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In dit prlaefschrift: worden opzet, uitvoering, analyse en resultaten van een onderzoek n a r  
de invloed van aspecten v m  de drinksituatie op her drinkgedrag van jongeren, beschre- 
ven. Dit onderzoek maakt deel uit vm het project Determinanten van drinkgedrag wan 
jongereril-at in B985 aan de Rijksuniversiteit Limburg gestart is. Met blan@jkste doel 
van het project is een diepgaande analyse te venichitcn n m  de factaren die van invloed 
zijn op het drinkgedrag van jongeren. Op basis van deze resultaten kunnen dan 
voorstellen voor preventie en interventie ter voorkoming van dcohalmisbrwik en ter 
bevordering van verantwoord alcoholgebruik bij jongeren worden ontworpen. 

In het eemu hoofdslm? wordt de actualiteit en relevantie van her onderzoek uiteengeoet. 
Onderzoek naar het drinkgedrag van Jongeren is vooral van belang in verband met de 
acute gevolgen ervan. Verkeersanigevdlen, agressie, vandalisme en school- en werk- 
verzuim door excessief alcoholgebruik komen bij jongeren relatief weel voor. D m  er: tot 
op heden slechts weinig longitudinale studies naar de ontwzlokeling van drankgebruik zijn 
verricht kan vooralsnog geen eenduidige uitspraak gedaan worden over de relatie Lussen 
excessief drinken tijdens de adolescentie en probleemdnnken op volwassen leef~j~d.  Er 



zijn echter aanwijzingen dat vomal bij jonge mannen er wel een, zi j  het zwak tot matig, 
pasideve rcla~ie &sitrust lussen overmatig drinken op jongere leeftijd en, probleemdrinken 
op larerc beeftijd. Bovendien i s  de groep ]longeren vanuit oogpunt van preventie een 
belangrijke categorie, omdat rijdenc de adolescentie de meeste (ca. 90%) van geheelan- 
rhowder naar drinker overgaat. W m n a  het expr;imentele drinkpaWoon tijdens de vroege 
voJwas,wnheid meestal in een stabiel drinkpa~oon verandert. Factoren die in deze fase 
(de dolescentie) het drinkgedrag $rvïnvloeden, zijn van belang in het k d e r  van het 
voorkomen van alcmholrnisbruik bij jongeren, maar kunnen mogelijk bruikbaar zijn om 
het 0ntsC;r.a.n van excessief alcoholgebruik als gewoonle tegen te gam. 
Naast de redenen voos en cle relevantie van de studie, worden in het eerste hoofdstuk ook 
de doelstelling van het gehele onderzoeksprojecrx. "~eterminanwn w a n  drinkgedrag van 
jongeren', de vraagstjelling van beide deelonderzoeken in het project en de opbouw van 
de hier gerapporlcerde studie kort wecrgegeven. 

