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Jongeren zijn een kwetsbare groep als het gaat om alcoholgebruik. Vergeleken met volwassenen 
zijn jongeren gevoeliger voor de negatieve gezondheidseffecten van alcohol (Bava & Tapert, 
2010). Daarnaast zijn jongeren, meer dan volwassenen, gevoelig voor invloeden vanuit de 
sociale omgeving (Braun et al., 2008). Omdat kinderen en (jonge) adolescenten zelf geen of 
weinig ervaring hebben met alcohol zijn rolmodellen (zoals ouders en vrienden) en hun gedrag 
voor hen een belangrijke bron van informatie (Donovan, 2004; Ryan, Jorm, & Lubman, 2010; 
Van der Vorst, Engels, & Burk, 2010). Daarnaast is het voor adolescenten belangrijk om relaties 
op te bouwen met leeftijdsgenoten. Jongeren willen ‘erbij’ horen en hebben daarom de neiging 
zich aan te passen aan gedragingen van (populaire) leeftijdsgenoten (Leung, Toumbourou,  
& Hemphill, 2014; Lynch, Coley, Sims, Lombardi, & Mahalik, 2015; Song, Smiler, Wagoner,  
& Wolfson, 2012). Blootstelling aan alcoholgebruik van anderen, met name ouders en vrienden, 
maar ook blootstelling aan alcoholreclame, alcoholbeelden of andere referenties naar alcohol in de 
(sociale) media lijkt dan ook van belang voor de ontwikkeling van alcohol-gerelateerde cognities en 
het alcoholgebruik door jongeren. Dit is in tijden van lockdown extra belangrijk om te realiseren, 
aangezien jongeren dan meer tijd thuis met hun ouders doorbrengen en daardoor mogelijk vaker 
worden blootgesteld aan (de negatieve gevolgen van) ouderlijk alcoholgebruik.  

Deze vernieuwde factsheet geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten 
van het zien van alcoholgebruik in de sociale omgeving op alcohol-gerelateerde normen 
en het drinkgedrag van kinderen en jongeren zelf. We onderscheiden daarbij drie bronnen 
van omgevingsinvloeden: (1) ouders, (2) vrienden en leeftijdsgenoten en (3) de media 
(alcoholreclame en niet-commer ciële alcoholbeelden en -referenties).

Er is primair gebruik gemaakt van gepubliceerde systematische en meta-analyses waarin de 
resultaten van eerder onderzoek zijn samengevat, aangevuld met recent verschenen onderzoek. 
De conclusies op basis van de literatuur worden in cursieve tekst weergegeven, gevolgd door 
een beknopte beschrijving van de individuele studies waarop we deze conclusie baseren. 

Deze factsheet geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van het zien van 
alcoholgebruik in de sociale omgeving op alcohol gerelateerde normen en het drinkgedrag  
van kinderen en jongeren zelf, gebaseerd op relevante theorieën (zie pagina 9).

• Blootstelling aan alcoholgebruik van anderen, zoals ouders, vrienden en andere 
rolmodellen, speelt een rol in de ontwikkeling van alcoholgebruik onder jongeren.

• Dit document geeft een overzicht van de resultaten van recent wetenschappelijk 
onderzoek naar de invloed van alcoholgebruik in de sociale omgeving (ouders, 
vrienden en media) op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. 

Kernpunten: Achtergrond

Een 
update!



Beïnvloedt blootstelling aan alcoholgebruik van ouders het drinkgedrag van 
hun kinderen?

 
Ouders zijn in de kindertijd en de vroege 
adolescentie de belangrijkste bron van socialisatie 
(Steinberg, 2008). Ouders en de opvoeding spelen 
voor jonge kinderen een belangrijke rol in de 
verwerving van kennis over alcohol (Voogt et al., 
2017). Voorafgaand aan het eerste alcoholgebruik 
leren jongeren over alcohol vanuit de omgeving, 
waarbij het voorbeeldgedrag en de normen van 
ouders belangrijke factoren zijn (Ryan, Jorm, 
& Lubman, 2010). Daarnaast vindt het eerste 
alcoholgebruik vaak thuis plaats (Mayer, Forster, 
Murray, & Wagenaar, 1998; Van der Vorst et al., 
2010), waarbij het regelmatig de ouders zelf zijn die 
hun kinderen de alcohol geven (Van Dorsselaer et 
al., 2016). Door het stellen van strenge regels over 
niet-drinken kunnen ouders voorkomen dat hun kind 
op jonge leeftijd gaat drinken. Ook als jongeren al 
drinken, kunnen ouders tot ver in de adolescentie 
het alcoholgebruik beïnvloeden, bijvoorbeeld door 
het stellen van regels omtrent alcoholgebruik thuis 
of buitenshuis (Ryan, Jorm, & Lubman, 2010) en 
het wel of niet thuis beschikbaar hebben van alcohol 
(Komro, Maldonado-Molina, Tobler, Bonds, & Muller, 
2007). 
Ouders kunnen dus op verschillende manieren 
invloed hebben op het drinkgedrag van hun 
kinderen. In deze factsheet gaan we specifiek in 
op de invloed van het ouderlijk alcoholgebruik 
op de alcohol-gerelateerde cognities1 en het 
alcoholgebruik van jongeren. 

