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Dit proefkchrift is lizi resultaai .~.:iiï een longitliciii~nle st~iiiic tiaar driiiilgedr~ig, LLICDIIOI
gerelaieerde probleiiicn ei1 I~tilp;rire'krli;r
\oor j>r»hlc*.iiidrinkrir t let i5 Ilct ccr-sile leiiiylcip~ild~
~ i z d e r ~ o eliaar
k alcoliolgrhnuY,, mei hltee rncctmomenteir, ~lriilcrde algcn~eircliel oiking ili
Neelerlaiuci. Voor de sludiec naar veranderii~gc~ain drinhgiidirig c11 ~ileolrol-gc~el'itrrsdc.
pi-obli-inen is een pcinel in de provincie I;-irrrbtirg gebruukt iiii dc Iccliildsc,xregiri~evain 16-09
jaar ten tijde vaal de ecrcte inetiilg (1980-irJX9. n-1 3-73 Voor de 4tu~Ije11~111rl ~ t r l p ~ t ~ e k g c d ~ : i g
71jn nianileui iii d c algcmeix ihcvolking niet cci.l.iioi:lbclir ,ilcohnl ~r~oblrilncui
\crgclckc.i~aurct
i~in~.rnrtilke
cliEiaten va11 hel Consilillatie Burea~a\(lor ."\coliiol en 2ndc.s~Drugs (CA!>) niel
alcuhul proble~iien(1'193194, ~ 1 2 9 ) [Iet
.
docl vabi her orrdcnzuek is tc onderracheii i11
Iloe\~erre c k e drie ishiies sociadl ~i.jl;-i bcpaald Vcnscl.icidcuïc strciologixcYie (Ilieoricbli i i j i - i
toegepast tcr rerklailrig cri interp~cttltie\/:in vcnrliidcirngrli i n daztil\gcdt:sg, I~eic~l1tzv1kkelcn.i
ei1
\oortíl~irenvan alcohol-gercletcerde probleiizcn en h u l p ~ ~ ~ c k e i !
De dspe I S S U ~ SL ~ J I Ioi~der*iocEiiin r Ier \tuciiex li1 de ceihic 5~riclicqaaii elc hcbcliiij\ iily c12
iiitcrpsetntie van .ceranclerai.igcn rii cl~iilkgeclrdg1111.ii leeftijd cai gcslaclil ceritr3~I l i l Iiot~iilsil~iE,
t u e e L ~ I I~ o i i c lde veiaizderingen iir driiikgecliag op Iict ,~ggirg;ial iaixcnri ,115 tlic o p
indivrdiueel niveaii oii~cler~uchtDe cfkcten vr111 Icef~i'gden geslriclil /ilrï i>ndciroclr~ztoi~rilc
ineidenulie ei1 ~Irroniciteit van diiriben [diiiili\em versus gcheclonii~c~iidii~g).dric
consunaptieniveau's (~vekelljks7, 14 en 21 sia~daarclglwera nier 10 gi. eiliaoiol) cn tl\cc
iicqv~entiesvair zwaar drinken (niraandeli.jks cnl wekelijks 6 ei1' mieei sinraclriustl gla/ena pcl.
gelege~inreid).
In dic tweede studie ic onder~ochi OT veramcleriiigeri ui irrllcii rricl bcttckikiilg tol
burgerlijke staat, werk en thiulis\riioriei~de kinderen bijdragon aun dc terklarii~y van
\ crai-rderdngcri i r i consutaipiieiiivcm eii tneq~ientie1,311 7wa:ir di-iiikcia. !n hoofdstuh drie ~ljoidc
etlcereoii vair rollraiisiiics undcr~uclntdoor rieii kcigclij kziig van lacriz dic ccii rol li ctlit~iciin~ril
I~emdic een rol hlelden cn \ a i r Iicn die szii rul Licgcii inel Picil dat ~i~oliclcr
d c ~.ol171ezcni 1:ezr
lii~iangrgkc leidiaad Ivoor dc cip~cl
het on~1ci-f.oeL
CIC ~r)IEh~oi.~i:
V ~ l g c i i sclc r t ) l l l i ~ ~ ~ i i c
~ o a l scine nzct naiic nn Iroofdstuh 1 cri 3 i \ ~i~~cci-uyei-/et,
/tlllcri perstatitbiitl1e3. brjvooni,celrl. cl*:
p a n n e l ~ o l ,!heikral of ouderrol Iicbhen, geneigd l i j n 1i71iidc1.I C ilrii~L~iiIk 1(11\~eri~~iclitirigcn
win dezc rollen brpeskce~de iarntc en inieiusircil \ m biet LIr~ijkcii.I J c r ~ i ~ ~~~o cn rdic t~. l c r .1011e11
'~
Iicb eer1 i~iiildcrgc5triicttlreerd dagelijks 1c\cii en *uilloiii tlanrtrii~~11cciilii~uLc~~.