In  het /weede hoofdsluk wordt een beknopt overzicht gegeven van het alcoholgebruik bij 
jongeren i n  Nederland, van correlaten van dit alcoholgebruik en van correlaten die in de 
întcnzarionale lileraruur als samenhangend met excessief drankgebruik van jongeren 
worden gepresei~tcerd. Her alcoholgebruik van jongeren in Nederland heeft een soorl- 
gelijke oniwikkeling vertoond als her aleoholgebrwjk van volwassenen. Sinds 1960 is de 
gemiddelde alcoholconsu~nprie p r  hoofd van de bevolking in Nederland verdrievoudigd. 
Deze consurnptiestij~ging geldt ook voor jongeren. Vier categorieen van kenmerken 
worden gerelateerd aan het drankgebruik van jongeren. Leeftijd en geslacht blijken de 
sterkste samenhang met alcol~olconsurnptie van jongeren te vertonen. Met toenemende 
leeftijd wordt door jongeren steeds frequenter en meer per keet gedronken. Damaast 
drinken jongens gemiddeld vaker en grotere hoeveelheden per keer vergeleken met 
meisjes. Er treedt een interactie met leeftijd op: op 15-16 Jarige leeftijd verschilt het 
drinkgedrag tussen de geslachten nier of nauwelijks, terwijl op 19-21 jarige leeftijd her 
versclzil maximaal is. 
Regionale verschillen i n  ailcohalgebn~ik kamen tot op heden niet altijd eenduidig uit  
iondcrxoek i~aiu varen. Er is naar regio, evenals naar kerkelijke denominatie, sprake van 
vergelijkbare ver~chillcn tussen hcr drinkgedrag van jongeren en dat van volwassen. In 
EieL algemieen blijkt ui t  onderzoek vrij consistent dat in het zuiden van Nederland 
(Limburg en Brabarrt) meer wordt gedronken dan in het westen en noorden van ons land. 
Naast cle soclaal-demografische kenmerken, zijn er ook psychologische kenmerken, zoals 
een positieve atricude Len aanzien van alcohol en alcoholgebruik, die een relatie met 
drankgebruik laten zien. De volgorde (m.b.r. causaliteit) van de relade russen attituden 
en drankgebruik is echter nog steeds niet eenduidig aangetoond. 
?'en slutte zijn er ook aspecten uit de sociale omgeving en de drinksituatie zelf die van 
invloed zijn ophet drinkgedrag van jongeren. In de sociale omgeving zijn ouders en 
vrienden de bellangrijkste 'refcrentie-groepen' waas het om alcohalgebruik g a t .  In 
verschillende fdsen van de adolescentie varieert de irnpanantie van de rol van ouders en 
vrienden ten aanzien van liet drankgebruik v m  adolescenten. Ouders zijn in de vroege 
adolescentie belangrijker, vrienden in de rnidden-adolescentie wanneer Jongeren steeds 
meer vari huis weg zijn en sterk op hun leeftijdgenoten georidnteerd raken. Hoewel moei- 
lijk exact aan te geven op basis van tot nu toe verricht onderzoek, lijken vrienden 



klmgnjkeo in her concrete voorbeeldge&ag ('mdellng'), het meibieden vm &ankB /wet 
uitrwrfenen van druk en lijiken ouders belmgrijker in ket vanlaen van normen en definities 
ten aanzien van alcolrolgebruik. 

Hoewel het merendeel wan het onderzoek, zowel binnenlmds als buitenlands, nam 
drinkgedrag van jongeren geen systematisch gebruik maakt van een theorie af varuweind 
model, wordt in hoofdstuk drie aandacht besteed aan een wierml theorieen ter verkiulrzg 
van excessief drankgebruik van jongeren. Op w e e  van deze theorie&%, de 'problern 
ib-havior theoray' van Jessor en Sessor en de 'di$-fcrentiaiE associarion reinhrcenient rhieov" 
van Akers ea al., wordt dieper ingegaan. Beide theorieen steunen grotendeels op principes 
uit de sociale leertheorie. Concepten uit deze rheorîegn (in dit onderzmk ligt de n a h k  
op de Uifferential association reinforeement theory'), waxin de princips uit de sociale 
leertheorie het sterkst naar voren komen, Rebben als vertrekpunt gediend voor de keuze 
van de variabelen in deze studie. 
Daar het alcoholgebruik van Jongeren voor het overgrote deel buitenshuis plaatsvindl en 
er meestal in het gezelschap van vrienden wordt gedronken, zijn groepsprocessen als 
'iinodeling', direct of indirect uitgeoefencle druk en conformeren aan ((groeps)drinknonnen 
van centraal belang geweest in deze studie. De operaliondisatie van deze concepten kotrit 
aan de orde in het wierde hoofdstuk en de hoofdstukken waarin de resultaten worden 
beschreven. 

