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Samenvatting 

Inleiding. Ondanks de groei van de hoeveelheid internetinterventies, wordt er in de ergotherapie nog 

geen gebruik gemaakt van internetinterventies. Het doel van de thesis is om zicht te krijgen op welke 

internetinterventies voor alcohol- en drugsproblemen effectief zijn, welke bruikbaar zijn in de 

ergotherapie en waaraan een eventueel nieuw te ontwikkelen ergotherapeutische 

internetinterventie voor alcohol- en/of drugsproblemen aan zou moeten voldoen. 

Vraagstelling. Welke effectieve Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en/of 

drugsproblemen kunnen bruikbaar zijn voor toepassing in de ergotherapie en waarom? 

Methode. Een literatuuronderzoek is uitgevoerd. Wetenschappelijke artikelen over de effectiviteit 

van de beschikbare internetinterventies zijn gezocht en beoordeeld om te kunnen bepalen welke 

internetinterventies effectief zijn. Vervolgens is met dezelfde artikelen bepaald welke kenmerken 

maken dat de effectieve internetinterventies effectief zijn. Daarna is met een multidisciplinaire 

richtlijn en wetenschappelijke artikelen uiteengezet welke kenmerken ergotherapie bij alcohol- en/of 

drugsproblemen heeft. De kenmerken van de effectieve internetinterventies zijn vergeleken met de 

kenmerken van ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen om de hoofdvraag te beantwoorden. 

Resultaten. Vijf internetinterventies zijn effectief gebleken volgens sterke aanwijzingen, namelijk 

Alcohol de Baas, Minder Drinken, Jellinek, Roken Drinken Drugs en Drinktest. Kenmerken van deze 

internetinterventies zijn: ze zijn gericht op behandeling en eventueel preventie voor terugval; ze 

bevatten passieve, actieve en interactieve hulpvormen; ze bevatten therapeutische begeleiding; ze 

zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering; vergoeding en 

anonimiteit maakt niet uit voor de effectiviteit. Kenmerken van ergotherapie bij alcohol- en/of 

drugsproblemen zijn: het is gericht op behandeling en eventueel preventie voor terugval; het bevat 

een combinatie van passieve, actieve en interactieve hulpvormen; het is zowel met als zonder 

therapeutische begeleiding; het is gebaseerd op korte interventies, motivationele 

gesprekstechnieken en cognitieve gedragstherapie; het wordt vergoed en is niet anoniem. 

Conclusie. Alcohol de Baas, Minder Drinken en Jellinek zijn het meest bruikbaar in de ergotherapie 

voor alcohol- en/of drugsproblemen. Ze zijn het meest effectief en komen het meest overeen met de 

kenmerken van ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen. Aanbevelingen zijn gedaan voor het 

ontwikkelen van een ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en/of drugsproblemen. 

Discussie. Het project is gestructureerd uitgevoerd waardoor er waarschijnlijk geen relevante 

informatie is gemist. Maar de resultaten moeten worden gelezen in het licht dat er weinig recente 

informatie beschikbaar is over de huidige ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding voor deze bachelor thesis is een vraag die is gekomen van Stichting ETP-Net. Stichting 

ETP-Net is een netwerk van ergotherapeuten dat zich ten doel stelt kennis te verzamelen, te 

ontwikkelen en te verspreiden over eerstelijns ergotherapie ten behoeve van mensen met 

handelings- en participatieproblemen als gevolg van een psychische of psychosociale problematiek 

(Zinkstok, 2013).  

ETP-Net richt zich onder andere op de groei van het aanbod van online hulpverlening in de GGZ. Met 

de groei van de populariteit van het (mobiel) internet worden steeds meer interventies via internet 

aangeboden (Schalken, 2013). Het probleem wat ETP-Net hierbij ervaart is dat ondanks deze groei er 

in de ergotherapie nog geen gebruik wordt gemaakt van internetinterventies bij behandeling van 

cliënten in de GGZ. Naar aanleiding van dit probleem kwam de vraag van ETP-Net om zicht te krijgen 

op welke effectieve internetinterventies bestaan voor mensen met psychische problematiek en op 

de bruikbaarheid ervan in de ergotherapie.  

Na overleg met de opdrachtgever is gekozen om de bachelor thesis te richten op Nederlandse 

internetinterventies voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. De keuze hiervoor is 

onderbouwd in de literatuurstudie die is uitgevoerd voorafgaand aan deze bachelor thesis (Welman, 

2013-1). In deze literatuurstudie is een overzicht gegeven van de beschikbare Nederlandse 

internetinterventies voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Een samenvatting van de 

resultaten van deze literatuurstudie worden in theoretisch kader weergegeven. Deze resultaten zijn 

het startpunt voor de bachelor thesis. In de opzet bachelor thesis (Welman, 2013-2) is beschreven 

hoe de bachelor thesis wordt opgezet. De literatuurstudie en de opzet bachelor thesis zijn 

toegevoegd in bijlage V en VI. 

1.2 Relevantie 

Maatschappelijk relevantie 

Zoals in de aanleiding al genoemd worden steeds meer interventies via internet aangeboden 

(Schalken, 2013). Volgens Timmer (2010) heeft de digitalisering van de zorg twee belangrijke dragers. 

Ten eerste is de rol en zorgvraag van de patiënt veranderd. Deze wil meer zelfsturing en regie. Dit 

kan bereikt worden door digitalisering en toegankelijk maken van informatie via internet. Ten 

tweede komt er in de politiek en maatschappij het besef dat er een zorgcapaciteitsprobleem 

ontstaat. Dit wordt versterkt door de noodzaak tot bezuinigingen in de zorg. Het 

zorgcapaciteitsprobleem en de noodzaak tot bezuiniging worden veroorzaakt door de stijgende 
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zorgvraag door vergrijzing, veranderde leefstijl en verbeterde diagnostische mogelijkheden, maar 

ook door vermindering in zorgpersoneel door dezelfde vergrijzing. Deze problemen kunnen opgelost 

worden met digitalisering van de zorg, omdat dit de efficiëntie en effectiviteit van de gezondheidzorg 

vergroot en daardoor duurzamer is. 

Ook in de verslavingszorg is een sterke toename van het aantal online interventies (Schalken, 2013). 

Verslaving is samen met angst en stemmingsstoornissen het meest voorkomende ziektebeeld in de 

GGZ (Blankers, Donker, Riper en Schalken, 2013). Vastgesteld is dat op 1 januari 2012 83.000 mensen 

van 19-65 jaar in Nederland een middelenstoornis had (de Graaf, ten Have, Tuithof, & van 

Dorsselaer, 2012). Een middelenstoornis omvat hierbij zowel alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid, 

drugsmisbruik en drugsafhankelijkheid. Mensen jonger dan 19 jaar en ouder dan 65 jaar zijn niet 

meegenomen, waardoor het werkelijk aantal mensen met een middelenstoornis in Nederland 

waarschijnlijk hoger uitvalt. Het is belangrijk dat de mensen met alcohol- en/of drugsproblemen goed 

behandeld worden en dat wordt bespaard op de kosten van deze behandelingen. 

Internetinterventies kunnen de kosteneffectiviteit vergroten (Blankers et al., 2013). 

Belang van evidence over internetinterventies 

Internetinterventies hebben voordelen en nadelen (Timmer, 2010; Schalken, 2013 ). Voordelen zijn 

bijvoorbeeld: ze zijn efficiënter; het is kosteneffectief; een grotere doelgroep is te bereiken; het is 

makkelijkere toegankelijk; een grotere keuzemogelijkheid aan interventies; 24-uurs beschikbaarheid; 

toegang vanuit huis (veilige omgeving); en herhaald inzien van materiaal. Nadelen zijn bijvoorbeeld: 

een hoger uitvalspercentage; ze zijn diagnosegericht terwijl problemen vaak complexer zijn; ze zijn 

afhankelijk van toegang, kennis, vaardigheden, houding en problematiek; het missen van 

relevante(non-verbale) informatie door betrokkenen; veiligheidsrisico’s; en mogelijke technische 

storingen.

Om de voordelen zo veel mogelijk te kunnen uitbuiten moet de gebruikte internetinterventies wel 

effectief zijn. Dit kan alleen worden bepaald door effectonderzoek te doen naar internetinterventies. 

Evidence is dus belangrijk om de voordelen van internetinterventies uit te buiten en om daarmee 

maatschappelijke problemen als het zorgcapaciteitsprobleem en de noodzaak tot bezuinigingen 

tegen te gaan. 

Relevantie voor ergotherapie 

Mensen met alcohol- en/of drugsproblemen komen ook in aanraking met ergotherapie. Ondanks de 

toename van de het aantal internetinterventies voor alcohol- en drugsverslaving wordt in de 

ergotherapie nog geen gebruik gemaakt van internetinterventies. Om in de ergotherapie evidence-

based en cliëntgericht te blijven werken, is het naar mijn idee belangrijk om mee te gaan met de 
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ontwikkelingen. Eerder is ook al benoemd dat het aanbieden van ergotherapie via multimedia een 

toekomstige ontwikkeling is (van Hartingsveldt, Logister-Proost en Kinébanian, 2010). Het is dus 

belangrijk om de mogelijkheden voor een ergotherapeutische internetinterventie te bekijken.  

1.3 Probleemstelling 

Probleemstelling: Er is op dit moment geen ergotherapeutische internetinterventie voor mensen met 

alcohol- en/of drugsproblemen. 

1.4 Doelstelling 

Doelstelling: Het krijgen van inzicht in effectieve Nederlandse internetinterventies voor mensen met 

alcohol- en/of drugsproblemen en de bruikbaarheid van deze internetinterventies voor het beroep 

ergotherapie.  

Met het bereiken van deze doelstelling is er informatie beschikbaar waarmee mogelijk een 

bestaande Nederlandse internetinterventie voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen kan 

worden geïmplementeerd in de ergotherapeutische behandeling van deze mensen. Ook wordt met 

deze informatie mogelijk handvaten geboden om een nieuwe ergotherapeutische internetinterventie 

te ontwikkelen voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Aanbevelingen zullen worden 

gedaan over waar een ergotherapeutische internetinterventie aan zou moeten voldoen om effectief 

te zijn. Daarmee draagt deze bachelor thesis bij aan de vernieuwing van het beroep ergotherapie 

voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. 

1.5 Vraagstelling 

Hoofdvraag 

Welke effectieve Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen kunnen 

bruikbaar zijn voor toepassing in de ergotherapie en waarom? 

Deelvragen 

1. Wat is de effectiviteit van de gevonden Nederlandse internetinterventies (Welman, 2013-1) op 

de mate van ziekte voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen?  

2. Welke kenmerken van de effectieve Nederlandse internetinterventies voor mensen met alcohol- 

en/of drugsproblemen, maken dat de interventies effectief zijn? 

3. Hoe wordt ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of drugsverslaving op dit moment 

vormgegeven? 

1.6 Theoretisch kader 

Resultaten literatuurstudie 

Het startpunt van de bachelor thesis is het resultaat van de literatuurstudie (Welman, 2013-1). In de 

literatuurstudie zijn in totaal 38 Nederlandse internetinterventies gevonden, waarvan 37 websites en 



 
3 

1 applicatie. Van deze interventies zijn 11 gericht op alcoholproblemen, 9 op drugsproblemen en 18 

op zowel alcohol- als drugsproblemen. Het grootste deel van de interventies richt zich daarmee dus 

op middelengebruik in het algemeen, waarbij de interventies specifiek kunnen worden ingevuld. Van 

de 38 interventies bevatten 19 een vorm van behandeling of begeleiding. De overige 19 interventies 

zijn gericht op preventie. Opvallend was dat maar 1 applicatie is gevonden, terwijl het gebruik van 

mobiel internet met smartphones en tablets steeds meer toeneemt (Schalken, 2013). Een ander 

opvallend gegeven is dat van veel interventies de methodiek onbekend is. Dit kan in het uitvoeren 

van de bachelor thesis nog moeilijkheden opleveren, omdat het belangrijk is om te kunnen bekijken 

welke methodieken effectief zijn en dus mogelijk bruikbaar zijn voor de ergotherapie. Wellicht kan 

aanvullende literatuur hier duidelijkheid over verschaffen. 

Er is in deze literatuurstudie dus een overzicht gemaakt van alle Nederlandse internetinterventies 

voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Hierbij is nog niet onderzocht of deze interventies 

effectief zijn of niet. 

Onderzoeksstroming 

De methode die is gevolgd om de vragen van de thesis te beantwoorden is een literatuuronderzoek. 

Deze vorm van onderzoek is gebaseerd op het empirisch-analytisch onderzoek (Dassen, Keuning, 

Jansen & Jansen, 2011). Het empirisch-analytisch onderzoek wordt ook wel kwantitatieve onderzoek 

genoemd (Steultjens, Satink & Peters, 2006). Hierbij wordt zo objectief mogelijk onderzoek gedaan 

en gaat het om het vaststellen van feiten. Ook de literatuur die wordt gebruikt in het 

literatuuronderzoek zal kwantitatief van aard zijn. 

Begripsafbakening  

Om duidelijkheid te scheppen over wat de begrippen die worden gehanteerd betekenen, is in bijlage 

I een verklarende woordenlijst opgenomen. Hierin wordt beschreven wat er met de begrippen 

alcohol- en drugsproblemen, ergotherapie en internetinterventie wordt bedoeld. Voor de definitie 

van alcohol- en drugsproblemen worden de kenmerken van de definitie van ‘stoornis in het gebruik 

van middelen’ van de DSM-V gebruikt (American Psychiatric Association, 2013). Voor het begrip 

ergotherapie wordt de definitie uit het Beroepsprofiel Ergotherapeut gebruikt (van Hartingsveldt et 

al., 2010). Voor het begrip internetinterventies wordt de definitie gebruikt zoals Schalken (2013) 

heeft omschreven.  
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2. Methode 
Om de hoofdvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden zal een literatuuronderzoek worden 

gedaan. De drie deelvragen zullen apart worden beantwoord, om vervolgens de informatie van de 

drie deelvragen samen te voegen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Hieronder zal per 

vraag de methode worden beschreven. 

Deelvraag 1 

De eerste deelvraag luidt als volgt: ‘Wat is de effectiviteit van de gevonden Nederlandse 

internetinterventies (Welman, 2013-1) op de mate van ziekte voor mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen?’.  

Zoektocht artikelen  

Er wordt gezocht naar (wetenschappelijke) artikelen in twee databases (Pubmed en ASSIA), op de 

websites van de gevonden internetinterventies en op de websites van de instellingen/organisaties 

die de internetinterventies hebben ontwikkeld. De databases Pubmed en ASSIA zijn gekozen, omdat 

zo vanuit meerdere invalshoeken literatuur wordt gezocht (Pubmed: medisch/psychologisch; ASSIA: 

sociaal).  

De zoektermen waarvan gebruik wordt gemaakt tijdens het zoeken zijn de Nederlandse en/of 

Engelse benamingen van de internetinterventie in combinatie met de MESH termen (Pubmed), 

thesaurus termen (ASSIA) of normale termen (websites) voor ‘internet’, ‘web’, ‘applicatie’, ‘alcohol’ 

of ‘drugs’. De Nederlandse en Engelse benamingen van de internetinterventies zijn te vinden in 

bijlage II. 

Selectie artikelen 

Het includeren van de artikelen wordt gedaan in twee ronden. In eerste instantie worden artikelen 

geïncludeerd of geëxcludeerd na bestudering van de titel en het abstract. Vervolgens worden van de 

geïncludeerde artikelen de fulltexten bestudeerd en worden ze opnieuw geïncludeerd of 

geëxcludeerd. Voor het in- en excluderen worden de volgende inclusiecriteria gehanteerd: 

• Het artikel gaat over een internetinterventie uit het overzicht van de literatuurstudie 

(Welman, 2013-1) 

• Het artikel moet gaan over onderzoek naar de effectiviteit van de internetinterventie op de 

mate van ziekte. (Een onderzoeksprotocol is niet voldoende) 

• Het onderzoek moet uitgevoerd zijn bij Nederlandse mensen met alcohol en/of 

drugsproblemen. 

• Het artikel is Nederlands- of Engelstalig 
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• Het artikel is gepubliceerd in het jaar 2000 of later. 

Beoordeling artikelen 

Allereerst wordt gekeken naar de kwaliteit van het uitgevoerde effectonderzoek. Hiervoor is gekozen 

omdat zo kan worden bepaald wat de waarde van de resultaten van het onderzoek zijn. Om de 

kwaliteit van het onderzoek te bepalen wordt gebruik gemaakt van de mate van bewijskracht zoals 

omschreven door het Nederlands Jeugdinstituut (2014-1): 

• Zeer sterke bewijskracht: staat voor een onderzoek waarbij de subjecten aselect zijn 

toegewezen aan een experimentele en een controlegroep, dat in de praktijk is uitgevoerd en 

dat een follow-up na minimaal zes maanden heeft. 

• Sterke bewijskracht: staat voor onderzoek met een (quasi-) experimentele en een 

controlegroep of een herhaald N=1 design of een ander, vergelijkbaar design dat in de 

praktijk is uitgevoerd en dat een follow-up na minimaal zes maanden heeft. 

• Vrij sterke bewijskracht: staat voor onderzoek met een (quasi-) experimentele en een 

controlegroep of een herhaald N=1 design of een ander, vergelijkbaar design dat wel in de 

praktijk is uitgevoerd. 

• Redelijke bewijskracht: staat voor onderzoek met een (quasi-) experimentele en een 

controlegroep of een herhaald N=1 design of een ander, vergelijkbaar design dat niet in de 

praktijk is uitgevoerd. 

• Matige bewijskracht: staat voor onderzoek met een voor- en nameting dat met betrouwbare 

en valide instrumenten is uitgevoerd en dat repliceerbaar is, waarvan de resultaten zijn 

vergeleken met ander onderzoek naar de effecten van care-as-usual. 

• Zwakke bewijskracht: staat voor onderzoek met een voor- en een nameting dat met 

betrouwbare en valide instrumenten is uitgevoerd en dat repliceerbaar is. 

• Zeer zwakke bewijskracht: staat voor onderzoek dat niet voldoet aan de minimale eisen die 

gelden voor effectonderzoek. 

Beoordeling effectiviteit  

Na het bepalen van de mate van bewijskracht wordt bepaald wat de waarde van de resultaten van 

het onderzoek zijn. Dit wordt gedaan met behulp van de categorieën zoals wederom omschreven 

door het Nederlands Jeugdinstituut (2014-1): 

• Effectief volgens sterke aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens sterke 

aanwijzingen als uit voldoende onderzoek met sterke of zeer sterke bewijskracht blijkt dat 
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bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of 

met niets doen. 

• Effectief volgens goede aanwijzingen: Een interventie si effectief volgens goede 

aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de 

praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen. 

• Effectief volgens eerste aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens eerste 

aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht, zoals 

veranderingsonderzoek, blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de 

interventie, ook al staat nog niet vast dat dit effect (helemaal) door de interventie wordt 

veroorzaakt. 

• Goed onderbouwd: Een interventie krijgt deze classificatie als deze op zijn minst goed 

beschreven is en als aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel kan 

worden bereikt. 

