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Prevalentie
• VS

Middelenmisbruik
– Alcoholgebruik bij artsen hoger dan gemiddelde in de populatie, maar 

vergelijkbaar met andere groepen met zelfde socio-eco nomische status
– Illegale drugs minder dan in algemene populatie

• Opvallende verhoging bij urgentie-artsen

– Medicatiemisbruik meer dan in de algemene populatie
• 17.6% van artsen gebruikte opioide medicatie in afgelopen jaar
• Misbruik van narcotica bij anesthesisten
• Misbruik van stemmingsveranderende medicatie bij psychiaters

– Even frequent bij artsen als in algemene bevolking
• 10-15% 

Hughes et al, JAMA 1992
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Prevalentie

• VS
Middelenmisbruik
– Van artsen in behandelprogramma’s

• Ruwweg: 50% alcohol, 30% opioide, 5% cocaine, 

Californië
– 2600 van de 76000 artsen kregen formele behandeling
– 18% ooit in hun leven alcohol of drugprobleem

2% zouden op ieder moment in behandeling moeten zijn

Angres et al, 1998
Domino et al, JAMA 2005

Medical board of California, VS, 1995
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Prevalentie
• Duitsland

Middelenmisbruik
– Ernstige verslaving 6-8% bij artsen 

vs. 3% in de algemene bevolking

– Risico in het beroep zelf
-nastreven van altruïstisch helpers ideaal
-steeds maximale inzet; overbelasting en mislukken aldus 
geprogrammeerd
-emotionele overbetrokkenheid

– Medicatie snel in het verlengde van alcohol

Endres, Deutches Ärzteblatt 97, 2000
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Evolutie patiënten in Tienen

• 20-25 collega’s per jaar

• 20 jaar geleden

– Alcoholafhankelijkheid of opioïde-afhankelijkheid

• Tegenwoordig 

– Meer afhankelijkheid van cocaïne en andere stimulerende 
middelen 

– Meer combinatie alcohol en cannabis

– Meer comorbiditeit met opvallende 
persoonlijkheidsproblematiek
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Arts-specifieke factoren?

• ‘Health care providers and behavioral health professionals have made 
great effort to characterize psychiatric illnesses such as addiction and
depression as diseases rather than as moral failings . Nevertheless, 
physicians who suffer from such illnesses often have difficulty
acknowledging that they are susceptible , while in fact addiction and
depression are as common in health care providers as in the general
population.’

• ‘Das Klischee vom unverwundbaren Helfer und der Glaube, aufgrund
des Medizinstudiums Suchtmittel im Griff zu haben, führen zur
Verdrängung . Die Folge: Ärzte sind länger süchtig als andere.’ 

Yancey & McKinnon, Medscape 2010

Endres, Deutches Ärztenblad 97, 2009
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Arts-specifieke factoren?

• Beroepsmatige stress en het vermogen dit te managen spelen een 
belangrijke rol

• Eenvoudige toegang tot drugs / medicijnen en de mogelijkheid van 
zelf voorschrijven

• Stressvolle en competitieve omgeving : anesthesiologen, chirurgen en 
huisartsen het meest kwetsbaar

Mavroforou, Medicine & Law, 2010
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Arts-specifieke factoren?

• “The recruiting system typically favors those who are willing to sacrifice a 

well-balanced and emotionally enriching lifestyle to attain the required

academic grades and aptitude test scores and the socialisation system  

reinforces emotional isolation”

– “My best interests as an individual were pushed to the wayside in 

order to achieve the school’s goals”

– “When I introduce myself at codependency meetings, I always say I’m

recovering from the effects of medical training” (MD, 38jr)

Coombs, Drug-impaired Professionals, 1997
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Arts-specifieke factoren?

