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Excessive arlcohol drinking can cause severe physical, psychological OIT social prob- 
lems for drinkers the~nselves and for people in their enviroment. At &e worksite 
allcohol probllems among workers increase dyshncrioning and sshchess absence. It is 
estimated that about 12% of the Dutch working population driltalc excessively and d ~ a t  
about half of them have problems related to their alcohol use. 
Therefore the Dutch Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs initiated in 
1990 a research project ro i~~westlgate the feaibijity and effectiveness of w o  types of 
worksites programs aimed at preventing alcohol problems. One program should be a 
secondary preven~ive program aimed at early detection and treatment of problem 
drinkers, and the other program should be a primary preventive progrm aimed at 
promotion of healthy drinking. 

This thesis describes the development, implementation and evaluation of  tl~ese 
two programs. The project was conducted by two organhations: the Alcohol Consul- 
tancy (ALCON) Foundation Netherlands who was responsible for the practical part 
and the Maastricht University who was responsible for the research part of the 
project. The two programs were implemented at a pharmaceuticd company (second- 
ary preventive program) and at a Municipal Garbage Collecting Department (primary 
preventive program). The secondary preventive program consisted of an alcohooill 
policy with regulations and procedures, skills training for social medical workers and 
supervisors, and educational activities for workers. The primary preventive program 
comprised a personalized Health Profile that gave workers tailored feedback about 
the healthiness of their behaviors. As a follow-up, behavioral change programs were 
planned but these were not implemented. 

Chapter 1 of this thesis gives a general olvewiew of all the steps taken, in. the 
project. It firstly reviews the literature on what is known about the prevalence and 
consequences of alcohol problems among workers. Secondly, il reviews the literature 
on determinants of workers' alcohol problems and th~e effectiveness OF existing inter- 
vention programs. Thirdly it decribes twa field studies on the develloprnerxl, imple- 
mentatian and evaluation of a primary and a secondary preventive worksite alcohol 
program. Besides the effectiveness also the process of implementation is evallwaled. 
Fourthly, an additional theoretical study on determinants and conwquences of work- 
ersblcohol drinking behavior is described. Alcohol drinkie~g is hypothesized a 
maladaptive coping response to stress. The overview closes with a general discussion 
and fomulales conclusions and implications far research and practice. 

Chapter 2 describes the study on the effectiveness of the secondary preventive 
program at the pharmaceutical company. The most important intervention elements 
were an Alcohol Policy, a skills training for social medical workers and supervisors, 
and educational activities for all workers. Therefore thee  study groups were includ- 
ed in the evaluation research: all social medical workers (n= lo), a sample of super- 
visors (pretest:n=7$, posttest: n=63), and a sample of a11 workers (pretest: n-3 19, 



pasttest: n = 267). The study design was guasiexpesimen~l (no coiarro~l group, no 
randomization). Three study groups received written questiomircs before and after 
the intewenrian. Group and individual interviews gave background infiomalion. The 
results show that the Alcohol Policy was well h o w n  and accepted. The training on 
con~rm~ctive confrontation skills; was effective far social medical workers, but m t  for 
supervisors. The ducatboml activities were noit effective in improving awareness and 
intention to change excessive drinking behavior. It is concjuded that worhite alccohol 
programs are wsehl. The subject m s t  be carefully approached because of its semi- 
tiveness. In fuLure projects much moire effort much be made to involve managers and 
supervisors in the program. Health education activities on alcohol should emphasize 
"healrhy cdlririking" instead of "problem drinking". The education should be more 
tailored ta the individual worker. TO prevent alcohol problems the subject can be 
integrated with other educational activities. 