Om te kunnen beschrijven of een internetinterventie effectief is of niet, zullen twee methoden 

worden gebruikt. Ten eerste zal in de artikelen worden gezocht naar informatie over significante 

veranderingen die de internetinterventies opleveren. Een verandering is significant als de p-waarde 

0,05 of lager is. Deze informatie zal worden gehaald uit de resultatensectie van de artikelen. Met 

deze informatie kan worden bepaald of een internetinterventie effectief is of niet. De tweede 

methode is om de mate van effectiviteit te bepalen. Dit kan worden gedaan met de effectgrootte, die 

in een artikel wordt weergegeven als Cohens d. De d-waarde kan als volgt worden geïnterpreteerd 

(Nederlands Jeugdinstituut, 2014-2): 

• d = 1.3 of hoger � wijst op een zeer groot effect 

• d= 0.80 t/m 1.29 � wijst op een groot effect 

• d= 0.50 t/m 0.79 �wijst op een middelgroot effect 

• d= .20 t/m 0.49 � wijst op een klein effect 

• d= -.19 t/m 0.19 � wijst op geen of een verwaarloosbaar effect 

• d= -0.20 t/m -0.49 � wijst op een klein negatief effect 

• et cetera 

Alle informatie zal overzichtelijk worden weergegeven in een tabel met beschrijving. 

 

 



 
7 

Deelvraag 2 

De tweede deelvraag luidt als volgt: ‘Welke kenmerken van de effectieve Nederlandse 

internetinterventies voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen, maken dat de interventies 

effectief zijn?’.  

Deelvraag 1 heeft geleid tot een aantal effectieve internetinterventie voor mensen met alcohol en/of 

drugsproblemen. Voor deelvraag 2 moeten de kenmerken van deze effectieve internetinterventies 

worden onderzocht. Dit is gedaan door terug te kijken in het overzicht van de interventies uit de 

literatuurstudie (Welman, 2013-1), waarin per interventie de volgende kenmerken zijn beschreven: 

doelgroep, doel van de interventie, hulpvorm, begeleiding, methodiek, kosten en anonimiteit. Deze 

kenmerken zijn voor deze deelvraag weer gebruikt, omdat ze in de literatuurstudie zijn gebruikt en 

ook in de beschrijving van internetinterventies door andere auteurs (Riper, Smit, Zanden, Conijn, 

Kramer & Mutsaers, 2007; Schalken, Wolters, Tilanus, Gemert, Hoogenhuyze, Meijer, Kraefft, 

Brenninkmeijer & Postel, 2010). De beschrijving van deze kenmerken is in de literatuurstudie alleen 

gedaan aan de hand van informatie van de websites van de internetinterventies. Daarom zijn de 

beschreven kenmerken verder uitgediept aan de hand van de artikelen uit deelvraag 1. Aan de hand 

van deze informatie is gekeken of er overeenkomsten zijn tussen de kenmerken van de effectieve 

internetinterventies en of er zo iets gezegd kan worden over welke kenmerken zorgen dat een 

internetinterventie effectief kan zijn. 

Deelvraag 3 

De derde deelvraag luidt als volgt: ‘Hoe wordt ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of 

drugsverslaving op dit moment vormgegeven? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is informatie gezocht over waar ergotherapie zich op richt 

bij mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Gezocht is naar ergotherapeutische richtlijnen en 

protocollen, multidisciplinaire richtlijnen en protocollen, naar boeken, naar artikelen en naar 

informatie van ergotherapiepraktijken of instellingen die zich richten op de behandeling van mensen 

met alcohol- en/of drugsproblemen. Het zoeken naar multidisciplinaire of ergotherapeutische 

richtlijnen en protocollen is gedaan via de website van Ergotherapie Nederland, de website van GGZ 

richtlijnen, de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en via google. Het zoeken naar 

boeken is gedaan via de bibliotheek van de HvA en via google. Het zoeken naar artikelen is gedaan 

via Pubmed en via de referentielijsten van andere gevonden bronnen. Het zoeken naar informatie 

van ergotherapiepraktijken of instellingen gericht op de behandeling van mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen is gedaan via de website van zorgkaart Nederland en via google. 
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Tijdens het zoeken in de bibliotheek van de HvA, Pubmed, google en Zorgkaart Nederland zijn telkens 

één of meer van de volgende zoektermen gecombineerd: ‘ergotherapie’, ‘alcohol’, ‘alcoholisme’, 

‘drugs’, ‘verslaving’, ‘middelenmisbruik’. Ook de Engelse benamingen voor deze zoektermen zijn 

gebruikt. Tijdens het zoeken in Pubmed is gebruik gemaakt van Mesh termen voor ergotherapie, 

alcoholisme en middelenmisbruik (deze omvat ook verslaving en drugs). Bij het zoeken in google is de 

verwachting dat er heel veel resultaten komen. Er is daarom besloten om alleen resultaten te 

bekijken op de eerste 10 pagina’s waarin alle zoektermen naar voren komen. Bij het zoeken op de 

website van Ergotherapie Nederland en GGZ richtlijnen was het niet nodig om zoektermen te 

gebruiken, omdat er direct een overzicht van richtlijnen werd gegeven. 

Net als bij deelvraag twee wordt er gezocht naar informatie over de doelgroep, doel van de 

interventie, hulpvorm, begeleiding, methodiek, kosten en anonimiteit. Ook bij deze deelvraag heeft 

informatie over ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen in de Nederlandse situatie de 

voorkeur boven informatie over ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen in een buitenlandse 

situatie. De informatie moet Nederlands of Engelstalig zijn en mag niet ouder zijn dan het jaar 2000. 

Hoofdvraag 

In de conclusie zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. De hoofdvraag luidt als volgt: 

‘Welke effectieve Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen kunnen 

bruikbaar zijn voor toepassing in de ergotherapie en waarom?’ 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal de informatie uit deelvraag twee moeten worden 

vergeleken met de informatie uit deelvraag drie. Als duidelijk is welke kenmerken effectieve 

internetinterventies hebben (deelvraag twee) kan dit worden vergeleken met de kenmerken van 

ergotherapie bij alcohol- en drugsproblemen (deelvraag drie). Bij veel overeenkomsten tussen de 

kenmerken uit deelvraag twee en deelvraag drie kan worden geconcludeerd welke van de effectieve 

internetinterventies het meest bruikbaar zijn in de ergotherapie. Ook kunnen aanbevelingen worden 

gedaan over welke kenmerken een eventueel nieuwe ergotherapeutische internetinterventie zou 

moeten hebben om mogelijk effectief te zijn. 
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3. Resultaten 

3.1 Deelvraag 1: effectiviteit Nederlandse internetinterventies 

De zoektocht zoals beschreven in de methode is uitgevoerd. In bijlage III zijn tabellen toegevoegd 

met de zoekresultaten van het zoeken in de databases, op de websites van GGZ 

instellingen/organisaties en op de websites van de interventies. Na het lezen van de titels en 

abstracts zijn 25 artikelen geïncludeerd met behulp van de inclusiecriteria. Na het lezen van de 

fulltexten van de 25 artikelen zijn nog negen artikelen geëxcludeerd. Uiteindelijk zijn 16 artikelen 

geïncludeerd en geanalyseerd. De 16 artikelen bevatten informatie over acht verschillende 

internetinterventies, waarbij het aantal artikelen per internetinterventie varieert van één tot drie. In 

tabel 1 is voor elke internetinterventie weergegeven wat de bewijskracht, effectiviteit, significante 

veranderingen en effectgrootte zijn. 

Effectief volgens sterke aanwijzingen 

Alcohol de Baas 

Uit de resultaten van de geanalyseerde artikelen blijkt dat de Alcohol De Baas (ADB) interventie een 

effectieve interventie volgens sterke aanwijzingen is en ook de grote populatie bereikt die anders 

geen hulp zou zoeken voor hun drankprobleem (Postel et al., 2010-1; Postel et al., 2010-2). Dezelfde 

auteurs hebben verschillende pilot studies gedaan met een beperkte bewijskracht (Postel et al., 

2010-2; Keizer et al., 2007), maar ook een RCT met vrij sterke bewijskracht (Postel et al., 2010-1). In 

het RCT is er een vergelijking gemaakt met een controlegroep die op de wachtlijst stond en alleen 

twee wekelijks een email ontvingen. In de pilotstudies werd geen vergelijking gemaakt met een 

controlegroep. De RCT had alleen een follow-up direct na drie maanden interventie, terwijl een van 

de pilotstudies (Postel et al., 2010-2) follow-up momenten had zes weken en zes maanden na de 

interventie. In de verschillende studies kwamen een aantal significante effecten van de Alcohol De 

Baas interventie naar voren: (I) ADB zorgt voor vermindering van alcoholconsumptie; (II) ADB zorgt 

dat meer mensen binnen de gezonde normen van alcoholconsumptie vallen; (III) ADB zorgt voor een 

betere gezondheidsstatus; (IV) ADB zorgt voor minder depressie, angst en stress (Postel et al., 2010-

1; Postel et al., 2010-2; Keizer et al., 2007). De effectgroottes voor de verschillende uitkomstmaten 

variëren van klein (gezondheidsproblemen) en middelgroot (gezondheidsproblemen/-status) tot 

grote effecten (alcoholconsumptie, gezondheidsstatus en depressie/angst/stress) (Postel et al., 2010-

1; Postel et al., 2010-2).  
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Tabel 1: Bewijskracht, effectiviteit, significante verandering en effectgrootte per internetinterventie. 

Internetinterventie Artikel Soort onderzoek Bewijskracht Effectiviteit Significante verandering? Effectgrootte 

Alcohol de Baas Postel, de Haan, ter 
Huurne, Becker & de Jong 
(2010-1) 

Randomized Controlled 
Trial (RCT) met alleen 
voor- en nameting 

Vrij sterke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
sterke 
aanwijzingen 

Ja, vermindering van 
alcoholconsumptie, meer 
binnen de normen 
drinken, betere 
gezondheidsstatus en 
minder depressie, angst of 
stress 

d=1.21 
(alcoholconsumptie) 
d=0.96 en 0.76 
(gezondheidsstatus) 
d=0.81 (depressie, 
angst, stress) 

 Postel, de Haan, & de Jong 
(2010-2) 

Pilot studie met pre-post 
design 

Matige 
bewijskracht 

Effectief volgens 
goede 
aanwijzingen 

Ja, vermindering van 
alcoholconsumptie, 
vermindering 
gezondheidsproblemen 

d=1.11 (alc. cons. bij 
posttest) 
d=0.95 (alc. cons. na 
6wkn) 
d=0.94 (alc. cons. na 
6mnd) 
d=0.30-0.60 (voor 
gezondheidsproblemen) 

 Keizer, Postel, Westendorp 
& Brenninkmeijer (2007) 

Twee pilot studies Zwakke 
bewijskracht 

Goed 
onderbouwd 
(resultaten 
worden niet 
uitgebreid 
beschreven) 

Geen significantie 
waarden gegeven. Wel 
daling alcoholgebruik en 
gerelateerde klachten en 
toename 
veranderingsbereidheid 

Niet gegeven 

Minder Drinken Riper, Kramer, Conijn, 

Smit, Schippers & Cuijpers 

(2009) 

Pre-posttest onderzoek Matige 

bewijskracht 

Effectief volgens 

goede 

aanwijzingen 

Ja, na 6mnd follow-up 

vermindering wekelijkse 

alcoholconsumptie 

d=0.29 (gehele groep) 

d=0.72 (bij afmaken 

interventie) 

 Riper, Kramer, Smit, 

Conijn, Schippers, & 

Cuijpers (2008) 

RCT  Zeer sterke 

bewijskracht 

Effectief volgens 

sterke 

aanwijzingen 

Ja, vermindering van 

wekelijkse 

alcoholconsumptie en ook 

meer binnen normen dan 

controlegroep 

d=0.40 (gehele groep) 

d=0.38 (bij afmaken 

interventie 

Jellinek Blankers, Koeter & 
Schipper (2011) 

RCT Zeer sterke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
sterke 
aanwijzingen 

Ja, voor zowel 
internettherapie als 
internet zelfhulp 
vermindering van 

d=0.59 
(internettherapie na 
3mnd) 
d=0.36 (zelfhulp na 
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alcoholconsumptie. Na 6 
maanden leidt 
internettherapie tot 
betere resultaten dan 
zelfhulp 

3mnd) 
d=0.38 
(internettherapie vs. 
zelfhulp na 6 mnd) 

 Blankers (2005) Exploratief onderzoek Zwakke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
eerste 
aanwijzingen 

Ja, afname alcoholgebruik 
tijdens deelname en 
follow-up. 

Niet gegeven 

Roken Drinken 

Drugs (Gezonde 

School en 

Genotsmiddelen) 

Koning, van den Eijnden, 

Verdurmen, Engels & 

Vollebregh (2011) 

RCT Zeer sterke 

bewijskracht 

Effectief volgens 

sterke 

aanwijzingen 

(alleen combi van 

student en ouder 

interventie) 

Ja, vermindering van 

zwaar wekelijks en 

wekelijks drinken bij de 

combi van student en 

ouder interventie (dus 

niet alleen de student 

interventie) 

Niet gegeven 

 Heemskerk, van den Brink, 
Steenhuis, de Boer, & 
Breebaart (2011) 

Vergelijkend onderzoek 
met quasi-experimenteel 
design en voor- en 
nameting 

Vrij sterke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
goede 
aanwijzingen 

Ja, meer kennis over 
alcohol en gevolgen en 
vaker gesprek met ouders 
over leeftijd waarop mag 
drinken. 

Niet gegeven 

 Cuijpers, Jonkers, de 
Weerdt, & de Jong (2002) 

Quasi-experimentele 
studie met follow-up na 1, 
2 en 3 jaar. 

Vrij sterke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
goede 
aanwijzingen 

Ja vermindering van de 
hoeveelheid en frequentie 
van het middelengebruik 
na 1, 2 en 3 jaar. Ook 
meer kennis over 
middelen 

Niet gegeven 

Drinktest Boon, Risselada, Huibert, 

Riper, & Smit (2011) 

RCT Zeer sterke 

bewijskracht 

Effectief volgens 

sterke 

aanwijzingen 

(alleen op korte 

termijn van 1 

maand follow-up) 

Ja, na 1 maand drinken 

meer gereduceerd binnen 

normen dan 

controlegroep. Na 6 

maanden niet meer 

significant 

Niet gegeven 

Kop Op Ouders van der Zanden, Speetjes, 

Arntz, & Onrust (2010) 

Pilot studie met voor- en 

nameting 

Zwakke 

bewijskracht 

Effectief volgens 

eerste 

Ja, verbetering voor 

opvoedingsvaardigheden 

d=0.52 en 0.48 

(opvoedingsv.); 
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aanwijzingen en gevoel van 

competentie 

d=0.61 en 0.46 

(competentie gevoel) 

Cannabis de Baas CannabisDeBaas (2011) Voor- en nameting Zwakke 
bewijskracht 

Effectief volgens 
eerste 
aanwijzingen 

Ja, afname 
cannabisgebruik, 
verbetering psychische en 
lichamelijke gezondheid 

Niet gegeven 

Wat Drink Jij Voogt, Kuntsche, Kleinjan, 

Poelen, & Engels (2014) 

RCT Zeer sterke 

bewijskracht 

Niet effectief 

volgens sterke 

aanwijzingen 

Nee, geen vermindering 

wekelijkse 

alcoholconsumptie. Wel 

effectief ter preventie van 

verhoging 

alcoholconsumptie en 

frequentie binge drinking 

Wekelijkse 

alcoholconsumptie: 

d=0.20 (1mnd), d=0.13 

(3mnd), d=0.09 (6mnd); 

Binge drinking: d=0.16 

(1mnd), d=0.09 (3mnd), 

d=0.03 (6mnd), 

 Voogt, Kleinjan, Poelen, 
Lemmers, & Engels (2013-
1) 

RCT Zeer sterke 
bewijskracht 

Niet effectief 
volgens sterke 
aanwijzingen 

Nee, geen interventie 
effecten op een van de 
uitkomstmaten 

Niet gegeven 

 Voogt, Poelen, Kleinjan, 
Lemmers, & Engels (2013-
2) 

RCT Zeer sterke 
bewijskracht 

Niet effectief 
volgens sterke 
aanwijzingen 

Nee, geen interventie 
effecten 

Niet gegeven 
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Minder Drinken 

Uit de resultaten van de geanalyseerde artikelen blijkt dat de Minder Drinken (MD) interventie 

effectief is volgens sterke aanwijzingen om de alcoholconsumptie te verminderen (Riper et al., 2009; 

Riper et al., 2008). Er is een RCT gedaan met zeer sterke bewijskracht, waarin de vergelijking is 

gemaakt met een controlegroep die een brochure kreeg (Riper et al., 2008). Dezelfde onderzoekers 

hebben ook een pre-post studie gedaan waarin ze hebben gekeken of de resultaten van het 

bovengenoemde RCT generaliseerbaar waren naar een natuurlijke setting (Riper et. al., 2009). Er is 

hierbij geen gebruik gemaakt van een controlegroep. In beide studies was er een follow-up na zes 

maanden. In beide studies kwamen een aantal significante effecten van de MD interventie naar 

voren: (I) MD zorgt voor vermindering van wekelijkse alcoholconsumptie; (II) MD zorgt ervoor dat 

meer mensen binnen de gezonde normen van alcoholconsumptie vallen. De MD interventie blijkt 

een uitvoerbare en acceptabele interventie om in de natuurlijke setting toe te passen (Riper et al., 

2009). De effectgrootte van de MD interventie op alcoholconsumptie varieert van klein tot 

middelgroot (Riper et al., 2009; Riper et al., 2008). 

Jellinek 

Uit de resultaten van de geanalyseerde artikelen blijkt dat zowel de zelfhulp interventie (Blankers et 

al., 2011; Blankers, 2005) als de internettherapie interventie (Blankers et al., 2011) van Jellinek 

effectief zijn volgens sterke aanwijzingen om de alcoholconsumptie te verminderen. De 

internettherapie interventie heeft op de lange termijn (zes maanden follow-up) betere resultaten 

dan de zelfhulp interventie (Blankers et al.,2011). Een RCT met zeer sterke bewijskracht is gedaan, 

waarin de internettherapie en zelfhulp zijn vergeleken met elkaar en met een controlegroep die op 

de wachtlijst stond (Blankers et al., 2011). In deze RCT werd een follow-up gedaan drie en zes 

maanden na de interventie. Dezelfde onderzoeker heeft eerder ook al een exploratief onderzoek 

gedaan naar de zelfhulp interventie met zwakke bewijskracht, waarin geen controlegroep is gebruikt 

en een follow-up is gedaan variëren van nul maand tot 24 maanden na de interventie (Blankers, 

2005). In beide studies kwamen een aantal significante effecten van de internettherapie en zelfhulp 

interventie naar voren: (I) zowel de internettherapie als zelfhulp zorgen voor vermindering van 

alcoholconsumptie (Blankers et al., 2011; Blankers, 2005); (II) na zes maanden leidt de 

internettherapie tot betere resultaten dan de zelfhulp (Blankers et al., 2011); (III) dezelfde effecten 

voor de verschillende groepen zijn gevonden voor vermindering van alcohol gerelateerde problemen 

en verbetering van de kwaliteit van leven (Blankers et al., 2011). De effectgrootte van de zelfhulp 

interventie op alcoholconsumptie is bij drie maanden follow-up klein. Voor de internettherapie is dit 

bij drie maanden follow-up middelgroot. Bij zes maanden follow-up is er een klein effect voor 

internettherapie in vergelijking met zelfhulp (Blankers et al., 2011).  



