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Alcoholontwenning,
zoveel meer dan detoxifi catie!

Bruce Vrancken
dienst Psychiatrie-Psychosomatiek, 
eenheid middelengebonden stoornissen
campus Sint-Jan

Een hoog percentage van de patiënten die terechtkomen op 

spoedgevallendiensten blijkt onder invloed van alcohol en ook bij voorziene 

opnames stelt het probleem van onthouding zich steeds vaker. Maar liefst 1 op 

6 patiënten ondervindt negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Problematisch, 

want ontwenning en ontwenningsverschijnselen kunnen de medische 

behandeling ernstig in het gedrang brengen. Alertheid voor problematisch 

alcoholgebruik bij de zorgverstrekker is bepalend voor een correcte opvang, 

maar maakt ook het verschil uit in preventie van onvoorziene ontwenning. 

Problematiek van alcoholontwenning
Prevalentiestudies tonen aan dat 10 tot 18% van de pati-
enten die binnenkomen op spoedgevallendiensten onder 
invloed van alcohol zij n of in hun dagelij kse leven nega-
tieve gevolgen ondervinden van hun alcohol gebruik.[1,2,3] 
Na een onvoorziene opname of zelfs tij dens een gepland 
ziekenhuisverblij f slagen patiënten met een problema-
tisch gebruik van alcohol er vaak niet in de gebruikelij ke 
alcoholvoorraad te bemachtigen. Plots stoppen kan 
aanleiding geven tot een escalatie van de ontwenning 
als dit niet herkend of inadequaat behandeld wordt. Ook 
op de eenheid middelengebonden stoornissen van de 
dienst Psychiatrie-Psychosomatiek in het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV zag men de voorbij e jaren een 
stij gend aantal oproepen van andere diensten om een 
problematische ontwenning te melden. In 2014 ontving 
de eenheid in totaal 162 dergelij ke oproepen van andere 
verpleegeenheden, niet minder dan drie per week.

Vanzelfsprekend stelt de dienst alles in het werk om deze 
ontwenning op een veilige manier te laten gebeuren. Alle 
patiënten die ontwenningsverschij nselen vertonen me-
teen overbrengen naar de eenheid middelengebonden 
stoornissen is geen haalbare kaart, enerzij ds omdat deze 
daar zelf niet altij d voor openstaan of voor hun eigenlij ke 
behandeling aan een andere dienst gebonden zij n, 
anderzij ds omdat het aantal bedden op deze eenheid 
beperkt is tot 28. Het alcoholgebruik op zich vormt door 
de interactie met medicatie vaak al een belemmering 
voor de behandeling en het herstel van de patiënt. 
Ontwenning in haar ergste vorm, waar mogelij k insulten 
of een delier aan te pas komen, maakt de duur van het 
ziekenhuisverblij f voor een doordeweekse ingreep of 
behandeling bovendien bij zonder onvoorspelbaar. Een 
driedaags kortverblij f kan zo makkelij k met een week 
verlengd raken en vormt een zeer arbeidsintensieve 
belasting voor het verzorgend personeel.

Aanpak van fysieke ontwenning
Om deze problematiek afdoende op te vangen, stelde een 
werkgroep van de eenheid middelengebonden stoornissen 
een staand order op, gebaseerd op de multidisciplinaire 
richtlij n “stoornissen in het gebruik van alcohol”.[4] Dit 
biedt alle hulpverleners binnen het ziekenhuis houvast 

indien ontwenning bij  volwassenen tot 65 jaar gepaard 
gaat met symptomen als tremor, zweten, misselij kheid, 
agitatie, angst, hoofdpij n, lichtgevoeligheid, verstoorde 
oriëntatie, hallucinaties,… Er is hierbij  niet geopteerd voor 
een afbouwschema van benzodiazepines over een langere 
periode, maar voor een ontwenning op geleide van symp-
tomen. De aanpak laat een veilige fysieke ontwenning toe 
op een drietal dagen tij d en vergt een veel lagere totaal 
toegediende dosis benzodiazepines. 

Het is de bedoeling eerst de ernst van de ontwennings-
symptomen in kaart te brengen aan de hand van de 
score op de CIWA-Ar-schaal (Clinical Institute Withdra-
wal Assessment of Alcohol Scale, Revised) in combinatie 
met de waarden van een aantal fysieke parameters 
zoals bloeddruk, pols en temperatuur. Zo nodig volgt 
toediening van medicatie. Op de campussen Sint-Jan en 
SFX wordt de voorkeur gegeven aan het langwerkende 
benzodiazepine Clorazepaat (Tranxène®). Als er een 
(relatieve) contra-indicatie bestaat voor het gebruik van 
langwerkende benzodiazepines, zoals COPD, hartlij den 
en leverfunctiestoornissen, of ook bij  oudere patiënten, 
wordt geopteerd voor het kortwerkende Lorazepam 
(Temesta®). Onder de aanbevelingen in de recentste 
literatuur krij gen patiënten met een problematisch 
gebruik van alcohol steeds thiamine toegediend. Hierbij  
zij n de dosis en frequentie individueel verschillend. In het 
staand order zij n drie verschillende schema’s opgesteld 
met daarbij  de criteria voor toediening.