• Alcohol en medicatie als ‘zelf-medicatie voor stress’
• Dwangmatige persoonlijkheidstrekken (perfectionisme)

– Zelfkritieke en twijfel
– Schuldgevoel over onvolkomenheden 
– Overmatig verantwoordelijkheidsgevoel

• Laag zelfwaardegevoel en extrinsieke attributie van zelfwaarde:
– Waarde ligt in wat je doet, niet in wat je bent
– "if I work more, I will be loved" syndrome. 

• En zelfs hard werken neemt schuldgevoel niet weg:
– Werk thuis of mee naar huis
– Sociaal leven raakt verstoord

Spickard et al, JAMA 2020 (burnout)

Schorling et al, Medscape 2009
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Arts-specifieke factoren?

Persoonlijke defensieve mechanismen

• Minimaliseren, rationaliseren, ontkenning

• Collega’s kunnen moeilijk patiënt zijn – behandelen zichzelf

• Collega’s hebben zelf geen huisarts, eventueel een bevriend arts die 

eveneens minimaliseert; aldus worden ze niet of slechts laattijdig 

aangesproken op hun medische problemen

• Status en beroep is laatste wat artsen (willen) verliezen; ondanks hun 

problematiek blijft hun professionele inzet erg groot

• Ondertussen probeert men de situatie op te vangen met zelfmedicatie: B-

blokkers, pijnstillers, slaapmiddelen en  benzodiazepines

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?
Rol van partner en gezin (Co-dependentie)

• Overidentificatie van artsen met werk en praktijk

• Desinvestering van patiënt in gezinsleven (en andere levensdomeinen)

• Partner en kinderen moeten emotioneel veel incasseren:
– angst voor verlies van werk, van hun financiële situatie;

– angst voor ongevallen;

– gevoelens van schaamte voor roddels van buren en vrienden, …;

– gevoelens van kwaadheid en achterdocht;

• Toenemende pogingen tot meer controle; discussies en ruzies

• Toenemende isolatie van het gezin, heen en weer slingeren tussen controle 
en loslaten

• Traumatiserende ervaringen, maar leidend tot inefficiënt reageren

• Omwille van deze pathologische interacties is er vaak een specifieke 
koppeltherapie nodig.

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• Afwezigheden, afspraken verschuiven…

• Meer alleen werken, meer werken buiten normale uren…

• Wisselende fitheid, alcoholgeur, tremor…

• Extreem voorschrijfgedrag, stalen/medicatie verdwijnen…

• Patiënten blijven lang loyaal

• Patiënten blijven uiteindelijk weg

• Pas laat ‘klachten’, ‘malpractice’

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• De medische kring, de groepspraktijk:

– Initieel is er een reflex van samenhorigheid, een verdediging van 

dokters als groep:

– Een wegduwen van beginnende schaamte;

– Als collega-arts wil men begripvol optreden; 

• ‘Het zal niet zo erg zijn’;

• Men ‘helpt’ wel eens een voorschrift zonder het medisch dossier 

volledig te kennen;

– Men verschuilt zich achter het begrip “beroepsgeheim”

– Dit leidt tot “conspiracy of silence”;

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• De medische kring, de groepspraktijk:

– Stilaan neemt men afstand van de collega met als argumentatie:

• ‘Hij/zij moet zelf zijn probleem oplossen’

• ‘Dat is niet mijn job’

– ‘Ik kan beter zwijgen want dan vermijd ik fouten op vlak van 

beroepsgeheim/collegialiteit’

• patiënten worden tijdens de wachtdienst met geduld beluisterd en 

eventueel ‘afgesnoept’

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• De medische kring, de groepspraktijk:

– Verwerping bij een incident  ‘want wij hebben reeds zoveel geduld 

gehad’; men is kwaad en verliest uit het oog dat het wel degelijk gaat 

over een problematiek, een zieke collega:

• Men mist de kennis en de ervaring om binnen de groep te zoeken naar 

een meer constructief confronterende houding;

• Eventueel schrijft men een brief naar de Orde, de PGC

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• Klinieken:

– Vaak snellere confrontatie met ‘managers’ die erg bezorgd zijn over 

het rendement en de goede naam van het ziekenhuis:

– Confrontatie met de collega met problemen is soms een opportuniteit 

tot herschikking van bedden

– Medische raad treedt niet altijd op vanuit een algemeen 

ondersteunde visie, dikwijls wel vanuit persoonlijke ervaringen, 

persoonlijke relaties…

– Dreigementen met ontslag of geven van een laatste kans, vaak niet 

door alle leden van de associatie gedragen.