 
14 

Roken Drinken Drugs (De Gezonde School en Genotsmiddelen) 

Uit de resultaten van de geanalyseerde artikelen blijkt dat de Roken Drinken Drugs (RDD) interventie 

effectief is volgens sterke aanwijzingen om zwaar wekelijks drinken en wekelijkse alcoholconsumptie 

te verminderen wanneer de student interventie wordt gecombineerd met de ouder interventie 

(Koning et al., 2011) en wanneer alleen de RDD interventie wordt gebruikt (Cuijpers et al., 2002). Ook 

is de RDD interventie effectief volgens goede aanwijzingen om de kennis over alcohol te vergroten 

(Heemskerk et al., 2011; Cuijpers et al., 2002). Een RCT met zeer sterke bewijskracht is gedaan om de 

RDD interventie (adolescenten) te combineren en te vergelijken met een ouder interventie en een 

controle groep (Koning et al, 2011). In deze RCT is een follow-up na 34 maanden gedaan. De andere 

twee studies waren quasi-experimentele studies met vrij sterke bewijskracht waarin op de 

basisschool (Heemskerk et al., 2011) en op de eerste klas van de middelbare school (Cuijpers et al., 

2002) de RDD interventie is vergeleken met een controlegroep. Een follow-up werd gedaan na vier 

weken (Heemskerk et al. 2011) en na een, twee en drie jaar (Cuijpers et al., 2002).  In de studies 

kwamen een aantal significante effecten naar voren: (I) de RDD interventie in combinatie met een 

ouder interventie zorgt voor vermindering van zwaar wekelijks drinken en wekelijkse 

alcoholconsumptie (Koning et al., 2011); (II) de RDD interventie zorgt voor vermindering van de 

hoeveelheid en de frequentie van het middelengebruik (Cuijpers et al., 2002); (III) de RDD interventie 

zorgt voor meer kennis over middelen (Heemskerk et al., 2011; Cuijpers et al., 2002). De grootte van 

de effecten is in geen van de artikelen gegeven. 

Drinktest 

Uit de resultaten van het geanalyseerde artikel blijkt dat de Drinktest (DT) interventie effectief is 

volgens sterke aanwijzingen om de alcoholconsumptie te verminderen op korte termijn (een maand 

na interventie) (Boon et al., 2011). Op lange termijn (zes maanden na interventie) is de DT interventie 

niet meer effectief. Een RCT met zeer sterke bewijskracht is gedaan om de DT interventie te 

vergelijken met een controlegroep die alleen informatie kreeg (Boon et al., 2011). Een follow-up 

werd gedaan een en zes maanden na de interventie. In de studie kwam naar voren dat de DT zorgt 

voor meer vermindering van de alcoholconsumptie tot binnen de gezonde normen van 

alcoholconsumptie op de korte termijn. Op lange termijn (zes maanden) is dit effect verdwenen. De 

grootte van het effect is niet gegeven. 

Effectief volgens eerste aanwijzingen 

Kop Op Ouders 

Uit de resultaten van het geanalyseerde artikel blijkt dat de Kop Op Ouders (KOO) interventies 

effectief is volgens eerste aanwijzingen om de opvoedvaardigheden en gevoelens van competentie 

van ouders met een mentale stoornis (waaronder verslaving) te verbeteren (van der Zanden et al., 
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2010). Het gaat hierbij dus niet alleen om ouders met een verslaving en ook niet om het verminderen 

van middelengebruik bij deze ouders. Het doel van de KOO interventie is het verbeteren van het 

psychosociale welbevinden van de kinderen van de ouders en de kinderen te beschermen tegen het 

ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. Een pilotstudie met pre-postdesign en een zwakke 

bewijskracht is gedaan om de KOO interventie te onderzoeken. Hierbij is geen vergelijking gemaakt 

met een controlegroep en geen follow-up gedaan. De KOO interventie zorgt wel voor verbetering van 

de opvoedvaardigheden en gevoelens van competentie van de ouders, maar er zijn geen 

veranderingen gevonden voor het welzijn van de kinderen. De grootte van het effect van de KOO 

interventie op de opvoedvaardigheden en gevoelens van competentie variëren van klein tot 

middelgroot.  

Cannabis de Baas 

Uit de resultaten van het geanalyseerde artikel blijkt dat de Cannabis De Baas (CDB) interventie 

effectief is volgens eerste aanwijzingen om het cannabisgebruik te verminderen en de psychische en 

lichamelijke gezondheid te verbeteren (CannabisDeBaas, 2011). Een pre-post design studie met een 

zwakke bewijskracht is gedaan om de CDB interventie te onderzoeken. Een follow-up is gedaan zes 

weken na de interventie en er is geen vergelijking gemaakt met een controle groep. De effecten 

waren ook zes weken na de interventie nog aanwezig. De grootte van de effecten is niet gegeven. 

Niet effectief (volgens sterke aanwijzingen) 

Wat Drink Jij 

Uit de resultaten van de geanalyseerde artikelen blijkt dat de Wat Drink Jij (WDJ) interventie niet 

effectief is volgens sterke aanwijzingen om de alcoholconsumptie te verminderen (Voogt et al., 2014; 

Voogt et al., 2013-1; Voogt et al., 2013-2). Wel is gebleken dat de WDJ interventie effectief is ter 

preventie van verhoging van de alcoholconsumptie en frequentie van binge drinking bij studenten 

(Voogt et al., 2014). Alle drie de studies zijn RCT’s met zeer sterke bewijskracht waarin de WDJ 

interventie is vergeleken met een controlegroep onder studenten (Voogt et al., 2014; Voogt et al., 

2013-2) en adolescenten (Voogt et al,. 2013-1). Follow-up zijn gedaan na een, drie en zes maanden 

(Voogt et al., 2014) en na een en zes maanden (Voogt et al., 2013-1; Voogt et al., 2013-2). De 

effectgroottes wijzen op een verwaarloosbaar effect. Mogelijke oorzaken van het niet vinden van 

een effect zijn: (I) de interventie is niet intensief genoeg; (II) de deelnemers zijn mogelijk al 

blootgesteld aan alcohol interventie programma’s; (III) het is onduidelijk in hoeverre de deelnemers 

de persoonlijke feedback en tips hebben gelezen en gebruikt. 

Conclusie 

Het antwoord op deze deelvraag is dat van de internetinterventies uit de literatuurstudie vijf 

effectief zijn gebleken volgens sterke aanwijzingen, namelijk Alcohol de Baas, Minder Drinken, 
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Jellinek (internettherapie & zelfhulp), Roken Drinken Drugs en Drinktest. Ook zijn er nog twee 

internetinterventies die effectief zijn gebleken volgens eerste aanwijzingen, namelijk Kop Op Ouders 

en Cannabis de Baas. Een internetinterventie is niet effectief gebleken volgens sterke aanwijzingen, 

namelijk Wat Drink Jij. 

3.2 Deelvraag 2: kenmerken effectieve Nederlandse internetinterventies 

Voor deelvraag 2 zijn alleen de vijf internetinterventies meegenomen die effectief waren volgens 

sterke aanwijzingen: Alcohol de Baas, Minder Drinken, Jellinek (internettherapie & zelfhulp), Roken 

Drinken Drugs en Drinktest. De twee internetinterventies die effectief zijn gebleken volgens eerste 

aanwijzingen, Kop Op Ouders en Cannabis de Baas, zijn nog niet zodanig onderzocht en effectief 

gebleken dat ze kunnen bijdragen aan de beantwoording van deelvraag 2. 

Kenmerken 

De kenmerken van de effectieve internetinterventies zijn weergegeven in tabel 2. Onderstaand is per 

kenmerk beschreven waar de internetinterventies op gericht zijn. 

Doelgroep 

Van de vijf internetinterventies zijn er drie gericht op alcohol, twee op alcohol en drugs en nul op 

drugs alleen. De leeftijd waarop de internetinterventies gericht zijn twee keer 18+, een keer 16+, een 

keer 11-25 jaar, en een keer 12 +. Dit laat zien dat een internetinterventie gericht op alcohol en/of 

drugsproblemen zich moet richten op adolescenten in hun tienerjaren en volwassenen. Dit bevat dus 

eigenlijk alle jaren dat mensen normaliter alcohol drinken. 

Doel 

Drie van de vijf internetinterventies (Alcohol de Baas, Minder Drinken en Jellinek) hebben als doel 

het behandelen van alcohol- en/of drugsproblemen en dus het verminderen van het gebruik. Twee 

van deze internetinterventies hebben als tweede doel preventie voor een terugval, wanneer het 

alcohol- of drugsgebruik al is geminderd. Van de drie op behandeling gerichte internetinterventies 

bevat één therapie, één zelfhulp en één zowel therapie als zelfhulp. Twee internetinterventies 

(Roken Drinken Drugs en Drinktest) richten zich alleen op preventie. In de beantwoording van 

deelvraag 1 kwam naar voren dat de op behandeling gerichte internetinterventies kleine, 

middelgrote en grote effecten teweeg brengen. Van de op preventie gerichte internetinterventies 

zijn de effectgroottes onbekend. Daarnaast is gebleken dat Drinktest alleen op korte termijn effectief 

is (Boon et al., 2011), terwijl effectiviteit op lange termijn ook zeker gewenst is. Het lijkt dus beter dat 

een internetinterventie voor alcohol- en/of drugsproblemen gericht is op de behandeling van deze 

problemen, waarbij het geen verschil maakt of de behandeling bestaat uit therapie of zelfhulp. In de 

internetinterventie kan een ander doel eventueel preventie voor een terugval zijn.  
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Tabel 2: kenmerken van de effectieve internetinterventies 

Hulpvorm 

Alle vijf de internetinterventies bieden op enige manier een vorm van informatie over alcohol- en/of 

drugsgebruik en de gevolgen hiervan. Daarnaast zijn huiswerkopdrachten (drie keer), een dagelijks 

 Alcohol 

de Baas 

Minder 

Drinken 

Jellinek 

 

 

Roken 

Drinken 

Drugs 

Drinktest 

Internet
therapie 

Zelfhulp 

Doelgroep 18+  X    X 
16+ X      
BO + VO + MBO 
(11-25 jaar) 

    X  

12+   X X   
Alcohol X X    X 
Drugs       
Alcohol & drugs   X X X  

Doel Preventie X X    X   X  
Behandeling - 
zelfhulp 

 X  X   

 Behandeling - 
therapie 

X  X    

Hulpvorm Informatie X X X X X   X 
Opdrachten  X   X  X  
Dagelijks dagboek X X X X   
Advies/feedback X  X X  X 
Forum X X X X   
email   X    
1-op-1 chat   X       
zelftest  X X X  X 

Therapeutische 

begeleiding 

wel X  X      
niet  X  X X X 

Methodiek  Cognitieve 
Gedragstherapie 

X    X X   X      

Motiverende 
gespreksvoering  

X X X X   

Zelfcontrole 
principes 

 X     

Model van 
gedragsverandering 

    X X 

Theorie van 
Gepland Gedrag 

    X  

Sociaal Cognitieve 
Theorie 

    X  

Kosten Gratis  X  X  X 
Vergoed X  X    
Eigen kosten     X  

Anonimiteit Anoniem  X  X  X 
Niet anoniem X    X  X  
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dagboek (drie keer), advies/feedback (drie keer), een forum (drie keer), een zelftest (drie keer), 1-op-

1 chat (een keer) en emailcontact (een keer) hulpvormen die de internetinterventies bevatten. 

Schalken & Wolters (2013) onderscheiden passieve, actieve en interactieve hulpvormen. Bij passieve 

hulpvormen heeft de cliënt geen invloed op de inhoud. Bij actieve hulpvormen heeft de cliënt wel 

invloed op de inhoud, zonder interactie met anderen. Bij interactieve hulpvormen beïnvloeden de 

cliënten en hulpverleners elkaar onderling. De hulpvormen uit de vijf internetinterventies zijn zowel 

passief (informatie, advies/feedback), actief (huiswerkopdrachten, dagelijks dagboek, zelftest) als 

interactief (forum, email, 1-op-1 chat). Alle internetinterventies, met uitzondering van Roken Drinken 

Drugs, hebben een combinatie van passieve, actieve en interactieve hulpvormen. Het lijkt dus het 

best wanneer een internetinterventie er zowel passieve, actieve als interactieve hulpvormen bevat. 

Therapeutische begeleiding 

Van de drie op behandeling gerichte internetinterventies bevat één therapeutische begeleiding, één 

geen therapeutische begeleiding en één een onderdeel met en een onderdeel zonder therapeutische 

begeleiding. De twee op preventie gerichte internetinterventies bevatten geen therapeutische 

begeleiding. Het onderzoek van Blankers et al. (2011) naar de internettherapie en zelfhulp van 

Jellinek liet zien dat zowel internettherapie als zelfhulp effectief was, maar dat op lange termijn 

internettherapie (met begeleiding) een beter resultaat liet zien dan zelfhulp (zonder begeleiding). 

Ook Blankers et al. (2013) benoemen dat de effecten van online behandeling met intensieve 

begeleiding groter zijn dan bij begeleide zelfhulp, waarvan de effecten weer groter zijn dan bij 

onbegeleide zelfhulp. Daarnaast benoemt Timmer (2011) dat onbegeleide internetinterventies een 

hoger uitvalspercentage hebben dan begeleide internetinterventies. Therapeutische begeleiding 

heeft dus de voorkeur boven geen therapeutische begeleiding. 

Methodiek 

Alle drie de op behandeling gerichte internetinterventies zijn gebaseerd op cognitieve 

gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Een van deze drie interventies (Minder Drinken) is 

daarnaast ook gebaseerd op zelfcontrole principes. De twee op preventie gerichte 

internetinterventies zijn beide gebaseerd op het model van gedragsverandering. Eén van deze twee 

interventies (Roken Drinken Drugs) is daarnaast ook gebaseerd op de theorie van gepland gedrag en 

de sociaal cognitieve theorie. In het onderzoek van Riper et al. (2008) naar Minder Drinken komt naar 

voren dat cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en zelfcontrole principes goed 

passend zijn voor de implementatie van een interventie op internet, omdat ze een 

gestandaardiseerde oorsprong en een systematische aanpak hebben. Ook van Gemert en van 

Hoogenhuyze (2013) benoemen dat veel internetinterventies gebaseerd zijn op cognitieve 

gedragstherapie en motiverende gesprekstechnieken, omdat deze door hun gestructureerde vorm 
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zich goed lenen om te automatiseren en online aan te bieden. Cognitieve gedragstherapie en 

motiverende gespreksvoering zijn dus de belangrijkste basis voor internetinterventies voor alcohol- 

en/of drugsproblemen.  

Kosten 

De op behandeling gerichte internetinterventies zijn alle drie of gratis of ze worden vergoed. Van de 

op preventie gerichte internetinterventies is er één gratis en één voor eigen kosten. De 

internetinterventie voor eigen kosten is een lespakket dat moet worden aangeschaft. Het lijkt voor 

de effectiviteit van een internetinterventie voor alcohol en/of drugsproblemen niet uit te maken of 

de interventie gratis is, wordt vergoed of voor eigen kosten is.  

Anonimiteit 

In tabel 2 is te zien dat de internetinterventies die worden vergoed niet anoniem zijn. Dit komt 

doordat de huisarts en zorgverzekering de persoonsgegevens moeten hebben op de verwijzing te 

geven (huisarts) en de kosten te vergoeden (zorgverzekering). Deze gegevens mogen echter niet 

zonder toestemming naar buiten worden gebracht. De twee zelfhulp modules zijn anoniem. Ook een 

van de op preventie gerichte internetinterventies (Drinktest) is anoniem. De andere op preventie 

gerichte internetinterventie (Roken Drinken Drugs) is niet anoniem, omdat het een lespakket is waar 

de school en dus alle leerlingen aan meedoen. Hier zijn dus meerdere mensen van op de hoogte. 

Anonimiteit heeft voor- en nadelen. Anonimiteit zorgt er voor een grotere openheid bij de cliënt en 

het verlaagt de toegangsdrempel tot de hulpverlening (Schalken, 2013). Anderzijds kan anonimiteit 

zorgen voor het missen van relevante informatie door de therapeut en het verlagen van de drempel 

om te stoppen en dus het verhogen van het uitvalspercentage (Schalken, 2013). Gezien de resultaten 

in tabel 2 lijkt het voor de effectiviteit van een internetinterventie voor alcohol- en/of 

drugsproblemen niet uit te maken of de interventie anoniem is. 

Conclusie 

Uit de resultaten van deze deelvraag komen de volgende belangrijkste kenmerken van een 

internetinterventie voor alcohol en/of drugsproblemen naar voren: 

• De internetinterventie kan gericht zijn op mensen in alle leeftijden waarop alcohol wordt 

gedronken, dus vanaf de tienerjaren. 

• De internetinterventie moet gericht zijn op de behandeling en dus vermindering van de alcohol- 

en/of drugsproblemen. Het maakt hierbij niet uit of de behandeling bestaat uit therapie of 

zelfhulp. In de internetinterventie kan een ander doel eventueel preventie voor een terugval zijn. 

• De internetinterventie moet zowel passieve, actieve als interactieve hulpvormen bevatten. 

• Therapeutische begeleiding de voorkeur boven geen therapeutische begeleiding. 
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• Cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering zijn de belangrijke basis voor de 

internetinterventie. 

• Voor de effectiviteit maakt het niet uit of de internetinterventie gratis is, vergoed wordt of voor 

eigen kosten is. 

• Voor de effectiviteit van de internetinterventie maakt het niet uit of de interventie anoniem is. 

3.3 Deelvraag 3: ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen 

De zoekstrategie zoals beschreven in de methode is uitgevoerd. De zoekresultaten zijn toegevoegd in 

bijlage IV. 

Er zijn geen ergotherapeutische richtlijnen of protocollen voor de behandeling van alcohol- en/of 

drugsproblemen gevonden. Wel is een multidisciplinaire richtlijn ‘Stoornissen in het gebruik van 

Alcohol’ gevonden waarin de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het 

gebruik van alcohol wordt beschreven (NVvP, NIP, NVP, V&VN, MDL, NIV, ….. & VVGN, 2009). Hier 

wordt ergotherapie overigens niet in beschreven. Verder zijn er specifiek gericht op ergotherapie en 

alcohol en/of drugsproblemen nog 4 artikelen gevonden. 

Eerst zal aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn worden beschreven wat de kenmerken zijn 

van de behandeling van alcoholproblemen in het algemeen. Hierna zal het worden toegespitst op 

wat er bekend is over ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen. 

Behandeling alcoholproblemen - algemeen 

Uit de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van alcoholproblemen zijn een 

aantal belangrijke punten te halen (NVvP et al., 2009). In het algemeen zijn de doelstellingen bij de 

behandeling van alcoholproblemen het ontgiften en bestrijden van onthoudingsverschijnselen, 

abstinentie, het verminderen van alcoholgebruik en het verminderen van alcohol gerelateerde 

problemen. Naast medicamenteuze behandeling worden er veel psychosociale interventies 

uitgevoerd. Cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering zijn de psychosociale 

interventies met de grootste effectiviteit. Onder de cognitieve gedragstherapie worden sociale 

vaardigheidstraining, zelfcontroletraining, cue-exposure, partnerrelatietherapie, groepstherapie, 

zelfhulp en Communicatie Reinforcement Approach (CRA) geschaard. Ook wordt benoemd dat het 

geen aanbeveling verdient om de behandeling in te richten volgens de twaalfstappenbenadering.   

Behandeling  alcohol en/of drugsproblemen – ergotherapie 

Zoals in Beroepsprofiel Ergotherapeut beschreven is: “Ergotherapie gericht op het mogelijk maken 

van handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijkse en 

maatschappelijke leven – gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt 



 
21 

bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties met betrekking tot het 

handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.” 

(van Hartingsveldt et al., 2010).  

