Menzis reeds in een vergevorderd stadium, waarbij de toezegging is
gedaan dat in ieder geval een aantal behandelingen anoniem vergoed
gaat worden.
In samenwerking met internetbedrijf the FactorE moeten een aantal
van de genoemde maatregelen op korte termijn gerealiseerd worden.
Daarom is Tactive opgericht, een onafhankelijke organisatie die deskundigheid op het gebied van de zorg en de internetwereld combineert.
Tactive is een franchisegever die haar franchisenemers wil laten profiteren van haar productontwikkeling. Tactive houdt zich in de eerste plaats
bezig met het, op korte termijn, realiseren van vergoedingsafspraken
met Nederlandse zorgverzekeraars en de implementatie bij verslavings-
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zorginstellingen. Daarnaast zullen nieuwe internetbehandelingen worden ontwikkeld voor zowel de verslavingszorg als de ggz-instellingen.
Tactive regelt, op basis van vastgestelde afspraken, de toewijzing en
toestroom naar franchisenemers. De postcode van de cliënt is hierbij in
eerste instantie het selectiecriterium. Het streven is dat cliënten niet op
een wachtlijst komen: een overflow mechanisme zorgt dat cliënten waar
nodig worden doorgeschoven naar een instelling zonder wachtlijst.
Tactive wil Alcoholdebaas.nl implementeren bij andere instellingen voor
verslavingszorg. De afspraken hiertoe zijn intussen vergevorderd. In een
franchiseconstructie zullen collega instellingen de internetbehandeling
uitvoeren. Hierdoor genereert Alcoholdebaas.nl meer behandelcapaciteit
en financiële ruimte, wat direct van invloed is op het verkorten van de
wachtlijst.
Tactive zal trainingen en deskundigheidsbevordering verzorgen bij de
instellingen waar Alcoholdebaas.nl wordt geïmplementeerd. Er worden
internetbehandelaars en coaches opgeleid. Coaches kunnen vervolgens
zelf weer internetbehandelaars opleiden (train de trainer constructie). Dit
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vergroot het behandelaanbod aanzienlijk in relatief korte tijd.
5.3.7

WERVING EN PR
Alcoholdebaas.nl mocht in 2005 twee prestigieuze prijzen in ontvangst
nemen. Een eervolle vermelding in het maandelijkse vakblad voor documentmanagement, VIP, voor applicatie van het jaar en de Preffi-prijs
2005, een tweejaarlijkse prijs van het NIGZ (Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) voor meest veelbelovend
gezondheidsbevordering- en preventieproject in Nederland.
Mede naar aanleiding van de erkenning door genoemde prijzen
heeft Alcoholdebaas.nl veel ‘free publicity’ genoten. Zo verschenen er
interviews en publicaties in onder andere landelijke dagbladen, zoals
het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. Ook regionale dagbladen en
tijdschriften als Opzij en Management Team schreven veelvuldig over
Alcoholdebaas.nl. Zelfs op radio 538 en Noordzee FM waren interviews
te horen, evenals op diverse lokale radio- en tv-zenders. Op internet
werd Alcoholdebaas.nl genoemd op nieuwssites als nu.nl en nieuws.nl
en wordt de behandeling permanent genoemd op vele websites in zowel
binnen- als buitenland. Het nieuws- en actualiteitenprogramma NOVA

heeft over het project in mei 2006 een reportage uitgezonden.
Het Amerikaanse tijdschrift ‘The American Journal of Psychiatry’ heeft de
eerste wetenschappelijke resultaten eind 2005 gepubliceerd.
TACTUS heeft zelf geen actieve werving gedaan voor Alcoholdebaas.nl.
De ruime aandacht vanuit de media resulteerde in forse bezoekersaantallen op de website en in enorm veel aanmeldingen van cliënten. Direct na
publicatie soms meer dan honderd aanmeldingen per dagdeel. Zodra er
sprake is van meer behandelcapaciteit, kan actieve werving gaan plaatsvinden via o.a. bovengenoemde media en eerstelijns gezondheidszorg.
De reeds ontwikkelde publiciteitsmaterialen, werden tot dusverre alleen
bij congressen en presentaties gebruikt. Publiciteitsmaterialen die ontwikkeld zijn:
•