Dr. S. Ansoms
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Arts-specifieke factoren?

Rol van de verschillende werkstructuren

• Controlerende instanties: de Orde, de Prov. Gen. Commissie

– Artsen vaak niet goed geïnformeerd over het verschil in bevoegdheden; soms worden ze 

opgeroepen door beide instanties; de verwarring is nog sterker wanneer zij door een 

verandering van vestigingsplaats vanuit verschillende provincies opgeroepen worden

– Confrontatie met instanties toch meestal als correct en steunend ervaren, zeker de 

voorstellen tot verdere opvolging

– Men wil wel duidelijke informatie over hoe men zal opgevolgd worden, zowel 

inhoudelijk als formeel en wie de informatie mag toeleveren

– Men stelt zich soms vragen over de rol en het beroepsgeheim en van de behandelende 

arts; deze bezorgdheid wordt ten dele proactief opgevangen wanneer men in de 

startfase van de begeleiding het principe van een open communicatie duidelijk 

onderschreven heeft

Dr. S. Ansoms
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Interventies

• Geen georganiseerd ‘getrapt’ systeem
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Interventie

• Council on Ethical and Judicial Affairs of the American 
Medical Association (AMA): 

‘as physicians, we have an ethical responsibility to act 
proactively with regard to our impaired colleagues in 

order to help them and to protect patients’.

• ‘It is the ethical responsibility of any physician who knows of an 

apparent problem in a colleague to take affirmative action – to 

seek treatment or rehabilitation  for his fellow physician.’

Taub et al, Physician health and wellness. Occup Med. 2006

Taub et al, Physician health and wellness. Occup Med. 2006
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Interventie?

• Art. 136 De collegialiteit is een voorname plicht. Zij moet beoefend 
worden in eerbied voor de belangen van de zieke.

• Art. 137 De geneesheren zijn elkaar steeds morele bijstand 
verschuldigd: het is hun plicht een ten onrechte aangevallen geneesheer te 
verdedigen. Het is verboden een collega te belasteren, van hem kwaad te 
spreken of geruchten te verspreiden die hem bij de uitoefening van zijn 
beroep kunnen benadelen. Beroepsgeschillen mogen geen aanleiding 
geven tot openbare polemieken.

• Art. 139 Het past in een goede collegialiteit een toevallig verhinderde 
collega in de mate van het mogelijke te vervangen.

Code van geneeskundige plichtenleer
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Interventie

• Implicaties van het transtheoretische model voor
verandering en motiverende gespreksvoering:
– Pas interventie aan aan de fase van de cliënt
– Volg het tempo van de patiënt
– Strategie is duidelijk

�Is dit wel realistisch, veilig, verantwoord bij
een collega die professioneel (al lang) minder 
functioneert door zijn aandoening? 

PK Broeders Alexianen Tienen



Interventie

VS: Recommendations for Successful Interventions
• The intervention should be conducted by a team, not an individual.
• The team leader should be experienced in interventions.
• Team members should be educated about interventions and 

treatment possibilities.
• It is important to collect and evaluate as much data as possible prior 

to the intervention.
• Presentations during the intervention process should be focused on 

facts.
• The team should include only members whose attitude is conducive 

to the objective tone of the intervention.

