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Alcoholgebruik bij jongeren in
Nederland

Van zuipschuit van Europa tot het braafste kind van de klas

M. De Looze en I. Koning *

Alcohol en jongeren: ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ten-

minste, dat was een vanzelfsprekendheid tot de millenniumwisseling.

Breezers waren onmiskenbaar populair en ouders deden niet moeilijk

over een biertje op de bank op zaterdagavond of een glas champagne

met oud en nieuw. Tegenwoordig is dat anders. Na een piek in 2003 is

het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland enorm gedaald. Hoe

kunnen we deze daling verklaren? En zijn jongeren nu echt braver

geworden, of lijkt dat slechts zo? In dit artikel laten wij op basis van

recente ontwikkelingen in Nederland en andere westerse landen zien

dat er een verschuiving is opgetreden in manieren waarop jongeren

een eigen jeugdcultuur creëren.

Alcohol, middelengebruik en delinquent gedrag

In westerse landen hebben de meeste mensen hun eerste ervaring met

middelengebruik tijdens de adolescentie. Onder Nederlandse jonge-

ren is alcohol het meest gebruikte middel, gevolgd door tabak en can-

nabis. Zo had in 2015 45% van de 12- tot 16-jarigen ooit alcohol

gedronken, had 23% ooit een sigaret gerookt, en had 10% ooit canna-

bis geprobeerd (Van Dorsselaer e.a. 2016). Jongeren die een van deze

middelen gebruiken, hebben een grotere kans om ook andere midde-

len te gaan gebruiken. Zo drinkt 51% van alle Nederlandse adolescen-

ten regelmatig alcohol, maar als we alleen onder de rokers kijken, dan

stijgt dat percentage naar 87%. Daarnaast komt regulier cannabis-

* Dr. Margreet de Looze is universitair docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen aan
de Universiteit Utrecht. Dr. Ina Koning is universitair docent bij de faculteit Sociale
Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001006

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Alcoholgebruik bij jongeren in Nederland 89

gebruik bijna twaalf keer zo vaak voor bij jongeren die alcohol drinken,

vergeleken met jongeren die niet drinken (94% versus 8%) (Van Laar

e.a. 2010). Maar niet alleen roken en cannabisgebruik komen vaker

voor bij jongeren die drinken; zij vertonen ook vaker agressief, asociaal

en delinquent gedrag (Jessor 2014). De klassieke Problem Behavior

Theory (Jessor & Jessor 1977; Jessor 2014) interpreteert al deze gedra-

gingen als uitingen van een cluster van risicogedragingen, het zoge-

naamde Problem Behavior Syndrome (PBS). Jongeren met het PBS, die

dus veel risicogedrag vertonen, hebben vaak een minder goede relatie

met hun ouders en met school en trekken relatief veel op met (soms

deviante) leeftijdsgenoten (Petraitis e.a. 1995; De Looze e.a. 2015a;

Vazsonyi e.a. 2010).

Alcoholgebruik en gerelateerde risicogedragingen hoeven echter niet

per se een indicatie van problemen te zijn bij jongeren. Juist de gedra-

gingen die centraal staan in de Problem Behavior Theory kunnen bij

jongeren ook worden gezien als normatieve gedragingen in de aan-

loop naar een volwassen leven. In de ontwikkelingspsychologie wordt

de adolescentie beschreven als een periode die kenmerkend is voor

een sterke drang naar autonomie en de vrijheid om eigen beslissingen

te maken. In de loop van de adolescentie wordt het dan ook als adap-

tief beschouwd dat jongeren steeds minder tijd doorbrengen met hun

ouders, en steeds meer tijd met leeftijdsgenoten (Meeus e.a. 2005).

Jongeren die experimenteren met gedragingen zoals alcohol drinken,

doen dit doorgaans in de peer-context (d.w.z. met leeftijdsgenoten),

bijvoorbeeld ’s avonds in de kroeg of op een feestje bij iemand thuis.

