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Inleiding

Van alle leerlingen van twaalf tot en met zestien 
jaar in het voorgezet onderwijs heeft bijna 
de helft (47%) wel eens alcohol gedronken. 
Ongeveer één op de zes leerlingen heeft wel 
eens gerookt (17%, tenminste een paar trekjes) 
en één op de tien (10%) leerlingen heeft wel 
eens geblowd (Rombouts e.a., 2019). 

Ouders spelen een belangrijke rol in het 
beginnend middelengebruik van hun kind 
(Vermeulen-Smit, 2014; Villagrana & 
Lee, 2018). Uit verschillende nationale en 
internationale onderzoeken is gebleken dat 
het belangrijk is dat ouders met hun kind over 
middelengebruik praten (Carver e.a., 2017; 
Hiemstra e.a., 2017; Ryan e.a., 2010). Hoe 
vaak ouders met hun kind spreken is hierbij 
minder belangrijk dan de manier waarop ouders 
het gesprek aan gaan. Een open, constructief 
gesprek verkleint de kans dat kinderen op jonge 
leeftijd alcohol drinken, roken of blowen. Het is 
hierbij belangrijk dat ouder en kind gemakkelijk 
over dit onderwerp praten, interesse hebben in 
elkaars mening en zich begrepen voelen door  
de ander. 

Bovendien is herhaaldelijk aangetoond dat 
kinderen minder snel middelen gebruiken als 
hun ouders strenge regels hanteren (Carver 
e.a., 2017; Emory e.a., 2010; Hiemstra e.a., 
2017; Vermeulen-Smit, 2014). Het is belangrijk 
dat deze regels goed worden uitgelegd aan het 
kind en dat de regels duidelijk en eenduidig zijn. 
Inconsistentie in de regels kan verwarrend zijn 
waardoor de kans op gebruik juist toeneemt 
(Sharmin e.a., 2017; Yap e.a., 2017). Ook is 
gebleken dat het laten proeven van alcohol 
gerelateerd is aan vaker en meer drinken op 
latere leeftijd (Colder e.a., 2018; Mattick e.a., 
2018).

De manier waarop ouders omgaan met alcohol, 
roken en drugs verandert naarmate kinderen 
ouder worden. De meeste ouders vinden dat zij 
goed met hun kind over roken of alcohol kunnen 
praten. Voor ouders van oudere kinderen  
(15-16 jaar) is dit minder vaak het geval dan 
voor ouders van jongere kinderen (12-14 jaar) 
(Rombouts e.a., 2021). Bovendien geven ouders 
van oudere kinderen minder vaak aan dat hun 
kind dezelfde opvattingen heeft over roken 
of alcohol dan ouders van jongere kinderen. 
Ouders worden ook minder streng naarmate 
het kind ouder wordt, bovendien hebben zij er 
minder vertrouwen in dat zij hun kind ervan 
kunnen weerhouden om middelen te gebruiken. 
Ouders van oudere kinderen hebben deze regels 
wel vaker geformaliseerd in de vorm van een 
NIX18-afspraak (Rombouts e.a., 2021). 

Hoewel de manier waarop ouders met alcohol, 
roken en drugs omgaan in de opvoeding 
kan veranderen als hun kind ouder wordt, 
zegt dit nog niets over de effectiviteit 
van de verschillende opvoedstrategieën 
bij kinderen van verschillende leeftijden. 
Onderzoek naar middelenpreventie in de 
schoolomgeving biedt echter aanwijzingen 
dat de levensfase van kinderen bepalend is 
voor wat er wel en niet effectief is. Hieruit is 
gebleken dat de effectiviteit van verschillende 
preventiestrategieën afhankelijk is van de 
ontwikkelingsfase van de leerlingen (Onrust 
e.a., 2016). Preventiestrategieën die beter 
aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling die 
kinderen doormaken hebben meer effect. Het 
is goed mogelijk dat ditzelfde ook geldt voor 
het effect van verschillende opvoedstrategieën. 
Inzicht hierin kan ouders helpen om hun 
kinderen beter te beschermen tegen vroegtijdig 
middelengebruik.



Dataverzameling

Voor deze factsheet zijn onderzoeksgegevens 
uit verschillende bronnen gebruikt. In de eerste 
plaats zijn er verdiepende analyses uitgevoerd 
op de data van het Peilstationsonderzoek 2015. 
Dit zijn niet de meest recente gegevens over het 
middelengebruik onder Nederlandse kinderen. In 
tegenstelling tot het Peilstationsonderzoek 2019, 
biedt deze studie de mogelijkheid om de door de 
ouder gerapporteerde informatie over opvoeding 
te relateren aan het middelengebruik dat is 
gerapporteerd door hun kind. Deze uitkomsten zijn 
aangevuld met kwalitatieve data en de resultaten 
van een online enquête over alcoholopvoeding.