Yancey & McKinnon, Medscape 2010
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Interventie

• Nooit alleen optreden

• Afspraak maken, minstens twee collega’s
– Een persoon die het beleid, de normen 

vertegenwoordigt
• Evt. zelfs verwijst naar repressieve elementen
• Figuur met wat leidersrol in artsenvereniging

– Een persoon die zich helpend tracht op te stellen
• Collega die nauwer samenwerkt

Dr. S. Ansoms
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Fase van intensieve behandeling

• Opname in residentiële behandeleenheid voor 

middelengerelateerde problematiek,
bvb.Afdeling Ter Dennen, 

Kliniek Broeders Alexianen, 

Tienen
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Fase van intensieve behandeling

Intake

Opname

Observatiegroep

1-2wk

Familie

Groep

KOAP –

ouder

Groep

Introductie 

zelfhulp 

(AA)

D
o

k
te

rsg
ro

e
p

Behandelgroep mannen

6-8wk

Behandelgroep vrouwen

6-8wk

Behandel

groep

Kwadraat

2wk-1jr

Ontslag

Dagtherapie

3md-1jr

Nazorg

1jr +

Ambulante hulp

1jr +



Beschikbaarheid

Kennis

Attitudes

Motivatie voor verandering

Gewoontes/automatismen

Triggers en risicosituaties

Effecten en functies van gebruik
Misbruik en afhankelijkheid

Zelfbeeld

Persoonlijkheid

Copingsmechanismen
en -stijl

Levensstijl

Steunfiguren

Woonst

Werk

Administratie

Financiën

Vrije tijd en hobbies

Sociale contacten

Behandelprogramma
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Behandeldoelen,
Ter Dennen, Tienen

Middelen Zelfbeeld Opbouw en herstel
O

ve
rt

u
ig

in
g

1. P. komt tot een expliciete doelstelling.

2. P. heeft vastgesteld dat deze overtuiging 

bedreigd kan worden en heeft een strategie om 

daarmee om te gaan.

3. P. is overtuigd dat het bereiken van de 

doelstelling voldoende nieuwe mogelijkheden 

opent.

1. P. heeft richtlijnen gekregen rond gezonde 

levensstijl.

2. P. heeft ingezien dat er verschillende 

copingstijlen/stijlen van omgaan met problemen 

bestaan en heeft zicht gekregen op eigen 

habituele copingstijlen.

3. P. heeft ervaren dat middelengebruik en 

verschillende levensdomeinen een invloed 

hebben op het zelfbeeld.

4. P. is gegroeid in competentie en 

verantwoordelijkheid voor het eigen 

functioneren.

1. P. ziet mogelijkheden van herstel op 

verschillende levensdomeinen.

2. P. heeft beseft te moeten omgaan met 

verlies dat niet meer herstelbaar is.

3. P. kwam te weten hoe hij/zij 

voortgezette zorg zou uitbouwen.

G
e

d
ra

g

1. P. heeft informatie gekregen over de effecten van 

middelen op gedrag en dit vertaald naar de eigen 

situatie.

2. P. heeft een analyse van gebruikssituaties 

gemaakt.

3. P. leert gebruik voorkomen (refusal skills…).

4. P. ontwikkelt alternatief gedrag en versterkt 

adequaat gedrag.

5. P. leert strategieën om beide voorgaande verder 

uit te bouwen.

6. P. leert een strategie om met terugval om te gaan.

1. P. heeft in het aangeboden kader een ervaring 

opgedaan rond de principes van een gezonde 

levensstijl en heeft de principes van een gezonde 

levensstijl naar de eigen leefwereld vertaald en 

geoefend.

2. P. heeft bij het omgaan met problemen geoefend 

met alternatieve copingstijlen.

1. P. werkte een plan voor herstel uit, 

stelde prioriteiten en ondernam 

eerste (of verdere) stappen op 

verschillende levensdomeinen.

R
e

la
ti

e
s

1. P. heeft nagedacht over de impact van het eigen 

gebruik op derden.

2. P. heeft een onderscheid gemaakt tussen 

steunende en bemoeilijkende relaties wat betreft 

verandering in gebruik.