Sensibiliserende rol van de huisarts
Waar mogelij k een preventieve aanpak hanteren geniet 
natuurlij k de voorkeur. Hierin kan de huisarts een 
belangrij ke rol spelen. Hij  heeft een hechtere band met 
zij n patiënten en is bij  geplande ziekenhuisopnames 
vaak betrokken bij  de preoperatieve onderzoeken 
zoals bloedafname of EKG. Dat maakt hem uitstekend 
geplaatst om te letten op eventuele klinische tekenen 
van acuut alcoholgebruik, met name een alcoholgeur, 
lallende spraak, tremor, agitatie, zweten,... en een 
sensibiliserende rol te vervullen door het alcoholgebruik 
van zij n patiënt te bevragen. Aanvullend kunnen onder 
meer verstoorde leverenzymen en een positieve ethano-
lemie ook wij zen op problematisch alcoholgebruik. 

MEER INFORMATIE?

Neem telefonisch contact op met de 
dienst Psychiatrie-Psychosomatiek op het 
nummer 050 45 23 90, of met de eenheid 
middelengebonden stoornissen (VE 025) op 
het nummer 050 45 30 25.
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Is er sprake van een alcoholprobleem, dan is er de 
mogelij kheid om aan het eigenlij ke ziekenhuisverblij f 
een geplande opname van enkele dagen op de eenheid 
middelengebonden stoornissen te laten voorafgaan 
om de patiënt op een veilige manier te ontwennen. Af-
hankelij k van de beschikbare bedden kan dit op korte 
termij n, via een consultatie. In geval van plaatsgebrek 
verstrekken de artsen van de eenheid middelengebon-
den stoornissen graag advies om een alternatieve op-
lossing te vinden. Voor menig patiënt werkt de fysieke 
ontwenning trouwens drempeloverschrij dend om het 
probleem vervolgens ook op een psychotherapeutische 
manier aan te pakken. Ook hiervoor kunnen patiënten 
op de eenheid middelengebonden stoornissen binnen 
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV terecht. Patiën-
ten die een fysiek ontwenningsproces doormaakten 
tij dens een kortverblij f op de afdeling, zullen vaak ook 
sneller die stap zetten omdat ze intussen vertrouwd zij n 
met de werkwij ze.
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Medical mystery 
Man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten
Een 35-jarige man komt op consultatie met ademha-
lingsgebonden pĳ n in het rechterhypochondrium. De 
pĳ n is er sinds een tweetal weken en straalt uit naar 
de rechterschouder. Bĳ  navraag vermeldt de patiënt 
een gewichtsverlies van 17 kg op vier maanden tĳ d, 
hoewel hĳ  zĳ n eetlust bewaarde, en ook nachtzweten 
zonder duidelĳ ke koorts.  

In de voorgeschiedenis wordt de aandacht getrokken 
door frequente hospitalisaties wegens infectie tot de 
leeftij d van twee jaar en een episode van niet verder 
gedifferentieerd reumatologisch lij den op tienjarige 
leeftij d. De patiënt ondernam geen tropische reizen 
en heeft een kat die net geen jaar oud is. Klinisch 
onderzoek brengt weinig bij zonderheden aan het 
licht. De patiënt is koortsvrij . Het lichaamsgewicht 

bij  opname is 61 kg, de bloeddruk is 134/71 
mmHg en de polsfrequentie 89/min. Biochemisch 
onderzoek wij st op een licht infl ammatoir bloedbeeld 
(leukocytose: 11000/µL met 76% neutrofi elen, 
C-reactieve proteïne: 38 mg/L) met een stabiele 
nierfunctie en een normaal ionogram, alsook licht 
verstoorde leverparameters (alkalische fosfatasen: 
191 U/L, GGT: 63 U/L). 

Het urinesediment, de auto-immuunserologie en de 
respiratoire infectieuze screening blij ken negatief. 
Een CT-scan van het abdomen toont capterende 
lever- en miltletsels met aanliggend oedeem en 
verspreide intra-abdominale adenopathieën; een 
CT-scan van de thorax duidt op adenopathieën 
ter hoogte van de axillae, de halsbasis en in 

het mediastinum. Een echogeleide punctie van 
een subcapsulair gelegen leverletsel toont bij  
anatomopathologisch onderzoek necrotiserende 
granulomen en een opvallende veneuze stuwing, en 
bij  microbiologisch onderzoek witte bloedcellen met 
gramnegatieve bacillen in de gramkleuring, maar met 
een steriele kweek. 

De man vertoont dus een systemisch infl ammatoir 
proces met gedissemineerde granulomateuze letsels 
in de lever, miltletsels en adenopathieën boven en 
onder het diafragma. 
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Op www.azlink.be/alcoholontwenning en in de azlink-app vindt u de volledige CIWA-Ar-schaal en de 
handleiding bij  het invullen ervan.


