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In dit proefs~hnft~ wamin alcaholgebmik en aan alcohol p l a t e e r d e  problemen 
worden ondemcht in relatie tot versichillende aspecten van de levenslonop en naar 
geslacht, zijn globaal &ie delen te onderscheiden. Het eerste gedeelte bevat astikelen 
over ontvlfikk-elingen in a&coPldgebmik h de loop van de jaren, zoals geregis@eed 
door middel van verkoopcijfers, maar vooral door survey-onderzoek. In Nederland 
zijn sinds 1948 surveys gehouden bij steekproeven uit de algemene bevolking. In het 
tweede gedeelte zijn artikelen opgenomen die ingaan op al~oholgebfuik in nelatie tot 
specifieke, aan geslacht en levensfase gebonden rollen. Wet derde deel bevat artikelen 
die een vergelijking maken tussen oudere en jongere proibleem&i&ers. Alle drie de 
delen van het proefschift zullen hierna kort worden besproken. 

In de onmikkeling van heb alcoholgebruik in Nederland sinds de j aen  "01 zijn 
twee penoden te onderscheiden. Tot ongeveer 1980 was er sprake van een zeer sterke 
toename van de per capita consumptie vanr alcoho1 in de vorm van bier, wijn en gedcs- 
tilleerd. Sinds 19801 is het alccrholgelbrwik gestabiliseerd en er is zelfs een kleine dading 
opgetreden, die echter in geen verhouding staat tot de stijging van eerdere jaren. ]In 
dezelfde penode deed zich een drastische verandering in de leeftijdsopbouw van de 
Wederlandse) bevolking voor, die bekend is onder de namen 'ontgroening' en 'vergrij- 
zing'. Een andere verandering die zich voordee~d in de samenleving betrof de positie 
van vrouwen. Het aantal kinderen per vrouw is sterk gedaald, de leeftijd bij gebo~orte 
v-n het eerste kind sterk gestegen. Tegelijk hebben grote aantallen vrouwen zich op de 
arbeidsmarkt begeven. 

Een van de eerste onderzoekswagen van het project was of degenen, die begonnen 
zijn met drinken in de periode van sterke stijging van het alcoholgebruik, ook op 
latere leeftijd door zouden gaan met relatief 'maarWinken. Dit zou op korte temij~n 
kunnen leiden hot een extra toename h het aantal oudere "robleerndrinkers', bovenop 
de  toenme die al venvacht kan worden op grond van de vergrijzing vm de bevolking. 
Uit de gepresenteerde andyses blijka echter dat van een dergelijk 'cohort-eEect' geen 
sprake is. En alle 1eeftijdskategorieEn was sprake van een stijging van de ze1fger;appor- 
teerde consumptie, die in hoge mate overeenkomt mek de trend in de per capita con- 
sumptie (verkoopgegevens). Er was dus vooral sprake van "eriade-effect'. Een afzon- 
derlijk aspect van drinkgedrag wordt gevormd dmr het niet-drinken. $Iet percentage 
niet-drinkers is in Medeslmd zeer stabiel in de tijd en het blijkt vooral met leeftijd 
s m e n  te hangen. Het percentage niet-dWers bereikt in alle jaren waarin het onder- 
zaek werd gehouden een minimum in de leeftijdskatega tussen 20 en 30 Jaar, 
u i m a  het toeneemt met de leeftijd. In de jongste leefiijdsgroep is dus een kategorie 
die pas na het twintigste jaar alsnog zag beginnen met drinken. A1 met al lijkt er geen 
reden voor grote ongerustheid met betrekking tot he& drinkgedrag van ouderen in de 
komende decennia, gegeven de afwezigheid van cohort effecten, de licht dalende 
trend in consumptie en die stabiliteit in het percentage niet-drinkers. 