Het belangrijkste doel van ergotherapie in de verslavingszorg is dat de cliënt weer zelfstandig 

invulling kan geven aan zijn leven, zonder het gebruik van alcohol of drugs (den Outer & Idzinga, 

2002). Hierbij kan ergotherapie gericht zijn op budgetteren, arbeidsrehabilitatie, huishouden 

(koken/zelfzorg), vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheidstraining en woonrehabilitatie (den Outer & 

Idzinga, 2002). Volgens Davies (2006) is ergotherapie belangrijk in werk gerelateerde activiteiten, 

vrije tijd activiteiten, life skills training (zelfzorg, schoonmaken, boodschappen, koken, budgetteren) 

en spirituele, lichamelijke, affectieve en cognitieve aspecten van interventies. Werk en 

vrijetijdsbesteding structureren de dag en verhogen de kwaliteit van leven, wat ook resulteert in 

minder ervaren alcohol- en drugsproblemen. 

Gutman (2006) geeft aan dat de psychosociale therapie, waaronder ergotherapie, het meest effectief 

is in combinatie met medicamenteuze behandeling. Volgens den Outer en Idzinga (2002) is het 

essentieel voor de behandeling in de verslavingszorg dat de ergotherapeut uitgaat van herstel 

denken en hierbij gebruik maakt van motiverende gespreksvoering en positief heretiketteren. De 

cliënt moet inzicht hebben in zijn ongewenste gedrag om de keuze te kunnen maken om zijn leven en 

gedrag te veranderen. Stoffel & Moyers (2004) benoemen dat korte interventies, cognitieve 

gedragstherapie, motivationele strategieën en het twaalfstappenprogramma effectief zijn voor 

volwassenen en adolescenten met middelengebruik. Hierbij bestaan de korte interventies uit het 

stellen van vragen en het geven van informatie en opdrachten. Motivationele strategieën kunnen 

helpen in het begin van het veranderingsproces om de motivatie om te willen veranderen te 

verhogen. Daarnaast kunnen motivationele strategieën helpen bij het behouden van het veranderde 

gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie worden daadwerkelijk de activiteiten uitgevoerd om het 

gedrag te veranderen. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan het veranderen van het 

gedachtepatroon, het ontwikkelen van self-efficacy, het krijgen van positieve ervaringen en het 

stimuleren van het probleemoplossend vermogen. Als laatste kan het twaalfstappenprogramma 

worden gebruikt om externe support in te schakelen om de toegang tot alcohol en alcohol 

gerelateerde activiteiten te verminderen. Hierbij kan de ergotherapeut dienen als coach en 

facilitator. In de multidisciplinaire richtlijn voor alcohol wordt juist benoemd dat het 

twaalfstappenprogramma niet wordt aanbevolen (NVvP et al., 2009). Davies (2006) benoemt ook dat 

belangrijke interventies informatie en advies, screening, assessment, korte interventies, 

motivationele strategieën en cognitieve gedragstherapie zijn. Dit komt overeen met wat den Outer & 

Idzinga (2002) en Stoffel & Moyers (2004) zeiden.  
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Davies (2006) benoemt ook dat ergotherapie een meerwaarde heeft, omdat de ergotherapeut met 

een holistische visie kijkt. Dit is volgens haar belangrijk, omdat verslaving lichamelijke, psychische en 

sociale problemen kan veroorzaken. Een andere meerwaarde van ergotherapie is het gebruik van 

real-life activiteiten, waarbij ergotherapeuten geschoold zijn in het gebruik van activiteitenanalyses, 

graderen en aanpassen om cliënten kleine stappen vooruit te laten maken (Gutman, 2006).  

Conclusie 

Om overzichtelijk te maken wat de belangrijkste kenmerken van ergotherapie bij alcohol- en/of 

drugsproblemen zijn, is de bovengenoemde informatie weergegeven per kenmerk in tabel 3.  

Tabel 3: kenmerken ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen 

Kenmerk Omschrijving 

Doelgroep Interventies voor de behandeling van alcohol- en/of drugsproblemen worden 

gegeven aan iedereen die alcohol drinkt of drugs gebruikt en als gevolg daarvan 

problemen heeft. Interventies zijn dan ook effectief bij zowel volwassenen als 

adolescenten (Stoffel & Moyers, 2004). 

Doel Het doel is dat de cliënt weer zelfstandig invulling kan geven aan zijn leven, 

zonder alcohol en drugs. Hierbij gaat het om het vinden van nieuwe rollen en 

identiteit die niet geassocieerd worden met het gebruik van alcohol of drugs. 

Hier gaat het dus om behandeling, wat een combinatie is van zelfhulp en 

behandeling onder begeleiding van een therapeut. Ergotherapie kan ook 

bijdragen aan de preventie tegen een terugval (Gutman, 2006). 

Hulpvorm Hulpvormen die worden genoemd zijn het stellen van vragen, het geven van 

informatie en opdrachten, zelfhulpgroepen, het ontdekken van nieuwe 

gewoonten en rollen en het uitvoeren van activiteiten. Dit is gericht op de 

gebieden van werk, budgetteren, huishouden, vrije tijd, sociale vaardigheden en 

wonen. Hierbij is te zien dat het gaat om een combinatie van passieve 

(informatie), actieve (vragen, opdrachten) en interactieve (zelfhulpgroepen en 

activiteiten) hulpvormen. Behandeling kan zowel individueel als in een groep 

(Stoffel & Moyers, 2004). 

Therapeutische  

begeleiding 

Ergotherapie wordt gegeven zowel onder begeleiding van een therapeut als 

zonder begeleiding in de vorm van zelfhulpgroepen, informatie en opdrachten.  

Methodiek Methodieken die veel worden gebruik en effectief zijn bevonden zijn korte 

interventies (vragen, informatie, opdrachten), motivationele 

gesprekstechnieken en cognitieve gedragstherapie 

Kosten Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per 

kalenderjaar. Ergotherapie kan, afhankelijk van de indicatie, ook onder de 

AWBZ-zorg vallen.  

Anonimiteit  Ergotherapie is niet anoniem. 

  



 
23 

4. Conclusie 
In deze conclusie wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Welke effectieve Nederlandse 

internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen kunnen bruikbaar zijn voor toepassing in de 

ergotherapie en waarom?’. 

Alcohol de Baas, Minder Drinken en Jellinek zijn de internetinterventies die het meest bruikbaar zijn 

in de ergotherapie. Deze internetinterventies zijn het meest effectief gebleken en komen wat betreft 

de kenmerken het meest overeen met ergotherapie bij alcohol- en/of drugsproblemen. Zo hebben 

deze internetinterventies als doel behandeling, met eventueel preventie voor een terugval als 

aanvulling, net als ergotherapie. Ze hebben verder een combinatie van passieve, actieve en 

interactieve hulpvormen, die ook worden gebruikt in de ergotherapie voor alcohol- en /of 

drugsproblemen. De inhoudelijke hulpvormen zijn wel enigszins verschillend. De passieve 

hulpvormen (informatie en advies) van de internetinterventies komen overeen met de ergotherapie. 

Van de actieve hulpvormen (opdrachten, dagelijks dagboek en zelftest) van de internetinterventies 

komen alleen de opdrachten overeen met ergotherapie. Een zelftest lijkt me niet relevant in de 

ergotherapie, aangezien dit eerder onderdeel is van andere disciplines die kijken naar het 

verminderen van alcohol- en/of drugsgebruik. Dit is niet waar ergotherapie zich mee bezig houdt. 

Een dagboek kan naar mijn idee wel onderdeel zijn van ergotherapie bij alcohol- en/of 

drugsproblemen. Dit zal dan niet in de vorm van het bijhouden van het alcohol- of drugsgebruik zijn, 

zoals bij de internetinterventies het geval, maar eerder in het bijhouden van de structuur en 

activiteiten van de dag. De interactieve hulpvormen (forum, email en 1-op-1 chat) van de 

internetinterventies komen niet overeen met ergotherapie. Ik zie wel een overeenkomst tussen een 

forum en een zelfhulpgroep, aangezien dit beiden een manier is om met lotgenoten te spreken. Wat 

ontbreekt in de internetinterventies is het daadwerkelijk uitvoeren van activiteiten. Hoe dit kan 

worden gerealiseerd binnen een internetinterventie is een belangrijke vraag, waar ik niet direct een 

antwoord op heb. Wat zou kunnen is dat de cliënt zelf activiteiten uitvoert en dat dit via email of 1-

op-1 (video) chat wordt besproken en geëvalueerd. Het essentiële punt wat hierin mist is naar mijn 

idee de observatie van de activiteiten door ergotherapeut om zijn interventies richting te geven. Dit 

zou kunnen worden opgelost door het opnemen van video’s van de activiteiten door de cliënt, of het 

combineren van een internetinterventie met face-to-face behandeling. Belangrijk is om hiernaar te 

kijken voordat een internetinterventie wordt geïmplementeerd in de ergotherapie voor alcohol- 

en/of drugsproblemen. Verder komen de therapeutische begeleiding (zowel met als zonder), de 

methodieken (cognitieve gedragstherapie, motivationele gesprekstechnieken en korte interventies 

zoals vragen, informatie en advies), de kosten (vergoed) en de anonimiteit (niet anoniem bij 

vergoeding) overeen.  
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5. Aanbevelingen 
Voor het gebruik van bestaande internetinterventies bij alcohol- en/of drugsproblemen in de 

ergotherapie of het ontwikkelen van een nieuwe ergotherapeutische internetinterventie voor 

alcohol- en/of drugsproblemen zijn een aantal aanbevelingen. De belangrijkste zijn hieronder 

weergegeven. 

• De internetinterventies Alcohol de Baas, Minder Drinken en Jellinek zijn het meest bruikbaar in 

de ergotherapie voor alcohol- en/of drugsproblemen.  

• Het doel van een ergotherapeutische internetinterventie moet gericht zijn op behandeling, met 

als aandachtspunt het weer zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven, zonder 

alcohol of drugs.  

• Een ergotherapeutische internetinterventie moet een combinatie van passieve, actieve en 

interactieve hulpvormen bevatten. Dit kan bestaan uit informatie, advies, opdrachten, dagboek, 

forum, email en 1-op-1 chat. Belangrijk is om te bepalen hoe het uitvoeren van activiteiten en de 

observatie hiervan te integreren zijn in de bestaande of te ontwikkelen internetinterventie. 

• Een ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en/of drugsproblemen moet gebaseerd 

zijn op cognitieve gedragstherapie, motivationele gesprekstechnieken en korte interventies 

(vragen, informatie en advies) 

• Het wordt aanbevolen om een ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en/of 

drugsproblemen te laten vergoeden, omdat zo een grotere groep mensen kan worden bereikt en 

omdat de meest effectieve internetinterventies, Alcohol de Baas, Minder Drinken en Jellinek, ook 

vergoed worden. 

• Het wordt aanbevolen om de ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol en/-of 

drugsproblemen niet anoniem te maken. Het is haast onmogelijk om anoniem te blijven, 

aangezien observatie van activiteiten een belangrijk onderdeel zal zijn en de therapeut dan moet 

zien wie de cliënt is, wat diegene doet en moet weten wat betekenisvol is voor de cliënt. 

Daarnaast is het bij vergoeding van de internetinterventie ook niet mogelijk om anoniem te 

blijven. Verder verlaagt het uitvalspercentage van de ergotherapeutische internetinterventie als 

deze niet anoniem is. 
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6. Discussie 

6.1 Sterke en zwakke kanten 

Na het uitvoeren van deze bachelor thesis kunnen een aantal sterke en zwakke punten van het 

project worden benoemd.  

Allereerst is een sterk punt dat de methode voor deelvraag 1 gestructureerd is uitgevoerd en dat de 

uitvoer van de zoekstrategie nauwkeurig is bijgehouden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 

zoekstrategie duidelijk kon worden weergegeven en dat het reproduceerbaar is. Daarnaast heeft de 

uitgebreide zoekstrategie, vanuit verschillende invalshoeken, ervoor gezorgd dat er mijns inziens 

geen belangrijke en relevante informatie is gemist. 

Een tweede sterk punt van het project is dat de vraag van de opdrachtgever is beantwoord en dat zij 

verder kunnen met de resultaten en het advies. De resultaten kunnen bijdragen implementeren van 

een internetinterventie in de ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen en aan 

het ontwikkelen van een ergotherapeutische internetinterventie voor deze doelgroep. 

Een zwak punt van het project is dat de beoordeling van de artikelen in deelvraag 1 maar door één 

persoon is gedaan. Het was de bedoeling dat de artikelen ook zouden worden beoordeeld door een 

medestudent die een soortgelijk project uitwerkte. Door vertraging die is opgelopen bij het uitvoeren 

van dit project is het helaas niet gelukt. Dit maakt de resultaten mogelijk subjectiever dan gewenst. 

Een tweede zwak punt van het project is dat de literatuur over ergotherapie in de verslavingszorg vrij 

oud is. De gebruikte literatuur stamt uit 2002, 2004 en 2006. Ondanks dat het binnen de 

inclusiecriteria valt, is het toch vrij oud. Het is jammer dat er niet meer onderzoek is gedaan naar 

ergotherapie in de verslavingszorg. Een goede toevoeging aan het project zou één of meerdere 

interviews met ergotherapeuten in de verslavingszorg zijn geweest, om zo een helder beeld te 

krijgen van wat zij doen. Dit was helaas tijd technisch niet meer mogelijk. 

6.2 Zelfreflectie  

Ik ben tevreden met het resultaat van deze bachelor thesis. Ik ben ook blij dat ik halverwege het 

afstudeerprogramma heb besloten om een stapje terug te doen. De combinatie van het 

afstudeerproject en stagelopen viel me zwaar. Als ik nu kijk hoeveel tijd ik in deze thesis heb 

gestoken, kan ik zeggen dat dat me niet gelukt was naast het stagelopen. Ik ben dus blij met deze 

keuze, omdat ik nu kan zeggen dat ik tevreden ben met het resultaat en dat het een kwalitatief 

goede thesis is. Dit was anders misschien niet het geval geweest.  

Als ik kijk naar de competenties heb ik me ontwikkeld op verschillende punten. 
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1. Kennisdomein: Ik heb kennis verkregen over online hulpverlenen, over wanneer iemand een 

stoornis heeft in het gebruik van middelen, over welke internetinterventies er hiervoor zijn en 

welke effectief zijn. Hier wist ik van tevoren nog weinig van af.  

2. Proces en redeneren: Ik heb geleerd hoe het proces van ergotherapie in de verslavingszorg er 

uitziet en welke kenmerken dit heeft. Ik heb ook geleerd welke kenmerken een effectieve 

internetinterventie heeft. Ik heb dit kunnen combineren en ben er zo achter gekomen waaraan 

een ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en/of drugsproblemen aan zou moeten 

voldoen om effectief te kunnen zijn. 

3. Relaties en samenwerking: Ik heb in het eerste deel van het project goed kunnen samenwerken 

met de medestudent op hetzelfde project. We hebben goed kunnen brainstormen en in goed 

overleg met de docentbegeleider en opdrachtgever een goede methode voor het project kunnen 

bepalen. De communicatie hierin verliep prima.  

4. Autonomie en verantwoordingsbereidheid: Ik heb in dit project in hoge mate zelfstandig gewerkt 

en laten zien dat ik dit kan. Ook ben ik mijn inziens kritisch geweest en heb ik een goed overzicht 

gegeven aanbeveling, de aandachtspunten hierbij en van sterke en zwakke punten van het 

project. Jammer vind ik dat ik geen tijd meer heb gehad om een ergotherapeut in de 

verslavingszorg te interviewen om zo met zijn/haar kennis mijn beperking in kennis op te vullen. 

5. Wetenschappelijk onderzoek: Vanwege mijn vorige studie (Bewegingswetenschappen) wist ik al 

het een en ander van onderzoek doen. In dit project heb ik weer nieuwe dingen geleerd, zoals 

het zoeken in een database die ik niet ken (ASSIA), het beoordelen van literatuur op een andere 

manier dan gewend. 

6. Management en promotie: Met dit project heb ik een eerste stap gezet in het vernieuwen van 

het beroep ergotherapie voor de doelgroep alcohol- en/of drugsproblemen. Ik heb voor mijzelf 

met dit project weer bevestigd gekregen dat het ontwikkelen en vernieuwen van de 

ergotherapeutische dienstverlening mij interesseert en goed af gaat.   
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Bijlage I: Verklarende woordenlijst 

Alcohol- en drugsproblemen:  

Met het begrip alcohol- en drugsproblemen worden problemen bedoeld als gevolg van het gebruik 

van alcohol of drugs. In de DSM-V wordt hierbij over ‘stoornissen in het gebruik van middelen’ 

gesproken (American Psychiatric Association, 2013). Het gaat over het gebruik van middelen zoals 

alcohol, cannabis, opiaten en stimulerende middelen. Verslaving wordt daarbij vastgesteld aan de 

hand van 11 criteria. Iemand heeft een milde stoornis als hij voldoet aan twee of drie criteria. Iemand 

heeft een gematigde stoornis als iemand voldoet aan vier of vijf criteria. Iemand heeft een ernstige 

stoornis als hij voldoet aan zes of meer criteria. De criteria zijn als volgt: 

• vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken van het middel dan de bedoeling was 

• Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen 

• Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd 

• Sterk verlangen om te gebruiken 

• Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis 

• Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt in het relationele vlak 

• Door het gebruik opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk 

• Voortdurend gebruik, zelf wanneer je daardoor in gevaar komt 

• Voortdurend gebruik ondanks weten dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met 

zich meebrengt of verergert. 

• Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen, oftewel tolerantie 

• Het optreden van onthoudingsverschijnselen die verlicht kunnen worden door meer van het 

middel te gebruiken 

Ergotherapie: 

“Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van handelen, zodat participatie – het deelnemen van 

mensen aan het dagelijkse en maatschappelijke leven – gerealiseerd wordt ten behoeve van 

gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of 

populaties met betrekking tot het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving 

aan te passen en/of te gebruiken.” (van Hartingsveldt et al., 2010).  