Het drinken van alcohol, maar ook bijvoorbeeld delinquent gedrag,

vergroot het aanzien onder leeftijdsgenoten (Allen e.a. 2005; De Looze

e.a. 2013), wat de gedragingen des te aantrekkelijker maakt.

Hoewel alcohol- en ander middelengebruik en delinquent gedrag voor

een klein deel van de jongeren (met name jongeren die op vroege leef-

tijd beginnen en excessief risicogedrag vertonen; Moffitt 2006) een

uiting kunnen zijn van serieuze problemen, is dat niet per se het geval

voor het merendeel van de Nederlandse jeugd (met minder excessieve

gebruikspatronen). Het experimenteergedrag van deze jongeren kan

wellicht beter worden gezien als een normatieve uiting van de drang

naar autonomie, het verlangen om grenzen te verleggen en te experi-

menteren met nieuwe, in de ogen van jongeren, ‘volwassen’ gedragin-

gen (De Looze e.a. 2012, 2013). Dit neemt overigens niet weg dat ook

deze jongeren blootgesteld worden aan specifieke risico’s die alcohol-
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gebruik met zich meebrengt, zoals het risico op verkeersongelukken

na het uitgaan.

Trends in alcoholgebruik

Sinds 1992 wordt elke vier jaar onderzoek gedaan naar het alcoholge-

bruik bij jongeren in Nederland in het zogeheten Peilstationsonder-

zoek (Van Dorsselaer e.a. 2016). Dit is een landelijk representatief

onderzoek onder de schoolgaande jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Het

richt zich op verschillende vormen van middelengebruik, waaronder

alcohol. Sinds 2001 vindt ook het Nederlandse Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)-onderzoek (De Looze e.a. 2014a) plaats.

Dit landelijk representatieve onderzoek richt zich op de gezondheid

en het welzijn van scholieren, inclusief hun alcoholgebruik. Het Peil-

stations- en HBSC-onderzoek wisselen elkaar op zo’n manier af dat

het alcoholgebruik van de Nederlandse jeugd sinds 2001 elke twee jaar

gemeten wordt.

Wanneer we trends in alcoholgebruik bij jongeren in Nederland in

kaart brengen, komt er een duidelijk patroon naar voren. In de jaren

negentig en het begin van de 21e eeuw steeg het alcoholgebruik van

jongeren in Nederland gestaag, vooral onder jonge pubers (12-14 jaar)

en meisjes (Kuipers e.a. 1993, 1997; De Zwart e.a. 2000; Monshouwer

e.a. 2004; Poelen e.a. 2005). In 2003 bereikte het alcoholgebruik zijn

hoogtepunt: maar liefst 84% van de jongeren in de leeftijd van 12 tot

16 jaar had toen ooit alcohol gedronken. Meer dan de helft van de jon-

geren had in de afgelopen maand alcohol gedronken (Monshouwer

e.a. 2004). Ook internationaal gezien stonden Nederlandse jongeren in

dat jaar aan de top. Vergeleken met 35 andere Europese landen had-

den jongeren in Nederland het vaakst in de maand voorafgaand aan

het onderzoek alcohol gedronken (Hibell e.a. 2004). Ook de hoeveel-

heid alcohol die werd genuttigd, was verontrustend hoog: van de jon-

geren die recentelijk gedronken hadden, deed 64% aan bingedrinken

(d.w.z. het in korte tijd nuttigen van vijf of meer alcoholische drankjes

achter elkaar). Hiermee stonden zij internationaal gezien op de

tweede plaats; alleen jongeren in Ierland ‘wonnen’ het van de Neder-

landse jeugd (Hibell e.a. 2004).