Chapter 3 describes the study an the effectiveness of the primary preventive 
program at the Municipal Garbage Collecting Department. This program was only 
parlly inrplemented; the behavioral change programs did not take place, but the 
workers who responded to a pretest health questionnaire (N=63) received feedback 
on the healthiness of their behavior by means of a so-called Health Profile. The 
major goal of the Health Profile was LO improve workers' awareness of own health 
behaviors and their intentions EcF change unhealthy behaviors. Additional goals were 
i~nprovements En, atlitudes, sejf-efficacy and social support. The Health Profile con- 
sisted of a booklet in A4-fannat in which tailored iraforrnation was given on health 
behaviors. The study design was quasi-experimental with a pretest and posttesr (no 
control group). The results showed a significant improvement of awareness. Signifi- 
cant attittidinall changes were achieved too. There were no changes in social support 
and self-efficacy, nor was there a change in the intention to change behaviors. These 
results suggest that a personalized health profile is a promising means to make 
workers aware of their personal risk behaviors. Future Health Profiles should contain 
more specific information an how to change unhealthy behaviors. Furthermore, more 
npprlunitkes should be created to discuss and compare results with colleagues and 
partners. 

Clrapter 4 presents the process evaluation of the two programs. The process 
evslualicm focused on Ihe feasibility sf impleanenling these programs. Therefore five 
factors were invesrigated: I)  program implementation, 2) sire response, 3) recipient 
response, 4) practitioner response, and 5) competencies of personnel. The results of 
both programs are discussed and compared with each other. Reconnmendations are 
~rmadc on the use of planning models, the role of external consultants, participation of 
the worksire, incorporation of research, the content of the programs and inltegratioln 
with other programs. 

Chapter 5 of this thesis describes the theoretical study on the relationships 
between workstressars, stress, alcohol drinking and sickness absence. Excessive 
alcohol drinking is l-r)fpotkxesized to function as a maladaptive coping response to 
workstress and to increase the risk on shchess absence. Data from the pharmaceu- 
tical company, tke municipal garbage collecting department and a control municipal 



garbage collecd~rg department were used for this study (total N=47J) .  Multiple 
linear and logistic regression analyses were used so predict stress, alcohol col?sump- 
tion and sickness absence. Three major findings result Ronn chis smdy. Firstly, in 
case of stress b o a  abstinence and excessive drinking increased the risk an sichcss 
absence. Although the effect of excessive drinking is not significant. This miglrt be 
due to lack elf power of Uze study (small groups) andfor 21ae fact that the threshold 
used for excessive drinking was too low. The efkct of abstinence could reflect 
medical problems of abstainers or a lack of skills to cope with stress. Absltix~ence was 
strongly related to a lower education. The effect of excessive drinking probably 
reflects drinking to cope with stress. Secondly, stress mediated the stressor-alcohol 
consumption and the stressor-sickness absence relationships, although stressom had 
also direct effects on sickness absence (especially the negative effects of work on 
privare life). Thirdly, no moderating effects of individual difference variables on Ll~e 
stress-alcohol consumption relation were found. To conclude, this study supports the 
hypothesis that workers' alcohol drinking behavior is related to work stress and 
sickness absence. The results suggest that moderate drinking has a buffering effect 
on the relation beitween stress and sickness absence and that abstinence is at least, as 
unhealthy as excessive drinking. Future research should exannine underlying reasons 
for this finding. 

In general, it can be concluded that an effective program to reduce and prevent 
alcohol problems must be tailored to the specific needs of the cornpaiy in question. 
In practice no program will be the same. Based on a thorough diagnosis priorities 
can be given to primary andlor secondary preventive program components. New 
programs should be integrated as rnucli as possible in existing policies or programs. 
A comprehensive program should contain a balance between changes in &e environ- 
ment (work stressors, regulations and procedures) and changes in personal behavior. 
It is very Lnportant to clearly communicate the company's vision that lies behind 
intervention programs and stimulate participation of relevant company members in 
developing and implementing the program. External consultants should find a bal- 
ance between coaching and expertise parks of their role. Future alcohol educailioin 
should pay attention to drinking to cope with stress. Program components h a 1  need 
further develloprnent are the Health Profile and the training in constructive confronla- 
lion skills for supervisors. 



