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Schadelijk gebruik van alcohol staat wereldwijd in de top vijf van risicofactoren die 

tot ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden kunnen leiden. Het alcoholgebruik	  is	  

stabiel	   of	   neemt	   enigszins	   af	   in	   de	   ontwikkelde	   landen	   en	   neemt	   over	   het	  

algemeen	  toe	  in	  ontwikkelingslanden.	  In	  Vietnam,	  een	  ontwikkelingsland,	  is	  het	  

alcoholgebruik per jaar onder personen van 15 jaar en ouder (zowel geregistreerd als 

niet-geregistreerd) drastisch toegenomen van circa 1,6 liter in 1990 tot 6,6 liter in 

2010 (een toename met 412%).  

Universiteitsstudenten (doorgaans tussen de 18 en 25 jaar oud) bevinden zich in een 

overgangsfase op weg naar volwassenheid en onafhankelijkheid. Deze periode wordt 

vaak gekenmerkt door toename van risicogedrag, zoals een buitensporige 

alcoholconsumptie. In veel studies in ontwikkelingslanden is gebleken dat 

universiteitsstudenten de neiging hebben om meer en zwaarder te drinken dan hun 

niet-studerende leeftijdsgenoten. Dit onderstreept de noodzaak drinkpatronen en de 

gevolgen daarvan alsook de belangrijkste voorspellers van het alcoholgebruik van 

studenten in kaart te brengen en effectieve preventiestrategieën te ontwikkelen. 

In deze dissertatie is het PRECEDE-model gebruikt als een kader om de 

determinanten van het drinkgedrag van studenten te bepalen op zowel individueel als 

omgevingsniveau. Er worden vijf studies beschreven (hoofdstukken 2-6) die op basis 

van een cross-sectioneel ontwerp en zelfrapportages niet alleen drinkpatronen hebben 

onderzocht, maar ook de gevolgen daarvan, sociaaldemografische factoren en 

relevante determinanten. Daarnaast is de gecombineerde invloed van de 

verwachtingen van en de motieven voor alcoholgebruik onderzocht, evenals het 

verband tussen twee soorten individuele cognitieve determinanten en alcoholgebruik 

(hoofdstuk 5). In de studie in hoofdstuk 6 is het gecombineerde effect onderzocht dat 

individuele en omgevingsfactoren op drinkgedrag hebben. De data zijn verzameld 

tijdens studies (hoofdstukken 2 tot en met 4) onder studenten medicijnen aan de 

Medische Universiteit van Hanoi (Hanoi, Vietnam). In de hoofdstukken 5 en 6 

worden de data beschreven die zijn verzameld in vier verschillende geografische 

clusters in Vietnam: i) Hanoi (HN) in het noorden van het land (de politieke en 

culturele hoofdstad met een centrale, landelijke verzorgingsfunctie); ii) Ho Chi Minh 

(HCM) in het zuiden (de meest moderne stad met een centrale, landelijke 

verzorgingsfunctie); iii) Hue in het midden van het land (een historische traditionele 

stad met een provinciale verzorgingsfunctie), en iv) Buon Me Thuat (BMT) in de 
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hooglanden in het zuiden (een stad met een provinciale verzorgingsfunctie in een 

afgelegen regio). In elk van deze clusters zijn data verzameld van at random 

geselecteerde groepen studenten van verschillende faculteiten (medicijnen, economie 

en technologie). 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de prevalentie van het alcoholgebruik beschreven. 

Meer dan de helft van de studenten had in het voorafgaande jaar alcohol gedronken 

(hoofdstukken 2 en 3) en de prevalentie van het drankgebruik was onder mannelijke 

studenten circa twee keer zo hoog als onder vrouwelijke studenten (hoofdstuk 3). 

Geconstateerd is echter dat studenten niet frequent drinken (minder dan één keer per 

maand voor vrouwen en ongeveer één keer per maand voor mannen) (hoofdstukken 3 

en 6). Studenten in Vietnam nemen doorgaans drankjes met een gematigd 

alcoholpercentage (bier, wijn) en consumeren gemiddeld 2 -3 standaardglazen per 

keer (hoofdstukken 3 en 6). Bij 12,5% van de drinkers is een AUDIT-score van ≥ 8 

(een indicatie van problematisch drinken) vastgesteld; het is voor mannen 14,3 keer 

waarschijnlijker dat zij een AUDIT-score van ≥ 8 hebben dan voor vrouwen 

(hoofdstuk 2). De frequentie van meer dan 6 drankjes per keer (binge drinking) en de 

frequentie van alcoholproblemen onder deze studenten was echter minder dan één 

keer per maand (hoofdstuk 5). Deze bevindingen wijzen erop dat veel studenten in 

Vietnam alcohol drinken en dat er aanzienlijke verschillen in zwaar alcoholgebruik 

bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Over het algemeen drinken de 

studenten echter niet vaak of veel.  