De data uit het Peilstationsonderzoek zijn in 2015 
verzameld onder kinderen en hun ouders door 
middel van een digitale vragenlijst. Hiervoor is een 
aselecte steekproef getrokken van leerlingen uit 
het regulier voortgezet onderwijs (Van Dorsselaer 
e.a., 2016b). Vervolgens is aan de ouders van 
de deelnemende kinderen gevraagd om aan het 
onderzoek mee te doen; in totaal heeft 27% van 
deze ouders deelgenomen aan het onderzoek 
(Van Dorsselaer e.a., 2016a). In de huidige 
studie worden alleen kinderen uit de leerjaren 
één tot en met vier meegenomen wiens ouders 
de vragenlijst hebben ingevuld (N = 1683). Beide 
groepen hebben de vragen anoniem ingevuld; 
met behulp van codes konden de data van ouders 
en kinderen aan elkaar worden gekoppeld. Met 
behulp van logistische regressieanalyses is in 
kaart gebracht welke (door de ouder en het kind 
gerapporteerde) opvoedstrategieën een positieve 
of negatieve uitwerking hadden op het door het 
kind gerapporteerde middelengebruik. De analyses 
zijn uitgevoerd in Stata 16, waarbij rekening is 
gehouden met de structuur van de data. Ook is de 
data gewogen om te komen tot een representatieve 
afspiegeling voor de Nederlandse populatie (Van 
Dorsselaer e.a., 2016a).

De online enquête is enkel door ouders ingevuld. 
In de enquête zijn verschillende opvattingen en 
ervaren barrières uitgevraagd die betrekking 
hebben op verschillende opvoedgedragingen. 

Deze opvattingen en barrières zijn afkomstig uit 
de literatuur en gesprekken met ouders (N = 17). 
De enquête is verspreid via scholen, bijvoorbeeld 
op ouderavonden, maar ook via sociale media als 
Facebook en LinkedIn. De enquête werd 488 keer 
aangeklikt; waarvan 350 respondenten minstens 
één vraag hebben beantwoord. De analyses zijn 
uitgevoerd op de data van de respondenten  
die de gehele vragenlijst hebben ingevuld  
(N = 270). Met behulp van CIBER-plots is in kaart 
gebracht welke opvattingen en ervaren barrières 
gerelateerd zijn aan effectieve en minder effectieve 
alcoholopvoeding (Crutzen & Peters, 2019).  
De analyses zijn uitgevoerd in het programma R. 
Voor de duiding van de resultaten zijn ook enkele 
quotes uit de kwalitatieve interviews weergegeven.



Resultaten

Praten over alcohol, roken of blowen

“ Wij kunnen vrij makkelijk over dit soort 
dingen praten. Over hoe slecht wij alcohol 
vinden in overmatig gebruik. Ja dus dat 
proberen wij wel over te brengen.”

	�  Uit de analyses blijkt dat de meeste ouders 
“best wel” of “heel erg” goed kunnen praten 
over middelen met hun kind. Een constructief 
gesprek tussen ouder en kind werkt 
beschermend in ieder leerjaar; hoe beter ouder 
en kind met elkaar kunnen praten over alcohol, 
roken of drugs, hoe kleiner de kans is dat het 
kind ooit alcohol heeft gedronken of ooit een 
sigaret of joint heeft gerookt. 

	�  De beschermende werking van een goed 
gesprek over alcohol lijkt in de brugklas iets 
sterker dan in andere leerjaren (zie figuur 1), 
maar dit verschil is niet statistisch significant. 
Voor het ontmoedigen van roken en blowen 
lijkt de beschermende werking van goede 
communicatie juist sterker bij oudere kinderen 
(zie figuur 2). Dit verschil lijkt te worden 
veroorzaakt doordat er in het eerste leerjaar 
nog nauwelijks leerlingen zaten die ervaring 
hadden met roken of blowen.

Welke opvattingen van ouders beïnvloeden 
praten over alcohol?

“ Ik denk dat ik misschien licht invloed heb 
op het middelengebruik van kind. Het 
is ook karakter, nieuwsgierig genoeg en 
zo. Ik hoop gewoon dat ze erover kan 
praten met mij. Mijn invloed ligt in mijn 
openheid, ik denk dat ik het nooit echt 
kan tegenhouden. Liever in openheid dan 
stiekem want dan heb je helemaal geen 
grip meer. Beetje invloed dus.” 