Samenvatting 

De oinitwrwekg, implementaGe en evaluatie vm twee bbedc~fsg~ondhd&- 
prolgrmma's gericht op preventie vrui, dcoihalproblmen 

Excessief alcoholgebruik k m  resulteren in ernstige Qsieke, psychologische en sociale 
problemen voor drinkers zelf en voor hun omgeving. Qip de werkplek veroorzaken 
a~cohoholpr~blemen van werknemers disfunctioneren en ziekteverzuim. Men schat dat 
12% van de nederlandse beroepsbevolking excessief drinkt en dat ongeveer de helft 
van hen problemen ten gevolge van hun alcoholgebmik ondervindt. 
Daarom initieerde het toenmalige nederllandse Ministerie van Welzijn, Volksgezond- 
heid en Cultuur (WVC) een onderzoeksproject naar de (osl)rnogel&&eden van het 
invoeren v m  twee typen alcoholiprogramma's in bedrijven. Ook de effectiviteit wan 
deze programma" moest bepaald worden. Het ene programma moest secundair 
preventief van aard zijn en gericht zijn op vroegtijdige ontdekking en begeleiding van 
probleemdrinkers. Met andere programma moest primair preventief van aard zijn en 
gericht zijn op het bevorderen van gezond drinkgedrag. 

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van deze 
twee programma's. Het project is uitgevoerd door twee organisaties: de Stichting 
Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) die verantwoordelijk was voor de prak- 
tische uitvoering van het project, en de Universiteit Maastricht (voorl~een Rijh- 
universiteit Limburg) die verantwoordelijk was voor de evaluatiestudie. De twee 
programma's zijn uitgevoerd in een groot farmaceutisch bedrijf (secundair preventief 
progranima) en in een gemeentelijke reinigingsdienst van een grote stad in Nederland 
(primair preventief programma). Het secu~dair preventieve prengraxma bestond uil 
een alcoholbeleid met regels en procedures, vaardigheidstrainjng voor leden van het 
sociaal medisch team en leidinggevenden, en vmslichtingsactiviteiten voor alle 
werkriemers. b het primair preventieve programma werd werknerncrs persoonlijk 
feedback gegeven over de gezondheidstoestand van hun ireef~tijlgedragingen~ Deze 
feedback verlliep schriftelijk via het toezenden van het zogenaamde Gezondlieids- 
profiel, een bekje  op A4-formaat. Als vervolg waren gedragsveranderingsprogrm- 
ma3 gepland, maar deze zijn niet uitgevoerd. 

Hoofdstuk k van dit proefschrift geeft een algemeen overr&,icht van alle: slappen 
die in het project gevolgd zijn. Het geeft ten eerste een litera~uurowerzicht van de 
prevalentie van alcoholgebruik en de gevolgen voor bedrijven, Ten tweede geeft het 
een literatuuroverzicht van determinanten van alicoholgebmik van werknemers en van 
de effectiviteit van bestaande alcoholprograma's in bedrijven. Ten derde worden 
twee veldstudies beschreven naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van 
een primair en een secundair preventief alcoholprograma in bedrijven. Behalve de 
effectiviteit wordt ook een prmecevalwtie beschreven. Ten vierde wordt een dleore- 
tische studie beschreven miaar determinanten en gevolgen van het dridgedrag van 
werknemers. Verondersteld wordt dat alccaholgebruik een inadequate copingrespons: 



i s  op stress; en, her ziektevemim verhoogt. Hoo"Pdsmk l sluit af met een aigemene 
discuusre, conclusie8 en aanbeveljngen voor ond~enoek en praktijk. 

