
ALCOHOLGEBRUIK 
ONDER VOLWASSENEN IN ZAANSTREEK-WATERLAND
Veel Nederlanders drinken. De meeste mensen drinken omdat ze het lekker vinden, omdat ze het gezellig 
vinden of omdat het ontspannend werkt. Matig alcoholgebruik heeft positieve eff ecten op de gezondheid 
zoals een lager risico op coronaire hartziekten. Overmatig alcoholgebruik levert echter wel problemen op.

Inleiding
Jaarlijks sterven er in Nederland zo’n 2000-3000 
mensen aan de directe en indirecte gevolgen van al-
coholgebruik. Alcohol staat van alle leefstijlfactoren 
als doodsoorzaak op de vierde plaats, na roken, licha-
melijke inactiviteit en slechte voeding. Nederlanders 
drinken jaarlijks ongeveer 8 liter pure alcohol per 
hoofd van de bevolking, ter vergelijking; in 1960 was 
dit nog geen 3 liter.
In 2005 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland een 
enquête gehouden onder de volwassenen in Zaan-
streek-Waterland. Uit de eerste resultaten is alcohol-
gebruik naar voren gekomen als aandachtspunt. Ook 
in de preventienota ‘kiezen voor gezond leven’, blijkt 
dat alcoholconsumptie een aandachtspunt is. Hierin 
staat het voornemen om, landelijk, het probleemdrin-
ken terug te drinken van 10,3% naar 7,5%. Om deze 
redenen heeft de GGD een verdiepend onderzoek 
uitgevoerd naar het alcoholgebruik in de regio. Hoe-
veel wordt er gedronken? En door wie? Wat zijn de ef-
fecten van alcoholgebruik op de kwaliteit van leven? 
Hangt het voorkomen van bepaalde gebeurtenissen 
samen met alcoholgebruik? En hoeveel mensen zijn 
voor alcoholproblematiek in behandeling.

Defi nities
In onderzoek en preventie worden verschillende 
defi nities voor overmatig alcoholgebruik gebruikt. 
In dit onderzoek is uitgegaan van de volgende 
defi nities*:

• Overmatig drinken:
Mannen meer dan 21 glazen per week

 Vrouwen meer dan 14 glazen per week
• Zwaar drinken: Op 1 of meer dagen per week 

minstens 6 glazen alcohol 

Beide normen hebben verschillende gevolgen op de 
gezondheid.

Gevolgen van alcoholgebruik
Alcohol wordt door de dunne darm opgenomen in 
het bloed. Op deze manier komt alcohol overal in 
het lichaam. Alcohol heeft mogelijk lichamelijke, 
psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen.

Lichamelijke gevolgen
Alcohol heeft eff ect op het lichaam, op korte en lan-
ge termijn. Korte termijn eff ecten zijn een kater en 
black-out. Overmatig alcoholgebruik heeft nadelige 
gevolgen op lange termijn voor de gezondheid zoals 
het ontstaan van verschillende soorten kanker, lever-
ziektes en hartinfarcten. Zwaar drinken kan leiden 
tot alcoholvergiftiging, hypertensie, ontstekingen 
van de maag en pancreas.

Psychische gevolgen
Alcoholafhankelijkheid verhoogt de kans op het 
optre den van stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld 
depressieve stoornissen) en angststoornissen. De-
pressie en angststoornissen kunnen ook een oorzaak 
zijn voor overmatig alcoholgebruik.

Sociale gevolgen
Problemen op het werk kunnen ontstaan door het 
niet nakomen van afspraken, te laat komen of af-
name in productiviteit. Er kunnen problemen ont-
staan met de partner, het gezin of met vrienden. 
Bovendien speelt in veel gevallen van huiselijk 
geweld alcohol een rol.

Maatschappelijke gevolgen
Probleemdrinkers beïnvloeden niet alleen hun eigen 
leven en gezondheid maar ook de maatschappij. De 
maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Er wordt ge-
schat dat overmatig alcoholgebruik de maatschappij 
jaarlijks 2,6 miljard kost. Dit wordt veroorzaakt door 
onder andere verminderde verkeersveiligheid, agres-
sie, ziekteverzuim en verminderde productiviteit in 
het bedrijfsleven. Bovendien komt eenderde van de 
kosten die de verslavingszorg maakt voor rekening 
van alcoholhulpverlening.

