Jongeren en alcohol
Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol verhoogd van 16 naar
18 jaar. Ook het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren beneden deze grens is verboden.
Om meer zicht te krijgen op de manier waarop ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar omgaan met het thema alcohol in de opvoeding, is een peiling gehouden onder het
Bewonerspanel Utrecht. In deze factsheet vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Achtergrond


In totaal hebben 279 ouders meegedaan aan de peiling.



Ouders vulden de vragenlijst in over hun oudste kind onder de 18 jaar.



60% van de ouders rapporteert over een kind van 12 t/m 15 jaar en 40% vult de
vragenlijst in over een kind van 16 t/m 17 jaar.



Houding van ouders

Ouders rapporteren iets vaker over een dochter (56%) dan over een zoon (44%).



over alcoholgebruik

In totaal vindt bijna drie op de vijf ouders het goed als kinderen jonger dan
18 een slokje alcohol drinken.



.

Een derde van de ouders vindt het goed dat kinderen jonger dan 18 een
glas alcohol drinken.



Ongeveer één op de tien ouders vindt dat jongeren van 16 of 17 jaar een
geschikte leeftijd hebben om meerdere glazen alcohol te drinken. Vrijwel
geen enkele ouder vindt dit geschikt voor jongeren onder de 16 jaar.

Praten over
alcoholgebruik



De meeste ouders praten wel eens met hun kind en met andere ouders over
het alcoholgebruik van hun kind. Tegelijkertijd praat 1 op de 10 er vrijwel
nooit met hun kind over en 1 op de 4 spreekt andere ouders hier nauwelijks
over.



Ouders van oudere kinderen (16 t/m 17 jaar) spreken er vaker over met hun
kind dan ouders van jongere kinderen (12 t/m 15 jaar). Ook spreken ouders
vaker met hun zoon hierover dan met hun dochter).

Informatie over alcohol


Ouders halen hun informatie over alcohol en opvoeding voornamelijk van
tv/radio (45%), van school (40%) en andere ouders/vrienden/familie (38%).

Afspraken over
alcoholgebruik

De meerderheid van de ouders (62%) heeft afspraken met hun kind



gemaakt over het drinken van alcohol. Vaak gaan deze afspraken over de
leeftijd waarop kinderen mogen drinken (meestal 18 jaar). Slechts een klein
deel (12%) heeft afspraken gemaakt met andere ouders over het
alcoholgebruik van hun kind.
Ouders van oudere kinderen hebben vaker afspraken met hun kinderen



gemaakt (70%) dan ouders van jongere kinderen (57%) en ouders maken
vaker afspraken met hun zoons (69%) dan met hun dochters (57%).

“Tot 16 geven wij geen alcohol (op dat slokje proeven na dan),
na 16 kunnen ze een glaasje (soms 2) krijgen op verjaardagen,
speciale momenten, af en toe in het weekend”
“Mijn kind weet dat alcohol slecht is voor de ontwikkeling van
hersenen en dat zij de eerstkomende jaren absoluut nog niet
mag drinken. Onze kinderen mogen ook geen slokje proeven.”

Kopen van alcohol


12% van de ouders is bereid om alcohol voor hun kind onder de 18 jaar te
kopen.



Voor 12 t/m 15-jarigen zou slechts 4% van de ouders alcohol kopen, terwijl
bijna een kwart van de ouders (24%) van 16 t/m 17-jarigen hiertoe bereid is.



Alcoholgebruik

Bijna de helft van de ouders zegt dat hun kind jonger dan 18 wel eens
alcohol heeft gedronken. Volgens 23% gaat het om een slokje, en 22% zegt

door kind

dat hun kind één of meerdere glazen drinkt.


Bij jongere kinderen gaat het bijna altijd om een slokje alcohol (23%) en
slechts zelden (3%) om een heel glas. Bij oudere kinderen ligt dat anders;
een kwart drinkt wel eens een slokje en ongeveer de helft één of meerder
glazen.



Het alcoholgebruik van jongens (51%) en meisjes (43%) verschilt niet
significant van elkaar.

Behoefte aan advies


15% van de ouders heeft nu of in de toekomst behoefte aan hulp of advies
over het onderwerp alcohol in de opvoeding.
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