3. Steunende relaties werden versterkt.

4. P. heeft de ervaringen van derden meegenomen in 

de therapie.

5. Informatie werd verstrekt aan belangrijke derden.

1. P. heeft een  analyse gemaakt van de invloed van 

derden op het zelfbeeld en de beslissing genomen 

in welke relaties hij/zij verder investeert en hoe.

2. P. is begonnen met investeren in deze relaties.

1. P. identificeerde steunfiguren in de 

verschillende levensdomeinen.

2. P. lukt erin op adequate wijze hulp te 

mobiliseren en vol te houden.

E
m

o
ti

e

s

1. P. erkent de link tussen emoties en gebruik.

2. P. ontwikkelt een persoonlijk begrip van craving.

3. P. komt tot het gevoel van verantwoordelijkheid 

en competentie in verband met deze 

problematiek.

1. P. heeft emoties leren herkennen en zien als 

aanwijzing van eigen en andermans behoefte.

2. P. kwam te beseffen dat emoties worden 

beïnvloed door cognities en gedrag.

1. P. anticipeert of ervaart positieve 

gevoelens bij herstel.

2. P. begint met het toelaten van 

emoties die met verlies gepaard gaan.



Fase van intensieve behandeling

Intake

Opname

Observatiegroep

1-2wk

Familie

Groep

KOAP –

ouder

Groep

Introductie 

zelfhulp 

(AA)

D
o

k
te

rsg
ro

e
p

Behandelgroep mannen

6-8wk

Behandelgroep vrouwen

6-8wk

Behandel

groep

Kwadraat

2wk-1jr

Ontslag

Dagtherapie

3md-1jr

Nazorg

1jr +

Ambulante hulp

1jr +



‘Doktersgroep’, Tienen

• Bestaat 22 jaar
• 15-20 deelnemers per sessie
• 14-daagse bijeenkomst

• Parallel aan residentiële therapie
en

• Onderdeel van voortgezette zorg

• Enkel medische beroepen
• Nieuwe leden starten meestal in verlengde van 

residentiële therapie
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‘Doktersgroep’, Tienen

• Inhoudelijk

– Introductie van nieuwe leden

– Rondvraag

– Thema’s:

• Ontkenning vs eerlijkheid en openheid

• Werkverhoudingen

• Professionele heroriëntatie 

• Klachten – interactie met instanties

– Indruk laatste jaren dat PGC’s steunender zijn
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Sterktes van ‘doktersgroep’

• Klassieke groepstherapeutische mechanismen

• Getuigenissen van ervaringsdeskundige collega’s – rol 

in initieel doorbreken van defensies

• Expertise in de groep aanwezig – ‘voortrekkers in de 

groep’

• Ondersteunen van lange termijn abstinentie
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Verdere zorg - Behandelcontract

 
 

PSYCHIATRISCHE KLINIEK 

Liefdestraat 10 - 3300 Tienen 
Tel. 016/80.75.11 
Fax 016/82.13.08 
alexianentienen@fracarita.org 
www.alexianentienen.be 
KBC: 734-3951513-33 

MEDISCHE STAF 
Fax: 016/80.77.56 
         
         Aan Dr. DDDDD 
         Voorzitter PGC-provincie 
 
         Aan Dr. EEEEE 
         Secretaris PGC-provincie 
 
         Tienen, 10/05/2014 
 
 
Geachte collega, 
 
 
 
Betreft : XXXXX yyyyy 
  Stationstraat13 
  9999 XYZABC 
  Geboortedatum: 01/02/19013  
 