Tenslotte heeft (over)matig alcoholgebruik gevolgen 
voor de vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrou-
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* Naast overmatig alcoholgebruik en zwaar drinken worden ook vaak de ter-
men probleemdrinken en binge drinken gebruikt. Binge drinken is een vorm 
van zwaar drinken. Het houdt in dat er een grote hoeveelheid alcohol in zeer 
korte tijd wordt gedronken. Een vrouw is een binge drinker als zij wel eens 
binnen een paar uur 4 glazen of meer drinkt. Een man is een binge drinker 
als hij wel eens 6 of meer glazen binnen een paar uur drinkt. Een probleem-
drinker drinkt niet alleen teveel maar ondervindt daar ook lichamelijk, 
psychische of sociale gevolgen van.



Figuur 1 Overmatig drinken, naar leeftijd en geslacht

wen, en bij zwangere vrouwen voor de ontwikkeling 
van het kind voor en na de geboorte. Zo verhoogt 
(over)matig alcoholgebruik van de moeder de kans 
op Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit 
(ADHD) bij het kind.

Resultaten: Alcoholgebruik
Negen van de tien mensen drinkt alcohol (89%). 
Ongeveer 4% drinkt niet meer en 7% heeft nooit 
gedronken. Meer mannen dan 
vrouwen drinken (92% van de 
mannen drinkt ten opzichte 
van 86% van de vrouwen).

Er wordt gemiddeld 11 glazen 
per week gedronken. Doorde-
weeks worden er gemiddeld 4 
glazen alcohol gedronken en in 
het weekend 7.

Wijn wordt het meest gedronken, gevolgd door bier. 
Zoals verwacht drinken mannen meer bier en vrou-
wen meer wijn.

Overmatig alcoholgebruik
In Zaanstreek-Waterland is 15,7% van de volwassen 
inwoners een overmatige drinker. Vooral mannen 
drinken overmatig, gemiddeld is 19% van de mannen 
een overmatige drinker (zie fi guur 1). Autochtonen 
zijn vaker een overmatige drinker dan allochtonen. 
Leeftijd en opleidingsniveau hangen niet samen met 
overmatig drinken.
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De gemeenten in de regio verschillen niet in het 
overmatige alcoholgebruik. Wel blijkt dat er in de 
zaanse wijken Poelenburg en Pelders/Hoornseveld 
minder vaak overmatig wordt gedronken. Vrouwen 
in Edam en mannen in Zaandam Zuid zijn vaker een 
overmatige drinker vergeleken de regio Zaanstreek-
Waterland (zie tabel 1).

Tabel 1 Overmatig drinken naar gemeente

Gewogen prevalenties Mannen Vrouwen Totaal

Zaanstreek-Waterland 19,5 11,9 15,7
Beemster 14,6 13,3 14,0
Edam-Volendam 21,2 10,1 15,8
Edam 14,1 17,7 ▲ ● 15,9
Volendam 23,6 7,5 ▲ 15,8
Waterland 23,0 12,4 17,7
Wormerland 19,8 13,8 17,2
Oostzaan 18,6 9,9 14,2
Purmerend 18,4 11,1 14,7
Landsmeer 20,9 12,1 16,4
Zeevang 18,0 9,3 13,6
Zaanstad 19,0 12,5 15,7
Zaandam Zuid 27,9 ▲ ■ 9,7 18,7
Poelenburg 10,3 ▲ ■ 7,3 8,8 ▲ ■

Pelders/Hoornseveld 11,6 ▲ ■ 4,0 ▲ ■ 7,6 ▲ ■

Rosmolenwijk 16,7 11,7 14,1
Kogerveldwijk 18,9 9,5 14,2
Assendelft 18,5 10,1 14,3

▲ Geografi sch gebied verschilt signifi cant van de regio Zaanstreek-Waterland
● Geografi sch gebied verschilt signifi cant van de gemeente Edam-Volendam
■ Geografi sch gebied verschilt signifi cant van de gemeente Zaanstad

Zwaar drinken
Als wordt gekeken naar zwaar drinken, blijkt dat 
16,8% van de volwassenen in de regio een zware 
drinker is. Risicogroepen zijn:
• Mannen (25% t.o.v. 7% van de vrouwen is 

een zware drinker)
• 18-39 jarigen
• Autochtonen
• Mensen met een middelbare opleiding
• Alleenstaanden

In de gemeente Edam-Volendam wordt vaker zwaar 
gedronken, in Purmerend minder vaak (zie tabel 2).