Kinderen van ouders die drinken hebben een 
grotere kans om (op jongere leeftijd) te beginnen 
met drinken en op latere leeftijd grotere 
hoeveelheden alcohol te drinken. 
• Een systematische review vatte de resultaten 

samen van 21 longitudinale2 studies in de 
algemene populatie naar het verband tussen 
alcoholgebruik van ouders en het latere 
alcoholgebruik van hun kinderen (Rossow, 
Keating, Felix, & Mccambridge, 2016). Drie van 
de studies uit de review waren afkomstig uit 
Nederland. De overgrote meerderheid van deze 
studies (19 van de 21) rapporteerden dat er een 
positief verband was tussen het drinkgedrag van 
ouders en hun kinderen. Dat wil zeggen, des te 
meer alcohol er gebruikt werd door de ouders, 
des te groter de kans dat de kinderen zelf (op 
jongere leeftijd) alcohol zijn gaan drinken en in 
de adolescentie en jongvolwassenheid grotere 
hoeveelheden alcohol drinken. 

• Acht van deze studies onderzochten tevens of de 
invloed van ouderlijk alcoholgebruik op het  

 
 
alcoholgebruik van de jongere verschilde voor  
vaders en moeders (Rossow et al., 2016). Twee 
studies vonden dat alleen vaders’ alcoholgebruik 
het alcoholgebruik van het kind voorspelde, drie 
studies dat alleen de moeder invloed had en 
drie studies vonden geen verschil tussen beide 
ouders. Op basis van de literatuur kan dus geen 
eenduidige conclusie worden getrokken over 
eventuele verschillen tussen vaders en moeders 
wat betreft de invloed van voorbeeldgedrag.

• Een eerdere systematische review identificeerde 
12 studies naar de relatie tussen alcoholgebruik 
van de ouders en de leeftijd waarop hun kinderen 
alcohol gaan drinken. Van deze 12 studies vonden 
8 studies dat zwaarder alcoholgebruik van de 
ouders samenhing met een jongere leeftijd 
waarop hun kinderen voor het eerst alcohol 
gingen drinken. De overige 4 studies vonden 
geen verband (Ryan, Jorm, & Lubman, 2010). 

• Dezelfde review liet zien dat van de 23 studies, 
12 studies vonden dat alcoholgebruik van de 
ouders voorspelde hoevéél jongeren later gaan 
drinken en 3 studies vonden een verband met 
alcohol-gerelateerde problemen tijdens de 
jongvolwassenheid. De overige 8 studies vonden 
geen verband tussen alcoholgebruik van ouders 
en de hoeveelheid alcohol die hun kinderen later 
gaan drinken (Ryan, Jorm, & Lubman, 2010). 

• Een kanttekening bij bovenstaande reviews is  
dat de meeste studies uitgevoerd zijn in de 
Verenigde Staten en de resultaten daardoor 
mogelijk minder goed te generaliseren zijn  
naar de Nederlandse situatie.

• Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk in 
hoeverre er een oorzakelijk verband is tussen 
het voorbeeldgedrag van ouders en het 
alcoholgebruik van hun kinderen. Mogelijk spelen 
(ook) andere mechanismen hierbij een rol. Daarbij 
kan gedacht worden aan genetische factoren, 
overeenkomstige omgevingsfactoren binnen het 
gezin (zoals de aanwezigheid van alcohol in de 
omgeving en de prijs hiervan) en culturele en/of 
religieuze factoren (Rossow et al., 2016).

Met name het alcoholgebruik van ouders in het 
bijzijn van het kind en de zichtbare effecten hiervan 
lijken van invloed te zijn op kinderen en hun 
toekomstig alcoholgebruik.
• Verschillende studies laten zien dat niet de 

hoeveelheid alcohol die ouders zelf aangeven 
te drinken, maar de perceptie van de jongere 
omtrent het drinkgedrag van de ouders de 
belangrijkste voorspeller is van het drinkgedrag  
 

1  Cognities zijn de mentale processen die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.  
Deze mentale processen worden cognitieve processen genoemd.

2  In longitudinale studies worden deelnemers gevolgd in de tijd, dat wil zeggen er worden meerdere metingen verricht bij dezelfde persoon over tijd.



van het kind zelf (Kam, Basinger, & Abendschein, 
2017; Smit, Otten, et al., 2018; Smith, Miller, 
Kroll, Simmons, & Gallen, 1998).