o i ~ d c r~jndcrc
~>nldillc3lriilkcii ~vordtgebruikt oom de dag tc sle-uc~~ireroirIlc I i ~ ~ ~ c r t l - riaizuir
c s c ~ de/c tJ11co1.i~:
~ i i 1 i - 1 drii pes5ilineii dne c.ei1 roi \erliezen ~ c i iuciiui.l.iic:
i
iir cnia5uinlpile cii ri+,i,ii cliiirkcn hicir /ieti
chr dut persoircn die cel3 rol kri~geiiieen daling in ~roin.;ui>~l-it~e
cii ~ s c ~ / ~ i c nzarr
l i c zwriur druiiikrrau
/u! leiu aairgex en.
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cvplor~tief Her onder~ocknaar de effccterj van driinkcontexten en irspecten van drrnkgcdrag
mdcsi dan currsunlplle of rwmr drinken is van recente d a i ~ i m Over het algemeen-i
ondcn-steunen dede saudres dal drjnkpaíronen (dnnkgedrag anders d m geinaddelde coïrswnptrii
perr dag, consumptie per week of frequentie van r w w drinken) van invloed zijn o p d e
~ n w c ~ i y h e ivan
d drankproblemen. In het onderzoek naar de el'kcten vani scaciiale kanditres
wordt verwachi dat de negaricve (en positieve) conscqzacnties van alcoE~olconsumprle
verschilleri r.raar gelang de iiaciale condities, De sociale condities die zljau onderzocht zijn
ia-eí'tljd, geslacht, ouderschap, sociale statuls, burgerlopkc ctaar, wcrk en drinkgedrag van de
ouders laeir de drinker nog thwic woonde. Zo.l~eU de incidentie als choniciteit van
drairkprioblemen zijn oridolrzacht in hoofdstuik vier
SII de vierde studie is onderzocht of problemen die kunnen morden gekeilschetst als
a3cuhol-yerelatccrde verliezen en het al dan nier bezitten ltan sacia8e hu~lpbrormen kunnen
br ldrageaa aan ele verklaring van bulp~ockgedrag.Wel wordt verondersteld dat drcmkproblen~en
die een (mugclijk) verfles irnl-iliceren beter kunnen werklarei? waarom l-iulp wordt gezocht dan
xogenaatndc syinptomeil van drankgebruik eiz de kequentie ven dronkenschap of kater. Met
ri~inme het verlies van werk, ge~onidheiden sociale waardering door dri1.18igcwaoritcn, zijn
bcrcl-irruwd als ii~dlcatoren van itlcohol-gerelateerde verlieren. Bepnaldc kenmerken vapi
drinkers kilinl~en worden beschouwd als Iiulpbrorinenr die van inbloed ~ i j r io p de kosten e n
batcia van hulpzoeken. Dcze kcnir~erkenkunnen warden bcsclzovwd als 'sociaal kapitaal': d e
Irulpbror.riien uergei~iakkelijkcn het voortzetten van her riskante drinkgedrag en l.iet vermijden
ban hitlp. Als poteritikle l~ulpbrunnenz;jn beschouwd betaald werk, leeftijd, gehuwd ~ l j n ,
sociaal-econc~misclie status en een ('nai')sociaal nelwerk waarin veel wordt gedronkeil.