	�  De meeste ouders vinden het (heel) (61%) erg 
als hun kind (meer) alcohol gaat drinken: deze 
ouders praten gemiddeld vaker over alcohol dan 
ouders die dit minder of niet erg vinden. De 
meeste ouders verwachten bovendien dat hun 
kind minder snel zal drinken als zij met hun kind 
over alcohol praten; 24% verwacht dat deze 
kans “veel kleiner” wordt en 37% denkt dat 
deze kans “kleiner” wordt. Slechts 2,5% van de 
ouders verwacht dat hun kind juist (veel) meer 
gaat drinken wanneer er over alcohol wordt 
gepraat. Wanneer ouders denken dat praten 
over alcohol juist aanzet tot drinken, dan doen 
zij dit minder vaak. 

Figuur 1.  De invloed van praten over alcohol op 
het alcoholgebruik per leerjaar

Figuur 2.  De invloed van praten over roken op 
het rookgedrag per leerjaar
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	�  Bijna alle ouders vinden het belangrijk dat 
hun kind eerlijk is; bijna 78% vindt dit zelfs 
heel erg belangrijk en minder dan 1% vindt 
dit (helemaal) niet belangrijk. Ouders die 
eerlijkheid belangrijk vinden zijn vaker geneigd 
om over alcohol te praten. De meeste ouders 
(74%) verwachten bovendien dat praten over 
alcohol de kans vergroot dat hun kind hier 
eerlijk over zal zijn. Deze uitkomstverwachting 
draagt ertoe bij dat ouders gemiddeld vaker 
over alcohol praten. Dit verband is sterker bij 
ouders van oudere kinderen dan bij ouders van 
jongere kinderen. 

	�  De meeste ouders vinden het niet zo erg als hun 
kind boos wordt: slechts 12% zegt dit “heel erg” 
te vinden en 18% vindt dit “erg”. Ouders die 
het (heel) erg vinden als hun kind boos wordt 
hebben minder vaak de intentie om over alcohol 
praten. Bovendien vinden zij het moeilijker om 
het gesprek over alcohol aan te gaan. Dit heeft 
echter geen effect op het opvoedgedrag: zij  
praten net zo vaak met hun kind over alcohol 
als ouders die er geen moeite mee hebben als 
hun kind boos wordt. Een klein deel van de  
ouders (5%) verwacht dat hun kind boos wordt 
wanneer er thuis over alcohol wordt gepraat. 
Deze ouders praten gemiddeld minder vaak over 
alcohol met hun kind. 

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden praten 
over alcohol?

	�  Bijna alle ouders geven aan dat zij weten wat 
een goed moment is om met hun kind over 
alcohol te praten. Slechts 7% van de ouders 
geeft aan dit niet goed te weten. Deze ouders 
zijn minder vaak van plan om met hun kind over 
alcohol te praten en doen dit ook minder vaak.

	�  Een deel van de ouders die de online enquête 
hebben ingevuld (19%) denkt dat hun kind 
(nog) niet nieuwsgierig is naar alcohol. Deze 
ouders vinden het moeilijker om met hun kind 
over alcohol te praten en doen dit ook minder 
vaak. Dit verband is sterker voor ouders van 
oudere kinderen.

	�  De meeste ouders denken dat vrienden van hun 
kind mogen drinken. Ongeveer één op de zes 
ouders (17%) denkt dat dit (nog) niet het geval 
is. Deze ouders praten minder vaak met hun 
kind over alcohol dan ouders die denken dat 
vrienden wel alcohol mogen drinken. Ook hier 
geldt dat dit verband sterker is voor ouders van 
oudere kinderen.



Regels over alcohol, roken of blowen

“ Ik denk dat als je er zelf als ouder heel 
duidelijk in bent en je een duidelijke grens 
trekt, dat dat helpt.” 

	�  De meeste kinderen mogen geen alcohol 
drinken van hun ouders. Roken en vooral 
blowen vinden ouders nóg minder vaak goed. 
Als ouders strenger zijn, zijn hun kinderen 
minder geneigd om te experimenteren met het 
gebruik van middelen. 