In hoofdstuk vies worden de centrale vraagstelling(en), de drie fasen van data- 
verzameling in de studie en de op>erationalisaties en gehanteerde methoden p r  onder- 
zoeksfase behandeld. De invloed van de drinksituatie wordt op mee gebieden snder- 
zocht: de actuele drinksimatie, dat wil zeggen het alcoholgebruik van jongeren in een 
openbare drinkgelegenheid, in aanwezigheid van leeftijdgenoten; de bredere drink- 
omgeving, dat wil zeggen de vele andere drinksituaties die zich in de sociale omgeving 
van een Jongere kunnen voordoen, waarin andere rnodelllen voor binkgedrag aanwezig 
zijn, er door anderen druk kan worden uitgeoefend en normen voor het zul dan niet 
drinken van alcohol ges~leld worden. 
Ten aanzien van de actuele drinksiteiatie zijn sl~uc~uretele kenmerken v m  jongerencentra 
onderzocliit In relatie tolt het alcoholgebruik van de bezoekers en het v66rkornen van 
alcoholgerelateerde problematiek in de centra. Hiertoe is een vragenlijst verstuurd naar 
alle jongerencentra in Limburg. Daarna is door het uitvoeren van sys~matiische 
observaties in een acht& openbare drinkgelegenheden voor jongeren Qongerencenaa, 
c d e s  en discovs), de relatie tassen dsinksitmatie en drinkgedrag van jongeren per avonid 
onderzocht. Tenslotte is aan jongeren die deze openlaare finkgelegenheden bezochten, 
gevraagd mee te werken aan een schriftelijk vragenlijstonderzoek, w m i n  de invloed van 
het verkeren in dnnksituaties, het drinkgedrag van ouders en vrienden en de door hun 
uitgeoefende druk, nader werd onderzocht. 

Het vizde hoofhtuk bevat de rapportage van de resultaten van de eerste onderzoeksfasie: 
de enquête onder Limburgse jongerencentra. Aan de hand van de: vragenlijstgegevens 'is 
de relatie onderzocht tussen structurele kenmerken van de jongerencentra, zoals 
aanwezigheid van een professionele jongerenwerker, urbanisatiegraad v m  het gebied 



w a a  her cencrum gelegen ix, {de camensklling wan de k z w k e r s g ~ e p  naar leefad, 
geslacht en aictiwireit, grijs wan dccrholis9rhei &d enerzijds en het dcohoEgebmzk van 
de 'bezoekers anderzijds. Daarnaast is nagegm of er een relatie is aain re tonen leissen 
mate van &3ilcoholgerel;a;oleerde problematiek en bvengenmmde structurele kenmerken vm 
de centra. 
Her aIniohalpebsulb van de bezoekers, geschat door de jongerenwerker die de vragedijst 
invulde en uitgedrukt in. het prcjentage .urn de bezoekers dat op de avond in de 
afgelopen week met de hoogste alcohalverkoop 6 of meer glazen dronk, 'bleek hoger te 
zijn in: 

* centra gelegen in dorperi; 
rentra met een hoog percentage 19-21 jarigen in de bezolekersgroep; 

* centra waar bier goedkoper was dan in  omliggende cafes. 

In de uitgevoerde regressie-analyse verkimden deze drie variaklen nesamen 31% van 
de te verBelaren variantie in het percentage 6+ drinkers aanwezig in de jongerencentra. 
Vervolgens 'bleek de mate van alcoholgerelateerde problemen in het jongerencentrum, 
behalve met het percentage 64- drinkers onder de bzoekers, ook samenhang te vertonen 
me1 enkele structurele kenmerken. Bij mnwezigheid van een professionele jongeren- 
werker en bij een lager percenrage 13-15 jarigen in de bezoekersgroep bleek, controle- 
rend voor het aantd 44- drinkers, over de afgelopen zes maanden meer alcoholgerelateer- 
de problematiek door de respondenten te worden gemeld. Door de srerke onderlinge 
samenhang van enkele kenmerken zoals urbanisatiegraad en aanwezigheid van een 
professionele jongerenwerker en het beperkte aantal Gentra (n=92), waren multivariate 
andyses van deze gegevens niet mogelijk. 
De resultaten teai aanzien van de samenhang tussen smciturelle kenmerken van 
jongerencentra en het excessief drankgebruik van de bezoekers, komt goed overeen met 
bevindingen uit ander onderzoek. Ten aanzien van de alcoholgerelateerde problematiek 
i n  jangerencentra valt op dat aanwezigheid van beroepskrachten leidt tot meer 
gerapporteerde problematiek. Mogelijk worden beroepskrachten eerder aangesteld in 
'pprbbPeernV centra of zijn za, door hun opleiding, vermnwoordelijkheden en mees con- 
tinue ~nwezighcid,  alerter op 53rlcoholgerelateerde problematiek. 