I-lnlp~oekcnis onder~acl-itin hoofdstuk vqjl'door middel van een vergelijkiaig
nianruelijkc
probleeindrii~kers die voor liun draiikpiobleinei~professionele hulp l~ebben gezocht sinel
inanrieli-jke pn>bleemdrinkcrs in d e algemene bevolking die geen professionele hiilp hebben1
gezoclit. Door Inct geringe aararal vro~iwelijkccluoiaische probleemdrinkers in hei panel was hel
niet inogellijk hulpzoekgedrag van vrouwen te ondcrzoekcii.

De ilt rjjrned urnrr EcvJtiJtE, gr.xlncl~trw roclfrrk roI16rn op dri~~ikg~clrag
I k icsul~aten op llec aggregaat niko laten dieli d31 biij zowel mannen als vrouwen hct
pcaccnlngc tlsinkci-i5 is afgeiauiaieui. De chroniciiieit van dri~ikcnis hoger bij juilgcreil dan bij
ntidcrcil c11 Zrcl positieve ierbnnd iusseii gelieelonthaudiiilg ei1 leeftbcl iis sterker bij l i l r ~ u ~ e n .
Voet v i o i l ~ . c nwordt een negatief verband gevondeli lussen rmicldcmtie van drinken en lecfiijd
Atilnyeziei~dc niirecste i~zai~nen
ten) trjdc van de eerste meting drli~heuswarei koiii de inciidcl~tic
bielai li.eft~jdirict wordcn lastgesteld
\V:,( bctrcl'l chroniciteit vmr coilstr~i~piic
wcrd rilleen voor ole mmneii een verband
gcvcrnden v m r het 2 1 glazen of mecr clrinken met ieeftij~d.Die chronicireit was het leiagst op
o~is8cicleeïlnjd. In ~cgenstellitzgtot chnonicitert wordt voor iiicideirtie van cut.ysilniptte een
~liirtlcl~jk
Iceliijdsgebwiïdciz patroon gcvoniden. De ítlgemeu~etrend i s dat iilcidentie Ilet hoogst
is crirder longeren clil iifileerrit op oudere lecflrjd. De resiritaien laten zien dut kleinre
\ c.nn~idcaingenop I I C ~ Llggregaatiiiveau sailaeilgaail met grote \rersclzn~vingenop hel incllvidnele
aii~rc;ill.I3o~cndici1,7o\vci de inc~denlieals ci-irn~.iiieitcitis Iiolyer bij maruneli dan bij vrouiuleia,

het verband n.iet leeftqdi is bij vrnuwen sterker er1 doet zich sterker gelde11 v005 incideirtic &UI

voor clironiciteit.
Bij maiini-n worden venaildennigeii in driinkgrdrag voor ccn klein deel verklaard doar
vera~idenngei?in sociale rollen Een aanzieuilijk deel van de \rer~rachtingcil rnoest \4ozïlcti
11 erwarperi. Met uitzondering vair de allerjongsie leel'ii~dsc:rtegor~
~irriiiii~deren
tiiù~nneizd ~ de
e
purtnenloi krijgen hun conswnuplie. De andere verdndet-iingen iii mllien ~ v a r iuet
~ i ~z.dn iilvBsed
o p drilikgedrag. Voos zwaar drinken laten dc resznlcarcn zien jonge inniirieli die dc ouderrol
kregen hun frequent~eval? zwaar drinken vei-ri~iilderden\:oor oudere iiann-iricii l i i b ; ~dii elTect
niel o p ie gaan. De andere rollrarisities wareia nret var1 iriz,lncd op dc ont\\ikkc!ii~g van zwnnr
drinken.
Ook buj vrouwen verklaren roltransities slcchrs een beperkt deel van de vernndesii~geriin
drinkgedrag. Zoals kerwaclat ging lzct krijgen vain de pul-nnerrol gcpaard inei eer1 daling iru
consuiizptie. Lwakke verbanden %erden gevondei1 voor zowel liet krygeil van de ouderrclil ~ i l s
wal1 d e werkrol. Het verlies vaii roller1 leidde niet tot enige vern~idcruiiyiii crar~sil~~~picic.