Internetinterventie:  

Een ander woord voor internetinterventies is online hulpverlening. De definitie hiervan is “hulp die 

instellingen bieden bij psychische, sociale en maatschappelijke problemen waarbij gebruikgemaakt 

wordt van internettechnologie” (Schalken, 2013). Dit is de definitie van internetinterventie die in dit 

document zal worden gehanteerd.   
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Bijlage II: Nederlandse en Engelse benamingen internetinterventies 

• ‘Minderdrinken’ of ‘Minder Drinken’ of ‘Drinking Less’ 

• ‘Drinktest’ of ‘Drink Test’ 

• ‘watdrinkjij’ of ‘wat drink jij’ of ‘what do you drink’ of ‘WDYD’ 

• ‘alcoholinfo’ of ‘alcohol info’ 

• ‘drugsinfo’ of ‘drugs info’ 

• ‘kopopouders’, ‘kop op ouders’ of ‘chin up parents’ 

• ‘chatmetbzz’ of ‘chat met bzz’ 

• ‘bekijkhetnuchter’ of ‘bekijk het nuchter’ 

• ‘zelfhulpwijzer’ 

• ‘rokendrinkendrugs’ of ‘roken drinken drugs’ of ‘healthy school and drugs’ 

• ‘alcoholalert’ of ‘alcohol alert’ 

• ‘alcoholendrugsinbeeld’ of 'alcohol en drugs in beeld’ 

• ‘jellinek’ 

• ‘drankendrugs’ of ‘drank en drugs’ 

• ‘alcoholdebaas’ of ‘alcohol de baas’ 

• ‘cannabisdebaas’ of ‘cannabis de baas’ 

• ‘optijdvoorbereid’ of ‘op tijd voorbereid’ 

• ‘mindyourownlife’ of ‘mind your own life’ 

• ‘drugsinfoteam’ of ‘drugs info team’ 

• ‘alcoholondercontrole’ of ‘alcohol onder controle’ of ‘alcohol under control’ 

• ‘drugsondercontrole’ of ‘drugs onder controle’ of ‘drugs under control’ 

• ‘cannabisondercontrole’ of ‘cannabis onder controle’ of ‘cannabis under control’ 

• ‘drugsweb’ 

• ‘alcoholenik’ of ‘alcohol en ik’  

• ‘cannabisenik’ of ‘cannabis en ik’ 

• ‘nuchterrotterdam’ of ‘nuchter rotterdam’ 

• ‘novadic-kentron’ of ‘novadic kentron’ 

• ‘gelukiseenwerkwoord’ of ‘geluk is een werkwoord’ 

• ‘winvanalcohol’ of ‘win van alcohol’ 

• ‘winvancannabis’ of ‘win van cannabis’ 

• ‘e-hulp’ of ‘e-hulp.org’ 

• ‘hulponlinedenhaag’ of ‘hulp online den haag’ 

• ‘staysober’ of ‘stay sober’ 

• ‘readyforchange’ of ‘ready for change’ 
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Bijlage III: zoekresultaten deelvraag 1 

Tabel 4: zoekresultaten voor de databases 

Database (Pubmed/ASSIA) Zoekterm(en) Resultaten 

Pubmed ("Drinking Less") AND "Alcohol Drinking"[Mesh] 5845 
 ("Drinking Less") AND("Internet"[Mesh]) 51 
 ("Drinking Less") AND ("web") 84 
 ("Drinking Less") AND("Internet"[Mesh]) AND "Alcohol 

Drinking"[Mesh] 
43 

 "drinktest" 2 
 "what do you drink" OR “WDYD  152 
 ("what do you drink" OR “WDYD) AND "web" 6 
 ("what do you drink" OR “WDYD) AND 

"Internet"[Mesh] 
3 

 "alcoholinfo" 0 
 "drugsinfo" 0 
 "Chin Up Parents" 33 
 "Chin Up Parents" AND "Internet"[Mesh] 0 
 "Chin Up Parents" AND "web" 1 
 "chat met bzz" OR "chatmetbzz"  
 "bekijk het nuchter" OR "bekijkhetnuchter" 0 
 "zelfhulpwijzer" 0 
 "rokendrinkendrugs" OR "roken drinken drugs" 0 
 “Healthy School and Drugs” 3425 
 “Healthy School” AND “Drugs” 5 
 "alcoholalert" OR "alcohol alert" 491 
 ("alcoholalert" OR "alcohol alert") AND 

"Internet"[Mesh] 
2 

 "alcoholendrugsinbeeld" OR "alcohol en drugs in beeld" 0 
 “jellinek” 774 
 jellinek[Title/Abstract] 60 
 "jellinek" AND "Internet"[Mesh] 3 
 "jellinek" AND "web" 1 
 "drankendrugs" OR "drank en drugs" 4 
 ("alcoholdebaas" OR "alcohol de baas") 0 
 "cannabisdebaas"OR "cannabis de baas" 0 
 ("optijdvoorbereid" OR "op tijd voorbereid") 0 
 ("Mindyourownlife" OR "Mind your own life") 10 
 "drugsinfoteam" 0 
 ("alcoholondercontrole" OR "alcohol onder controle") 0 
 ("alcoholundercontrol" OR "alcohol under control") 

AND "Internet"[Mesh] 
12 

 ("drugsondercontrole" OR "drugs onder controle") 0 
 ("drugsundercontrol" OR "drugs under control") AND 

"Internet"[Mesh] 
9 

 ("cannabisondercontrole" OR "cannabis onder 
controle") 

0 

 ("drugsweb") 0 
 ("alcoholenik" OR "alcohol en ik") 3 
 ("cannabisenik" OR "cannabis en ik") 0 
 ("nuchterrotterdam" OR "nuchter Rotterdam") 0 
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 ("novadic-kentron" OR "novadic kentron") 21 
 ("novadic-kentron" OR "novadic kentron") AND 

"Internet"[Mesh] 
0 

 ("gelukiseenwerkwoord" OR "geluk is een werkwoord") 0 
 ("winvanalcohol" OR "win van alcohol") 0 
 ("winvancannabis" OR "win van cannabis") 1 
 ("e-hulp" OR "e-hulp.org") 3 
 ("hulponlinedenhaag" OR "hulp online den haag") 7 
 ("staysober" OR "stay sober") 34 
 ("staysober" OR "stay sober") AND "Internet"[Mesh] 0 
 ("readyforchange" OR "ready for change") 1078 
 ("readyforchange" OR "ready for change") AND "Mobile 

Applications"[Mesh] 
0 

ASSIA “Drinking Less” 36 
 "Drinking Less" AND SU.EXACT("Internet") 3 
 "Drinking Less" AND "web" 4 
 "Drinktest" 1 
 "what do you drink" OR “WDYD” 1 
 "alcoholinfo" 0 
 "drugsinfo" 0 
 "Chin up parents" 1 
 "Chatmetbzz" OR "chat met bzz" 0 
 "bekijkhetnuchter" OR "bekijk het nuchter" 0 
 "zelfhulpwijzer" 0 
 "rokendrinkendrugs" OR "roken drinken drugs" 0 
 “Healthy School and Drugs” 2 
 "alcoholalert" OR "alcohol alert" 0 
 "alcoholendrugsinbeeld" OR "alcohol en drugs in beeld" 0 
 “jellinek” 30 
 ab("jellinek") 12 
 "jellinek" AND SU.EXACT("Internet") 0 
 "jellinek" AND "web" 1 
 "drankendrugs" OR "drank en drugs" 0 
 "alcoholdebaas" OR "alcohol de baas" 0 
 "cannabisdebaas"OR "cannabis de baas" 0 
 "optijdvoorbereid" OR "op tijd voorbereid" 0 
 "Mindyourownlife" OR "Mind your own life" 0 
 "drugsinfoteam" OR “drugs info team” 0 
 "alcoholondercontrole" OR "alcohol onder controle" 0 
 "drugsondercontrole" OR "drugs onder controle" 0 
 "cannabisondercontrole" OR "cannabis onder controle" 0 
 "drugsweb" 0 
 "alcoholenik" OR "alcohol en ik" 0 
 "cannabisenik" OR "cannabis en ik" 0 
 "nuchterrotterdam" OR "nuchter rotterdam" 0 
 ("novadic-kentron" OR "novadic kentron") 6 
 "gelukiseenwerkwoord" OR "geluk is een werkwoord" 0 
 "winvanalcohol" OR "win van alcohol" 0 
 "winvancannabis" OR "win van cannabis" 0 
 "e-hulp" OR “ehulp” OR "e-hulp.org"  0 
 "hulponlinedenhaag" OR "hulp online den haag" 0 



 
35 

 "staysober" OR "stay sober" 5 
 ("readyforchange" OR "ready for change") 10 

Tabel 5: zoekresultaten voor de GGZ instellingen/organisaties 

GGZ instellingen/organisaties Zoektermen Resultaten 

Trimbos.nl/publicaties Internet 26 
 Web 12 
 Alcohol 55 
 Drugs 24 
Mentalshare.nl Minderdrinken.nl 0 
 Drinktest.nl 0 
 Zelfhulpwijzer.nl 0 
Jellinek.nl/over-

jellinek/onderzoek-publicaties/ 

n.v.t. 14 

Tactus.nl > publicaties > 

onderzoek > onderzoek 

n.v.t. 6 

Brijder.nl/service/over-

ons/publicaties 

n.v.t. 0 

Context.nl n.v.t. 0 
Boumanggz.nl n.v.t. 0 
Novadic-kentron.nl> over ons> 

publicaties> 

onderzoekspublicaties 

n.v.t (geen zoekfunctie) 75 

vvn.nl n.v.t 0 
victas.nl/.... n.v.t. 0 
Dehoop.org n.v.t. 0 

Tabel 6: zoekresultaten voor de websites van interventies 

Websites interventies Resultaten 

Minderdrinken.nl 1  
Drinktest.nl 0 
Watdrinkjij.nl 0 
Alcoholinfo.nl 0 
Drugsinfo.nl 0 
Kopopouders.nl 0 
Webchat.chatmetbzz.nl 0 
Bekijkhetnuchter.nl 0 
Zelfhulpwijzer.nl 0 
Rokendrinkendrugs.nl 0 
Alcoholalert.info 0 
Alcoholendrugsinbeeld.nl 0 
Drankendrugs.nl 0 
Alcoholdebaas.nl 10 
Cannabisdebaas.nl 1  
Optijdvoorbereid.nl 0 
Mindyourownlife.nl 0 
Drugsinfoteam.nl 0 
Alcoholondercontrole.nl 0 
Drugsondercontrole.nl 0 
Cannabisondercontrole.nl 0 
Drugsweb.nl 0 
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Alcoholenik.nl 0 
Cannabisenik.nl 0 
Nuchterrotterdam.nl 0 
Gelukiseenwerkwoord.nl 0 
Winvanalcohol.nl 0 
victas.nl/hulp-en-advies/win-

van-cannabis/ 

0 

e-hulp.org 0 
Hulponlinedenhaag.nl 0 
Staysober.nl 0 
Ready for change (App) 1 
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Bijlage IV: zoekresultaten deelvraag 3 

Tabel 7: Zoekresultaten deelvraag 3 

 Zoektermen Resultaten  

Bibliotheek HvA 

(https://bib.hva.nl/nl/Paginas/

default.aspx) 

Ergotherapie 740 
Ergotherapie & Verslaving 0 
Ergotherapie & Alcohol 2 
Ergotherapie & Drugs 30 
Occupational Therapy 28819 
Occupational Therapy & Addiction 935 
Occupational Therapy & Alcohol 1930 
Occupational Therapy & alcoholism 1930 
Occupational Therapy & Drugs 8463 
Occupational Therapy & Substance Abuse 2024 

Ergotherapie Nederland 

(http://www.ergotherapie.nl/L

ID_WORDEN/Kwaliteit/Richtlij

nen_en_standaarden.html) 

geen 0 

GGZ richtlijnen 

(http://www.ggzrichtlijnen.nl/

) 

Geen 1 

Google Ergotherapie en Verslaving 203.000 
Ergotherapie en Alcohol 1270000 
Ergotherapie en drugs 1340000 
Occupational Therapy and addiction 4970000 
Occupational Therapy and substance abuse 5770000 
Occupational Therapy and Alcoholism 10100000 
Occupational Therapy and Drug abuse 3630000 

Pubmed ("Occupational Therapy"[Mesh]) AND 
"Alcoholism"[Mesh] 

80 

("Occupational Therapy"[Mesh]) AND 
"Substance-Related Disorders"[Mesh] 

118 

Zorgkaart Nederland Verslavingszorg (organisatie-type) & 
ergotherapie (specialisme) 

203 

Ergotherapiepraktijk 159 
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Bijlage V: Literatuurstudie 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling/scenario 

Stichting ETP-net is een netwerk van ergotherapeuten dat zich ten doel stelt kennis te verzamelen, te 

ontwikkelen en te verspreiden over eerstelijns ergotherapie ten behoeve van mensen met 

handelings- en participatieproblemen als gevolg van een psychische of psychosociale problematiek 

(Zinkstok, 2013). Zo richten zij zich ook op de groei van het aanbod van online hulpverlening in de 

GGZ. Met de groei van de populariteit van het (mobiel) internet worden er steeds meer interventies 

via internet aangeboden (Schalken, 2013). Het probleem wat ETP-Net hierbij ervaart is dat ondanks 

deze groei er in de ergotherapie nog geen gebruik wordt gemaakt van internetinterventies bij 

behandeling van cliënten in de GGZ.  

Vanuit ETP-Net kwam de vraag om zicht te krijgen op welke effectieve internetinterventies er zijn en 

op de bruikbaarheid ervan in de ergotherapie voor mensen met psychische problematiek. Vanwege 

de brede doelstelling is er in samenspraak met de opdrachtgever voor gekozen om de bachelor thesis 

te richten op uit Nederland afkomstige internetinterventies en op een specifieke doelgroep in de 

GGZ. Schalken (2013) benoemt dat onder andere in de verslavingszorg er een sterke toename is in 

het aantal online interventies. Daarnaast is er vastgesteld dat er op 1 januari 2012 83.000 mensen 

van 19-65 jaar in Nederland waren met een middelenstoornis (de Graaf, ten Have, Tuithof, & van 

Dorsselaer, 2012). Een middelstoornis omvat hierbij zowel alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid, 

drugsmisbruik en drugsafhankelijkheid. Mensen jonger dan 19 jaar en ouder dan 65 jaar zijn niet 

meegenomen, waardoor het werkelijk aantal mensen met een middelenstoornis in Nederland 

waarschijnlijk hoger uitvalt. Daarnaast staat alcoholmisbruik in de top 5 van meest voorkomende 

psychische aandoeningen bij mensen van 19-65 jaar in Nederland (GGZ Nederland, 2013). Mensen 

met alcohol- en/of drugsproblemen komen ook vaak in aanraking met ergotherapie. Deze redenen 

hebben ervoor gezorgd dat voor de literatuurstudie en bachelor thesis gekozen is om te richten op 

de doelgroep mensen met alcohol- en drugsproblemen. De medestudent die aan dezelfde 

probleemstelling werkt, heeft gekozen voor de doelgroep depressie en angst. 

1.2 Doelstelling  

De doelstelling van de bachelor thesis is dus om zicht te krijgen op welke effectieve Nederlandse 

internetinterventies er zijn en op de bruikbaarheid ervan in de ergotherapie voor mensen met 

alcohol- of drugs problemen. 

Het gewenste resultaat is een onderzoeksrapport en een overzicht over goede beschikbare literatuur 

over het onderwerp, dat een startpunt kan zijn voor de ontwikkeling van een ergotherapeutische 

internetinterventie.  
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De bachelor thesis zal bestaan uit verschillende stappen. De eerste stap is de huidige literatuurstudie 

waarin een overzicht zal worden gemaakt van de Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en 

drugsproblemen. 

1.3 Vraagstelling 

Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. Nederlandse interventies die via internet worden 

aangeboden of die toegankelijk zijn via het internet voor mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen? 

1.4 Deelvragen 

1. Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. Nederlandse interventies die via internet worden 

aangeboden of die toegankelijk zijn via het internet voor mensen met alcoholproblemen? 

2. Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. Nederlandse interventies die via internet worden 

aangeboden of die toegankelijk zijn via het internet voor mensen met drugsproblemen? 
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2. Relevantie 
Om in de bachelor thesis in te kunnen gaan op de effectiviteit van Nederlandse internetinterventies 

voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen en de bruikbaarheid van deze interventies voor de 

ergotherapie, moet eerst een overzicht worden gemaakt van welke Nederlandse internetinterventies 

bestaan voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Hiervoor is een literatuurstudie 

noodzakelijk. De literatuurstudie zal daarom een duidelijke bijdrage leveren aan de rest van de 

bachelor thesis.  
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3. Begrippenkader 

3.1 Internetinterventies 

Een ander woord voor internetinterventies is online hulpverlening. Dit begrip wordt ook gebruikt in 

het Handboek online hulpverlening (Schalken, 2013). De definitie hiervan is “hulp die instellingen 

bieden bij psychische, sociale en maatschappelijke problemen waarbij gebruikgemaakt wordt van 

internettechnologie”. Andere begrippen die ook worden gebruikt in plaats van online hulpverlening 

zijn internethulpverlening, digitale hulpverlening en e-hulpverlening.  

Schalken & Wolters (2013)maken onderscheid tussen verschillende vormen van internetinterventies. 

Dit zijn passieve hulpvormen, actieve hulpvormen, interactieve hulpvormen en een combinatie van 

deze hulpvormen (zie tabel 1). 

Tabel 1: overzicht van vormen van internetinterventies 

 

In de huidige literatuurstudie zal het begrip internetinterventie worden gehanteerd met de 

bovenstaande definitie en vormen.  

3.2 Alcoholproblemen 

Met alcoholproblemen worden problemen bedoeld als gevolg van alcoholconsumptie. Hiermee kan 

zowel alcoholmisbruik als alcoholafhankelijkheid bedoeld worden. Voor de definitie van 

alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid worden de kenmerken van het DSM-IV gebruikt (American 

Psychiatric Association, 1994). 

Alcoholmisbruik  

Er wordt hiervan gesproken als er in de laatste 12 maanden aan één of meer van de volgende criteria 

is voldaan: 

Passieve hulpvormen Statische informatie 

 Adviezen 

 Verwijzingen 

Actieve hulpvormen Ervaringsverhalen 

 Zelftest 

 Chatbot 

 Opdracht 

 Interactieve film 

 Serious game 

Interactieve hulpvormen Forum 

 e-mail en andere vormen van berichten verzenden 

 een-op-een-chat 

 Groepschat 

 Beeldbellen 

Combinatie van hulpvormen Zelfhulpcursus 

 Begeleiding of behandeling 
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1. Falen om belangrijke taken die bij de eigen rol horen uit te voeren 

2. Herhaald gebruik in gevaarlijke situaties 

3. Herhaalde problemen met justitie 

4. Doorgaand gebruik ondanks sociale of persoonlijke schade 

Alcoholafhankelijkheid 

Er wordt hiervan gesproken als er in de laatste 12 maanden aan drie of meer van de volgende criteria 

is voldaan: 

1. Tolerantie  

2. Onthoudingsverschijnselen 

a. Onthoudingssyndroom, of 

b. Drinken om onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden 

3. Meer/langer drinken dan bedoeld 

4. Langdurige wens/niet succesvolle pogingen om te minderen/stoppen 

5. Veel tijd besteden aan verkrijgen, gebruik en herstel 

6. Belangrijke activiteiten worden opgegeven of verminderd 

7. Doorgaand gebruik ondanks lichamelijke of psychische schade 

3.3 Drugsproblemen 

Met drugsproblemen worden problemen bedoeld als gevolg van drugsconsumptie. Hiermee kan 

zowel drugsmisbruik als drugsafhankelijkheid bedoeld worden. Onder drugs vallen medicijnen en 

roken niet. Voor de definitie van drugsmisbruik en drugsafhankelijkheid worden eveneens  de 

kenmerken van het DSM-IV gebruikt (American Psychiatric Association, 1994). 

Drugsmisbruik 

Er wordt gesproken van drugsmisbruik als in de laatste 12 maanden is voldaan aan één of meer van 

dezelfde criteria die gelden voor alcoholmisbruik (zie hoofdstuk 3.2). 

Drugsafhankelijkheid 

Er wordt gesproken van drugsafhankelijkheid als in de laatste 12 maanden is voldaan aan drie of 

meer van dezelfde criteria die gelden voor alcoholafhankelijkheid (zie hoofdstuk 3.2). 
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4. Methode 

4.1 Zoekstrategie 

Eerste zoekstrategie 

De eerste zoekstrategie die is gevolgd was gericht op het vinden van artikelen in databases. Dit was 

voordat er is gekozen om op een specifieke doelgroep te richten. De PICO vraag was: “Wat is de 

huidige stand van zaken t.a.v. internetinterventies (I) voor mensen met psychische problemen (P)?”. 

Er zat in deze vraag geen co-interventie (C) en outcome (O). Met deze vraag is een zoekstring 

opgesteld met Nederlandse en Engelse termen (zie tabel 2). 