Na 2003 zien we een heel ander patroon. Tussen 2003 en 2015 is het

aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken, spectaculair gedaald
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van 84% naar 45% (Van Dorsselaer e.a. 2016). De groep die in de afge-

lopen maand alcohol had gedronken, is gedaald van 55% naar 26%

(Van Dorsselaer e.a. 2016). Hoewel bingedrinken onder drinkende jon-

geren nog steeds vaak voorkomt (70%), is het alcoholgebruik van jon-

geren in Nederland over het algemeen drastisch gedaald (Van Dorsse-

laer e.a. 2016). Dit is terug te zien in de karakterisering van de jeugd in

de media. Waar kranten enkele jaren geleden nog spraken over de

‘zuipschuiten van Europa’,1 daar berichten zij tegenwoordig over de

‘brave en gezonde’ jeugd.2

Cultuuromslag bij ouders

De sterke daling in het alcoholgebruik van jongeren sinds 2003 lijkt

nauw samen te hangen met een cultuuromslag in met name de hou-

ding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik bij jongeren. Rond de

millenniumwisseling, toen Nederlandse jongeren afstevenden op de

dubieuze reputatie van nummer 1 van Europa wat betreft alcoholge-

bruik, werd steeds meer bekend over de mogelijk schadelijke gevolgen

van alcohol voor jongeren. Vooral studies die hersenschade als gevolg

van overmatig drinken suggereerden (bijv. Tapert e.a. 2002; Hiller-

Sturmhöfel & Swartzwelder 2004), leidden tot zorgen bij ouders, leer-

krachten en beleidsmakers. Al was – en is nog steeds – de evidentie

voor langdurige schade bij de huidige gebruikspatronen niet 100%

(Verdurmen e.a. 2006; Boelema e.a. 2009), er werd groot alarm gesla-

gen en er werden op basis van het voorzorgsprincipe preventiepro-

gramma’s met waarschuwende boodschappen ontwikkeld. Rond die-

zelfde tijd kwamen de eerste bevindingen naar voren over het belang

van het stellen van regels rondom alcoholgebruik door ouders (Van

der Vorst e.a. 2005, 2006).

Vanaf 2006 werd een aantal massamediale campagnes en preventie-

programma’s opgezet om het alcoholgebruik van jongeren te vermin-

deren of te voorkomen. Omdat wetenschappelijk onderzoek een sterk

verband laat zien tussen alcoholspecifieke opvoeding en het alcohol-

gebruik van jongeren (Van der Vorst 2007), en omdat gezinsinterven-

1 ‘Jongeren zijn de zuipschuiten van Europa’, Trouw 20 januari 2006, www. trouw. nl/ tr/ nl/
4324/ Nieuws/ article/ detail/ 1462479/ 2006/ 01/ 20/ rsquo -Jongeren -zijn -de -zuipschuiten -van -
Europa -rsquo. dhtml.

2 ‘Onderzoek: Nederlandse jeugd braver en gezonder’, de Volkskrant 2 mei 2012, www.
volkskrant. nl/ binnenland/ onderzoek -nederlandse -jeugd -braver -en -gezonder~a3249217.
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ties effectief blijken te zijn in het uitstellen van alcoholgebruik bij jon-

geren (Koning e.a. 2009, 2011a, 2013a; Koning & Vollebergh 2016; Smit

e.a. 2008), richtten deze activiteiten zich specifiek op ouders. Zij had-

den als doel de alcoholspecifieke opvoeding van ouders strikter te

maken.

In de eerste jaren (2006-2009) richtten de campagnes zich voorname-

lijk op het vergroten van de bewustwording bij ouders van de nadelige

gevolgen van alcohol voor hun kind. Ook werden ouders gestimuleerd

om regels te stellen op dit vlak. Onderzoek toont aan dat het stellen

van strikte regels, waarbij ouders het drinken van alcohol tot een

bepaalde leeftijd verbieden, zeer effectief is om het alcoholgebruik

onder jongeren uit te stellen (Koning e.a. 2009, 2011a, 2011b, 2013a;

Koning & Vollebergh 2016). Specifiek werd ouders geadviseerd om het

alcoholgebruik van hun kind te verbieden tot in ieder geval de leeftijd

van 16 jaar, wat toen de wettelijke minimumleeftijd was waarop alco-

hol gekocht mocht worden. In de jaren die volgden (2009-2012), wer-

den ouders ook gestimuleerd om alcohol bespreekbaar te maken met

hun kind. De preventieactiviteiten bereikten veel ouders, onder meer

omdat zij uitgezet waren bij diverse nationale en regionale media

(televisie, radio, schriftelijke media en preventieprogramma’s op scho-

len; Dienst Publiek en Communicatie 2007-2011).