Voor
Lwaar drinken wraarei~de effecten van liet kri-jgen van de rai~dcrrolzii Iiei vciliezea var] de
pafirierrol .zoals verwacht. De ancierc roltralisities wsireri nlei \rail ;urui~vloednp zuuanr drinkcn.
DrafikprobfernenPR de ~ ~ v I ' Ovan
C ~ socink? condities. eti dri1i4ic.oi~ltxft.n
Vai-iwegc l.iet relatiel geringe aantal vrouwen die wcrdelr gekcrimerkt door incideiitie ol'
chroniciteit van pmble~xenis alneen een bivariate analyse veiricht. De data siiggcreïeir invloed
vaia diverse drinkcontexten op chroiiiculeit vatl. probleinei1 Eclater. slechts dc toei~arnevan
drinken in de i-imiddag en in de avorid zijn 1mogelijli van iz~vlned op het I-ionden
drankproblemei? Van de sociale coiidities vergroot huwen dc kans op renmissic van
drankproblemen lewiijl sanreilwonen juist de kans op Iïet houden1 va11 pt-oblcn~aerïlijkt te
vergroten. De incldelrtie van drankproblemen lijkt te wtrrdeni gestimuleard door ~ o w c liiet
vakes thuis drinken, het drinkcn iiz cafb's, restatlrarats, e d . het drilken in de i?anriddag, bri het
avondeien en In de avond. Desalniettemin lijkt heil. niet waarscliiji~lijk dat al d e m aspecten
dsaclwerkelijk van iiivloed zijn op de ontwikkeling \iala drsrnkproblenaen. De bivariaik analysc
yeefi daar geen ~xitsluilselover Vrouwcii op i~riddelhnreleeftijd of iniet een vadel dic WCY ecns
&waar dronk waren meer gcneiyd QIII problemen tir ~ ~ ~ ( w l k k e lSociitnl-economuiscIic
cn
stciios,
werk en het hebben van ~lzuiswonei~de
kinderen waren nici v:iii irivlued tsp 14c incideizlie of
chronioifelt van alcnlicml-gcrelatecrde problemen
Voor dc nzannei-i laat de riliwiliivariate analyse L I C ~ I dal ti rinkel^ 111tle ~lai~ricldag
,:/c kans o p
chroialsche drankprobilcn~eia vergroot terwgl d1inker.i b i j andere11 i~huis&ze hans \~ci.kleiiil
h4anneir inlet a~iders gekenincrkt door een relatief' hoge ircquenilie van clrunkciicchrip
rapporteerden vaker chronische claarukprobleinen. Duvcndiei~,Ilct krijgen vaii bctaaii! werk yaril
samen inct een kleiirese kans op chroi~isclrepsubiei-nen ~eswqjl hel arbcidsongesclrik~ ol'
~verLloosworden gepaard gcat niet een grotere kans op cEii.oniscl.ic prol~lerncri.l cilsluttc la een
wak positiei verband gez*onden vali eclilscheiding en cnrncliwcmeri inct clhronicitcil vali
probleriien.
Voor mannen 1s de kans om ~~roblerneil
tc ontwikkelen groter voor Ircn die iir de
namiddag vaak dronken Anderz~jdsi s de kans om probleinetu te ontwikkclciz Itliririci voor Ircn

mcb ecin jx~gcSrequerlti~van drinken bil het avondeten en "s aconds. Mainen o p jongere
I~cfiiic]rijn inecr gerlclgcl pr~>blemcnte onrwikkelen en. n14 laatstc. eeii zwak pos~l~e%verhai?d
rnct het krijgcri ~aiiiproblemen is yevoriden voor maniwn rnet ouders dne relatief waak dronken
bhllI'C13

Dei"L.ri.rir'natrtmvan krrlp;7zaeXen vo@rprobleen~d%Enke~~

De ~ciultatensuggereren dnt alcohol-gerelateerde verliezen een sterkere invloed hebben op
luulp~oskgcclrag elan andere indicatoieai lian drankprobleinein De effecten van sociale:
cnnscqucnties en gexon~tfl-ieid waren sieakcr dan de effecten van syniptoinen van
prohlecr~idrinkcn.De Iiequcnzie van dronkenschap of kater was geheel niet Lan iiiv8oed op
hulpmcken Prohleenndrii~kers op oudere Irefiljd en werklox- en arbeidsongeschikt@
prnblccimdri11ker.ahadden een prolere knr?s o p hiulpzoekeiï. Boveizdien worden de effecten vaui
strciale- crz gczondlicidsconseq~~entiesbcinvlocd door leeflljd De data suggereren dat cis
effccteii cal? deze conseqiucnt~essterker ~ i j nop oudeöc dan op jongere leeftijd. Omgeliuwde
~irobReetndrirukcrs,iii? de lage sociale strata of met een 'droog' sociaal netwerk hadden gcen
g~.olerckans op hulpmeken.

