
“Zuster, drie bier!”  

Een glaasje wijn, een shotje, een paar glazen bier: voor velen is alcohol een fijn moment op de dag, in 

de week. Even ontspannen, gezellig samen borrelen, een avond - of twee - lekker los gaan.  

Voor anderen is alcohol een probleem, een verslaving: ze drinken elke dag, alleen of met anderen: ze 

kunnen niet zonder. Ook voor hun naasten is dat vaak een groot probleem: ook zij maken elke dag de 

gevolgen mee en lijden daar onder.   

Weer anderen hebben helemaal niets met alcohol. Ze drinken liever water, thee, alcoholvrij bier.   

Zoveel verschillen tussen mensen. En dus ook tussen ons als zorgprofessionals en tussen de mensen 

waar wij zorg aan bieden. Iedereen heeft zijn eigen alcohol-verhaal.  

Wat brengen die heel verschillende alcoholverhalen en dito gewoontes met zich mee als mensen in 

een woonzorgcentrum wonen? Je kent het vast: dat kan dan allerlei gevoelens, meningen, vragen 

oproepen. Meestal niet zozeer bij de cliënt zelf, maar vooral bij zorgprofessionals en/of naasten.  

Het gaat dan vaak om de vraag: Mogen zorgprofessionals mensen in een woonzorgcentrum wel of 

niet begrenzen in hun alcoholgebruik? 

Onlangs is daar vanuit het UNO/UMCG een klein onderzoek naar gedaan in een ouderenorganisatie*.  

De vier bewoners van een somatische afdeling die geïnterviewd werden, vonden dat zij zelf wel 

kunnen bepalen wat zij drinken. Zelfbeschikking en autonomie, daar draait het wat hen betreft bij 

alcoholgebruik om.  

 

  

De zorgprofessionals vonden de vraag lastiger. Ze verschilden regelmatig met elkaar van mening over 

het juiste antwoord. Niet gek natuurlijk, als je bedenkt dat iedereen zijn eigen alcoholervaringen 

heeft. Waar draait het de zorgprofessionals dan om? Met andere woorden: welke waarden spelen 

voor hen mee bij de vraag of je mensen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis mag begrenzen in 

hun alcoholgebruik?   

Het werd duidelijk: ook zij vinden de zelfbeschikking en autonomie van de cliënt erg belangrijk. Mag 

ik een cliënt het volgende glas weigeren? Of mag de cliënt dat zelf bepalen? Wie ben ik, dat ik haar 

een volgende glas weiger? Moet ik haar beschermen tegen haar zin in? 



Maar er speelde voor de zorgprofessionals meer. Kwaliteit van leven is voor hen ook een grote 

waarde: Mag ik haar nu stoppen, omdat ik weet dat ze zich daarna zo beroerd voelt? Omdat ik weet 

dat haar drankgebruik haar gezondheid enorm verslechtert? Terwijl ik ook weet, dat deze drankjes 

veel voor haar betekenen: dat ze zo geniet van dit moment samen borrelen met haar partner, met 

wie ze verder niet veel meer kan. Of terwijl ik ook weet dat ze haar hele leven al zo gehecht is aan 

haar dagelijks ritueel: om vier uur een paar borrels achterover slaan. Om haar levenspijn even niet te 

hoeven voelen?   

Ook veiligheid speelt een grote rol: Mag/moet ik haar nu stoppen, omdat ik weet dat ze ontremd 

raakt en overlast gaat geven of gevaarlijk wordt voor zichzelf en anderen? Daar zijn zorgprofessionals 

het meestal wel over eens trouwens. Ja, dat mag, dat moet zelfs. Ze weten zich verantwoordelijk 

voor de veiligheid van alle bewoners. Of ze het dan vervolgens ook gaan doen, dat begrenzen, is nog 

wel de vraag. Dat blijft immers moeilijk.    

En tot slot staat authenticiteit op het spel, vooral in de geriatrie: Mag ik mensen een borrel 

schenken, die daar zelf helemaal niet meer om vragen? Mag ik iemand stoppen, omdat hij vergeten 

is hoeveel hij op heeft? Terwijl ik weet dat hij dit zelf niet zo gewild zou hebben?  

De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen: mocht je morele twijfels hebben rondom het 

alcoholgebruik van een cliënt, zoek dan met elkaar uit wát er precies op het spel staat in jullie 

concrete situatie. Gaat het vooral om de autonomie van de cliënt? Gaat het om veiligheid? Kwaliteit 

van leven? Authenticiteit? Of spelen er nog andere dingen? Weten jullie bijvoorbeeld wat alcohol 

voor de betreffende bewoner betekent? En hebben jullie het er samen over? Of doet iedereen zijn 

stinkende best, maar is er geen gemeenschappelijk moment om uit te wisselen hoe jullie er in staan 

en om af te wegen waar je voor wilt gaan?  

Een Moreel Beraad is vaak een heel prettige en laagdrempelige manier om samen dergelijke morele 

intuïties rondom het alcoholgebruik van een cliënt te onderzoeken. Regelmatig vragen teams een 

moreel beraad aan bij de geestelijk verzorgers van Patyna. Vrijwel altijd helpt het al enorm, als je 

samen de verschillende kanten van de zaak (de perspectieven) en de verschillende waarden 

bespreekt en onderzoekt. En vaak komt er ook nog een ‘oplossingsrichting’ uit, waar iedereen mee 

verder kan.  

Wil je ook een Moreel Beraad over alcohol of over een ander onderwerp rondom de zorg voor een 

cliënt of bewoner, mail de geestelijke verzorger van je locatie of de adviseur geestelijke zorg Marcelle 

Mulder, marcelle.mulder@patyna.nl.   

* Alcohol in verpleeghuizen, ervaringen, waarden en morele dilemma’s van bewoners en 

zorgprofessionals, Elleke Landeweer en Helena van Willigenburg-de Wolff 

https://tvgg.nl/artikelen/alcohol-in-verpleeghuizen-ervaringen-waarden-en-morele-dilemmas-van-

bewoners-en-zorgprofessionals/  
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