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Als je kind een feest wil geven, dringt zich vroeg of laat de 
vraag op: mag daar alcohol bij? Wat kun je als ouder 

dan het beste beslissen?

Wil hij/zij  
het thuis 

organiseren?

Dan maar geen feest

Is je kind een  
opstandige puber?

Goh, 
verrassend...

Inmiddels is 
het de 21ste 
eeuw, toch?

Wil je kind zelf  
dat er alcohol  

geschonken wordt?

Dronk je zelf voor  
je 18de alcohol?

WEL OF NIET?

Je kind geeft een 
feestje. Wat schenk je?

Ja Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Start

Nee
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Adviseer een 
feestje zonder 
alcohol

Houd het 
feestje 
alcoholvrij

Dan maar
geen feest

Adviseer een 
feestje zonder 

alcohol

Houd het feestje 
alcoholvrij

Is je kind al  
bijna achttien?

Is het een bijzondere 
gelegenheid, zoals 
oudjaar/Sweet 16?

Komen er anderen  
die al drinken?

Accepteren zij een  
alcoholvrij feest?

Al lijkt het misschien niet altijd  
zo, ook een puber luistert naar 

zijn ouders, zo blijkt uit onderzoek.  
Ook als hij of zij zeventien is. Stel als 
ouder daarom duidelijke regels en 
vertel je zoon of dochter dat die in 
hun belang zijn. Overschrijden ze  
de regels? Blijf praten, verplaats je  
in je kind en vertel waarom je toch 
vasthoudt aan NIX18: de hersenen 
zijn nog in ontwikkeling, waardoor 
alcohol extra schadelijk is. Het is 
beter te wachten tot hun 18de, en 
nog liever nog langer. Ideaal is niet 
voor hun 25ste verjaardag.

Met een alcoholvrij feest is echt  
niks mis. Integendeel, het kan 

net zo gezellig zijn. En er zijn goede 
redenen: alcohol is zeer slecht voor 
de ontwikkeling van kinderen. Trek 
dus een duidelijke grens: NIX18, ook 
bij speciale gelegenheden. Kinderen 
beïnvloeden elkaar in hun gedrag. 
Juist door een feest voor iedereen 
alcoholvrij te maken is het helder: 
drinken is niet goed. Ook zonder 
alcohol valt er genoeg plezier te 
maken. Bespreek dit met andere 
ouders, want als alle feesten in een 
vriendengroep alcoholvrij zijn, is dit 
makkelijker vol te houden.

Vroeger was alcohol heel gewoon 
en een feestje met drank moet 

kunnen, toch? Ja, maar de inzichten 
zijn inmiddels veranderd. Meer dan 
ooit zijn de schadelijke gevolgen van 
alcohol voor kinderen duidelijk. Als 
ouder geef je het voorbeeld. Wees 
dus helder: of een alcoholvrij feest  
of géén feest.
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Nee
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