De gevolgen van het alcoholgebruik voor drinkers en voor anderen worden nader 

toegelicht in de hoofdstukken 3 en 4. Van de vijf verschillende soorten schadelijke 

gevolgen ondervond 75% van de drinkers er minimaal één en circa een vijfde van de 

studenten gaf aan last te hebben gehad van ten minste drie soorten schadelijke 

gevolgen. De meest voorkomende  schadelijke gevolgen betroffen directe gevolgen 

zoals 'controleverlies’, ‘acute gevolgen’ en ‘terugtrekkingsgedrag'; het minst 

voorkomende schadelijke gevolg was 'sociaal conflict'. Mannelijke studenten 

ondervonden meer schadelijke gevolgen dan vrouwelijke studenten. Wat schadelijke 

gevolgen betreft die door anderen werden veroorzaakt (hoofdstuk 4), hadden de 

meeste studenten ervaring met minimaal één niet-lichamelijk schadelijk gevolg in het 

voorafgaande jaar. De prevalentie van niet-lichamelijke schade was twee keer zo 

hoog als die van lichamelijke schade. Ongeveer een derde van de populatie gaf aan 
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drie tot vier soorten niet-lichamelijke schade te hebben ondervonden en ongeveer een 

tiende rapporteerde twee tot drie soorten lichamelijke schade als gevolg van het 

drankgebruik van anderen. De kans op beide soorten schadelijke gevolgen door het 

drankgebruik van anderen was groter voor studenten in de kleinere steden (Hue en 

BMT) dan voor studenten in de grotere steden. 

Leeftijd, sekse en andere sociaaldemografische variabelen bleken een voorspellende 

waarde voor alcoholgebruik te hebben. Oudere studenten (≥ 22 jaar) rapporteerden 

bijna twee keer zoveel te drinken als jongere studenten (≤ 22 jaar). Mannen bleken 

veel vaker dan vrouwen drinkers en zware drinkers te zijn en hadden ook meer 

alcoholgerelateerde schade ondervonden. 

In hoofdstuk 5 wordt het verband onderzocht tussen alcoholverwachtingen, 

drinkmotieven en het resulterende drankgebruik. Het coping-motief had de hoogste 

correlatie met alcoholgebruik. Gebleken is dat onder studenten in Vietnam het 

verband tussen alcoholverwachtingen en drankgebruik wordt beïnvloed door de 

drinkmotieven. Hoewel Vietnam wellicht een andere drinkcultuur kent dan de 

westerse landen, blijkt uit deze bevinding dat ook in dit land de motieven voor het 

drankgebruik uiteindelijk bepalend zijn voor de alcoholconsumptie. 

In hoofdstuk 6 is een model met twee niveaus getest om in kaart te brengen welk 

percentage van de variantie in het alcoholgebruik per gebeurtenis wordt verklaard 

door variabelen op individueel niveau (waaronder drinkmotieven en leeftijd) en op het 

niveau van de context van het drankgebruik (op basis van 10 contextvariabelen). De 

duur van het drinken en coping-motieven vertoonden de hoogste correlatie op het 

niveau van de context van het drankgebruik respectievelijk het individuele niveau. 

Wanneer in een en hetzelfde model zowel de drinkmotieven als de context van het 

drankgebruik in aanmerking werden genomen, bleek bovendien dat die context per 

gebeurtenis meer variantie in het alcoholgebruik verklaarde dan de motieven voor het 

drankgebruik. Deze bevinding lijkt erop te duiden dat mensen hun drinkgedrag aan de 

context aanpassen. 

In het laatste hoofdstuk worden onze conclusies besproken, evenals de sterke punten 

en de beperkingen van de studies en de implicaties voor toekomstig onderzoek. Er 

wordt een overzicht gegeven van uiteenlopende aspecten van alcoholgebruik onder 

Vietnamese studenten in verschillende regio's. De resultaten in deze dissertatie 

vormen een bevestiging van de motivationele theorie voor alcoholgebruik die 
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ontwikkeld is op basis van studies in (voornamelijk) westerse landen. Uit de hier 

gepresenteerde bevindingen blijkt dat er interventies nodig zijn op zowel nationaal als 

school-/universiteitsniveau maar ook op individueel niveau. Op nationaal niveau zou 

in het alcoholbeleid de nadruk op beperking van de beschikbaarheid van alcohol 

moeten liggen, bijv. via een vergunningensysteem voor de verkoop in de detailhandel, 

hogere accijnzen op alcohol en regulering van de openingstijden/openingsdagen 

waarop in de detailhandel alcohol verkocht mag worden. Op het niveau van scholen 

en universiteiten zouden de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik meer onder de 

aandacht moeten worden gebracht door voorlichting en/of via meer informele 

internetkanalen. Op individueel niveau zouden de AUDIT-test en drinkmotieven 

gebruikt moeten worden om studenten te screenen die alcohol drinken en daardoor 

risico's lopen, teneinde de meest adequate interventie toe te kunnen pass