En het zesde hoofdgtuk wordt aandacht besteed m de resultaten van de systematische 
observaties van Individuivel djrinkgedrag van jongeren uitgevoerd in 'naturai settings'. In 
cafds, Jongerencentra en discotheken zijn jongens en meisjes geobserveerd voor de duur 
van &n alcoholische consumptiev of tenminste dertig minuten. Behalve het aantal 
minuten nodig voor hen nuttigen van deze alcoholische consumptie, zijn er ook een aantal 
kenmerken van hun drinkgroep (o.a. grlootie en geslachtssmenstelling) genoteerd, 
riksmede een aantal meer materiële kennierken van de situatie, zoals een schatting van het 
geluidsniveau van de muziek, de 'drukte', het in- en uitlopen van mensen e.d. 
I-Eet drlnkternpo, het a a n d  minuten per alcoholische consumptie, bleek het sterkst E 
verschillen naar geslacht. Jongens dronken huin glas gemiddeld ongeveer 1.5 maal sneler 
leeg darm meisjes. Ook de sirwariekenmerken &e samenhang vertonen met de hoogte van 
het drinktemp, bleken te verschillen voor jongens en meisjes. Voor jangenis waren 



goeps~oof te  en gedachtssmeristelling van de grmp het meest van belang: jongens in 
groepen van vier of meer jongens hadden her hoogste &&tempo. Diawnaasz spelde her. 
d dm niet actief zijn ook een ml: jongens die met dms of spel bezig: waren d r ~ k e n  
Imgzmer dan jongens die alleen praatten of niet actief waren. Bovendien bleek heir 
gelvidsniveau van de muziek een rol te spelen. &n kleine groep vm jongens in situaties 
waar Tiet geluidsniveau van de muziek relatief laag was, had een l e e r  dandternl~ro, dam 
gemiddeld. Bij de meisjes was dbereerst de variantie iia dnnkfempo geringer dan bij de 
jongens. Vew~lgens bleken andere aspecten van de tlrinksitmai~e van invloed up hun 
drinktemp. Meisjes in stabiele groepen (geen verandering in smenstdling tijdens 
observatie) en in groepen waar geen rondjes gegeven werden, hadden een lager 
drinktempo dan andere meisjes. Andere situatiefactom veaoonden geen significante 
relatie met het drinktempo van meisjes. Het percentage, door situaitrefacroren, verklaarde 
variantie in drinktempo's was voor meisjes d m  ook aanzienlijk lager dan voor jongens 
(resp. 14% en 23%). 
Uit deze bevindingen blijkt dat hei drinkgedrag wan jongeren, vooral van jongens, voor 
een aanzienlijk deel mede bepaald wordt door de actuele drinksituatie. De sanrenstelking 
van de Qinkgoep speelt daarbij voord voar jongens een grote rol. De aanwezigheid vml 
enkel jongens in een grote drinkgroep gaat waarschijnlijk samen met een hoog gemiddeld 
drinktempo in de groep. 'Modelimg' en door groepsleden uitgeoelende druk (direct of 
indirect) spelen hierbij wellicht. een belangrijke rol. Bmun toonde al in 31959 aan dar 
ander mannen 'veel ckinken'aails mannelijk gezien wordt en dat van groepsleden verwachl 
wordt dat ze tenminste evenveel drinken als de anderen, misschien meer, tnaw zeker liiet 
minider. Deze groepsnormen blijken, getuige de in deze studie gevonden resultaten, 
momenteel nog steeds te gelden. 