Figuur 4.  De invloed van regels over roken op het 
rookgedrag per leerjaar

Figuur 3.  De invloed van regels over alcohol op 
het alcoholgebruik per leerjaar
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	�  Het effect van strenge regels over alcohol 
verschilt voor kinderen uit verschillende 
leerjaren (zie figuur 3). In de brugklas is 
er nog geen verband zichtbaar tussen het 
alcoholgebruik van kinderen en de regels die 
hun ouders hanteren. Dit komt vermoedelijk 
doordat brugklasleerlingen bijna nooit alcohol 
mogen drinken van hun ouders. Naarmate 
kinderen ouder worden wordt de invloed van 
regels op het alcoholgebruik groter. In figuur 4 
zie je dat de invloed van regels over roken en 
blowen niet significant verschilt voor kinderen 
uit verschillende leerjaren. Dit kan worden 
verklaard doordat de regels van ouders over 
roken en blowen minder afhankelijk zijn van  
de leeftijd van het kind. 



NIX18-afspraak

“ Ik ben altijd wel van de NIX18. Bij mij mag 
er niet gedronken worden in huis. En tot 
achttien, omdat het gewoon de wetgeving 
is en dat leg ik dan ook goed uit.”

	�  De NIX18-afspraak is een manier om regels 
over middelengebruik te formaliseren: kinderen 
spreken met hun ouders af dat zij niet roken 
en/of drinken vóór hun achttiende verjaardag. 
Bijna alle ouders kennen de NIX18-afspraak 
en ongeveer de helft van de ouders geeft aan 
dat ze deze afspraak met hun kind hebben 
gemaakt.

	�  Het effect van de NIX18-afspraak op het 
alcoholgebruik van het kind verschilt per 
leerjaar (zie figuur 5). In het eerste en tweede 
leerjaar is er geen verschil in het alcoholgebruik 
van kinderen met en zonder NIX18-afspraak.  
In het derde en vierde leerjaar drinken kinderen 
die een NIX18-afspraak hebben gemaakt met 
hun ouders significant minder dan kinderen die 
geen NIX18-afspraak hebben gemaakt. 

	�  Het effect van de NIX18-afspraak op roken 
verschilt ook per leerjaar (zie figuur 6). In de 
eerste drie leerjaren is er geen verschil in het 
rookgedrag van kinderen met en zonder NIX18-
afspraak. Kinderen uit het vierde leerjaar roken 
minder vaak als zij een NIX18-afspraak hebben 
gemaakt met hun ouders; dit effect is echter 
zwakker dan bij alcohol. 
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Figuur 5.  Het effect van de NIX18-afspraak met 
betrekking tot alcohol in leerjaar 1 en 
leerjaar 4

Figuur 6.  Het effect van de NIX18-afspraak met 
betrekking tot roken in leerjaar 1 en 
leerjaar 4
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Welke opvattingen van ouders beïnvloeden 
regels over alcohol?

“ Als je zegt dat het niet mag gaan ze het 
juist wel doen denk ik.”

	�  De meeste ouders vinden het (heel) erg als 
hun kind (meer) alcohol gaat drinken: deze 
ouders vinden het minder vaak goed als hun 
kind alcohol drinkt dan ouders die dit minder 
of niet erg vinden. Een aanzienlijk deel van de 
ouders heeft echter het idee dat kinderen meer 
gaan drinken wanneer alcoholgebruik niet is 
toegestaan: 20% denkt de kans dat kinderen 
hierdoor meer gaan drinken “veel groter” is 
en 23% acht deze kans “groter”. Ouders die 
dit denken verbieden het drinken van alcohol 
minder vaak.

	�  Bijna alle ouders hechten veel waarde aan 
eerlijkheid. Veel ouders denken echter dat 
strenge regels ertoe leiden dat hun kind minder 
eerlijk wordt: 34% denkt dat de kans dat 
kinderen eerlijk zullen zijn bij een alcoholverbod 
“veel kleiner” is en 26% denkt dat deze kans 
“kleiner” wordt. Deze uitkomstverwachting 
leidt ertoe dat ouders eerder geneigd zijn om 
alcoholgebruik toe te staan. Dit verband is 
sterker bij ouders van oudere kinderen.

	�  De meeste ouders vinden het niet zo erg als 
hun kind boos wordt. Wel verwachten veel 
ouders dat de kans dat kun kind boos wordt 
groter (20%) of veel groter (23%) wordt als het 
geen alcohol mag drinken. Ouders die denken 
dat hun kind hier boos om wordt verbieden 
alcohol gemiddeld minder vaak; echter, deze 
uitkomstverwachting heeft een minder sterke 
invloed op de regels die ouders stellen omdat 
ouders het gemiddeld minder erg vinden als hun 
kind boos wordt. 