Het stellen van strikte regels over het alcoholgebruik van hun kind

paste in een geheel andere visie van ouders op het drinken bij jonge-

ren dan tot dan toe had gegolden. Tot 2003 was de houding van ouders

een stuk toleranter. Ter illustratie: in 2003 gaf de meerderheid (59%)

van de jongeren aan dat hun ouders hun toestemming gaven om thuis

te drinken (Monshouwer 2008). Na de campagne was dit aanzienlijk

veranderd: in 2007 gaf 72% van de ouders van 12-14 jarigen aan dat

hun kind géén toestemming had om thuis te alcohol drinken (Van

Dorsselaer e.a. 2010). In 2013 was dit verder gestegen tot 80% (De

Looze e.a. 2014b).

Op 1 januari 2014 is vervolgens de verhoging van de leeftijdsgrens voor

verkoop van zwakalcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar door-

gevoerd (voor sterke dranken gold dit al), samen met een verbod op

het bezit van alcoholhoudende dranken in openbare gelegenheden

onder 18 jaar. De verhoging van 16 naar 18 jaar beoogt de beschik-

baarheid van alcohol voor jongeren verder terug te dringen. Daarnaast

ging eind 2013 de sociale-normcampagne NIX18 van start. Het doel

van deze campagne is om de sociale norm te versterken (‘niet roken
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en drinken onder de 18’). Ook in deze campagne werden ouders

betrokken en aangespoord om afspraken te maken met hun kind over

hun alcohol- en tabaksgebruik. Een evaluatie door de overheid, twee

jaar na de start van de campagne, liet zien dat steeds meer ouders

inderdaad afspraken maken met hun puber over drinken: een stijging

van 21% in 2013 naar 31% in 2014. Voor roken steeg dit van 43% naar

52% (Rijksoverheid 2015).

Hoewel het erop lijkt dat de ouders van jongeren in Nederland, moge-

lijk gestimuleerd door nationale preventieprogramma’s, een grote rol

hebben gespeeld in de daling van het alcoholgebruik bij jongeren in de

periode 2003-2015, is voorzichtigheid geboden bij het trekken van

conclusies over de oorzaken van de daling. De daling in alcoholge-

bruik bij jongeren lijkt namelijk niet op zichzelf te staan; in andere

westerse landen zijn vergelijkbare trends waargenomen. Hoewel er

verschil zit in de grootte van de daling en in het moment dat de daling

intrad, heeft in alle Europese regio’s een daling in het alcoholgebruik

plaatsgevonden tussen 2002 en 2010 (De Looze e.a. 2015b). Ook

tabaks- en cannabisgebruik zijn in vrijwel alle regio’s gedaald (Hublet

e.a. 2015; Ter Bogt e.a. 2014). Bovendien lijkt er een algemene trend te

zijn in de richting van een gezondere leefstijl. Jongeren in Nederland,

maar ook in de rest van Europa en Noord-Amerika, zijn gezonder gaan

eten (Vereecken e.a. 2015), vaker gaan sporten (Kalman e.a. 2015),

hebben minder vaak verwondingen (Molcho e.a. 2015), worden min-

der vaak gepest (Chester e.a. 2015), gebruiken vaker voorbehoedmid-

delen als ze seksueel actief zijn (Ramiro e.a. 2015), en karakteriseren

hun gezondheid vaker als ‘heel goed’ (Cavallo e.a. 2015), in vergelij-

king met het begin van de 21e eeuw.