Speciale aandacht is ook gegeven aan verschillen tussen mannen en vrouwen. In 
een eerste &end-analyse bleek dat onder vrouwen, met name in de oudste l~eeftijdskate- 
@oneën. de stijging van de alcoholconsumptie was voortgezet, ook nadat de stabiiise- 
ring in de totale per capita consumptie was ingezet. Dit zou kunnen duiden op een 



systematische verkcl~eining van de verschillen in drankgebruik tussen m m e n  en 
vrouwen, hetgeen in ovmeenenstemhg zou zijn md de zg. convergentie-lniypothese. 
Deze uit de VS afkomtige hypothese voorspelt dat vrouwen, naarmate zilj meer 
overieie&omst met m m e n  gaan vertonen in hm positie in de samenleving, ook meer 
overeenkomst met mannen mllen gaan hij gen in termen van criminaliteit, en gebruik 
van alcohol en drugs. Aan de hand van een beschrijving van concrete veranderingen 
in de maatschappelijke positie van vrouwen, ten aamien van werk, relatie, gezin, en 
kinderen, zijn een aantal specifieke hypohesen gefomuleerd welke getoetst zijn aan 
de ter beschi&ing staande survey gegevens. Enige convergentie werd gevonden in de 
gegevens voos de tweede helft van de jaren '"X. Deze onmilnkelling bleek bij nadere 
bes~hauwing vooral gebaseerd op een daling in het alcoholgebruik bij hoger opgelei- 
de mannen enerzijds, en een stijging bij vrouwen boven 40 jans anderzijds. Voor deze 
laatstgenoemde groep geldt dat het gaat om wouwen die traditioneel (zeer) weinig 
alcohol gebruiken, en van wie het gebruik zeer matig genoemd k m  worden. Hieruit is 
geconcludeerd dat er geen reden is voor speciale preventieve maatregelen gericht op 
deze groep, hoewel een voortgaande stijging van consumptie toch wel zou kunnen 
leiden .tod een toename van aan alcohol gerelateerde problemen. 

In het tweede deel van het proefschrift staan sociale "rollen' van mannen en vrou- 
wen centraal. Twee perspectieven werden gehanteerd: roltheorie en attitudes ten 
aanzien van de rollen van mannen en vrouwen. De vem7achting was dat verschillen in 
alcoholgebruik tussen mannen en vrouwen kleiner zijn in groeperingen waarin nou-  
wen en m m e n  in meer algemene zin worden gezien als gelijken in rechten en plich- 
ten. Daaroin werd een meetinstrument 'Houding ten aanzien van vrouwenemancipatie' 
opgenomen in een studie onder de algemene bevolking van de provincie Limburg. Uit 
de resultaten bleek dat mannen met een traditionele benadering van vrouwenernanci- 
patie minder vaak geheelonthouder zijn en vaker grotere hoeveelheden alcohol gebrul- 
ken (meer dan zes glazen). Vrouwen bleken juist minder consumptie .te rapporteren en 
vaker niet te drinken. Het ging echter om marginale verschillen. De attitude ten aan- 
zien van vrouwenemanlcipatie h a n g  eerder samen, met de keuze al of niet te drinken 
dam met het cansurnptieniveau onder drinkers. Wet effect vain basisleemerken als 
leeftijd en sociale klasse op sekseverschillen bleek slechts voor een zeer gering ge- 
deelte gemedieercl te worden door verschillen in attitude Ren aanzien van. vrouwene- 
mancipatie. Een model afgeleid van roltheorie wordt slecht marginaal kinvlaed door 
de opname van attitude ten aanzien van vrouwenemancipatie. Roltheorie blijk een 
aanzienlijk belangrijkere verklasende factor te zijn. Roltheorie is gebruikt bij het 
uiteenleggen van verschillen tussen m m e n  en vrouwen en d s  analysekader voor de 
levensloop. 

Binnen de roltheorie worden positieroll~en onderscheiden van 'strirusrollen~ welke 
gerelateerd zijn aan elementaire eigenschappen van individuen, zoals geslacht, leeftijd, 
ethiciteit, sociale status, etc. Zoivel status- als positierollen zijn theoretisch van 
belang voor de studie van alcoholgebmik. Statusrollen zijn gerelateerd aan bepaalde 
1eefsti.i len. wambimen alcoholgebruik In zijn verschillende aspecten, zoals de keuze 
van soorten &m&, de gelegenheden waarbij gewoonlijk wordt gedronken en ook de 
luaeveelheid die bij een gelegenheid wordt genuttigd, een rol kan spelen. Sratuisrallen 



bleken van belang bij de studie van sskseverxhillen in alcohoigebmik. Bij de rmsiyse 
van ~esch i l t en  -sen m m e n  en m u w e n  werd am%rdelUk venvacht $81 deze 
verschiiien zouden afkernen met oudere Iwfhïd. Dit bleek e ~ h t e t  niet het geval. W d  i s  
sprake van kleinere sekseverschillen in alcohol@bmik onder muisen met een liogae 
sociafe sratus. Positierollen zijn vooral vim belang bij de a d i e  van aicoholgebruik in 
relatie tot de levens~oop. Vanuit een sociologische opriek wordt de Ievensloop van 
mannen en woutven gezien als een opeenvalging van ssaciak posities in vesschilmde 