In hoofdstuk zeven worden de resultaten van de observaties op geaggregeerd niveau 
gepresenteerd. Tijdens de observatPesessies waren twee observatoren actief in het 
gadeslaan van individuele jongens en mieis~es. Twee andere observatoren zorgden mmen 
voor de informatie op geaggregeerd niveau. Een van beiden telde gedurende iedere 
abservatieperbde van een half uur (6 per avond) het aantal alcoholische canstirnpcies dal 
aan de bar verkocht werd. De ander noteerde per half-uiar periade het aand  aan we ai gen^ 
(jongens en meisjes), am het begin en aan het eind wan een prlocie, het aantal groepen 
naar grootte en geslachtssamcnsteEling en het aantal actieve personen (eenmaal per 
periode). Aan de hand van deze gegevens is de relatie kussen her gemiddelde alcoholge- 
bruik per half uur en de siteaariekenmerken van de buv~effende peride (1~ercelaîagc 
jongens aanwezig, percentage aanwezigen in groepen naar groolte en geslachlssmen- 
stelling en percentage actieven) en de k~eitreflende avond (dag van hel week-end, 
geluidsniveau, 'drukte" in- en uitlopen van mensen e.d.) onderzocht. 
Gebaseerd op de bevindingen uit die dhnktemgo-observaties werden twee verwachangen 
geformuleerd. Ten eerste werd verwacht dat naarmate het percenuge jongens aanwezig 
kijdens een observatieperiode, hoger ligt, hel gemiddelde alcoholgebruik ook hoger zal 
liggen. Ten tweede werd verwacht dar bij een hoger percentage jongens aanwezig in 
grote mannengroepen en bij lagere percentages jongens die actief waren in s p l  of dainis, 
het gemiddelde drankgebruik in een periode hoger zou zijn. Vervolgens is nagegm of 



er nog andere siluaitiefactoren een rol splen bij de hmgpe- van het gemiddelde alcalholge- 
brerik in éle half-uur-ol"oiservatieperio&s. 
De resulkhren bevestigen ten dele de eerder gefomuleerde verwachtingen. Niet het 
percentage jongens As zodanig, nnaa wel het percentage jongens in groepen van vier of 
meer mannen, vertoont een pasiirleve smenhmg met her gemiddelde alcoholgbmik per 
ob%rvatiepriode. E n  samenhang tussen hoogte van het gemiddelde alcoholgebrlulk en 
het percentage actieve jongens kon niet aangetoond worden. Bovendien bleken dag van 
het weekend cn geluidsniveau ook te zijn gerelateerd aan het gemiddelde drmkgebruik: 
in de- ob,wrvatielocaties. Op zondagen en bij een lager geluidsniveau was het gemiddelde 
alcohoilgebruik 1-er dan op vrijdagen, zaterdagen en avonden met harde muziek. 
Tenslotte bevat dit hoofdstuk nog een patragraaf die ingaat op een punt dat herhaaldelijk 
rilaiar voren komt in, met name angelsakslsche, onderzmksllteraniur over alcoholgebruik 
van jongeren: het zogenmmde seIecLle-adap~tie dilemma. Vaak wordt gevonden dat het 
drinkgedrag van aidolescenten en dat van hun beste vrienden, hun &inkgroep, sterke 
overeenkomsten vertonen. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Ten eerste kan er 
sprake zijn van selectie: jongeren kiezen, meer of minder bewust, hun vrienden op basis 
van hun drinkgedrag. Een tweede nnogellljke verkllrinng is het adaptatie-mechanisme: het 
drinkgedrag van het individu wordt aangepast aam het drinkgedrag van zijn of haar beste 
vrienden. Voor beide mechanismen wordt in onderzoek ondersteuning gevonden. 
De combinatie van observaties op individueel en op geaggregeerd niveau bood de 
mogelijkheid om ten aanzien van de plausibiliteit van de adaptatie-hypothese uitspraken 
te doen. Daartoe zijn geobsenrveerde drinktelinpo's van jongens en meisjes uit verschillend 
samengestelde drinkgroepen (naar grootte en geslachtsverdeling) vergeleken val  
observatie-avonden die als 'natvhoger dan gemiddeld alcoholgebruik over de obser- 
vatieprioden) en avonden die als 'droog' (lager dan gemiddeld alcoholgebruik) 
gecllassificeerd zijn. De resultaten van deze ~ergeli~jking ondersteunen de adaptatie- 
hypothese. Op de 'drogehvvoden vertoonden alle geobserveerde drinkerstypen, zowel 
de bij uitstek langzame drinkers [meisjes) als de bij uitstek snelle drinkers (jongens in 
grote mannenigroepen], een lager drinktempo dan de vergelijkbare drinkerstypen op de 
'natteq avonden. De verhouding tussen de drinktempo" van snellere en lanigzarnese 
drli~kers was over de 'drolgeken "natte9 avonden echter nagenoeg gelijk. Meisjes bleken, 
op droge en op natte avonden, altijd ongeveer 25 tot 30% langzamer te drinken dan 
jlangcns. Maas absoluut gezien kwam het drinktempo van meisjes in duo" op 'natte 
tivonden* boven het drinktempo van jongens in groepen van twee op 'ddsge' avonden uit. 
Deze resultatei1 wijzen in de richting van de adaptatie-hypothese: op een avond ontstaat 
een "rinkklimaiat', mogelijk gevormd door de aan- of afwezigheid van stevige drinkers, 
en het clrinkgedrag van alle aanwezigen past zich aan dit 'natte' of "we' klimaat aan. 
Selectie kan op basis van deze resultaten niet uitgesloten worden, maar de bevindingen 
wijzen niet in de richt.fng van selectie. Wanneer op 'natte avonden' vooral of alleen 
hogere drinktempo's vim de snelle drinkers gevonden waren, en. niet bij de langzame 
drinkers, dm zoli dit op selectie duiden. Dit bleek echter niet her geval te zijn. 

