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“Ik gebruik E-mental Health om inzicht in het eigen 

alcoholprobleem te vergroten, veel patienten 

bagatelliseren het alcoholprobleem”   

POH Amsterdam 

 

Inhoud factsheet 

Online behandeling: U kunt uw patiënt doorverwijzen naar online behandelingen 

inclusief een externe behandelaar/monitoring door eigen huisartsenpraktijk 

Zelfhulp: U kunt uw patiënt doorverwijzen naar zelfhulp programma’s. Deze 

programma’s zijn zonder begeleiding en kan geheel zelfstandig doorlopen worden 

Chats en Psycho educatie: U kunt uw patiënt doorverwijzen naar sites waar men kan 

chatten of meer informatie kan verkrijgen over alcoholproblematiek 

 

 

 

Vaak rijst de vraag bij de zorgprofessional; werkt E-mental Health wel?  
Online behandelprogramma’s hebben laten zien een meerwaarde te zijn in de huisartsenpraktijk.  
Als huisarts of praktijkondersteuner kunt u gemakkelijk onderstaande E-mental Health programma’s inzetten. In deze 
factsheet vindt u alle programma’s gericht op alcohol en de manier waarop het programma ingezet kan worden.  
  

 

“Het is een wens van de patiënt. Vaak vinden mensen het 

prettig als ik de optie E-mental Health noem”  Huisarts 

Amsterdam 

  

 



 

Online 

behandelingen 

 

Kwalitatieve inhoud 

 

Doelgroep 

 

Effectiviteit 

 

Kosten 

 

Hoe in te zetten 

Alcohol de baas 

Tactus verslavingszorg 

Er wordt gebruik gemaakt van psycho-

educatie en cognitieve herstructurering. De 

behandeling is gebaseerd op het bio-psycho-

sociale model en de cognitieve 

gedragstherapie. De methode wordt veelal 

gehanteerd in de reguliere verslavingszorg 

(alcohol de baas, n.d.). 

Vanaf 16 jaar met 

lichte tot matige 

problematiek die 

willen stoppen of 

minderen met 

alcoholgebruik. 

Kort & Intensief 

70 % drinkt na 

programma volgens 

structuur, lichamelijke 

en psychische 

gezondheid verbeterd 

(alcohol de baas, 

n.d.).  

Kosten vallen onder de 

basis GGZ. Valt onder 

eigen risico. 

Zelf betalen kost €750, 

intensieve traject deel 1 

€850 en deel 2 €1420 

Tijdens de online behandeling 

wordt men online begeleid door 

een behandelaar van Tactus 

Site: 

https://www.alcoholdebaas.nl/d

efault.aspx  

Alcohol onder controle 

Brijder 

Online opdrachten en het creëren van een 

doel, moeten er voor zorgen dat men 

mindert met drinken. Er wordt inzicht 

gegeven in het alcoholgebruik, vaardigheden 

aangeleerd, een plan gemaakt en valkuilen 

worden besproken (Brijder, n.d.).  

Volwassenen met 

lichte alcohol 

problematiek die 

willen stoppen of 

minderen 

Onbekend Vergoed door 

basisverzekering. Eigen 

risico van max 350 euro. 

Anonieme deelname 

wordt door de subsidie van 

de VWS vergoed.  

Tijdens de online behandeling 

wordt men online begeleid door 

een behandelaar van Brijder 

Site: 

https://www.alcoholondercontro

le.nl/  

Win jezelf terug 

Victas 

Er wordt psycho educatie en online 

opdrachten gegeven. Wanneer de 

oefeningen zijn gemaakt worden deze 

teruggestuurd naar de behandelaar van 

Victas en wordt er feedback op de oefening 

gegeven. Een aantal opdrachten zijn voorzien 

van filmpjes met een psycholoog. (Victas, 

n.d.).  

Volwassenen met 

lichte problematiek 

die grip op hun leven 

terug willen krijgen 

Onbekend Vergoed door 

basisverzekering. De 

behandeling valt wel onder 

het eigen risico.   