w m m  =latie, gezin en =beid de Belmajksl;e zin. Am deze snciaje 
posEilie% zoals "ader'. "echtgmOle' of *afde~mgs~]~ef ~ i f n  bepadde venva&tiflgen en 
ve~lfchtingefi verbanden, die aangeduid svordea ais "positiemjlen'. Pssitberoilea zijn 
- \'ergieleken s t a ~ s ~ o ~ ~ e n  eerder gedefinieerd temen vm \ r e r ~ ~ ~ r d e i i J k k  
k d e n  en .nevii~htin~en, die zich meestal slecht verhouden met alcohalgebmik, 
Daarom werd vernacht dat een potere mate van maatschappelUke vermtwoordeIijk- 
heid, 101 uithg komend in een of meer positierolien, smenSaangt rnd leen lager alco- 
hoigebmisirk, Het brerbmd tussen positierollen en alcoholgebruik is i11 ddi proefschriR 
zowel cross-section-el ;isis Iong'imdireaat onderzocht. Met onderzoeken vsin verbmden 
in gegevens over een *dwmd~omneoEp" van de bevdking op een bepadd moment 
geeft infomatie over verschiflen tussen kateg~rieën personen. Dom m i d k l  vim 
longitudinaal onderzoek wordt de hjdsdimensie irmgebm~ht. Ook het effect v-n ver- 
anderingen in positierolfen op individueel niveau (rokrcamae'ies) kan dm warden 
ondeszocht. 

Het effect van verschil in positieroEJCen op alcoholgebrciak bleek te variÏ5re.n naar 
gesltxcfrt; en nam specifieke aspecten van 3~leoholgebmiEc. Vrouwen die gehuwd zijn of 
samenwonen blijken meer te drinlce~s dan andere vrouwen. Bij mannen is dit juist 
andersom: mannelijke t5jgewllm drinken meer dm gehuwde of samenwonende 
mannen. De achtergrond van dit restiltaat wordt o n ~ m i j f e l d  gevormd door het gepe- 
ven dat m m e n  een veel hoger gemiddeld ~IcohoIgebnilk kennen dan vrouwen. 
Een eFrFect vatn het hebben van werk- werd gevonden bij mannen: m m e n  met een baan 
drinken wiitin1ijk meer d m  mannen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Tevens 
werd onderzocht of er verschil tussen sociale posities bestaat in negatieve gevolgen 
van ralcoholgebmik, ionder constanthouding van het volume van allcohalgabniik. Bij 
m m e n  bleken dergelijke eiTecten voor te komen: m m e n  die kinderen hebben en 
m m e n  m& ieen baan hebben minder last van nadelige eEecten van aIcohoIgebmik 
d m  ;andere mannen, ook als die evenveel alcoholi gebruiken. 

Bij de longitudinale analyses wad een onderscheid gernaab tussen ralkarnsities op 
jongere en op oudere leeftijd. Deze analyses lieten zien dat mensen die trouwen edof 
khdmen krijgen minder gaan drinken. Bij transities op oudere leeflij d is als regel 

van het valies van soeide posities door pensionering, vertrek van kinderen uit 
de rndcrlgke woning en h& overlijden van de partner. Db~li. Sommige onderzoekers is 
gesteld dat d a e  gebeunenissen een risico vmr verhoogd alcabalgebmik. De resulta- 
ten vvan deze srndáe lieten echter zien dat aerder het tegenovergestelde geval is: 

verlies van sociale rollen lijkt g e p a d  te gaan met minder drmkgebmik. 

Het derde deel van het pr~eiEschriEt behandelt het thema alcohal en Pevensfafasc met 
de nadruk op mensen die in behandeling zijn voor problemen met alcohol. Door 



omstandigheden zijn in deze laatste studies alleen m m e n  opgenomen, en moest een 
vergelijking naar geslacht achtenvege blijven Hierbij staat de vraag centraal of oudae 
probleemdrinken een specifieke groep vamen in temen van aard en intensiteit van 
de problemq a i h t e r p d e n  en noodzakelijke behandeling. Hiertoe werd eni 
vngelijkhg gemaakt nissen cliënten van het Consultuiebureau vmr  Alcohol en 
andere Dmgs (CAD) van 50 jaar en ouder, en clii-nrten uit de modale leeftijdskatego- 
sie, van 330 tot 45 jaar. 