Het achtste hoofd.~twk bevat de resultaten van de derde en laatste onderzoertsfase In de 
studie naar drinkgeclrag van jongeren. Als aanvulling op en mogelijke bevestiging van 
de resultaten gevonden i n  beide eerdere aiiderzmlsfasen is een schriftelijke enquete 



dgenomen bij j~ongeren. Het: betreft hier de bezoekers van de cd6s en jongerencer?&a 
waaa drie maanden eerder geobserveerd was. k vragenlijst &varte vragen over de 
frequentie waarmee jongeren in drinksituaties verkeren, het &nkgedrag \w de sociale 
omgeving (ouders, familieleden en vrienden) en de &uk die vrnuit deze sociale 
omgeving op hen wordt uitgeoefend om &cohol te Mnkrln. Vragen onxrent liet 
alcoholgebruik hadden hoofdzakelijk ktrekking op de w a k  voorafgaand a n  het 
ondvrangen van de vragenlij~st. Door middel van bivariate en multivariare anraiyses is 
nagegaan weke van deze kenmerken w a n  de sociale orngeving van Invloed zijn op de: 
wekelijkse dcoho8consurnptje van jongeren. 
Daar geslacht ook hier weer de klaizgfijkste variabele was in het verklwen van de 
variantie in de wekelijkse alcoholconsumptie, zijin de rnultivaiate andyses voor jongens 
en meisjes apart uitgevoerd. De frequenhe van bezoeken van openbra reinkgelegenhedein 
voor jongeren (cafgs, disco's en jongerencentra) bleek zowel voor jongens als voor 
meisjes s m e n  te gaan met een hogere weekconsurnptìe van dcoholisd~e &&rik, Ook hct 
drinkgedrag van de sociale omgeving, meer specifiek her regelmatig tot vasak drinken v w ~  
5 of meer glazen per keen door ouders of vrienden, vertoonde zowel voor jongens ds 
voor meisjes samenhang met een hoger alcoholgebruik in de week voorafgaand aan het 
invullen van de vragenlijst. Damaast  was &uk uit de sociale omgeving en de drinkgroep 
waarmee men meestal uitgaat voor jongens ook van invloed op de hoogte va11 het 
dcoholgebrlaik. Bij meisjes droegen de varj.abelen 'druk uit de omgeving en druk uit de 
drinkgroep' niet significant bij aan de verklaring van de hoogte vm het alcoholgebruik 
in de laatste week. Bij jongens kon op basis van de achtergrondkenmerken. de 
ultgaansfreiquentie, het drinkgedrag van ouders en vrienden en de diaectc of indirecte 
druk uit de omgeving een hoog percentage van de variantie (38%) in de hoogte van de 
weekconsumptie van alcohol worden verklad.  Bij meisjes was het verklaarde 
percentage in de variantie iets lager (33%). 