Tabel 2: Zoektermen voor 1e zoekstrategie 

Internetinterventies (NL:EN) Mensen met psychische problemen (NL:EN) 

Online hulpverlening e-health Psychische problemen Psychic problems 

Online interventies ehealth Psychische patiënten Psychic patients 

e-health E mental health Psychische cliënten Psychic clients 

telecoaching telemedicine Psychiatrische patiënten Psychiatric patients 

e-consults e-consults Psychische problematiek Psychiatric problems 

teleconsultatie Online help Psychiatrie psychiatry 

Zorg op afstand Online Assistence ggz Psychological problems 

ehealth telecoaching Geestelijke problematiek Mental health 

Digitale hulpverlening Digital help Mentale problematiek Mental health care 

digihulp teleconsultation  Mental problems 

telemedicine Online therapy  depression 

Internet hulpverlening Online interventions  anxiety 

e-hulp Internet based therapy   

Internet therapie Web-based intervention   

Online hulp    

Digitale zorg    

Telezorg    

Zorg 2.0    

Health2.0    

Gezondheid2.0    

e-mental health    

mHealth    

domotica    

Er is voor gekozen om te starten met zoeken in vier databases, twee medisch/psychologische 

(Psychinfo en Pubmed), een sociale (Social Science Package) en via Google Scolar. Deze databases 

zijn zo gekozen om vanuit meerdere invalshoeken (medisch, psychologisch en sociologisch) 

informatie te zoeken. Gedurende het uitvoeren van deze zoekstrategie werd geconstateerd dat dit 

niet de juiste zoekstrategie was. Met deze zoekstrategie was het onmogelijk om een compleet beeld 

te geven van alle Nederlandse internetinterventies voor mensen met psychische problemen. Ten 

eerste leverde het heel veel zoekresultaten op (1000+ per database), wat niet werkbaar was. Ten 

tweede kwamen alleen interventies die wetenschappelijk onderzocht waren kwamen naar boven 

met deze zoekstrategie en de interventies die niet wetenschappelijk onderzocht waren dus niet. 
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Tweede zoekstrategie: 

Naar aanleiding van deze ervaring is er in overleg met de opdrachtgever en docentbegeleider 

gekozen voor een andere zoekstrategie. Dit was op hetzelfde moment dat er besloten was om op 

een specifieke doelgroep te richten. Er is besloten om de internetinterventies te zoeken via boeken, 

instituten voor alcohol- en/of drugsproblemen, sites gericht op online hulpverlening en andere 

relevante websites. Om goede bronnen te selecteren is gebruik gemaakt van de sneeuwbal methode 

(Sanders, 2013). Dit betekent dat een aantal belangrijke bronnen als startpunt zijn gebruikt en daarin 

weer andere bronnen naar voren kwamen. Als startbronnen zijn het Trimbos-instituut (Trimbos-

instituut, 2013) en het handboek online hulpverlening (Schalken et al., 2010) gebruikt. Deze bronnen 

kwamen naar voren tijdens besprekingen met de opdrachtgever en docentbegeleider. Via deze 

“start” bronnen zijn de overige bronnen gevonden. 

4.2 Selectieprocedure  

Om te bepalen of een bron geschikt was is er gekeken naar een aantal voorwaarden waar de 

bronnen aan moesten voldoen: 

• De bronnen moesten informatie geven over alcohol- en/of drugsproblematiek 

• De bronnen moesten informeren over online hulpverlening 

• De bronnen moesten Nederlandse interventies weergeven 

• De bronnen mochten niet ouder zijn dan 2007 

Wanneer de bron een website betrof is er gebruik gemaakt van onder andere de zoekfunctie van de 

website om te beoordelen of er aan de voorwaarden werd voldaan. Hiervoor zijn een aantal 

zoektermen gebruik : 

• Alcohol 

• Drugs 

• Internetinterventie 

• Online hulpverlening 

• Internet therapie 

• Zelfhulp 

Vaak werd bij het invoeren van de termen “alcohol” of “drugs” al gezien of aan de voorwaarden werd 

voldaan. De overige termen werden ook gebruik om alle internetinterventies die beschikbaar waren 

op de website naar boven te halen. 

4.3 Kwaliteitsbeoordeling 

De kwaliteit van de bronnen is bepaald door het invullen van beoordelingslijst voor boeken van de 

Hogeschool van Amsterdam (z.d.-a) en de beoordelingslijst voor websites van de Hogeschool van 
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Amsterdam (z.d.-b). De formats voor beide beoordelingslijsten zijn bijgevoegd in bijlage 1 en 2. Naast 

het zelf invullen van de beoordelingslijsten is de kwaliteit van de bronnen ook bepaald door middel 

van peer-reviewen. Dit is gedaan door een medestudent, Hester Albers, die dezelfde 

beoordelingslijsten onafhankelijk heeft ingevuld.  De ingevulde beoordelingslijsten zijn per bron 

naast elkaar gelegd en bediscussieerd. Daaruit zijn conclusies getrokken voor het gebruik van de 

bronnen. De belangrijkste punten uit het peer-reviewen staan bij de geïncludeerde bronnen in de 

resultaten beschreven. 

4.4 In/exclusiecriteria voor de interventies 

Wanneer een bron kwalitatief goed genoeg bevonden werd zijn de beschikbare internetinterventies 

uit de bron gefilterd. Voor de internetinterventies zijn in- en exclusie criteria opgesteld: 

Inclusiecriteria: 

• Interventies die via internet worden aangeboden 

• Interventies gericht op preventie en/of behandeling 

• De interventie moet gericht zijn op mensen met alcohol- en/of drugsproblemen 

• Nederlandse interventies 

Exclusiecriteria: 

• Interventies die niet meer toegankelijk zijn, doordat de webpagina het niet doet 

• Internetpagina’s die alleen informatie geven over alcohol- en/of drugsproblemen 

• Interventies gericht op psychische problemen in het algemeen 

• Interventies gericht op de mensen in de omgeving van de personen met alcohol- of 

drugsproblemen 

• Buitenlandse interventies 
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5. Resultaat 

5.1 Gebruikte bronnen 

Uit de zoekstrategie zijn 12 bronnen geselecteerd. Alle geïncludeerde bronnen geven op zichzelf 

geen volledig beeld, maar samen geven ze een zo compleet mogelijk beeld. Onderstaand staan de 

bronnen kort beschreven en is de beoordeling van de bronnen na peer-reviewen toegelicht. 

1. www.trimbos.nl (Trimbos-instituut, 2013)  

Deze bron is gebruikt als startbron voor de sneeuwbalmethode. De bron is hiervoor gekozen, 

omdat het Trimbos een bekende organisatie is die zich zowel bezighoud het de ggz als met 

internetinterventies.  Het Trimbos-instituut is een kennis-instituut dat zich inzet voor het 

verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. Uit het peer-reviewen kwam naar voren dat er 

veel bruikbare, objectieve en actuele informatie uit deze bron te halen is. Het sluit aan bij de 

vraagstelling. De informatie is niet volledig, waardoor ook andere bronnen noodzakelijk zijn. 

2. Handboek online hulpverlening (Schalken et al. 2010) 

Ook deze bron is gebruik als startbron voor de sneeuwbalmethode. Het is hiervoor gekozen, 

omdat het een boek is die zich uitweidt over online hulpverlenen in onder andere de ggz. Het 

handboek online hulpverlening is geschreven door mensen van Stichting e-hulp.nl, een stichting 

die richting geeft aan online hulp. Uit het peer-reviewen kwam dat het boek niet de recentste 

versie is, maar het bevat wel een overzichtelijke tabel met veel internetinterventies gericht op 

o.a. alcohol- en drugsproblematiek. Deze informatie is bruikbaar en objectief en geeft een goed 

basisbeeld, maar moet aangevuld en gecontroleerd worden. 

3. Handboek online hulpverlening (Schalken et al., 2013) 

Dit boek is de nieuwere versie van het hierboven genoemde boek en is dus eveneens geschreven 

door mensen van Stichting e-hulp.nl. Deze bron is gekozen, omdat het zeer recente informatie 

bevat over online hulpverlenen in onder andere de ggz en dus de verouderde versie goed 

aanvuld. Uit het peer-reviewen kwam dat dit boek zeer recente en relevante informatie geeft. 

Het geeft nog geen volledig beeld, waardoor andere bronnen noodzakelijk zijn. Het was verder 

niet geheel duidelijk wie het boek geredigeerd heeft. Waarschijnlijk is dit de hoofdauteur F. 

Schalken. 

4. E-mental Health: High Tech, High Touch, High Trust (Riper et al., 2007) 

Deze bron is gekozen, omdat de vraagstelling in deze studie vergelijkbaar is met die van deze 

literatuurstudie alleen is hij een aantal jaar geleden uitgevoerd. Deze programmeringsstudie is 

geschreven door mensen van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van 

volksgezondheid, welzijn en sport. Het is geschreven om een stand van zaken en de toekomstige 

mogelijkheden van e-mental health voor mensen met psychische problemen te beschrijven. Uit 
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het peer-reviewen kwam dat de studie goed bruikbaar is met relevante informatie. Wel is hij wat 

verouderd, waar de informatie gecontroleerd en aangevuld moet worden. 

5. Online hulp verdient nog veel aandacht: Een verkenning naar het hulpaanbod voor jeugdigen in 

Nederland (Nikken, 2007) 

Deze bron is gekozen, omdat het ingaat op internetinterventies voor jeugdigen met onder 

andere alcoholproblemen. Deze studie is geschreven door iemand van het Nederlands 

jeugdinstituut met als doel het geven van een overzicht van het hulpaanbod voor jeugdigen in 

Nederland. Uit het peer-reviewen kwam dat de studie verouderd is, maar wel relevante 

informatie geeft. Naast objectieve informatie wordt er soms ook subjectieve informatie gegeven. 

De informatie is bruikbaar, maar zal gecontroleerd en aangevuld moeten worden. 

6. www.e-hulp.nl (Stichting e-hulp.nl, 2013) 

Deze bron is gekozen, omdat het een stichting is die zich richt op online hulpverlenen en dus 

perfect aansluit bij de hulpvraag. Stichting e-hulp.nl is een stichting die richting geeft aan online 

hulp en het stimuleert en ontwikkeld. Uit het peer-reviewen kwam dat de informatie goed 

aansluit bij de vraagstelling en actueel is. Daarnaast wordt er ook door andere organisaties naar 

deze stichting verwezen. De informatie is niet volledig, waardoor andere bronnen noodzakelijk 

zijn. Minpunt van de site is dat sommige links niet goed werken, maar dat doet niks af aan de 

bruikbaarheid van de informatie. 

7. www.jellinek.nl (Jellinek, z.d.) 

Deze bron is gekozen, omdat het gaat om een bekende verslavingsinstelling die zich onder 

andere richt op internetinterventies. Jellinek is een instelling die expert is op het gebied van 

verslaving en de preventie en behandeling ervan. Het doel van de website is het geven van 

voorlichting, adviezen, trainingen en online zelfhulp. Uit het peer-reviewen kwam dat de 

informatie moeilijk te controleren is, omdat er weinig naar bronnen wordt verwezen. 

Desondanks is de informatie relevant, omdat je van een bekende instelling als Jellinek mag 

verwachten dat ze de informatie op orde hebben. De informatie is niet volledig, waardoor 

andere bronnen nodig zijn. 

8. www.brijder.nl (Brijder, z.d.) 

Deze bron is gekozen, omdat het gaat om een bekende verslavingsinstelling die zelf 

internetinterventies heeft ontwikkeld. Brijder is een instelling die specialist is in de preventie en 

behandeling van verslaving en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Uit het peer-reviewen 

kwam dat de website moeilijk controleerbaar is gezien de weinige bronverwijzingen. Desondanks 

is de informatie bruikbaar, omdat je van een instelling als Brijder mag verwachten dat ze de 

informatie op orde hebben. De informatie is niet volledig, waardoor andere bronnen nodig zijn. 

9. Kennissynthese online preventie (Crutzen et al., 2013) 
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Deze bron is gekozen, omdat het ingaat op internetinterventies bij alcoholproblemen en actuele 

informatie geeft. Deze kennissynthese is geschreven door mensen van de Universiteit Maastricht 

en gefinancierd door ZonMw. Het is geschreven om een overzicht te krijgen van online preventie 

van o.a. matig alcoholgebruik. Uit het peer-reviewen kwam dat de kennissynthese relevante en 

actuele informatie bevat aansluit bij de vraagstelling. De informatie is niet volledig, waardoor 

andere bronnen nodig zijn. 

10. www.digitalezorg.nl (Stichting Digitalezorg.nl, 2013) 

Deze bron is gekozen, omdat het ingaat op de gedigitaliseerde zorg en daarmee op 

internetinterventies voor onder andere alcohol- en drugsproblemen. Stichting Digitalezorg.nl is 

een stichting die een bijdrage wil leveren aan het succesvol ontwikkelen en implementeren van 

ZorgICT initiatieven en innovatie. Uit het peer-reviewen kwam dat de website relevante, nieuwe 

en actuele informatie geeft. De informatie is niet volledig, waardoor andere bronnen nodig zijn 

om de informatie aan te vullen. 

11. www.mentalshare.nl (Mentalshare, 2013) 

Deze bron is gekozen, omdat het een bekende organisatie is die verschillende 

internetinterventies ondersteund en aanbied. Mentalshare is een maatschappelijke 

onderneming met als doel om zoveel mogelijk mensen via internet te helpen zich beter te 

voelen, zowel thuis en op het werk als in de maatschappij. Ze richten zich op verbeteren, 

vernieuwen en doorontwikkelen van bestaande programma’s. Uit het peer-reviewen kwam dat 

de website relevante en actuele informatie geeft. Er worden slechts een aantal bruikbare 

interventies genoemd, maar deze worden wel bewezen effectief benoemd en zijn dus belangrijk 

in de literatuurstudie. De informatie is niet volledig, waardoor andere bronnen nodig zijn.  

12. www.victas.nl (Victas, 2013) 

Deze bron is gekozen, omdat het gaat om een verslavingsinstelling die zelf internetinterventies 

heeft ontwikkeld en daarmee vernieuwende informatie brengt voor de literatuurstudie. Victas is 

een centrum voor Verslavingszorg die als doel heeft om door middel van het motto willen, 

werken, winnen mensen te helpen om de regie over eigen leven terug te krijgen. Uit het peer-

reviewen kwam dat de website relevante, vernieuwende en actuele informatie geeft. De 

informatie is echter wel moeilijk controleerbaar, doordat er geen bronnen worden gebruikt. De 

informatie is niet volledig, waardoor er ook andere bronnen nodig zijn. 

Bronnen als Tactus verslavingszorg, de Nederlandse vereniging voor e-health, Nivel, GGZ Nederland 

en meerdere regionale verslavingszorginstellingen zijn niet geïncludeerd. Redenen hiervoor zijn dat 

er geen vernieuwende informatie uit de bron kwam, dat er geen internetinterventies werden 
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genoemd gericht op alcohol- of drugsproblemen en dat er helemaal geen internetinterventies 

werden genoemd. 

5.2 Overzichtstabel interventies 

Vanuit de genoemde bronnen in hoofdstuk 5.1 is de vraagstelling beantwoord. De vraag was: “Wat is 

de huidige stand van zaken t.a.v. Nederlandse interventies die via internet worden aangeboden of 

die toegankelijk zijn via het internet voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen?”. De 

geïncludeerde interventies zijn schematisch weergegeven in tabel 3. De aparte deelvragen voor 

alcoholproblemen en drugsproblemen zijn samengevoegd in een tabel, omdat er meerdere 

interventies zijn die zich richten op zowel alcohol- als drugsproblemen. Aangezien de vraagstelling is 

geformuleerd voor internetinterventies die uit Nederland situatie afkomstig zijn, kunnen het 

gevonden resultaten dus makkelijk toegepast worden op de Nederlandse situatie. 

In totaal zijn 38 Nederlandse internetinterventies zijn gevonden, waarvan 37 websites en 1 

applicatie. Van deze interventies zijn 11 gericht op alcoholproblemen, 9 op drugsproblemen en 18  

op zowel alcohol- als drugsproblemen. Van alle interventies bevatten 19 een vorm van behandeling 

of begeleiding. De overige 19 interventies zijn gericht op preventie. Van de interventies die 

behandeling of begeleiding bevatten zijn 6 gericht op de behandeling van alcoholproblemen, 5 op de 

behandeling van drugsproblemen en 8 op de behandeling van zowel alcohol- als drugsproblemen. 

Van de interventies die gericht zijn op preventie zijn 5 voor alcoholproblemen, 4 voor 

drugsproblemen en 10 voor zowel alcohol- als drugsproblemen. 

Tabel 3: internetinterventies gericht op mensen met alcohol- en/of drugsproblemen 

Interventie; 

aanbieder; Engelse 

term 

Hulpvorm Doelgroep Doel van de hulp Methodiek Kosten; 

identificatie 

Minderdrinken.nl; 

Trimbos-instituut; 

Drinking Less 

Informatie, 
verwijzingen, forum, 
behandeling/cursus 

18+ Het drinkgedrag 
onder de loep 
nemen en 
desgewenst 
veranderen 

Cognitieve 
gedragstherapie 
en zelfcontrole 
principes 

Gratis; 
anoniem 

Drinktest.nl; 

Trimbos-instituut & 

NIGZ;  

onbekend 

Informatie, advies, 
zelftest, email 

18+ Mensen die alcohol 
drinken voorzien 
van informatie en 
advies 

Deskundigheid 
op het gebied 
van 
alcoholpreven-
tie en 
hulpverlening 

Gratis; 
anoniem 

Watdrinkjij.nl; 

Trimbos-instituut & 

NIGZ  

What do you drink 

Informatie, advies, 
zelftest, email 

Jongeren 10-25 
jaar 

Advies op maat 
over alcoholgebruik 

Deskundigheid 
op het gebied 
van 
alcoholpreven-
tie en 
hulpverlening 

Gratis; 
anoniem 
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Interventie; 

aanbieder; Engelse 

term 

Hulpvorm Doelgroep Doel van de hulp Methodiek Kosten; 

identificatie 

Alcoholinfo.nl; 

Trimbos-instituut; 

Onbekend 

Informatie, forum, 
zelftest, 1-op-1 chat; 
email 

Zowel publiek als 
professional 

Informatie geven 
en vragen 
beantwoorden over 
alcoholgebruik en 
alcoholvoorlichting 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Drugsinfo.nl; 

Trimbos-instituut; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
forum, zelftest, email, 
1-op-1 chat 

Jongeren met 
vragen over 
drugs, 12+ 

Hulp bieden bij 
vragen over alcohol 
en drugs. 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Kopopouders.nl; 

Trimbos-instituut;  

Chin up, Parents 

Informatie, advies, 
forum, email, online 
cursus (chat), 
zelfhulpcursus 

Ouders met 
kinderen in de 
leeftijd van 1-18jr 

Opvoedondersteu-
ning voor ouders 
met stress, 
psychische en/of 
verslavingsproble-
men 

Onbekend  Gratis; 
anoniem 

Webchat.chatmetbzz

.nl; 

Trimbos-instituut; 

Onbekend 

Chatbot Jongeren  Antwoord geven op 
vragen over 
alcohol, drugs en 
seks 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

bekijkhetnuchter.nl; 

Trimbos-instituut; 

onbekend 

Informatie, verwijzing, 
zelftest 

Jongeren en 
jongvolwassenen 
met een licht 
verstandelijke 
beperking 

Informeren over en 
bewuster maken 
van eigen alcohol- 
en cannabisgebruik 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Zelfhulpwijzer.nl; 

Trimbos-instituut; 

Onbekend 

Informatie, verwijzing, 
zelftest 

18+ Inzicht geven in de 
ernst van eventuele 
psychische 
klachten, o.a. door 
overmatig drinken 
+ advies over 
geschikt 
zelfhulpprogramma 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Rokendrinkendrugs.

nl; Trimbos-instituut, 

Verslavingszorg 

Noord-Nederland; 