Aaafdslilk 2 beschrijft de studie war de effectiviteit van Pier secundair preven- 
tieve alcohicilprogramma in het hrrnaceuti~che bedrijf. De belangrijkste programma- 
elementen waren een alcoholbeleid, uaardigheidstra~g voor lieden van het scwi.laa1 
medi8cb team en lleidinggevenden. en voorllichtingsactivi&iten voor alie wernemers. 
Drie onderzoeksgroepen werden bestudeerd In lier evaluatieoi~denolek: alle leden van 
hel sociaal medisch team (n= 101, een steekproef van leidinggevenden Qn=78 tijdens 
voormeting cn 11-63 tijderrc nameting), en een steekproef van alle werknemers 
(n =3 19 tijdens voormeting en n=267 tijdens nameting]. Het onderzoeksdesign was 
qiliarji-experimenteel van aard (geen controlegroep, geen randomkatie). De drie 
onderzoeksgroepen ontvingen schrifklijke vragenlijsten voor en na de intementie. 
Groeps- en individuele interviews gaven achtergrond informatie. De resultaten laten 
zien dar het alcoholbeleid goed bekenel was geworden en geaccepteerd werd. De 
vaardjigheidstraining met betrekking Lat constructieve confrontatie techieken was 
effectief bij ledeili van het sociaal medisch team, maar niet bij leidinggevenden. De 
vooriichlingsactiviteirlen waren niet effectief in 1x3 vergroten wan bet bewustzijn ten 
opzichte van eigen drinkgedrag, en de intentie tot gedragsverandering. De conclusie 
is dat alcohelprograma's zinvol zijn, maar dat het onderwerp heel gevoelig ligt en 
daarom voorzichtig benaderd moet worden. In toekomstige projecten moel meer 
aandacht worden besteed aan her betrekken van leidinggevenden bij het programma. 
Voor1ichtingsactiviteieX.n zouden meer het gezond drinken moeren benadrukken in 
plaats van het probleeindrinken. Bovendien rnoet de voorlichting meer toegesneden 
worden op het individu. Integratie van h 4  thema alcohol in andere gezondheidspro- 
g r a m a ' s  zou de implementatie kunnen vergemakkelijk~en. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de studie naar de effectiviteit van her primair preven- 
tieve programma hij de gemeentelijke reinigingsdienst. Dit programma is slechts 
gedeeltelijk ingevoerd; de gedragsveranderingsprogramma's hebben niet plaatsgevon- 
den. De interveiltie is beperkt gebllewen rot her terugzenden van het gezondheids- 
profiel r.zaar de werkiliemers die aan de voormeting meegedaan hadden [n=63). Hel 
belangrijkste doel vaii het gezondheidspaofiel was het bevorderen van he2 bewustzij~n 
ten aanzien wan eigen gezondheidsgedragingen en de intentie tot gedragsverandering 
indici~ nodig. Aanvullernde doelen waren het bevorderen wan attitudes, eigen effectivi- 
teit eiu sociale steun. Het gezondheidsprofid bestond uit een boekje op A4-formaat en 
bevatte informatie over de persoonlijke gezondheidsgedragingen van de werknemer. 
Hel onderzoeksdesign was quasi-experimenteel met een voornering en een nameting, 
zonder co~ntrolegroep. De resultaten laten een significante toenme van lmet bewust- 
zijn zien evenals van attitudes. Er waren geen veranderingen in sociale steun en 
eigen effectiviteit. Concluderend suggereren deze resultaten dar een gezandheidspro- 
fiel een veelbelovend instrument is olm het bewustzijn van werknemers Len aanzien 
van eigen gezondheiidsgedragingen te bevorderen. In de toekomst zouden gezond- 
heidsprodelen nieer specifieke infomatie moeten bevatten over hoe men ongezond 
gedrag veranderen kan ten einde de eigen effectiviteit te bevorderen. Bovendien 
zouden meer mogelijkbeden geschapen moeten worden om resultaten te bespreken en 



te vergelijken nlet collega's en partners. Dit Laatste dient de saciale steur1 bevorde- 
ren. 

H1aof&ta 4 presenteert de resultaten wan de procesevaluatie .wan beide po.. 
g r m a ' s .  De procaesevaluatie richt zich ap de (on)moge1iJkedn van her Invoeren 
van a l c o h 0 1 p r ~ g r ~ a " s  in bedrijven. Vijf factoren. worden in kaart gebracht: 1) de 
irn~lemeflQtiepi0~es vain het programma, 2) algemene reacties op het progranlm;a, 3) 
reacties van deelnemers, 4) reacties van uitvoerders, en 5) belkuraarnheden van 
uitvoerders. De resultaten van beide programma's warden vergeleken. Aan'beve- 
Zingen worden gedaan ten aamien van hei gebruik van pliannin~smlodellen, de rol van 
externe camulenten, participatie van het bedrijf, de integratie van orxderzoek, de 
inhoud van de programma", en integraeiernogelijkEreden van alcoho9lpragrain~~~i~'s 
met andere programma's . 