Coirclu.sier en dii~ciis;.~ie
Het nnrlrr7oek uiaar veranderirigenr nn drinkgedrag geel2 aai? dat deze i:imelqk sterk afhankelijk
71111 VQIY geslnclit cn Icef?ii.jcl De cfrcctcir van verniideringen ir-i sociale roller1 op cirin~kgedrag
LiIn niet eenduidig. I let liliees'r consisteril L V ~ Pde
I effecten van Iret kr(1gen van de partiler- en
uudcrioil op drilzkgcduag Beide rcaliraiisitics lijkcn lcn dele eeri daliilg in consuii~ptieof zwaar
dnnl<ciu le kurincni verklaren Tlet verlies van rollen Icidi nauwelijks tot enige vesaa~dering1ii
d~iiikpcdrrig.ticl n-ioeii dazlroiii worden geconcludeerd dat dc ineeste hypolhcsen die waren
algeleid uit de roltl-rcosie increien wordei1 vcrcvorpen. Dic rold.icorie zoals geforsnulcerci in dit
pi'i>efsclucifi leidt iaiet tot ren goede kerklarii~gvrin .rrcranderitigen in drinkgedrag Men kali
tri~clitcncleze rlleorie verder uit te mierken en tc speciiiceren. Ecl-iter, het i s %ellicht z i n ~ ~ l l c r
otii crrige 1101ir.s 1111 cle theorie tiie wel van belang lijken te zijn op te Deinen iiz een meer
iilgcrirccn vcililaringsunoclel
llc ~.csiiliniciivair het oi~deisocknnar iiicidcnlie en cliroriiiciteit \'dn t l l ~ o l ~ o l - g e r ~ I ~ ~ t t : e r d e
prolilcmcn slrgpcrereil clat drinkcoiiicxicn cn sociale coiidities heide van inbloed zijn. Met
.in~icic\voorcI~i1,LIG c0111exi i r a ~clrinken
i
en sociale eorldiiies bleinvloccfet~de ontwikkeling ei1
IICL \ / o o r t [ ~ c s t a~; ~~ ~é clrankpt.ol~lc13-1en
~~ ï i
onalhnnkelijk win het c o n s u ~ ~ ~ p t i e n ol'dc
i \ i i liequentic
vnr-t ~w;i;irdrinkci-i De iiivlucd van drioikecrntcxt is verklaard op twce iii~aniieten.Ten eerste, de
~0111cxtli>~liri,lll~licelede kaiis crp het oiltsl~iarivrin piroblcn~enen die karis verschilt bij\,oorkxeId
inliar gclaiag rilicir ihuis drinkt of in liei cnBë. '['en tweede, de conicït waarin ii1ei-i drinkt IS een
ai~derdcirl\':in de Ilewnsstijl die rncn Rueert een uitdraagt In het dagelijks leben. i<i>ert~jcls
kan lict
ro /11,1i dai cc11 bepnalde context van ctrilrken ir.i striltl is niet de lezrencslql en daarom
pi~c~bloiiiei~
oplevci-it .hi.idcrzijds kan de context zelf onclcrdecl zijin i a n een levensstiil inet een
giotcrc kans op pi ohleinen.