Tijdens de online behandeling 

wordt men online begeleid door 

een behandelaar van Victas 

Site: 

https://winjezelfterug.nl/alcohol/  

Castle Craig 

  

Blended care behandeling door individuele 

therapie en online groep sessies  

Ook bestaat de mogelijkheid om online 

familie therapie te volgen. 

12 stappen plan (motiverende 

gespreksvoering en CTG) (Castle Craig, 2016).  

Basis + Specialistische 

GGZ kan men stoppen 

of minderen met 

alcohol drinken 

Door een persoon 

gericht aanpak is het 

herstelproces 

bewezen effectiever 

en succesvol (Castle 

Craig, 2016).  

Vergoed door 

basisverzekering met 

verwijsbrief  

Verwijzen naar blended care 

behandeling incl. behandelaar 

Site:  http://www.castlecraig.nl/ 



 

 

Alcohol onder controle  

Therapieland 

Bij therapieland beschikt men over een 

videotherapeut die de patiënt door het 

programma begeleid.  

In week 2 staat motiverende gespreksvoering 

en het stellen van SMART doelen staat  eerst 

voorop. Bewustwording staat in week 3 

centraal en week 4 staat vooral in het teken 

van psycho educatie. 

Ontspanningsoefeningen worden in de 

laatste week van de behandeling toegepast 

(Therapieland, n.d.). 

In 6 weken kunnen 

volwassenen stoppen 

of minderen met 

drinken 

Evidance based 

modules gemaakt 

door vak psychologen    

(…) (Therapieland, 

2015).  

Abonnement op modules 

(29,95) onbeperkt 

patienten toevoegen 

De huisarts of 

praktijkondersteuner kan dit 

programma ook zelf monitoren. 

Door een abonnement te nemen 

op de modules kan de 

professional zelf patienten 

toevoegen aan programma. 

Site:  

https://www.therapieland.nl/ 

Basiszorg Alcohol 
 
Minddistrict 

Minddistrict biedt drie verschillende 
behandelmodules aan gericht op alcohol: 
Kort, middel en intensief basiszorg alcohol 
 
Het behandelprogramma bestaat uit 
verschillende oefeningen en het bijhouden 
van een dagboek. De huisarts of POH kan 
hier feedback op geven en heeft controle op 
het traject. Ook kan de zorgprofessional zelf 
de sessies samenstellen 

Behandelprogramma 
voor volwassenen die 
last hebben van 
alcoholproblematiek 

Nog niet bekend Abonnement op modules 
(+/_ 46 euro) per patiënt. 
Toegang tot alle 
programma’s  

De huisarts of 
praktijkondersteuner kan dit 
programma ook zelf monitoren. 
Door een abonnement te nemen 
op de modules kan de 
professional zelf patienten 
toevoegen aan programma. 
 
Site: 
https://www.minddistrict.com/pr
ofessional/prices/  



 

Zelfhulp Kwalitatieve inhoud Doelgroep Effectiviteit Kosten Site 

Minder drinken 

Trimbos Instituut 

Oefeningen zijn gebaseerd zijn op cognitieve 
gedragstherapie en zelfcontrole technieken. 
Men kan zelf bepalen welke onderdelen 
hij/zij wilt volgen 

Zelfhulpcursus voor 
18 jaar en ouder met 
lichte problematiek 
die zelfstandig willen 
stoppen/minderen 

Onderzocht dor 
gerandomiseerd 
onderzoek. Deelnemers 
dronken na een half jaar 
significant minder glazen 
per week (Minder drinken, 
n.d).  

Gratis  Site: http://minderdrinken.nl/  

Zelfhulp Alcohol 

Jellinek/Arkin 

Oefeningen en leesopdrachten die gebaseerd 
zijn op gedragstherapeutische principes , 
motivatie en zelfcontrole technieken. Deze 
moeten er voor zorgen dat men zelfstandig 
alcoholgebruik kan minderen/stoppen.  
Om motivatie te behouden wordt er gebruik 
gemaakt van reminders, feedback, succes 
meters en een forum waar men vragen kan 
stellen (Online zelfhulp alcohol, n.d). 