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden regels 
over alcohol?

“ Wat ik wel heel lastig vind is als ze oudere 
vrienden hebben die wel mogen drinken. 
Wij hebben altijd gezegd dat hier niet 
wordt gedronken, door vrienden en zo. 
Dan komen er vrienden die achttien zijn, 
dan vraagt mijn zoon “mag ik er dan ook 
één?”. Ik vind die overgang het lastigste 
nu. Vooral met de oudste. Met de jongste, 
van vijftien, vind ik dat helemaal niet. Het 
is juist als ze naar die achttien toegaan.”

	�  Ouders vinden het moeilijker om alcohol te ver-
bieden wanneer zij denken dat vrienden van hun 
kind wel mogen drinken. Hoewel deze ouders 
niet vaker van plan zijn om alcoholgebruik toe te 
staan dan andere ouders, verbieden zij alcohol 
tóch gemiddeld minder vaak. Drinkende vrienden 
hebben vooral invloed op het opvoedgedrag van 
ouders van oudere kinderen. Voor ouders van 
jongere kinderen is dit verband niet gevonden.

	�  Het eigen alcoholgebruik heeft ook invloed op 
de regels die ouders hanteren. Ouders die aan-
geven weleens te drinken in het bijzijn van het 
kind verbieden alcohol gemiddeld minder vaak 
dan ouders die nooit in het bijzijn van hun kind 
drinken. 



De invloed van het vertrouwen dat ouders 
hebben in hun eigen maatregelen

“ De kinderen weten heel goed waar de lijn 
loopt. Dat is misschien heel streng, maar 
wel heel veilig voor ze. Dat is een veilig 
hokje waar je in kan spelen.”

	�  Over het algemeen geldt dat ouders er beter  
in slagen hun kind te weerhouden van 
middelen gebruik als zij meer vertrouwen 
hebben in de effectiviteit van de door hen 
genomen maatregelen. Als ouders er zelf niet 
van overtuigd zijn dat zij hun kind kunnen 
weerhouden van middelengebruik, dan zijn 
regels veel minder effectief. 

	�  Voor alcohol geldt dat het effect van vertrouwen 
gelijk is voor kinderen uit verschillende leerjaren 
(zie figuur 7). Voor roken en blowen is er wel 
sprake van een significant verschil tussen de ver-
schillende leerjaren (zie figuur 8). Voor leerlingen 
uit de brugklas is het vertrouwen dat de ouders 
hebben in de effectiviteit van de eigen maatregelen 
niet gerelateerd aan roken of blowen. Dit kan 
echter worden verklaard doordat roken en blowen 
in het eerste leerjaar nog weinig voorkomt. 

Figuur 7.  De invloed van het vertrouwen van  
ouders op het alcoholgebruik van het 
kind per leerjaar
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Figuur 8.  De invloed van het vertrouwen van  
ouders op het rookgedrag van het  
kind per leerjaar 
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De invloed van de door het kind ervaren regels

“ Ik ben bang dat als je heel stellig je regels 
oplegt, en je staat toch één keer iets anders 
toe, dat ze dan ook heel makkelijk denken 
“oh die regels nemen ze niet zo nauw”.”

	�  Minstens zo belangrijk als de regels die door 
de ouder worden gerapporteerd is hoe de 
regels door het kind worden ervaren. Kinderen 
rapporteren significant vaker dat zij (soms) 
alcohol mogen drinken dan hun ouders dat 
rapporteren; voor roken en blowen is er 
geen verschil in de door de kinderen ervaren 
regels en de regels die door de ouders zijn 
gerapporteerd. Wanneer kinderen denken dat 
zij middelen mogen gebruiken is de kans dat 
zij (op jonge leeftijd) middelen gaan gebruiken 
véél groter; dit effect is het grootst voor het 
gebruik van alcohol.

	�  De invloed van regels op het middelengebruik 
van het kind wordt volledig bepaald door de 
wijze waarop deze regels door het kind worden 
ervaren. Als de ervaren regels door het kind 
worden meegenomen in de analyse dan zijn 
de door de ouders gerapporteerde regels niet 
langer significant. 