Werk, biiigerlijke staat, leeliijcl en drliikgedrag van dc ouders shin van iinvloed o p dc
I I ~ C ~ L ~ C I IOL'
~ L C«p
"
de clrronicileit rr,u> problci~ien Een verklaring is cirtt weëkla7cn of

rirheidsongeschik~enmogelijk woadi'll p c o n f i o ~ ~ ! e eI~I Id~ Imeer krntiek op hun driitikgiidrag \>c
werkPoosbeid km bijvoorbeeld geweren worden riali huri drirrkgrdrag A m dr: t~r~tlcir
k~inr,hcr
kr~.igenikan betadd werk berekeiri dat inen asna ~ l ~ l d k ? &
"sticialit
a~
erl~lictz~liigen'voldoti ei]
minder kritiek krijgt dan tioorheen. Eer1 andere \erklaring vooi 11c.t eHect van SWCL:LIL"
co~ld~ties
is dat het hierbi-! gaat om groeperli die verscP;illcir 112d e mdtc ~z.i;liìr-i711 rislccr'c Ircn>en nuiet ?~liiir
drinkgedrag.
Het onderzoek l.iaar hulproekgedrag laat ziet? dat pr41blzmeaa de primairc oorzank. riin v:it~
hulpzoeken maar problc~nelzdie een indicaric ril11 \\-air soc~nleof pezoiicil-ieidscoi~sequrntie~
zijn het bclm~grolksr.Onalha~kelqkt a n de ernst van de drankproblcri~enzljïl \+erkeiarieei eii
jongeren minder geneigd oin hulp Ie roeken. lillpoitlieseil c11tlzeorieëi~kunric11 rullt.cn tvorden
verworpen cri de invloed van \verb. en leeltild bewG/eii dzis iiiet dril deze twcc kci~meakeli
soc~ual kapitaal vorliieii waarnice inen Iiulpzuckeil knix 1fcrm1jdc.11 of c!rÙtikgedmg kcui
zaortzetten. De resultaten geven wel aai? dal dit ~nogelujkeeir belasagriikc z~crklariiragk m z ~ j n
voor hulpzoekgedaag Een belangrijke constatcruilg is ditt inet nalire uvrketrdcn eik ]~origereil
geen hulp zoeken tcrwgl r e tvei crinsligc drartkpioblcincn hebben I k z e categorie&n \~crdiecicsn
daaronz extra aandacht in temien van Eiet opsporcin varr problceiud~rikrs ei1 secuildairc
prcventie.
hlct i.uamc twee vragen resteren ria dit oi-iderzeek dlle nnk ( m g ) tiiet door ai-idere
o~zderzcrckersworden beantwoord. De eerste vlaag benrelt het belmg vaiu drii~kcorrtextvoor Iuet
k r ~ j g e ncn vaortdure11 yam alculzolpi~blei-iieii.De studic iia het pruefsclrrilì laat s;tiiieil taict
andere studies zien dat drinkcontext bellz~gri.jkis. Desdls~ieiltrrnii~,
het verkregen inzicht is ovci
hel algenleen niet volledig omdat vaak slechts een beperkt dcel \.;in het ~lririkpati.onn dat
r-rrugeli.ik vsrii invlocd is o p drankproblemen wordr. aimderzochi. 131a is ccnl cjriderwerp lat i11dc
toekomst extra aandaclrt vergt ei1 waarblJ ook cel1 nadere theoreltisclrc c~ntwikkclingvan bclaiig
is.

Een andere bcliu~grijkrichting voor esplorarie betrei"t dc invloed van het persoonlijke
u~ctworkop dritkgedrtig, problemenz en 1ïulpzoekei-i In dil proefsclirirt bleken diverse aspeelei1
van I-iet persoonlijke nctwcrk niet van invlaed op Iiulpzoekgediaig. Over I Y C ~algemccii kan
gesteld worden dat op dit gebied liet praktiscl-i ondcrzock achterhlijti ;laU de tl~cc>ret~sck~e
onlwikkclung. Ilet verdieiit daii ook zeker annbevcling cina J e mcignili~kc iiirt locd viu~u hert
pcrsooillijk nctvlierk a~nuwkeurigtc onder-zoeker?