Verscbijlen wssen beide tgoepen in temen conshl~ni~tieniyeaai, fiequentile wan 
drinken, en am alcohol gerelateerde probliemen bleken parallel leperri aan 

r;aissen jeef i i jds~epen in de algemene bevolking, zij het OP ~ ~ i e n -  
hoger niveau, Ouderen drinken minder &jongeren Rn hebben tweneens minder 

In Rel bijzondet. audere cliiënten die rapporteerden latere leefidd te z$n 
begomen m a a r  dri&en, bleken minder vaak a f i e ~ i n g  te ondeminden hun 

Em anvemacht resultaat WW dat er geen verschil was ia alcohol 
ooegesl;heven gezondheidsklachten. 

Qpvallende overeenkomsten werden eveneens gevonden in de lengte vm de 
behandelingscmi&re, en in het m t a l  juen dat was verstreken sinds de cliënt silcbzelf 
realiseerde een alcoholprobleem te hebben. Zowel oudere als jongere cli~nten zeiden 
dat er verschillende jaren verstreken tussen het moment dat rnen zich realiseert een 
alcaholprobleem Xe hebben en de eerste int&e voor behandeling. N a m a t e  dit rna- 
ment meer recent was, bleek de periode die verstrijkt voordat tot behandeling wordt 
beslatew overigens korter. 

In deze studie werd speciale aaradacht besteed aan de dri&carrikre w a n  deze CAD 
clilenten. De data hiervoor werden verzameld door middel v m  een retrospectief inter- 
view, de Lifetirne Drinking History, wamin het ailcoholgebmik globaal wordt gevolgd 
over het hele leven v m  de respondent. Hierbij wordt de drinkcamikre in fasen in- 
gedeeld, welke gemarkeerd worden door gebeurtenissen, die n-zr het oordeel van de 
respondent zijn dr inkgehg hebben behvloed, In deze vergelijking werden niet alleen 
audiere CAD clienten en hun tegenvoetew uit de modale leeftijdsgroep betnokken, 
inaar eveneens een groep ouderen uit de algemene bewolking met een. &i&padroon dat 
niet gepaard g a t  met problemen. 

Vergeleken met jongere probieemdnnkers rapporteerden ouderen minder fasen in 
hun drinkctwikre, latere leeftijd waarop men voor hef eerst met enige regelmaat ging 
drinken, en latere aanvang vain m a a r  aalcoholgebmik. 

Er bleek een onderscheid gemaakt te kunnen worden in a d e r e  cli@nten met een 
Moege en met een lak aanvang van het alcoholprobleem. In de literatuw wordt gesug- 
gereerd dat alcoholproblemen die op letere leeftijd hun aanvang nemen v a  gerela- 
teerd aan swess door levensgebeurtenissen op oudere leeftijd, zoals verlies 
baan en ov er lies van partmer. Daarom wordt wel gesproken van 'reactief 
~r~bleemdnnken'. De audere probleemdrinkers met late aanvang v a  het alcoho~pro- 
bk%m wwen relatief vaak van mening d a  hun a l c ~ h o l p ~ o b j e ~ ~  o n u m  was 
samenhang me< een echtscheiding of andere negatieve l e ~ e n r g ~ b ~ ~ r < ~ ~ & ~  zaals over- 
lijden & P m e r .  Opvallend was dat de eerste fasen van de dnnkcarrière van 
Oudere probleemdrinkers met een vroege aanvang sterk overeenkwam met de 
dnnkcarriere jongere ~mbleemdnnken. Bij oudere probleemdrinkers met jate 



aanvang ibleek de vroege drinkcamiere sterk overeen. te komen m a  die van leeftijd- 
genoten met een 'ga~~gbmVdrinkpa&oon. De conclusie k m  worden getrokken dat er 
een p e p  oudere probleernQinkers met late aanvang van het alcoholprobileem bestaat. 
Deze groep vertoond tekenen van 'reactief probleemdriraken. en onhvikkellde ernstige 
alcoholproblemen bij een relatief lage consumptie. Deze groep h mmogelijk belang 
hebben met een specifieke benadering vanuit de hulpverlening. 