In het negende en Ictatste SioofirSruk worden de resuluten van de s~udie allereerst kritisch 
geEvalueerd in het licht van de doelstelling en de cenaale vraagstelling. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de methoiodo1ogische kwaliieil van de studie en de 
theoretische significantie van de bevindingen. Tenslot~e wordt de maawchappkxlijke 
r ie lerm~e van de resultaten van dit onderzoek ~inegeiliicht aan de hand van suggesties voor 
maaeegelen en activiteiten die in bet kader van een preventier alcohoihleid t.a.v. 
alcohalmisbruik bij j~angeren kunnen worden opgezet. 
De studie geeft antwoord op de centrale vraagstelling in het onderzoek: war is de invloed 
van aspecten van de drinksituatie (drinkgroep en sicaclale omgeving) op het drinkgedrag 
van adolescenten? D a m e e  werd tevens de dloelstelling van het. onderzoek, heit grondig 
analyseren van de invloed van de drinksituaue, gerealiseerd. 
F3re theoreirische uitgangspunten uit de hoblem Behaviar Theory en de Differentlal 
Association Reinforcemerut Theory, die als richt3ijn voor de keuze van de variabeien en 
de gehanteerde oprationalisaties gefungeerd hebben, bleken goed bruikbaar. Vooral het 
concept 'differentid ncsociation%od goede aanknopingspunien, met nme ook bij het 
interpreteren van de uikornslterr. De resulkten die naar voren kwamen &n aanzien van 
de Invloed vm meer structurele en maherilele aspcten van de drinksicwatie (dag van het 
weekend en geluidsniveau) zijn nog niet eerder onderzocht. In het kader van siluationele 