Alcoholdebaas.nl bierviltjes

•

Cliënt- en verwijzersfolder

•

Beschrijving van tussentijdse resultaten

•

DVD van de NOVA uitzending; met ondertiteling in Engels en Duits

•

Alcoholdebaas.nl posters

•

Alcoholdebaas.nl pennen

•

Powerpoint presentaties

•

Publicatie
Postel, M.G., de Jong, C.A.J., & de Haan, H.A. (2005). Does e-therapy
for problem drinking reach hidden populations? American Journal of
Psychiatry, 162(12), 2393.
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5.3.8

ONDERZOEK
Alle gegevens van cliënten worden digitaal vastgelegd. De instelling
die als franchisenemer met Alcoholdebaas.nl aan de slag gaat, krijgt de
onderzoeksgegevens van de door haar behandelde cliënten met regelmaat teruggekoppeld. Het gaat hierbij om beschrijvende kenmerken van
de doelgroep, effectgegevens en evaluatie gegevens.
Tevens zal er jaarlijks een benchmarkonderzoek worden uitgevoerd,
waarin de verschillende instellingen met elkaar worden vergeleken. Het
benchmark onderzoek levert directe input voor de franchisenemer om de
eigen dienstverlening, waar nodig, aan te scherpen en de kwaliteit van
de internetbehandeling te verbeteren.
Uiteraard is het relevant om effectonderzoek te blijven doen. Derhalve
krijgt de pilot studie in 2007 een vervolg in de vorm van een gerandomiseerd onderzoek. In eerste instantie zal een groep Alcoholdebaas.nl
deelnemers worden vergeleken met een wachtlijst controlegroep. Het
doel is om zekerheid te kunnen geven over de effectiviteit van internetbehandeling. Op langere termijn staat een directe vergelijking van de
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internetbehandeling met de face to face behandeling gepland, waarbij
informatie wordt verzameld m.b.t. behandeleffectiviteit, kosteneffectiviteit en therapeutische relatie.
5.3.9

DOORONTWIKKELING ALCOHOLDEBAAS.NL, EN MEER…
Zowel op zorginhoudelijk als op technisch vlak vinden voortdurend
verbeteringen, updates en ontwikkelingen plaats. Deze updates en verbeteringen worden bij franchisenemers automatisch doorgevoerd. Ook
worden nieuwe of aanvullende interventies, die in het verlengde liggen
van Alcoholdebaas.nl en waar vraag naar blijkt te zijn de doelgroep,
ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is nazorg als aanvullend aanbod. Dit
kan in de vorm van chatgroepen, een face to face nazorgweekend of
individuele online nazorg.
Er worden momenteel nieuwe internetbehandelingen ontwikkeld bij
Tactive. Internetbehandelingen voor mensen met eetstoornissen, problematisch cannabis gebruik, gokverslaving en benzodiazepine gebruik.
Deze nieuwe internetbehandelingen zijn qua opzet en opbouw geënt

op Alcoholdebaas.nl. Belangrijk onderdeel blijft ook hier het onderzoek,
dat waardevolle informatie oplevert over effectiviteit, kenmerken van de
doelgroep en tevredenheid van de cliënten.
IMPLEMENTATIEKOSTEN

5.3.10

De opbrengsten voor de fanchisenemer liggen in de intake en de behandeling. De franchisenemer onderhandelt zelf met het zorgkantoor over
de vergoedingen van deze activiteiten. Tactive kan ondersteunen in de
onderhandeling met het zorgkantoor.
De basiskosten voor de franchisenemer bestaan uit 4 elementen:
•

Set-up fee

•

Modulefee

•

Franchisefee

•

Fee per toegewezen cliënt
Voor enkele zaken worden aanvullende tarieven gerekend. Het staat de
franchisenemer vrij deze zaken in te kopen of niet in te kopen.