	�  Voor de kans om alcohol te drinken verschilt 
de invloed van het door het kind ervaren regels 
niet significant voor kinderen uit verschillende 
leerjaren (zie figuur 9). Voor roken en blowen 
is er wel sprake van significante verschillen 
(zie figuur 10). De door het kind ervaren regels 
hebben een sterkere invloed op het rookgedrag 
van het kind in de eerste twee leerjaren dan 
in leerjaar drie en vier. Voor blowen geldt dat 
de invloed van de door het kind ervaren regels 
het sterkst is in het tweede leerjaar. In leerjaar 
drie en vier is er sprake van een minder sterk 
verband en in het eerste leerjaar is nog geen 
sprake van een significante relatie. Dit laatste 
kan worden verklaard doordat blowen in het 
eerste leerjaar nog nauwelijks voorkomt.

Figuur 9.  De invloed van ervaren regels door het 
kind over alcohol op het alcoholgebruik 
per leerjaar

Figuur 10.  De invloed van ervaren regels door 
het kind over roken op het rookgedrag 
per leerjaar
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De invloed van het geven van alcohol

“ Ik wil proberen stapsgewijs hem te laten 
wennen aan alcohol. En of dat de goede 
methode is weet ik niet. Ik voel me daar 
prettig bij, en hij denk ik ook. Ik verschil 
wel met gedachtes met mijn vrouw. Zij 
drinkt helemaal geen alcohol. Zij vindt het 
een serieus probleem.”

	�  Ongeveer één op de tien kinderen uit het Peil-
stationsonderzoek 2015 rapporteerde wel eens 
alcohol te krijgen van hun ouders. Van de ouders 
die de online enquête hebben ingevuld over  
alcoholopvoeding gaf een vergelijkbare groep 
ouders aan dat zij hun kind thuis leren drinken. 

	�  Dit heeft een negatieve uitwerking op het 
alcohol gebruik van kinderen. Kinderen die  
alcohol krijgen van hun ouders drinken vaker en 
zijn ook vaker dronken. 

	�  Op het moment dat ouders hun kind thuis  
alcohol geven, heeft dit bovendien een negatieve 
uitwerking op de regels die ouders hanteren  
(zie figuur 11). De door ouders gerapporteerde 
regels hebben geen effect meer op het alcohol-
gebruik van het kind als zij thuis alcohol krijgen 
aangeboden. Daarnaast blijkt dat ook de bescher-
mende werking van een goed gesprek over  
alcohol afneemt als ouders het kind alcohol geven.
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Figuur 11.  De invloed van regels van ouders die 
hun kind wel en geen alcohol geven



Welke opvattingen van ouders beïnvloeden de 
kans dat ouders hun kind alcohol geven? 

“ De wereld waarin we wonen, de kern, is 
dat hij met kinderen omgaat waarbij het 
eigenlijk normaal is dat er alcohol genuttigd 
wordt. Als ik hem daar dan weghoud, dan 
ga ik hem verder van me wegzetten. Dat 
wil ik voorkomen.”

	�  Als ouders het erg vinden dat hun kind (meer) 
alcohol drinkt zijn ze minder snel bereid om het 
kind thuis alcohol te geven. Toch verwachten 
sommige ouders dat thuis leren drinken ervoor 
zorgt dat hun kind minder drinkt. Zo denkt 
9% van de ouders dat de kans dat hun kind 
(meer) gaat drinken “veel kleiner” is wanneer 
zij het kind alcohol geven en 17% denkt dat 
deze kans “kleiner” is. Deze ouders geven hun 
kind gemiddeld vaker alcohol om thuis te leren 
drinken.

	�  Ouders die eerlijkheid belangrijk vinden hebben 
niet altijd de intentie om hun kind alcohol te 
geven, maar doen dit wél significant vaker. 
Dit effect is voor jongere kinderen sterker dan 
voor oudere kinderen. Een aanzienlijk deel van 
de ouders verwacht bovendien dat hun kind 
eerlijker zal zijn als het kind thuis leert drinken: 
14% van de ouders denkt dat de kans dat het 
kind dan eerlijk is “veel groter” is en 30% denkt 
dat deze kans “groter” is. Deze ouders geven 
hun kind vaker alcohol. 

	�  Voor ouders van jongere kinderen geldt dat 
zij hun kind gemiddeld vaker alcohol geven 
wanneer ze het erg vinden als hun kind boos 
wordt vergeleken met ouders van jonge die dit 
minder erg vinden.