Onbekend 

Lesprogramma: 
informatie, opdrachten 

Groep 7 & 8 van 
basisonderwijs 

Voorlichting, 
aandacht voor 
schoolbeleid, het 
betrekken van 
ouders en het 
signaleren en 
begeleiden van 
leerlingen die 
problematisch 
alcohol of drugs 
gebruiken 

Onbekend 25 euro per 
klas per jaar; 
niet anoniem 

Alcoholalert.info; 

Trimbos-instituut, 

Universiteit 

Maastricht, 

Mondriaan 

Zorggroep; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
serious game 

Jongeren van 16-
18 jaar  

Informeren over 
alcoholgebruik bij 
jongeren van 16-18 
jaar 

Onbekend Onbekend: 
alcohol alert is 
nog in 
ontwikkeling 
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Interventie; 

aanbieder; Engelse 

term 

Hulpvorm Doelgroep Doel van de hulp Methodiek Kosten; 

identificatie 

Alcoholendrugsinbee

ld.nl; 

Jellinek; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
verwijzing, zelftest, 
forum, email 

12+, doven en 
slechthorenden 

Informatie over 
risico’s van drugs 
en alcohol bieden 
aan doven en 
slechthorenden 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Jellinek.nl; 

Jellinek; 

Onbekend 

Informatie, adviezen, 
zelftest, zelfhulp, 
forum, behandeling, 
email, 1-op-1 chat 

12+ Hulp bieden bij het 
minderen of 
stoppen van 
middelengebruik en 
evt doorverwijzen 
naar face-to-face 
behandeling 

Deskundigheid Behandeling 
vergoed bij 
indicatie via 
zorgverzeke-
raar; 
behandeling 
niet anoniem 

Drankendrugs.nl; 

Tactus; 

Onbekend 

Informatie, 
verwijzingen, 
ervaringsverhalen, 
zelftest, email, 1-op-1 
chat  

12-18 Het publiek  
informeren en 
adviseren over 
alcohol en het 
stimuleren van 
verantwoord 
alcoholgebruik. 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

alcoholdebaas.nl; 

Tactus; 

onbekend 

Informatie,  advies, 
zelftest, forum, online 
behandeling 

16+ Informatie, advies 
geven en 
behandeling bij het 
minderen/ stoppen 
van alcoholgebruik 

Onbekend behandeling 
vergoed, zelf 
betalen kan 
ook; anoniem 

Cannabisdebaas.nl; 

Tactus; 

Onbekend 

Informatie, 
verwijzingen, zelftest, 
forum, behandeling 

16+ Informatie, advies 
geven en 
behandeling bij het 
minderen/ stoppen 
van 
cannabisgebruik  

Onbekend behandeling 
vergoed, zelf 
betalen kan 
ook; anoniem 

Watwiljijmetwiet.nl; 

Tactive, Tactus; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
dagboek, zelftest, 
forum, chat 

Jongeren die 
meer willen 
weten over hasj 
en wiet, willen 
minderen, 
stoppen of een 
terugval willen 
voorkomen 

Behandeling van 
mensen die hun 
blowgewoonte 
willen doorbreken.  

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Optijdvoorbereid.nl; 

Tactus; 

Onbekend 

Informatie, serious 
game 

11-12jr; groep 8 Het vergroten van 
kennis over de 
risico’s van 
genotsmiddelen en 
de bewustwording 
van gedrag en 
houding, zodat ze 
‘nee’ kunnen 
zeggen 

Onbekend Onbekend 

Mindyourownlife.nl; 

Tactus, Jeugdriagg 

Noord-Holland Zuid, 

De Jutters, CASA 

Nederland; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
ervaringsverhalen, 
email, chat, forum 

Jongeren Antwoord geven op 
vragen over o.a. 
drank en drugs 

Onbekend  Gratis; 
anoniem 
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Interventie; 

aanbieder; Engelse 

term 

Hulpvorm Doelgroep Doel van de hulp Methodiek Kosten; 

identificatie 

Drugsinfoteam.nl; 

Brijder; 

Onbekend 

 

 

Informatie, adviezen, 
verwijzingen, zelftest, 
email 

12+  Op een open en 
niet-veroordelende 
manier informeren 
over de effecten en 
risico’s van alcohol 
en drugs. Tips 
geven om de 
risico's van gebruik 
zoveel mogelijk te 
beperken. 

Deskundigheid Gratis; 
anoniem 
 

Alcoholondercontrol

e.nl;  

Brijder; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
eenmalig e-consult, 
online behandeling 

18+ Deskundige hulp 
om controle te 
krijgen over het 
alcoholgebruik 

Onbekend Behandeling 
vergoed; 
behandeling 
niet anoniem 

Drugsondercontrole.

nl;  

Brijder; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
eenmalig e-consult,  
online behandeling 

18+ Stoppen of 
minderen met het 
gebruik van drugs 

Onbekend Behandeling 
vergoed; 
behandeling 
niet anoniem 

Cannabisondercontr

ole.nl;  

Brijder; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
eenmalig e-consult, 
online behandeling 

18+ Deskundige hulp 
om controle te 
krijgen over het 
cannabisgebruik 

Onbekend Behandeling 
vergoed; 
behandeling 
niet anoniem 

Drugsweb.nl; 

Context; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
verwijzingen, zelftest, 
email 

Jongeren  Jongeren 
informeren over 
alcohol, drugs en 
gokken en de 
mogelijke gevolgen 
van gebruik 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Deal-ermee.nl;  

Bouman GGZ; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
verwijzingen, zelftest, 
email 

Jongeren van 
Zuid-Hollandse 
eilanden  

Vragen 
beantwoorden over 
drugs, drank, 
roken, gokken en 
verslaving 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Alcoholenik.nl;  

Bouman GGZ; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
zelftest, forum, email, 
e-training met of 
zonder persoonlijke e-
coach 

17+ Bewustwording van 
het alcoholgebruik 
en eventueel hulp 
bij minderen of 
stoppen 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Cannabisenik.nl; 

Bouman GGZ; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
zelftest, forum, email, 
e-training met of 
zonder persoonlijke e-
coach 

17+ Inzicht geven in 
cannabisgebruik en 
hulp bij het 
minderen of 
stoppen 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

nuchterrotterdam.nl; 

Bouman GGZ; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
verwijzingen, zelftest, 
email 

Jongeren, 
volwassenen en 
ouderen 

Informatie geven 
over 
middelengebruik 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Digidrugs.nl;  

Novadic-Kentron; 

Onbekend 

Informatie, advies, 
verwijzingen, email, 
forum 

12-18 jaar Helpen bij vragen 
over alcohol en 
drugs 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Novadic-kentron.nl; 

Novadic-Kentron; 

Onbekend  

 

Informatie, online 
behandeling 

Onbekend Hulp bij het 
minderen of 
stoppen van 
middelengebruik 

Onbekend Onbekend  



 
55 

Interventie; 

aanbieder; Engelse 

term 

Hulpvorm Doelgroep Doel van de hulp Methodiek Kosten; 

identificatie 

Gelukiseenwerkwoor

d.nl;  

Novadic-Kentron; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
email, online 
behandeling 

Mensen die een 
probleem 
ervaren met 
middelengebruik, 
maar zich niet 
herkennen in 
verslavingszorg 

Behandeling van 
middelenverslaving 

Community 
Reinforcement 
Approach 

Behandeling 
vergoed; 
Onbekend 

Webzorg.nl; 

Verslavingszorg 

Noord-Nederland; 

Onbekend 

Informatie, advies,  
verwijzing,  zelftest, 
behandeling 

Mensen met 
alcoholproble-
men i.c.m. 
depressie 

Internetbehande-
ling bieden voor 
mensen met 
gecombineerde 
problematiek o.a. 
met alcohol- of 
drugsproblemen.  

Cognitieve 
gedragstherapie 
en zelfcontrole-
technieken 

Behandeling 
vergoed; 
anoniem 

Winvanalcohol.nl; 

Victas; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
email, behandeling 

Onbekend  Stoppen of 
minderen van het 
alcoholgebruik. De 
regie over het eigen 
leven terugkrijgen 

Onbekend  Behandeling 
vergoed; niet 
anoniem 

Winvancannabis 

(http://www.victas.

nl/hulp-en-

advies/win-van-

cannabis/); 

Victas; 

onbekend 

behandeling Onbekend Stoppen of 
minderen van het 
cannabisgebruik. 
De regie over het 
eigen leven 
terugkrijgen. 

Cognitieve 
gedragstherapie 
en motiverende 
gespreksvoering 

Behandeling 
vergoed; niet 
anoniem 

e-hulp.org;  

De Hoop GGZ; 

Onbekend 

behandeling Evangelische 
mensen met 
problemen met 
o.a. alcohol en 
drugs 

Inzicht krijgen in de 
achtergrond en 
gevolgen van de 
verslaving en 
ondersteuning bij 
het doorbreken van 
de verslaving 

Onbekend Behandeling 
vergoed; 
onbekend 

Hulponlinedenhaag.

nl;  

Mooi, Zebra en Vóór; 

Onbekend 

Email, chat, 
behandeling  

Mensen met 
problemen op 
psychisch of 
sociaal gebied, 
o.a. verslaving 

Vragen 
beantwoorden en 
online trainingen 
geven 

Diverse 
hulpverlenings
methodieken 

Gratis; 
anoniem 

Staysober.nl;  

Stay sober; 

Onbekend 

behandeling Mensen met 
alcoholproble-
men 

Afname van het 
alcoholgebruik 

Onbekend Gratis; 
anoniem 

Ready for change 

(app);  

Ready for change; 

Onbekend 

Informatie, zelftest, 
behandeling 

Mensen die 
verslaafd zijn aan 
o.a. alcohol of 
drugs 

Behandeling van 
verslaving aan 
alcohol of drugs 

12-stappen 
Minnesota-
model 

Gratis; 
onbekend 
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6. Conclusie 
De vraagstelling van deze literatuurstudie was: “Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. Nederlandse 

interventies die via internet worden aangeboden of die toegankelijk zijn via het internet voor 

mensen met alcohol- en/of drugsproblemen?” 

Het antwoord op de vraagstelling is dat er in totaal 38 Nederlandse internetinterventies voor mensen 

met alcohol- en/of drugsproblemen zijn. Hiervan worden 37 interventies via een website 

aangeboden en slechts 1 via een applicatie. Opvallend is dat er maar 1 applicatie is gevonden, terwijl 

het gebruik van mobiel internet met smartphones en tablets steeds meer toeneemt (Schalken, 2013). 

Verder zijn de interventies gelijk verdeeld over de gerichtheid op behandeling of alleen preventie. 

Het grootste deel van de interventies richt zich op zowel alcohol- als drugsproblemen en richt zich 

daarmee dus middelengebruik in het algemeen met interventies die wel specifiek kunnen worden 

ingevuld. Een ander opvallend gegeven is dat van veel interventies de methodiek onbekend is. Dit 

kan in de bachelor thesis nog moeilijkheden opleveren, omdat het belangrijk is om te kunnen 

bekijken welke interventies en methodieken effectief zijn en dus mogelijk bruikbaar zijn voor de 

ergotherapie. 

De gevonden Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen vormen een zo 

compleet mogelijk overzicht  van alle beschikbare interventies. Het doel van de literatuurstudie is dus 

behaald. Met het overzicht kunnen de volgende stappen in de bachelor thesis worden gezet. Dit zijn 

het uitzoeken van de effectiviteit van de gevonden interventies en het bepalen van de bruikbaarheid 

van de effectieve interventies voor de ergotherapie. In die zin hebben de resultaten van de 

literatuurstudie een belangrijke bijdrage aan de gehele bachelor thesis. 
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7. Discussie 

7.1 Algemene discussie 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat er veel internetinterventies zijn voor alcohol- en/of 

drugsproblemen. Er is dus een ruime keuze voor mensen met deze klachten. Het is nu nog 

onduidelijk welke van deze interventies daadwerkelijk effectief zijn. Dit wordt uitgezocht in de 

bachelor thesis. Opvallend is dat ondanks de ruime keuze aan internetinterventies er niks te vinden is 

over het gebruik van internetinterventies in de ergotherapie. Dit is iets waar de ergotherapie zich nog 

in kan ontwikkelen. In de bachelor thesis zal dan ook uitgezocht worden welke van de effectieve 

internetinterventies ook bruikbaar kunnen zijn in de ergotherapie en of daar nog aanpassingen voor 

nodig zijn. 

Een beperking van deze literatuurstudie is dat er een maximum van 12 bronnen geïncludeerd mocht 

worden. Dit kan er voor gezorgd hebben dat er internetinterventies gemist zijn. De bronnen zijn wel 

zo gekozen dat ze van toegevoegde waarde waren op de al gekozen bronnen en dat er dus een zo 

compleet mogelijk beeld kon worden gegeven. Een verbetering voor deze literatuurstudie zou zijn 

om meer bronnen te kunnen includeren. Dan zou het overzicht daadwerkelijk compleet gemaakt 

kunnen worden. Nu is het niet zeker of dat zo is. 

Een positief punt aan deze literatuurstudie is dat er voor is gekozen om een overzicht te maken van 

Nederlandse internetinterventies. Dit betekent dat wanneer er onderzoek naar de effectiviteit van 

deze interventies is uitgevoerd, dit waarschijnlijk met Nederlandse deelnemers is gedaan. Dit maakt 

dat het gebruik van de interventies makkelijker generaliseerbaar is naar de Nederlandse situatie in 

het beroepsveld van de ergotherapeut. 

7.2 Zelfreflectie 

Ik ben tevreden met het resultaat van de literatuurstudie. De gekozen zoekstrategie heeft ervoor 

gezorgd dat ik een goed beeld heb kunnen geven van alle interventies . Jammer is dat er een 

maximum van 12 te includeren bronnen is gesteld, omdat er op die manier niet gegarandeerd kan 

worden dat alle bestaande internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen in het overzicht 

staan. Toch denk ik dat het overzicht zo compleet mogelijk is, omdat de meest waardevolle bronnen 

zijn geïncludeerd. Het resultaat van de literatuurstudie heeft er verder voor gezorgd dat ik gericht 

verder kan met mijn bachelor thesis. Doordat het doel van de literatuurstudie is behaald kunnen de 

vervolgstappen van de bachelor thesis ook meteen uitgevoerd worden. 

Het proces van de literatuurstudie verliep niet altijd soepel. Doordat in het begin niet de juiste 

zoekstrategie is gekozen, was het zoeken naar hoe de literatuurstudie het beste vorm kon worden 
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gegeven. De overschakeling naar de goede zoekstrategie zorgde meteen voor betere resultaten, 

waardoor het duidelijker werd waar ik heen ging met de literatuurstudie. Een nadeel van deze 

zoekstrategie is dat het moeilijk was om aan de beoordelingscriteria voor de literatuurstudie te 

voldoen. Zo zijn de beoordelingscriteria gericht op het zoeken in databases en het gebruik van 

wetenschappelijke artikelen. Door het gebruik van andere soort bronnen was het lastig bepalen of de 

juiste stappen werden genomen. Daarnaast is het lastige van de zoekstrategie dat het moeilijk 

reproduceerbaar is. Door het gebruik van de sneeuwbalmethode is het lastig na te vertellen hoe de 

verschillende bronnen zijn gevonden. Toch ben ik er van overtuigd dat ik de juiste zoekstrategie heb 

gebruikt om tot de goede resultaten te komen. Daarnaast was het handig om te kunnen overleggen 

met mijn medestudent, Hester, die een vergelijkbaar project doet. We hebben veel overlegd en veel 

dezelfde stappen genomen. Het was fijn om te kunnen sparren over het project. 

Als ik kijk naar de competenties heb ik mij ontwikkeld op verschillende punten. Binnen het 

kennisdomein heb ik mij ontwikkeld door kennis op te doen over wat een internetinterventie en wat 

online hulpverlenen is en over welke interventies er allemaal zijn. Hier wist ik van tevoren nog niks 

van af. Daarnaast het ik me in het domein van het wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld in de 

soort zoekstrategie die ik heb gevolgd. Ik ben gewend om literatuur te zoeken in databases en om 

artikelen te beoordelen. Deze manier van literatuur zoeken was nieuw voor mij en ook het 

beoordelen van websites en boeken had ik nog niet eerder gedaan. Het lastige aan deze 

zoekstrategie vond ik dat het weinig structuur bevatte. Maar toch denk ik dat ik het goed heb 

uitgevoerd.    

Ik denk dat ik deze literatuurstudie juist heb uitgevoerd en goed heb geredeneerd en 

geïnterpreteerd. Daarom denk ik dat ik met de resultaten van deze literatuurstudie in staat ben om 

verder te werken aan mijn bachelor thesis. 
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Bijlage 1: format beoordeling boek 
Beoordelaar:  

Datum:  

Boek:  

 

Relevantie 

Aansluiting bij vraag en doel Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep 
waarvoor je schrijft? 
Is een boek als informatiedrager geschikt voor je informatiebehoefte? 
Geeft het boek een algemeen beeld weer? 
Voldoet het niveau aan je eisen? Let hierbij ook op autoriteit. 

Volledigheid Geeft het boek een volledig beeld. Zijn meer bronnen nodig? 

Actualiteit Is actuele informatie van belang voor jouw onderzoek? 
Wat is het jaar van uitgave? 
Is dit de meest recente druk? 
Zou je kunnen verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn? 
Als er verwezen werd naar andere bronnen, hoe recent zijn deze? 

 

Betrouwbaarheid 

Autoriteit Wie is de auteur en welke autoriteit heeft hij? 
Wat is zijn achtergrond en heeft hij al vaker iets gepubliceerd? 
Is er een redacteur? 
Met welke bedoeling heeft de auteur het boek geschreven? 

Juistheid Kloppen de feiten in het boek? 
Worden meningen onderbouwd met feiten? 

Objectiviteit Wordt de informatie objectief weergegeven? 
Bevat het boek vooral feiten of meningen? 
Wat is het doel van het boek? Informatief, opiniërend, amusement... 

Kwaliteit boek Ziet het boek er professioneel uit? Wie heeft het uitgegeven? 

Controleerbaarheid Zijn de feiten of gegevens controleerbaar? 
Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen? 

 

Conclusie: 
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Bijlage 2: format beoordeling website 
Beoordelaar:  

Datum:  

Website:  

 

Relevantie 

Aansluiting bij vraag 

en doel 

Geeft de informatie antwoord op de vragen die je hebt? 
Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep waarvoor je 
schrijft? 
Geeft de informatie op de website een algemeen beeld weer? 
Is een website of artikel op die site als bron geschikt voor jouw onderzoek? 

Volledigheid Geeft de gevonden informatie een volledig beeld. Zijn meer bronnen nodig? 

Actualiteit Hoe actueel moet de informatie zijn, gezien je onderzoek? 
Wanneer is de tekst online geplaatst? 
Wanneer is de site voor het laatst bijgewerkt? 
Zou je kunnen verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn? 
Indien er verwezen werd naar andere bronnen, hoe recent zijn deze? 
Bij Nice to know: Actualiteit websites vind je een trucje om te controleren wanneer 
een site voor het laatst is geüpdatet. 

 

Betrouwbaarheid 

Autoriteit Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven? Welke autoriteit heeft hij? 
Wat is zijn achtergrond en heeft hij al vaker iets gepubliceerd? 
Is de website gemaakt door een persoon of in opdracht van een organisatie of 
bedrijf? 
Staan er contactgegevens? Wordt er iets gezegd over doel en totstandkoming van de 
website? 

Juistheid Kloppen de feiten? 
Worden meningen onderbouwd met feiten en/of verwijzingen? 