Gelieve onderstaande afspraken samengevat in behandelcontract te vinden.  
Patiënte engageert zich in het kader van zijn/haar middelengerelateerde problematiek aan volgende afspraken te 
houden: 
-Consultatie bij Dr. AAAAA op maandelijkse basis, in de Kliniek Broeders Alexianen te Tienen 
-Volgen van ambulante behandelgroep voor artsen met afhankelijkheidsproblematiek, begeleid door Dr. S. 
CCCCC, op veertiendaagse basis, in de Kliniek Broeders Alexianen Tienen. 
-Regelmatige labocontroles (leverset en CDT-bepaling, tenminste om de 6 weken) en toxicologische screenings, 
wanneer huisarts (Dr. BBBBB) of behandelaars dit opportuun vinden.  
-Regelmatige inname van psychotrope medicatie: Antabuse 200mg/d en Nalorex 50mg/d. 
-Patiënte is akkoord met overleg tussen de genoemde behandelaars.  
-Patiënte zal pro-actief de arbeidsgeneesheer van haar stageplaats inlichten bij het begin van een volgende 
medische stage. 
-Patiënte is akkoord met het aanleveren van tweemaandelijks rapport voor de PGC, opgesteld door Dr. AAAAA 
 
 
Met collegiale groeten, 
 
 
 
Dr. AAAAA      Dr. y. XXXXX 
Behandelend psychiater  
1.09463.50.780    
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         Tienen, 10/05/2014 
 
 
Geachte collega, 
 
 
 
Betreft : XXXXX yyyyy 
  Stationstraat13 
  9999 XYZABC 
  Geboortedatum: 01/02/19013  
 
Gelieve onderstaande afspraken samengevat in behandelcontract te vinden.  
Patiënte engageert zich in het kader van zijn/haar middelengerelateerde problematiek aan volgende afspraken te 
houden: 
-Consultatie bij Dr. AAAAA op maandelijkse basis, in de Kliniek Broeders Alexianen te Tienen 
-Volgen van ambulante behandelgroep voor artsen met afhankelijkheidsproblematiek, begeleid door Dr. S. 
CCCCC, op veertiendaagse basis, in de Kliniek Broeders Alexianen Tienen. 
-Regelmatige labocontroles (leverset en CDT-bepaling, tenminste om de 6 weken) en toxicologische screenings, 
wanneer huisarts (Dr. BBBBB) of behandelaars dit opportuun vinden.  
-Regelmatige inname van psychotrope medicatie: Antabuse 200mg/d en Nalorex 50mg/d. 
-Patiënte is akkoord met overleg tussen de genoemde behandelaars.  
-Patiënte zal pro-actief de arbeidsgeneesheer van haar stageplaats inlichten bij het begin van een volgende 
medische stage. 
-Patiënte is akkoord met het aanleveren van tweemaandelijks rapport voor de PGC, opgesteld door Dr. AAAAA 
 
 
Met collegiale groeten, 
 
 
 
Dr. AAAAA      Dr. y. XXXXX 
Behandelend psychiater  
1.09463.50.780    
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Besluit - werkpunten

• Artsengroep vormt geen uitzondering wat betreft de 
prevalentie van verslavingsproblemen

• Aandeel van problematisch medicatiegebruik (zelfmedicatie) 
ligt hoger

• Een aantal factoren bemoeilijken het aanhaken bij therapie zo 
mogelijk nog meer dan bij andere groepen
– ‘practice what you preach’ m.b.t. erkennen van verslaving als ziekte 

en het erkennen van het belang van een evenwichtige levensstijl

• Therapie heeft zin en kan (zeer) succesvol zijn, maar de 
drempel blijkt hoog
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Besluit - werkpunten

• Er bestaat slechts beperkt visie/beleid bij collega’s rond 
omgaan met afhankelijkheidsproblematiek
– Ad hoc onderhandelingen (met collega’s, diensthoofden, 

medische raden…)
– Zich baseren op vooral persoonlijke ervaringen
– Aldus onzekerheid voor alle betrokkenen over de uitkomst

• Weinig vertrouwdheid met controlerende instanties en 
hun rol

• Voor behandelaars bestaat een spanningsveld/potentieel 
conflict tussen attesterende en behandelende rol
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