AUDIT-4
Alcohol Use Disorders Identification Test

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST
Oorspronkelijke
versie

Babor et al. (1989)

Huidige versie

Babor et al. (2001)

Doel

Screening van buitensporig alcoholgebruik

Gebruik

Problematisch middelengebruik

Doelgroep

Niet gespecificeerd

Afname

Hoe:
Tijdsduur:

Zelfrapportagelijst of af te nemen als interview.
2-4 minuten

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
Beschrijving

Materiaal:

Vragenlijst, handleiding.

Schalen:

De AUDIT betreft 10 items:

1.
2.
3.
4.

Hoe vaak drink je alcohol?
Hoeveel alcoholische drankjes heb je op een bepaalde dag als je drinkt?
Hoe vaak drink je zes of meer glazen bij een gelegenheid?
Hoe vaak gedurende het afgelopen jaar heb je meegemaakt dat je niet kon stoppen met
drinken toen je eenmaal begonnen was?
5. Hoe vaak gedurende het laatste jaar heb je niet kunnen doen wat er van je verwacht werd als
gevolg van alcoholgebruik?
6. Hoe vaak in het afgelopen jaar had je alcohol nodig in de ochtend o op gang te komen na hevig
alcoholgebruik de avond ervoor?
7.
Hoe vaak in het afgelopen jaar heb je gevoelens van schuld of spijt gevoeld na het drinken
van alcohol?
8. Hoe vaak in het afgelopen jaar heb je niet kunnen onthouden wat er gebeurd is wegens
alcohol?
9. Heb je jezelf of anderen wel eens schade toegebracht als gevolg van alcoholgebruik?
10. Heeft een familielid, vriend of een hulpverlener zijn zorgen geuit over je alcoholgebruik of je
geadviseerd te verminderen?

6

De eerste drie vragen betreffen alcoholconsumptie, vraag 4betreffen alcoholafhankelijkheid en vraag 7-10 betreffen
alcoholgerelateerde problemen.

Interpretatie: Items worden gescoord op een schaal van 0 (geen alcohol
risico)tot 40 (maximum alcohol risico). Een totaalscore van 8
(7 bij vrouwen) of meer is een indicatie van gevaarlijke en
schadelijke alcoholconsumptie. Een score van 20 of meer
geeft alcoholverslaving aan.
Betrouwbaarheid en
validiteit (COTAN)
Wetenschappelijke
onderbouwing

Betrouwbaarheid:
Begripsvaliditeit:
Criteriumvaliditeit:

niet bekend
niet bekend
niet bekend
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Uitgever

Klik hier voor de vragenlijst en handleiding
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