Tabel 2 Zwaar drinken naar gemeente

Gewogen prevalenties Totaal

Zaanstreek-Waterland 16,8
Beemster 15,7
Edam-Volendam 22,0 ▲

Waterland 16,7
Wormerland 15,6
Oostzaan 14,9
Purmerend 14,3 ▲

Landsmeer 12,8
Zeevang 14,8
Zaanstad 17,7

▲ Geografi sch gebied verschilt signifi cant van de regio Zaanstreek-Waterland

Hoeveel mensen zijn overmatige drinker en ook 
zware drinker? Eén op de tien volwassenen is zowel 
een overmatige als een zware drinker.



Figuur 2 Zwaar drinken naar gemeente in 2001 en 2005
 (een * geeft een signifi cant verschil weer van het 

percentage in 2005 vergeleken met 2001)

Figuur 3 Zwaar drinken naar leeftijd in 2001 en 2005 
(ongewogen data)

Gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland 18 tot 70 jarigen (2005)

In het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland voert de GGD iedere vier jaar een ge-
zondheidsenquête uit onder de volwassen populatie. Dit onderzoek heeft als doel het verschaff en van 
inzicht in de lokale gezondheidssituatie (gezondheid, leefstijl, binnen- en buitenmilieu en zorggebruik) 
ter onderbouwing van het (gemeentelijk) beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor 
gerichte interventies door bijvoorbeeld de GGD.
In september 2005 zijn enquêtes verstuurd naar 9350 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland, in 
de leeftijd van 18 tot 70 jaar. Uitsluitend mensen met een Nederlandse nationaliteit en personen die 
niet-geïnstitutionaliseerd zijn, zijn geselecteerd. Er is tweemaal een herinnering gestuurd. Onder de res-
pondenten is een fi ets en fi etsaccessoires verloot. De respons op de enquête was 56,5%. In het onder-
zoek is gekeken naar verschillen in leeftijd, geslacht, etniciteit en opleiding.

** Overmatig drinken is in 2001 niet gevraagd in de enquête en daarom kan 
geen vergelijking gemaakt worden.

 Bovendien kan voor enkele gemeenten (Zeevang en Landsmeer) geen 
vergelijking gemaakt worden met 2001. Deze gemeenten hebben in 2001 
gekozen voor gegevens op plattelandsniveau.

Laatste vier jaar
In 2001 is eveneens een gezondheidsenquête onder 
volwassenen afgenomen in de regio Zaanstreek-
Water land. In deze enquête zijn destijds ook vragen 
gesteld over het alcoholgebruik. Uit de gegevens 
blijkt dat het percentage zware drinkers de afgelo-
pen vier jaar is toegenomen van 13,2% naar 16,8%.** 
Hoewel in de gemeente Edam-Volendam het percen-
tage zwaar drinken in 2005 nog steeds het hoogst 
is, is hier wel een signifi cante daling ten opzicht van 
2001 waarneembaar. In Zaanstad is ten opzichte van 
2001 een toename in het percentage zware drinkers 
(zie fi guur 2).
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De toename wordt veroorzaakt doordat mannen 
meer zijn gaan drinken. Ook blijkt dat het percentage 
zware drinker niet onder de jongeren, maar onder de 
ouderen is toegenomen. 
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Alcoholgebruik en lichamelijke gezondheid
In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tus-
sen alcoholgebruik en lichamelijke gezondheid. Uit de 
analyse blijkt geen relatie tussen overmatig drinken 
en lichamelijke gezondheid. Wel hangt zwaar drinken 
samen met een slechtere lichamelijke gezondheid.

Alcoholgebruik en psychische gezondheid
Ook is gekeken naar alcoholgebruik en psychische 
gezondheid. Uit de gegevens blijkt dat overmatig 
drinken niet samenhangt met een slechtere psychi-
sche gezondheid

Alcoholgebruik en het hebben meegemaakt 
van ingrijpende gebeurtenissen
Ingrijpende gebeurtenissen zijn onder andere ge-
scheiden zijn, werkeloos raken en een dierbare ver-
loren hebben. In totaal is er gevraagd naar 12 ingrij-
pende gebeurtenissen, die in het afgelopen half jaar 
zijn voorgekomen. Het blijkt dat mensen die een vas-
te relatie hebben verbroken of in fi nanciële crisis ver-
keren meer overmatig drinken, dan de mensen die 
deze gebeurtenis niet hebben meegemaakt. Voor 

*

*



zwaar drinken geldt dat mensen die een vaste relatie 
hebben verbroken, in grote fi nanciële crisis verkeren 
of mensen die in hun naaste omgeving iemand heb-
ben die ziek, gewond of slachtoff er van een criminele 
handeling is vaker zwaar drinken dan de mensen die 
deze gebeurtenis niet hebben meegemaakt.