Conclusie

Kinderen die goed met hun ouders over 
middelen kunnen praten starten later 
en gebruiken minder middelen; dit is in 
overeenstemming met eerdere literatuur 
(Carver e.a., 2017; Hiemstra e.a, 2017; Ryan 
e.a., 2010). Praten over middelen is gedurende 
de hele adolescentie zinvol, maar het is 
belangrijk dat ouders hier op jonge leeftijd mee 
beginnen. In de brugklas is de kwaliteit van de 
communicatie over middelen de belangrijkste 
voorspeller van middelengebruik door het kind. 
Dit kan worden verklaard doordat kinderen 
op jongere leeftijd meer aannemen van hun 
ouders. Bovendien staan jongere kinderen vaak 
nog negatief tegenover alcohol, roken of blowen 
en is de verleiding om alcohol te drinken, te 
roken of te blowen kleiner omdat vrienden dit 
doorgaans ook nog niet doen (Onrust e.a., 
2016). De resultaten uit deze factsheet laten 
zien dat het beschermend werkt als ouders in 
de brugklas met hun kind bespreken waarom zij 
middelengebruik op jonge leeftijd afkeuren. Dit 
sluit aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat 
het belangrijk is om op deze leeftijd aandacht 
te besteden aan een negatieve sociale norm 
(Onrust e.a., 2016).

Ouders zijn over het algemeen strenger ten 
opzichte van roken en blowen dan ten opzichte 
van alcohol. Voor alle middelen geldt echter 
dat strenge regels ertoe bijdragen dat kinderen 
later en minder vaak middelen gebruiken; 
ook deze bevinding ligt in lijn met eerder 
onderzoek (Carver e.a., 2017; Emory e.a., 
2010; Hiemstra e.a., 2017; Vermeulen-Smit, 
2014). Het gunstige effect van regels is pas 
in de latere leerjaren zichtbaar. Dit betekent 
uiteraard niet dat regels bij jongere kinderen 
overbodig zijn. Leerlingen uit de brugklas 
hebben echter vaak nog een negatieve houding 
ten opzichte van middelengebruik (Onrust e.a., 
2016). De meeste jonge kinderen verwachten 
ook niet dat hun ouders het goed vinden dat 
zij alcohol drinken, roken of blowen. Naarmate 
kinderen ouder worden, beginnen zij zich meer 

los te maken van hun ouders. In deze periode 
worden de opvattingen van leeftijdsgenoten 
belangrijker. De ervaren sociale norm ten 
opzichte van middelen verandert met als gevolg 
dat kinderen nieuwsgieriger naar het drinken 
van alcohol, roken of blowen (Onrust e.a., 2016; 
Rosiers, 2020). De resultaten uit deze factsheet 
laten zien dat het belangrijk is dat ouders hun 
kind in deze fase actief begrenzen en duidelijk 
uitspreken dat hun kind geen alcohol mag 
drinken en niet mag roken of blowen. Dit is 
vooral belangrijk met betrekking tot alcohol. 
Kinderen denken namelijk vaker dat zij van 
hun ouders mogen drinken dan de ouders zelf 
rapporteren.

Hoewel veel ouders weten wat een NIX18-
afspraak is, heeft maar een deel van de ouders 
deze afspraak met hun kind gemaakt. Dit terwijl 
het maken van een NIX18-afspraak in hogere 
leerjaren de kans om te drinken en in mindere 
mate om te roken vermindert. In het meest 
recente Peilstationsonderzoek (Monshouwer 
e.a., 2020) worden hiervoor verschillende 
redenen genoemd. Een deel van de ouders gaf 
aan hun kind hiervoor nog te jong te vinden. 
De resultaten uit deze factsheet ondersteunen 
dit: het maken van de NIX18-afspraak lijkt het 
meeste effect te hebben als het kind wat ouder 
is. De meest genoemde reden voor het niet 
maken van een NIX18-afspraak was dat het 
kind zelf geen interesse heeft in het gebruik 
van middelen (Monshouwer e.a., 2020). Uit 
de online enquête over alcoholopvoeding blijkt 
dat deze ouders het moeilijker vinden om over 
alcohol te praten met hun kind en dat zij dit ook 
minder vaak doen. Dit resultaat werd vooral 
gevonden bij ouders van oudere kinderen. 
Als ouders minder met hun kind praten over 
alcohol, bestaat het risico dat ouders niet goed 
inschatten of hun kind overweegt om alcohol te 
gaan drinken. Het is dus belangrijk dat ouders 
toch met hun kind in gesprek blijven. Het 
maken van de NIX18-afspraak kan hiervoor een 
mooie aanleiding zijn.