intemenhes in dnnkgdegeïnheden bieden deze factoren mogelijke mknlopingspunkn. "o 
ook de resultaten die In d le  delen van de studie n m  voren komen sen aanzien van de 
verschillen in dr ikgdrag,  en de situationele factoren wan invlwd op dit gedrag, tussen 
jongens; en meisjes. In wgenstelling tor de kgenwoordlig stmds vaker gesignidecrde 
' t r e n d h m  gelijkheid in drinkgedrag lussen Jongens en meisjes, geeft onze studie 
vooralsrnog duidelijke sexe-verschillen aan. 
FJuggesae~ voor prevenbe, Interventie en matTegeien kunnen op basis van dit onderzoek 
op drie niiveaus worden gekrmuleerd. PreventiebeJleid op nationaal niveau is gebaar bij 
h c ~  beter am~chrijwen van doel- en risicogroepen. Uit het onderzoek komt op d i e  niveaus 
het verschil in drankgebruik tussen jongens eau meisjes naar varen. Voord jongens in de 
leeftijd vanaf 19 jam verdienen extra aandacht. Nie.t alleen vanwege hun (overmatig) 
&ankgebruik, maar look vanwege hck groter risico op dcoholgerela~eadc problemaitaek 
(rijden onder invloed, agressie). Met drinkgedrag van meisjes komt uit dik onderzoek als 
niet zorgwekkend naar voren. 
Op regionaal en locaal niveau kunnen ten aanzien van openbare drinkgeiegenheden waar 
veel jongeren komen, voorstellen voor een "aanti-alcohol' beleid geformuleerd worden. 
Promode van alcohol-vrij of 'light' bier (bijvoorbeeld als gratis consumpties opgenomen 
in het entreegeld), een prijsbeleid waarin alcohalische drank duurder is dan faisdrank, en 
een gratere variëteit aan fisdranken kunnen hiervan onderdeel uiijnaken. In jongerencen- 
tra kunnen damnast: nog activiteiten worden georganiseerd die samengaan met een laag 
alcoholgebruik. Op notoire drinkavonden zou door gewijzigde openingsuren van de bar 
of een hogere prijs van alcoholische dranken op die avonden, het alc~holgehrruik kunnen 
worden afgeremd. Rofessionelle jongerenwerkers kunnen een belangrijke funcde 
vervullen in her signaleren van overmatig alcoholgebruik, problematiek die hieruit 
voortkomt of enruee samenhangt, het bespreekbaar maken van al~oholproblemen en even- 
tueel het doorverwijzen van problematische drinkers naar het plaatselijke CAD. Hiertoe 
is nadere deskundigheldskvo'tdering van de jongerenwerkers en een goede samenwer- 
king inct de CCADl"s vereist. " 
Op individueel niveau tenslotte blijkt de sociale omgeving ook een cenirak i61 
vervullen in het drankgebruik van jongeren. Voerlichtingsaci~ivitejlen zouden zich ook 
rnoielen richten op het gezin en de sociale omgeving van jongeren. In dit opzicht zou het 
aan te bevelen zijn om voorlichting over verantwoord drinken zoveel mogelijk in die 
omgeving b laten plaatsvinden waar jongeren ook zelf drinken of met drankgebruh in 
aanraking kamen. Kennisverinieerdering lijkt meestal we! door voorlicht.lngsactiviteiterm 
te worden bereikt, geciragsverandefing echter niet. Sociale vaardigheden zoals weer- 
baarheid en de eigen inschatting, vm het persoonlijk weurnogen om ieen bepaald voor- 
nemen w i t  te voereii ("elf-efllcncyq) lijken een cruciale rol te spelen bij bet al dan niet 
aangaan van riskm& gedragingen zoals roken en excessief drinken door jangeren. 
Training in dergelijke vaardigheden zou dan ook tot naeer ge&agsveaandeH;ing kunnen 
leiden dan voorlichting gericht op kenriiswermeerdering alleen, tot nu toe heeft g e d m .  

Iii dit proefschrift heeft de anaiyse van de invloed van sitwaitlonele factoren op hei 
drinkgedrag epi de alcoholconsumptie van jongerera centraal gestaan. Dientengevolge zijn 
de suggesties en asrnkvelingen die op basis van de resultaten zijIn geformuleerd, 
noodlzdcelijkerwijs incompleet. Dat wil zeggen, zij zyn hoofdzakelijk gericht op het 



veranderen van de dhinksltuatìe, zij zijn nier af rr,zuwelijks gericht op het iiiidlvidw zelf. 
De geboden suggesties dienen dan look ais anogelijkheden voor een preventief aicohol- 
beleid voor jongeren opgevat te wolrden, niet als een overricht van het compiete sscala 
rzan preventieve activiteiten. Ter afsluiting dient nog een belangrijk punt te worden benra- 
drukt. &n preventief alcobolbeleid gericht ap  jongeren kan allieen maar effecUef zijn els 
het samenhangen ventaant. Smei~hangen, niet alleen tussen de verschillende ksiuurlìjke 
niveaus: de rijks-, provPnciale en locale overheden dienen een owereenkomsdg beleid te 
voeren, mam ook ten aanzien van instrumenten die gebruikt en doelgroepen die ki-~aderd 
worden. Wettelijke maatregelen dienen zoveel mogelijk in dezelfde periode als 
educatieve interventies en ~ooslichtingsprogramma~s te worden uitgevaerd. Alcolialvoot- 
lichting gericht op adolescenten aileen, terwijl volwassenen hun drankgebruik niet veruv 
deren en reclame, verkoop, distributie en prijs niet worden aangepakt (d.w.z. de aan- 
bodzijde), kan weinig effect sorteren. Kortom, het terugdringen van overmatig al- 
coholgebruik en de daaraan gerelateerde problemen, zowel En het algemeen, als by jon- 
geren, vereist een coherent beleid waarbij diverse overheidssectoren (locaial, regionaal en 
nationaal alsmede diverse depmementen) betroeen dienen te zijn. 