Zelfhulpprogramma 
dat geschikt is voor 
volwassenen met 
riskant/ 
problematisch 
alcoholgebruik 

Loket gezond leven 
beoordeeld de site met 
goede aanwijzingen voor 
effectiviteit in 2014 
Effectonderzoek: na 6 
maanden betere 
resultaten dan 
onbehandelde 
wachtlijstgroepen 
(Loketgezondleven, 2016).  

Gratis  Site: 
http://www.zelfhulpalcohol.nl/Po
rtal 
  
 

Alcohol en ouderen 

Mirro 

De module is vormgegeven door invloeden 
van de positieve psychologie, ACT, CTG , 
MGV en mindfulness. De onderwerpen zij 
onderverdeeld in: 
Bewust worden van eigen alcoholgebruik en 
gevolgen 
Verandering van het lichaam en triggers 
uitpluizen. Ook wordt de psychische 
gezondheid nog behandeld (Mirro, n.d.).  

Ouderen (55+) 
bewust maken van 
alcoholgebruik 

Vrije universiteit  heeft een 
aantal programma’s 
onderzocht , waaruit bleek 
dat klachten en verzuim 
van de patienten was 
afgenomen (Mirro, n.d.).  

Gratis  Site: 
https://alcoholenouderen.mirro.
nl/ 



 

 

 

 

 

Blij Alcoholvrij 

Minddistrict 

Er wordt inzicht gegeven in het eigen gebruik 
door triggers in kaart te brengen en 
zelfhulpcontrole technieken te geven. 
Oefeningen, psycho educatie en voorbeeld 
cliënten worden behandeld (Minddistrict, 
n.d.). 

Training om 
volwassenen grip te 
geven op het 
alcoholgebruik 

*  
Een pilotstudie zal in 2016 
van start gaan  

Gratis Site: 
https://www.minddistrict.com/co
rporate/nl/expert-module-store-
nl/blijalcoholvrij-zelfhulp-alcohol/ 

Alcohol en ik 

Sprink 

De training bestaat uit het bijhouden van een 
online dagboek en opdrachten maken over 
de voor-nadelen van alcohol. 
Gebaseerd op bestaande interventies die in 
verslavingszorg worden gebruikt. Cognitieve 
gedragstherapie is een belangrijke basis 
theorie. Onderdelen die terug komen zijn; 
het ontdekken patronen en triggers 
blootleggen (Alcohol en ik, 2014).  
 
De gebruiker blijft anoniem  

Training om 
bewustzijn te creëren 
over het 
alcoholgebruik,  
 
Jongvolwassenen/vol
wassenen meer 
inzicht in gebruik 

Online hulpstempel en een 
6,7 cijfer gekregen van 
gebruikers, beoordeeld 
door 2 onafhankelijke  
beoordelaars 
 
 

Gratis Site: http://www.alcoholenik.nl/ 

Karify Karify biedt 12 opdrachten aan waar men 
inzicht kan krijgen in het alcoholgebruik. Ook 
wordt er informatie aangeboden over 
alcohol. 

18 jaar en ouder. 
Psycho educatie en 
inzicht geven in 
problematiek 

- Gratis Site: https://www.karify.com 



 

Chats en Psycho 
educatie 

 
Inhoud 

 
Doelgroep 

 
Effectiviteit 

 
Site 

Drugsinfolijn 
 
Trimbos instituut 

Een anonieme chat waarbij 
men vragen kan stellen 
over alcohol en het eigen 
gebruik kan delen 
(Drugsinfolijn, n.d.).  
 

Alle doelgroepen Radboud Universiteit doet 
onderzoek naar het verloop van 
de chats 

Alle werkdagen tussen 13 en 17: 
https://www.drugsinfo.nl/header/contactinformatie 

Alcohol info  
 
Trimbos  
instituut 

Informatie over 
verschillende aspecten 
over alcohol  
 

Voor alle doelgroepen en 
familieleden/vrienden van 
de alcoholgebruiker 
(Trimbos instituut, n.d.). 

De informatie op de site wordt 
gewaarborgd door deskundigen 
op het gebied van alcohol 

https://www.alcoholinfo.nl/publiek 
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