Lang niet alle ouders zijn ervan overtuigd dat 
strenge regels effectief zijn in het tegengaan van 
middelengebruik door hun kind. Verschillende 
ouders denken juist dat kinderen meer gaan 
drinken als ze geen alcohol mogen drinken. 
Deze ouders vinden het vaker goed als hun kind 
drinkt en geven hun kind soms ook zelf alcohol. 
Zij verwachten dat hun kind hierdoor minder zal 
drinken en verstandiger met alcohol omgaat, maar 
bereiken hiermee precies het tegenovergestelde. 
Het is daarom belangrijk dat ouders overtuigd 
worden van het effect van hun eigen gedrag. Een 
andere uitkomstverwachting die samenhangt 
met minder strenge regels is de verwachting dat 
kinderen eerlijker zullen zijn als zij alcohol mogen 
drinken of alcohol van de ouders krijgen. Bijna 
alle ouders hechten veel belang aan eerlijkheid. 
Verschillende ouders zijn bang dat kinderen 
minder eerlijk zullen zijn als ouders strenge regels 
hanteren, waardoor zij alcoholgebruik eerder 
toestaan. Het kan dus zinvol zijn om ouders ervan 
te overtuigen dat de meeste kinderen regels 
accepteren. Hierbij is het wel belangrijk dat regels 
op een goede manier worden uitgelegd aan hun 
kind, zodat het kind begrijpt waarom het kind 
geen middelen mag gebruiken.

De resultaten van deze factsheet laten zien dat 
het belangrijk is dat ouders verwachten dat 
regels ervoor zorgen dat het kind minder snel 
zal roken, alcohol drinken of blowen. Daarnaast 
is het belangrijk dat ouders niet verwachten 
dat hun kind minder eerlijk is als het niet mag 
roken, drinken of blowen. Het is bovendien van 
belang dat ouders zelf vertrouwen hebben in de 
regels die zij stellen. Eerder onderzoek laat zien 
dat ouders hun invloed op het middelengebruik 
van hun kind vaak onderschatten (Swankhuisen 
e.a., 2020). Uit deze factsheet blijkt dat de 
effectiviteit van regels sterk afneemt als 
ouders zelf geen vertrouwen hebben in de 
regels. Ouders zonder vertrouwen stralen 
vermoedelijk minder uit dat ze menen wat ze 
zeggen waardoor er minder naar hen wordt 
geluisterd. Ouders van jonge kinderen hebben 

meer vertrouwen in hun invloed dan ouders 
van oudere kinderen (Rombouts e.a., 2021), 
terwijl de regels van ouders juist in de latere 
leerjaren het verschil maken. Als kinderen ouder 
worden rapporteren ouders wel steeds vaker 
omstandigheden die het moeilijk maken om 
vast te houden aan de regels, zoals drinkende 
vrienden. Het lijkt daarom zinvol om ouders van 
oudere kinderen handvatten aan te reiken hoe 
zij hier het beste mee om zouden kunnen gaan.

Het is bovendien belangrijk dat regels duidelijk 
en eenduidig zijn (Sharmin e.a, 2017; Yap e.a, 
2017). Deze factsheet laat zien dat het effect 
van de door de ouders gerapporteerde regels 
volledig wordt bepaald door de wijze waarop de 
kinderen de regels ervaren. Dit betekent dat de 
ouder heel duidelijk moet zijn over de geldende 
regels en géén uitzonderingen maakt, ook niet 
bij feestjes of andere speciale gelegenheden. 
Verschillende studies hebben aangetoond 
dat kinderen die af en toe alcohol krijgen of 
mogen proeven van de ouders vaker en meer 
alcohol drinken (Colder e.a., 2018; Mattick e.a., 
2018; Smit e.a., 2020). Dit blijkt ook uit deze 
factsheet. Het thuis leren drinken heeft niet 
alleen een directe invloed op het alcoholgebruik 
van het kind, hetleidt er ook toe dat regels (en 
in mindere mate communicatie) niet langer 
effectief zijn. Als ouders hun kind alcohol geven 
dan geven zij hiermee het signaal af dat het 
kind soms mag drinken. Uit de huidige studie 
kwam naar voren dat ongeveer één op de 
tien ouders hun kind wel eens alcohol geeft; 
in een studie van Kruize e.a. (2020) was dit 
percentage nog veel hoger. Zij rapporteerden 
dat bijna één op de drie kinderen soms alcohol 
krijgt van de ouders. Ouders verwachten dat 
zij meer invloed houden op het alcoholgebruik 
van hun kind als zij hun kind onder toezicht 
laten drinken. De resultaten uit deze en andere 
studies wijzen echter in tegengestelde richting. 
Het is dus erg belangrijk dat ouders zich bewust 
worden van het signaal dat zij afgeven als zij 
hun kind alcohol geven.
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