•

Ondersteunende diensten

•

Marketingmiddelen
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DANKWOORD
Dit boekje was er niet geweest zonder de inbreng en inzet van veel
mensen. Daarom is een woord van dank hier wel op zijn plek.
Allereerst dank aan GGZ Nederland, voor het vertrouwen en geloof in de
ontwikkeling van het protocol internetbehandeling alcohol. En natuurlijk
voor de waardevolle reacties en het kritisch meedenken tijdens het ontwikkelproces.
The Factore komt dank toe voor hun expertise en ideeën op het gebied
van internetapplicaties en de wijze waarop zij dit wisten te vertalen naar
een internetbehandeling voor mensen met een alcoholprobleem. Dit alles
met een eindeloos geduld, want communicatie tussen ‘techneuten en
therapeuten’ heeft soms wat extra tijd nodig.
Dank ook aan het NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in
Addiction) en al haar leden, voor de ondersteuning bij het onderzoek.
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De grootste dank komt toe aan de doelgroep, onze cliënten. Voordat
Alcoholdebaas.nl online ging, konden we cliënten inschakelen voor het
beoordelen van de teksten en het testen van de website en de behandeling. Vanaf het moment dat we online waren, kregen we van cliënten
gevraagd en ongevraagd kritische feedback en hartverwarmende reacties. Met de kritische inbreng was het mogelijk de internetbehandeling
nog beter af te stemmen op de wensen van de cliënt. De persoonlijke
en positieve reacties waren erg stimulerend en een prettige vorm van
waardering.
Collega instellingen en landelijke organisaties komt zeker ook dank toe
voor de gastvrijheid en gelegenheid die werd geboden om iets over
Alcoholdebaas.nl te vertellen. De enthousiaste reacties van het publiek
en gesprekken met toehoorders zijn een inspiratiebron geweest voor de
verdere ontwikkeling en verbetering van Alcoholdebaas.nl.
En, last but not least, alle medewerkers van TACTUS en alle externe
betrokkenen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd
aan Alcoholdebaas.nl. Ongeacht waar de bijdrage uit bestond: het schrijven van teksten, het attenderen op een krantenartikel, het testen van de
website, het behandelen van cliënten, het bedenken van de naam, lei-

ding geven, kritisch meedenken of met enthousiasme thuis vertellen over Alcoholdebaas.nl. Allen
hartelijk dank voor jullie bijdrage.
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Deze publicatie is tot stand gekomen door Tactus Verslavingszorg, in opdracht van
GGZ Nederland binnen het project Resultaten Scoren.
GGZ Nederland is de brancheorganisatie van circa 120 instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg. Zij behartigt de zorginhoudelijke, sociale en
economische belangen. GGZ Nederland is een vereniging met een directie en een
bestuur dat ondersteund wordt door vier commissies. De secretarissen van deze commissies zijn lid van het management team van GGZ Nederland. Zij geven gevraagd
advies aan het bestuur. De voorzitters van deze vier commissies hebben zitting in
het bestuur van de vereniging. De leden van de brancheorganisatie zijn actieve
deelnemers in deze commissies en geven mede vorm aan het landelijk beleid. De
beleidsvoorbereiding, -ondersteuning, advisering en uitvoering ten behoeve van haar
leden en de maatschappij wordt verzorgd door het landelijk bureau in Amersfoort.
Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg en is er voor
alle vragen over alcohol, drugs, medicijnen, gokken of eten of een combinatie daarvan. Tactus wil verslavingsproblemen opsporen, doorbreken en voorkomen. Ook geeft
Tactus voorlichting en advies over omgaan met gebruik. Tactus is er voor mensen die
zelf hulp zoeken, maar ook voor partners, familie, scholen of werkgevers en hulpverleners. Tactus werkt in het oosten van Nederland en heeft 25 vestigingen, verspreid over
diverse plaatsen in Twente en de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Sinds
1 juli 2006 is Tactus gefuseerd met de Stichting Cad Zwolle e.o. Samen heten ze nu
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