De gunstige ontwikkeling in het alcoholgebruik van Nederlandse jon-

geren moet dus in een breder perspectief worden geplaatst. Zo zijn de

nieuwe wetenschappelijke bevindingen over een mogelijk verband

tussen alcoholgebruik en hersenschade bij jongeren niet alleen in

Nederland gedissemineerd; ook ouders, leraren en beleidsmakers in

andere Europese landen hebben er kennis van kunnen nemen. Verder

is er, naast een verscherping van het alcoholbeleid in verschillende

Europese landen, nog een aantal beleidsmaatregelen genomen die

mogelijk een verklaring bieden voor de algemene gunstige trend in

gezondheidsgedragingen bij Europese jongeren. Zo is er in veel landen

een rookverbod gekomen in openbare ruimtes en is de verkoop van

sigaretten aan minderjarigen aan banden gelegd. Daarnaast zijn er in
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verschillende landen preventie- en interventieprogramma’s geïmple-

menteerd op het gebied van bewegen en gezond eten. De waargeno-

men trends, zowel in Nederland als in de rest van Europa, zijn dan ook

naar alle waarschijnlijkheid een reflectie van veranderingen in ver-

schillende gedragsnormen en sociale waardes, en een variëteit aan

beleidsmaatregelen.

Verplaatst de peer-cultuur zich van de kroeg naar de smartphone?

Zoals elders in dit themanummer beschreven (zie de artikelen van

Weerman en Van der Laan e.a.), heeft er de afgelopen jaren naast een

dramatische daling in het alcoholgebruik, ook een flinke stijging in het

online gedrag van jongeren plaatsgevonden. Bijna alle middelbare

scholieren hebben tegenwoordig dagelijks contact met vrienden via

sociale media zoals WhatsApp en Facebook (Van Dorsselaer e.a. 2016).

Opvallend is een aantal overeenkomsten tussen het alcohol- en inter-

netgebruik van jongeren. Zowel het drinken van alcohol met vrienden

in de kroeg als het gebruik van sociale media op het internet biedt

mogelijkheden voor jongeren om, zonder inmenging van hun ouders,

nieuwe dingen uit te proberen, hun grenzen te verleggen, en te ‘oefe-

nen’ met sociaal gedrag met leeftijdsgenoten. In de bar op zaterdag-

avond wordt immers niet alleen alcohol gedronken; er worden ook

vriendschappen onderhouden, nieuwe vriendschappen gemaakt, er

wordt geruzied, gevochten om aanzien, geplaagd en gelachen. Wan-

neer we kijken naar het gedrag van jongeren op sociale media vinden

we veel van dit soort gedragingen terug, zij het in een iets andere

vorm. Er worden foto’s en statussen geliket (of juist niet), plannen

gemaakt om elkaar te zien, ideeën en ervaringen uitgewisseld, er

wordt gepest, er worden nieuwe vrienden aan het netwerk toegevoegd

en weer anderen ‘ontvriend’. De nieuwe online wereld lijkt dus nieuwe

mogelijkheden te bieden voor het creëren van een eigen peer-context

waar ouders geen deel van uitmaken, en waarin jongeren kunnen

‘oefenen’ met bepaalde gedragingen voordat ze het volwassen leven

binnenstappen. Of, en in hoeverre, deze nieuwe dimensie van de peer-

cultuur invloed heeft op het ‘traditionele’ experimenteergedrag van

jongeren (d.w.z. roken, drinken, drugsgebruik, delinquent gedrag), is

op basis van huidig onderzoek moeilijk vast te stellen. Wat wél kan

worden geconcludeerd, is dat de huidige generatie jongeren het voort-
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bestaan van hun peer-cultuur in ieder geval niet heeft laten afhangen

van ouderlijke regels over uitgaan of alcoholgebruik. Creatief en vin-

dingrijk als ze zijn, blijven adolescenten zoeken naar nieuwe manieren

om hun jeugdcultuur vorm te geven.
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