Zorggebruik en alcohol
Hoewel er eff ectieve behandelingen bestaan voor 
probleemdrinkers, zoekt slechts 17% enige vorm van 
hulp. Geschat wordt dat slechts 3% van de probleem-
drinkers contact heeft met de verslavingszorg. Een 
toename in het aantal hulpvragers in de afgelopen 
jaren wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal 
hulpvragers onder 40-plussers is toegenomen.
Voor dit onderzoek zijn de registratie gegevens van 
de Brijder Verslavingszorg geanalyseerd om het 
zorggebruik ten aanzien van problematisch alcohol-
gebruik in kaart te brengen. Deze instelling heeft als 
werkgebied de regio Zaanstreek-Waterland. Er is ge-
keken naar het aantal mensen dat in deze regio hulp 
heeft gezocht voor alcoholproblematiek.
Uit de gegevens van 2005 blijkt dat naar schatting 
400 inwoners dat jaar hulp 
heeft gehad van de Brijder 
verslavingszorg. Daarvan 
zijn ongeveer 250 perso-
nen in behandeling voor 
alcoholproblematiek (alco-
hol is bij deze personen het 
primaire middel).

Dit betekent dat slechts een klein deel van de mensen 
met alcoholproblematiek in behandeling is (0,5%).

Samenvatting
• Eén op de tien volwassenen in Zaanstreek-Water-

land heeft het afgelopen jaar niet gedronken.
• Gemiddeld wordt er 11 glazen per week gedronken.
• Bijna 16% is een overmatige drinker.
• Mannen en autochtonen zijn vaker een overmatige 

drinker even als mannelijke inwoners van de wijk 
Zaandam Zuid en vrouwelijke inwoners in Edam.

• Overmatig drinken komt onder alle leeftijds-
groepen even vaak voor.

• Bijna 17% van de inwoners in Zaanstreek-
Waterland is een zware drinker.

• In de gemeente Edam-Volendam wordt vaker 
zwaar gedronken.

• Vergeleken met 2001 is er een toename waarneem-
baar in zwaar drinken in de gemeente Zaanstad.

• Mannen en 25 plussers zijn de afgelopen jaren 
meer gaan drinken (zwaar drinken).

• Eén op de tien volwassenen is zowel een 
over matige als een zware drinker.

• Een klein deel van de overmatige en zware 
drinkers is hiervoor in behandeling (+/-0,5%).

• Zwaar drinken hangt samen met een slechtere 
lichamelijke gezondheid

• Uit de gegevens blijkt dat alcoholgebruik en 
psychische gezondheid niet samenhangen.

• Een verbroken relatie, een fi nanciële crisis en 
mensen die in hun naaste omgeving iemand 
hebben die ziek of gewond is drinken vaker teveel. 

Alcoholpreventie bij volwassenen
Bij preventie zou niet alleen aandacht moeten zijn 
voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Jonge-
ren zijn wel vaker een zware drinker maar volwas-
senen of ouderen drinken net zo vaak overmatig 
als jongeren. Bovendien wordt de stijging in zwaar 
drinken de afgelopen vier jaar veroorzaakt door de 
volwassen doelgroep. Het hebben meegemaakt van 
bepaalde gebeurtenissen als een relatie die verbro-
ken is, of in fi nanciële crisis verkeren, kunnen aanlei-
ding zijn voor overmatig alcoholgebruik.
Uit gesprekken met landelijke en regionale organi-
saties blijkt dat het aanbod voor alcoholpreventie 
vooral bestaat uit zelfhulpsites of cursussen. De be-
kendheid met deze zelfhulp neemt toe. Voordelen 
zijn de anonimiteit, het zelf kunnen bepalen van het 
tijdstip van behandeling en de natuurlijke plek; thuis. 
Zo is er landelijk de zelfhulpcursus minder drinken? 
Doe-het zelf! van Teleac en het Trimbosinstituut 
(www.minderdrinken.nl).  In deze regio heeft de 
Brijder Verslavingszorg sinds 2008 de website 
www.alcoholondercontrole.nl online. Dit is een site 
waar mensen met een alcoholprobleem zich kunnen 
melden voor hulp, zij krijgen een online behandelaar 
aangewezen.
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