Objectiviteit Wordt de informatie objectief weergegeven? 
Bevat de informatie vooral feiten of meningen? 
Wat is het doel van het artikel? Informatief, opiniërend, amusement, commercie... 
 
Welke belangen hebben de auteurs?  
Als je dit wilt controleren, zoek dan op de website naar onderdelen zoals Over deze 

site, Disclaimer of Colofon.  
 
Ook uit het webadres kun je informatie halen:  
.org = non-profit organisatie  
.gov = government (overheid)  
.edu of .ac.uk = education (onderwijs, vaak een universiteit)  
.com = company (bedrijven, commercieel)  
.info = voor bedrijven (non-profit of commercieel) 
members.chello.nl/ ; geocities.com/users/ (persoonlijk) 

Kwaliteit website Ziet de website er professioneel uit, werken de hyperlinks, zitten er veel fouten in? 

Controleerbaarheid Zijn de feiten of gegevens controleerbaar? 
Zijn er professionele organisaties / websites die verwijzen naar deze site? Veel 
zoekmachines hebben de mogelijkheid dit op te zoeken. 
Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen? 

 

Conclusie:  
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Bijlage VI: Opzet bachelor thesis 
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1. Aanleiding 
De aanleiding voor het onderwerp van de bachelor thesis is een vraag die is gekomen van Stichting 

ETP-Net. Stichting ETP-Net is een netwerk van ergotherapeuten dat zich ten doel stelt kennis te 

verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden over eerstelijns ergotherapie ten behoeve van mensen 

met handelings- en participatieproblemen als gevolg van een psychische of psychosociale 

problematiek (Zinkstok, 2013). Vanuit ETP-Net kwam de vraag om zicht te krijgen op welke effectieve 

internetinterventies bestaan voor mensen met psychische problematiek en op de bruikbaarheid 

ervan in de ergotherapie.  

Het vertrekpunt voor de bachelor thesis is de kennis verkregen in de literatuurstudie die voorafgaand 

aan deze opzet voor de bachelor thesis is uitgevoerd. Gekozen is om de literatuurstudie en bachelor 

thesis te richten op Nederlandse internetinterventies voor mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen. Deze keuze is onderbouwd in de literatuurstudie (Welman, 2013). In de 

literatuurstudie is een overzicht gegeven van de beschikbare Nederlandse internetinterventies voor 

mensen met alcohol- en/of drugsproblemen (Welman, 2013). Van deze interventies is de effectiviteit 

en bruikbaarheid voor de ergotherapie nog niet bekeken. Het huidige document bestaat uit een 

opzet voor de bachelor thesis en bevat informatie over hoe verder wordt gewerkt met de informatie 

uit de literatuurstudie en hoe en op welke vragen antwoord gaat worden gegeven in de bachelor 

thesis. 
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2. Probleemstelling 
De opdrachtgever, ETP-Net, richt zich onder andere op de groei van het aanbod van online 

hulpverlening in de GGZ. Met de groei van de populariteit van het (mobiel) internet worden steeds 

meer interventies via internet aangeboden (Schalken, 2013). Het probleem wat ETP-Net hierbij 

ervaart is dat ondanks deze groei in de ergotherapie nog geen gebruik wordt gemaakt van 

internetinterventies bij behandeling van cliënten in de GGZ.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bachelor thesis een startpunt wordt voor de ontwikkeling van 

een ergotherapeutische internetinterventie. Aanbevelingen zullen worden gedaan over waar een 

ergotherapeutische internetinterventie aan zou moeten voldoen om effectief te zijn. Daarmee draagt 

deze bachelor thesis bij aan de vernieuwing van het beroep ergotherapie voor mensen met alcohol- 

en/of drugsproblemen.  
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3. Vraagstelling 
Om het probleem wat ETP-Net ervaart te onderzoeken is de doelstelling van de bachelor thesis om 

zicht te krijgen op welke effectieve Nederlandse internetinterventies bestaan en op de bruikbaarheid 

ervan in de ergotherapie voor mensen met alcohol- of drugs problemen. Om deze doelstelling te 

behalen zijn voor de bachelor thesis een hoofdvraag en deelvragen opgesteld, die voortborduren op 

de kennis verkregen in de literatuurstudie. 

3.1 Hoofdvraag 

Welke effectieve Nederlandse internetinterventies voor alcohol- en/of drugsproblemen kunnen 

bruikbaar zijn voor toepassing in de ergotherapie en waarom? 

3.2 Deelvragen 

4. Wat is de effectiviteit van de gevonden Nederlandse internet  interventies voor mensen met 

alcohol- en/of drugsproblemen?  

5. Welke elementen van de aanpak van de effectieve Nederlandse internetinterventies voor 

mensen met alcohol- en/of drugsproblemen, maken dat de interventies effectief zijn? 

6. Hoe wordt ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of drugsverslaving op dit moment 

vormgegeven? 
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4. Afbakening 
De bachelor thesis richt zich op effectieve Nederlandse internetinterventies voor mensen met 

alcohol- en/of drugsproblemen. De interventies moeten via internet aangeboden worden en 

Nederlandstalig zijn. Verder moeten de interventies gericht zijn op mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen. Wat hieronder wordt verstaan is toegelicht in het theoretisch kader (H5). 

Een aantal factoren worden uitgesloten. De eerste factor die wordt uitgesloten zijn interventies die in 

een andere taal dan Nederlands zijn, omdat deze niet direct toe te passen zijn in de Nederlandse 

maatschappij. Ook interventies die niet effectief zijn gebleken, worden uitgesloten. Verder worden 

interventies die alleen gericht zijn op informatie geven of gericht zijn op mensen in de omgeving van 

mensen met alcohol- en/of drugsproblemen uitgesloten. Dit is allemaal onderbouwd in de 

literatuurstudie (Welman, 2013). 

Wat verder wordt uitgesloten zijn mensen die geen Nederlands spreken en/of lezen. Deze mensen 

zullen niet in staat zijn om aan de Nederlandse internetinterventies deel te nemen. Daarnaast 

worden ook de mensen die niet beschikken over (mobiel) internet uitgesloten, omdat zij geen 

toegang hebben tot de internetinterventies.  
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5. Theoretisch kader 

5.1 Verklarende woordenlijst 

Om te zorgen dat de begrippen in dit document duidelijk zijn, is onderstaand een verklarende 

woordenlijst gegeven. 

• Internetinterventies: “hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale en maatschappelijke 

problemen waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie”. Zie voor een toelichting en 

verschillende hulpvormen de literatuurstudie (Welman, 2013). 

• Alcoholproblemen: Problemen als gevolg van alcoholconsumptie. Dit omvat zowel 

alcoholmisbruik als alcoholafhankelijkheid. Zie voor een toelichting de literatuurstudie (Welman, 

2013). 

• Drugsproblemen: Problemen als gevolg van drugsconsumptie. Dit omvat zowel drugsmisbruik als 

drugsafhankelijkheid. Zie voor een toelichting de literatuurstudie (Welman, 2013). 

• Elementen van de aanpak van interventies: Deze elementen omvatten de hulpvorm, de 

methodiek, de anonimiteit en de kosten. Dit is verkregen uit de literatuurstudie (Welman, 2013). 

5.2 Bevindingen literatuurstudie 

De hoofdvraag en deelvragen van de bachelor thesis gaan verder op de bevindingen in de 

literatuurstudie (Welman, 2013). In de literatuurstudie zijn in totaal 38 Nederlandse 

internetinterventies gevonden, waarvan 37 websites en 1 applicatie. Van deze interventies zijn 11 

gericht op alcoholproblemen, 9 op drugsproblemen en 18  op zowel alcohol- als drugsproblemen. 

Van alle interventies bevatten 19 een vorm van behandeling of begeleiding. De overige 19 

interventies zijn gericht op preventie. Opvallend was dat maar 1 applicatie was gevonden, terwijl het 

gebruik van mobiel internet met smartphones en tablets steeds meer toeneemt (Schalken, 2013). 

Het grootste deel van de interventies richt zich daarmee dus middelengebruik in het algemeen met 

interventies die specifiek kunnen worden ingevuld. Een ander opvallend gegeven is dat van veel 

interventies de methodiek onbekend is. Dit kan in de bachelor thesis nog moeilijkheden opleveren, 

omdat het belangrijk is om te kunnen bekijken welke methodieken effectief zijn en dus mogelijk 

bruikbaar zijn voor de ergotherapie. 
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6. Methode 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een drietal deelvragen opgesteld. Onderstaand 

wordt beschreven hoe de deelvragen en vervolgens de hoofdvraag zal worden beantwoord. 

6.1 Deelvraag 1 

Wat is de effectiviteit van de gevonden Nederlandse internet  interventies voor mensen met alcohol- 

en/of drugsproblemen?  

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zal een literatuurstudie worden uitgevoerd. Een 

zoekstring zal worden opgesteld, waarmee wordt gezocht in databases. Daarnaast zal via de website 

van de betreffende internetinterventie worden uitgezocht of deze wetenschappelijk onderzocht is en 

of daarvan onderzoeken zijn geplaatst of genoemd op de website. Op deze manier wordt een lijst 

met mogelijk geschikte artikelen gemaakt.  

De artikelen zullen aan de hand van in- en exclusiecriteria worden beoordeeld op waarde voor de 

literatuurstudie. Dit zal eerst worden gedaan door middel van bestudering van de titel en het 

abstract. Hieruit volgt een lijst geïncludeerde artikelen die vervolgens op fulltext zullen worden 

beoordeeld volgens de in- en exclusiecriteria.  

Van de geïncludeerde artikelen zal de kwaliteit worden bepaald aan de hand van een geschikte 

reviewlijst. De keuze voor een reviewlijst is afhankelijk van het betreffende artikel. Ook de 

medestudent, Hester Albers, zal de reviewlijsten onafhankelijk invullen. Via discussie zullen de 

overeenkomsten en verschillen worden meegenomen in de beoordeling van de waarde van de 

artikelen voor de bachelor thesis. Als gevolg van de beoordeling van de kwaliteit kunnen artikelen 

alsnog geëxcludeerd worden.  

Het proces van zoeken en selecteren zal nauwkeurig worden bijgehouden en beschreven. De data zal 

worden geanalyseerd door alle geïncludeerde artikelen en hun informatie overzichtelijk weer te 

geven in een resultatentabel. De informatie zal per internetinterventie worden geïnterpreteerd. Dit 

resulteert uiteindelijk in een overzicht met effectieve Nederlandse internetinterventies voor mensen 

met alcohol- en/of drugsproblemen. 

6.2 Deelvraag 2 

Welke elementen van de aanpak van de effectieve Nederlandse internetinterventies voor mensen 

met alcohol- en/of drugsproblemen, maken dat de interventies effectief zijn? 

Om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden zal het overzicht met effectieve Nederlandse 

internetinterventies voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen uit deelvraag 2 nader worden 

bestudeerd. De hulpvormen, methodieken, anonimiteit en kosten van de effectieve interventies 

zullen worden vergeleken. Ook zullen de artikelen behorend bij de effectieve interventies nogmaals 
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worden bestudeerd, om te bekijken of informatie beschikbaar is over elementen van de aanpak die 

ervoor zorgen dat de betreffende internetinterventie effectief is. Aan de hand van deze informatie 

zal een uitspraak worden gedaan over welke elementen van de aanpak van internetinterventies 

belangrijk zijn voor de effectiviteit. Dit zal overzichtelijk worden weergegeven in een tabel. 

6.3 Deelvraag 3 

Hoe wordt ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of drugsverslaving op dit moment 

vormgegeven? 

Om deelvraag 3 te beantwoorden zal informatie moeten worden gezocht over waar ergotherapie 

zich op richt bij mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Gezocht zal worden naar richtlijnen, 

protocollen en naar informatie van ergotherapiepraktijken of –instellingen die zich richten op de 

behandeling van mensen met alcohol- en drugsproblemen. Belangrijke informatie is, net als bij 

deelvraag 1 en 2, de hulpvorm of soort interventie, de methodiek, de kosten en de anonimiteit. Deze 

informatie zal overzichtelijk worden weergegeven in een tabel. 

6.4 Hoofdvraag 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal de informatie uit de drie deelvragen moeten worden 

gecombineerd en zal aan de hand daarvan verder moeten worden geredeneerd. Wanneer duidelijk is 

waar ergotherapie zich bij alcohol- en drugsproblemen op richt (deelvraag 3) kan beredeneerd 

worden welke hulpvorm, methodiek, kosten en anonimiteit de toekomstige ergotherapeutische 

internetinterventie zou moeten hebben. Dit kan worden vergeleken met de uitkomsten uit deelvraag 

1 en 2 over welke elementen van de aanpak van internetinterventies maken dat de interventie 

effectief is (deelvraag 1 & 2).  

Zo kunnen de overeenkomsten en verschillende tussen deze informatie worden beredeneerd en 

kunnen aanbevelingen worden gedaan over waar een toekomstige ergotherapeutische 

internetinterventie voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen aan moet voldoen. 
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7. Resultaat 

7.1 Eindproduct 

Het gewenste resultaat is een onderzoeksrapport en een overzicht van beschikbare literatuur over 

het onderwerp, dat een startpunt kan zijn voor de ontwikkeling van een ergotherapeutische 

internetinterventie voor mensen met alcohol- en/of drugsproblemen. Hierbij worden ook 

aanbevelingen gedaan over de toekomstige internetinterventie en welke elementen terug moeten 

komen in de aanpak van een ergotherapeutische internetinterventie.  

7.2 Kwaliteitscriteria eindproduct 

• Het eindproduct moet geschreven zijn in het format voor een onderzoeksrapport 

• De literatuurlijst bevat goede, relevante en recente literatuur 

• Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolg 

• Het eindproduct moet innovatief zijn: de aanbevelingen moet bijdragen aan verbetering, 

verandering of vernieuwing van de ergotherapie 

• Het eindproduct moet maatschappelijk en ergotherapeutisch relevant zijn: het moet een 

relevante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ergotherapie en de 

beroepsuitoefening in de praktijk. 

7.3 Maatschappelijke relevantie 

Verslaving is samen met angst en stemmingsstoornissen het meest voorkomende ziektebeeld in de 

GGZ (Blankers, Donker, Riper en Schalken, 2013). Vastgesteld is dat op 1 januari 2012 83.000 mensen 

van 19-65 jaar in Nederland een middelenstoornis had (de Graaf, ten Have, Tuithof, & van 

Dorsselaer, 2012). Een middelstoornis omvat hierbij zowel alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid, 

drugsmisbruik en drugsafhankelijkheid. Mensen jonger dan 19 jaar en ouder dan 65 jaar zijn niet 

meegenomen, waardoor het werkelijk aantal mensen met een middelenstoornis in Nederland 

waarschijnlijk hoger uitvalt. Hierdoor en door de groei van de populariteit van het (mobiel) internet is 

in de verslavingszorg een sterke toename in het aantal online interventies (Schalken, 2013). Het is 

belangrijk dat de mensen met alcohol- en/of drugsproblemen goed behandeld worden en dat zo 

mogelijk wordt bespaard op de kosten van deze behandelingen. Internetinterventies kunnen de 

kosteneffectiviteit vergroten (Blankers et al., 2013). 

7.4 Relevantie voor ergotherapie 

Mensen met alcohol- en/of drugsproblemen komen ook vaak in aanraking met ergotherapie. 

Ondanks de toename van de het aantal internetinterventies voor alcohol- en drugsverslaving wordt 

in de ergotherapie nog geen gebruik gemaakt van internetinterventies. Om in de ergotherapie 

evidence-based en cliëntgericht te blijven werken, is het belangrijk om mee te gaan met de 
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ontwikkelingen. Hierdoor is het belangrijk om de mogelijkheden voor een ergotherapeutische 

internetinterventie te bekijken. 
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8.Tijdsplanning 
Onderstaand is een globale tijdsplanning weergegeven van alle activiteiten van de bachelor thesis. 

Ook de contactmomenten met de coach en medestudent zijn weergegeven. Één contactmoment met 

de opdrachtgever is weergegeven, omdat verder vraaggericht contact wordt gezocht, wat vooraf niet 

ingepland kan worden. 

Tabel 1: Globale tijdsplanning bachelor thesis 

Kalenderweek Datum Activiteit 

44 28/10 – 3/11 • Accorderen opzet bachelor thesis door opdrachtgever 

• Werken aan deelvraag 1: zoekstring + zoeken 

• Contactmoment Ruth (opdrachtgever) 

• Contactmoment Eric (coach) en Hester (medestudent) 
45 4/11 – 10/11 • Werken aan deelvraag 1: zoeken +beoordelen + 

includeren 

• Contactmoment Hester 
46 11/11 – 17/11 • Werken aan deelvraag 1: resultatentabel 

• Contactmoment Eric en Hester 
47 18/11 – 24/11 • Werken aan deelvraag 1: resultatentabel + conclusies 

• Contactmoment Hester 
48 25/11 – 1/12 • Werken aan deelvraag 2: nader bestuderen tabel 

effectieve interventies + artikelen 

• Contactmoment Eric en Hester 
49 2/12 – 8/12 • Werken aan deelvraag 2: conclusies + overzicht elementen 

• Contactmoment Hester 
50 9/12 – 15/12 • Werken aan deelvraag 3: zoeken naar richtlijnen, 

protocollen en info van praktijken/instellingen. 

• Contactmoment Eric en Hester 
51 16/12 – 22/12 • Werken aan deelvraag 3: Overzicht informatie + conclusie 

• Contactmoment Hester 
52 23/12 – 29/12 • Beantwoorden hoofdvraag: Combineren informatie 

deelvragen 

• Contactmoment Hester 
1 30/12 – 5/1 • Beantwoorden hoofdvraag: Combineren informatie 

deelvragen + conclusie + aanbevelingen 

• Conceptversie bachelor thesis klaar 

• Contactmoment Hester 
2 6/1 – 12/1 • Feedback conceptversie krijgen/verwerken 

• Contactmoment Eric en Hester 
3 13/1 • Inleveren bachelor thesis 
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9. Zelfreflectie 
De uitdaging van de bachelor thesis ligt in het feit dat het een innovatief project is. Nog niks is 

bekend over internetinterventies in de ergotherapie. Mijn medestudent en ik zijn de eersten die 

hierover aanbevelingen gaan geven. Het maakt het interessant om te kunnen bijdragen aan het 

verbeteren, veranderen of vernieuwen van de ergotherapie voor mensen met alcohol- en/of 

drugsproblemen. 

Het innovatieve van het project is ook wat mij aangetrokken heeft in dit onderwerp. Ik wilde graag 

een project doen waarin ik mij zou kunnen ontwikkelen met betrekking tot competentiedomein 6, 

‘management en promotie van ergotherapie’. Dit project zorgt ervoor dat ik mij ook kan ontwikkelen 

in andere competentiedomeinen. Ik heb drie competentiedomeinen gekozen om een leerdoel voor 

te formuleren voor de bachelor thesis: 

• Competentiedomein 1 (kennisdomein): Na de bachelor thesis heb ik kennis over beschikbare 

effectieve Nederlandse internetinterventies en wat hiervan bruikbaar is voor de 

ergotherapie. 

• Competentiedomein 2 (proces en redeneren): In de bachelor thesis laat ik zien dat ik op een 

voldoende niveau professioneel kan redeneren over de verkregen informatie en hieruit 

goede conclusies kan trekken. 

• Competentiedomein 6 (management en promotie): In de bachelor thesis laat ik zien dat ik 

ontwikkelingen op nationaal niveau meeneem in aanbevelingen voor de ergotherapeutische 

dienstverlening en hierdoor bijdraag aan de uitbreiding en ontwikkeling van de ergotherapie. 
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