
Ouderonderzoek alcoholgebruik jeugd

Deze infographic geeft de resultaten weer van het telefonisch onderzoek bij ouders over
alcoholgebruik onder jongeren uitgevoerd door GGD Gooi en Vechtstreek. Aan het
onderzoek hebben 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen deelgenomen. Op de eerste
pagina van de infographic worden de antwoorden weergegeven van alle ouders. Op de
tweede pagina worden de antwoorden weergegeven van 144 ouders (40%) die hebben
aangegeven dat hun kind (wel eens) alcohol drinkt. De resultaten worden vergeleken met
voorgaande ouderonderzoeken uitgevoerd in 2011 en 2014. Tevens wordt een vergelijking
gemaakt met het landelijke en regionale Elektronische Monitor en Voorlichtings-onderzoek
(Emovo) van 2015-2016, waarin vragen over alcoholgebruik aan de jeugd zelf zijn
voorgelegd.

Alcoholgebruik volgens ouders versus volgens kind

Normale leeftijd om te beginnen met alcohol drinken

16%<16 jaar

16, 17 jaar

In 2016 geeft 40% van de ouders aan dat hun kind (wel eens) alcohol drinkt. Dit is vergelijkbaar met 2014 (42%),
maar minder dan in 2011 (53%). Net als eerdere jaren, komt in 2016 het beeld dat ouders hebben van het
alcoholgebruik van hun 16- en 17-jarige kinderen overeen met het alcoholgebruik dat kinderen zelf rapporteren.

In 2014 vonden meer ouders 18 jaar of ouder een goede
leeftijd om te beginnen met het drinken van alcohol, in
vergelijking met 2016.

Acceptatie nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar

In 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18
jaar gegaan. In 2016 lijkt er minder draagvlak voor de
nieuwe leeftijdsgrens, in vergelijking met 2014.

Stellingen over alcoholgebruik kind

Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen
binnen de perken houden door duidelijke afspraken
over alcoholgebruik te maken

Als je kind eenmaal alcohol drinkt, is het als ouder erg
moeilijk daar iets aan te veranderen

Dat er op feestjes van 16- en 17-jarigen alcohol 
geschonken wordt, vind ik oké
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Aantal ouders dat afspraken maakt over de 
leeftijd waarop hun kind voor het eerst 
alcohol mag drinken

Afspraken over leeftijd
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Afspraken over hoeveelheid alcohol

Net als eerdere jaren heeft ruim eenderde van de ouders afspraken gemaakt over het
maximum aantal glazen alcohol dat een kind per keer mag drinken.

In vergelijking met voorgaande jaren is een verschuiving
te zien in de locaties waar alcohol gedronken wordt; er
wordt minder gedronken tijdens het uitgaan en er wordt
vaker thuis of bij vrienden gedronken.

Het percentage ouders dat aangeeft dat hun kind
maximaal twee glazen alcohol per keer drinkt, lijkt te
stijgen in vergelijking met voorgaande jaren.

Het percentage ouders dat alcoholgebruik alleen bij uitzondering of speciale gelegenheden goedkeurt, is in 2016 
hoger dan in 2014 en 2011.

Doordeweeks en weekend Weekend Speciale gelegenheden/ 
bij uitzondering

Bij anderen thuis: 58%

Thuis

Vrienden

Uitgaan

Alleen: 6% Met anderen: 43%

Discotheek: 6% Café: 12%
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Vragen gesteld aan ouders van wie oudste thuiswonende kind onder de 18 jaar wel eens alcohol drinkt
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Locaties alcoholgebruik Hoeveelheid alcoholgebruik

Goedkeuring alcoholgebruik ouders
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”

”Ouders hebben het zelf 
niet meer in de hand als 
jongeren op feestjes hun 

eigen sterke drank 
meenemen.

”
”Jammer dat er in de regio 

geen uitgaansgelegenheden 
zijn voor 16- tot 18-jarigen. ”

”Het is moeilijk om tegen je 
kind te blijven zeggen dat 
ze niet mag drinken als al 

haar vrienden dat vanaf 16 
jaar wel mogen

”
”Door alcohol te verbieden 

gaat de jeugd het juist 
stiekem doen.

”
” Controles op 

alcoholgebruik onder 18 
jaar zouden strenger en 

beter gehandhaafd 
moeten worden.
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