Woof&tuk 5 van dit proefschrift beschrijft de theoretisclre studie naar de 
relaties tussen stressoren op her werk, ervaren stress, alcoholgebruik en ziekilever- 
zuim. Excessief alcoholgebruik wordt verondersteld te functioneren als een inarie- 
quare copingrespons op werkstress en het ziekteverzuim te bevorderen. Voor deze 
skudie zijn data gebruikt van het farmaceutisch bedrijf en van de gemeentelijke 
reinigingsdiensten (experimentele en controlegroep) (N=417). Multiple lineaire en 
Pogistisclle regressie analyses zijn gebruikt om stress, alcoholgebruik en ziektever- 
zuim te voorspellen. Drie belangrijke resultaten karnen uit dit onderaoelc. Ten ecrste 
vertonen, in combinaltie met stress, zowel geheelonthouders als excessieve drinkers 
een verhoogd risico op ziekteverzuim in vergelijking met matige drinkers. Het effecc 
van excessief drinken is echter niet significant, hetgeen veroorzaakt kan worden door 
gebrek aan power van de studie (kleine groepen) edof door het feit dat de gebruikte 
norm voor excessief drinken relatief laag is; het effect van excessief drinken treedt 
inisschien pas op bij een nog hoger consumprienivo. Het effect van geheelontlrouding 
zou achterliggende medische problemen kunnen weergeven of een gebrek aan ade- 
quate copingvaardigbeden voor stress. Geheelonthouding was sterk gerelateerd aan 
een laag opleidingsnivo. Het effect van excessief drinken zou een c~pH3i11gacspons voor 
stress kunnen weerspiegelen. Her tweede belangrijke resultaal is dat stress inderdaad 
een mediierende invloed heeft op de stressor-alcolrol relalie en de stressor-verzuim re- 
latie, hoewel enkele stressoren ook een directe relatie met verzuim vertonei1 (met 
name de negalieve invloed van het werk op de thwis$ltuatie). Ten derde blijken 
individuele kenmerken zoals geslacht en het hebben van een partner geen modereren- 
de invloed op de stress-alcohoh rellalie te hebben. Dat wil zeggen dal de relatite 
heaelfde is voor mannen en vrouwen en voor mensen met of zonder een parmer. 
Concluderend toont deze studie aan dat her alcoholgebruik wan werknemers gerela- 
teerd is aan werkstress en ziekteverzuim. Matig alcoholgebruik lijkl een bufferend 
effect te hebben op de relalie nissen stress en ziekteverzuim en geheelon~ouden lijkt 
minstens ao ongezond te zijn als excessief drinken. Toekomstig onderzock zou 
moeten onderzoeken wat de achterliggende oorzaak van deze laatste bevinding is. 

Algemene conclusie van her gehele onderzoek is dat een effectief IbedriJfs- 
programma gericht op Piet terugdringen en voorkomen van alcoholproblemen toege- 
spitst moel zijn op de specifieke behoefen van bedrijven. In de praktijk zal geen 



enkel programma IretzelMe zijn. Gebaseerd op een degelijke diagnose kaui prioriteit 
gegeven worden aan primair preventieve af secunrdair prevenlieve prograrnammpa- 
ni-nten. Nieuwe p r r rg rw~a ' s  moeten waar mogelijk geïntegreerd worden in bestaand 
beleid en b g m n d e  programm's. &n integraal programma moet een balans vinden 
mmen veranderingen in d~e omgeving QtFEessoren, regels en procdmes) en veranide- 
ringen in persoadijk: gledrag. Heit is heel belangrijk om de achterliggende visie van 
het: bedrijf helder over te brengen op het personeel en om participatie: te 'bevorderen 
van viefiegenwoorder van leiding, staf en personeel in het ontwikkelen en uitvoe- 
ren van p r a g c a m V 8 .  Externe rro~wlenten dienen een balans te vinden tussen de rol 
van irilhoudsdeskuaidige en begeleider. Toekomstige a~cioholwo~rliichrizrg zou aandacht 
moeten besteden aan de mate waarin men drinkt als reactie op stress. Concrete pso- 
grmmacompanente~~ die verdere verbetering behoeven zijn het gezonafieidsprafid en 
de training in camtm~tiieve confrontatie vaardigheden voor leidinggevenden. 