• Een rapport uit het Verenigd Koninkrijk laat 
zien dat een groot deel van de ouders weleens 
aangeschoten raakt (51%), of dronken wordt 
(29%) in het bijzijn van kinderen tussen  
10 en 17 jaar (Foster, Bryant, & Brown, 2017). 
Het zien van aangeschoten of dronken ouders 
leidde ertoe dat kinderen zich meer zorgen 
maakten en dat ze andere negatieve 
consequenties ervoeren (zoals zich beschaamd 
voelen of ruzie krijgen met de betreffende 
ouder). In een vervolgstudie bij dezelfde 
jongeren werd gevonden dat de associatie 
tussen blootstelling aan ouders die drinken en 
het ervaren van negatieve consequenties minder 
vaak voorkwam in de oudere groep (14 tot 17 
jarigen)  (Bryant, MacKintosh, & Bauld, 2020), 
mogelijk omdat deze leeftijdsgroep positievere 
associaties krijgt met alcohol. Het verband met 
het daadwerkelijke alcoholgebruik van het kind 
werd in de betreffende studie niet onderzocht. 

• Een studie onder Nederlandse jongeren tussen 
de 10 en 13 jaar laat zien dat de mate waarin 
zij blootgesteld werden aan het alcoholgebruik 
van hun ouders samenhing met of kinderen ooit 
alcohol gedronken hebben (tenminste 1 slokje). 
Dit verband werd zowel voor jongens als voor 
meisjes gevonden en bleek het sterkst voor het 
alcoholgebruik van de vaders (Smit, Otten, et al., 
2018). Het sterkere effect van de vaders in deze 
studie wordt mogelijk verklaard doordat vaders 
meer dronken en dat jongeren ook rapporteerden 
vaker blootgesteld te zijn aan het alcoholgebruik 
van vaders dan van de moeders.

• Wanneer ouders drinken in het bijzijn van hun kind 
laten zij hen wellicht vaker een slokje proberen dan 
ouders die niet in het zicht van hun kind drinken 
(S. C. Jones, Magee, & Andrews, 2015).

Ouders hebben ook in de late adolescentie en 
jongvolwassenheid nog invloed op het drinkgedrag 
van hun kinderen.
• In de late adolescentie en jongvolwassenheid 

gaan vrienden en leeftijdgenoten een belangrijke 
rol spelen in het drinkgedrag van jongeren 
(e.g., Cumsille, Sayer, & Graham, 2000; Leung, 
Toumbourou, Hemphill, et al., 2014). Hier wordt 
nader op ingegaan in de volgende paragraaf.  
Dit betekent echter niet dat ouders geen rol  
meer spelen in het alcoholgebruik. Ouders blijken 
tot ver in de adolescentie invloed te kunnen 
uitoefenen op het drinkgedrag van hun kinderen, 
bijvoorbeeld middels de alcohol-specifieke 
opvoeding (Fairlie, Wood, & Laird, 2012; Ryan, 
Jorm, & Lubman, 2010; Stafström, 2014), door 
hun voorbeeldgedrag (Rossow et al., 2016) of 
door omgang met bepaalde vrienden (drinkende 
vrienden) af te keuren (Van Der Vorst, Engels, 
Deković, Meeus, & Vermulst, 2007).

Het verstrekken van alcohol door ouders aan hun 
kinderen vergroot de kans dat kinderen op jongere 
leeftijd gaan drinken en later grotere hoeveelheden 
gaan drinken.
• Uit een review van 7 longitudinale studies, waar-

onder één in Nederland uitgevoerd, bleek ouderlijk 
aanbod van alcohol in de vroege adolescentie samen 
te hangen met een verhoogde kans op riskant alco-
holgebruik later in de adolescentie en in de volwas-
senheid (tussen 14 en 31 jaar) (Sharmin et al., 2017). 

• Een studie onder adolescenten (tot 17 jaar) 
liet zien dat zij een grotere kans hadden om 
maandelijks te ‘binge’ drinken (5 of meer glazen 
bij één gelegenheid) wanneer ouders alcohol 
beschikbaar stelden (Stafström, 2014).

• In een eerdere review van Ryan et al. (2010) 
laten de resultaten van 3 studies zien dat eerder 
alcoholgebruik van jongeren voorspeld wordt 
door het verstrekken van alcohol door ouders aan 



hun kinderen. Eén studie laat daarnaast zien dat 
het verstrekken van alcohol door ouders ertoe 
leidt dat jongeren meer gaan drinken (Ryan, 
Jorm, Lubman, et al., 2010).

Ouders hebben door hun voorbeeldgedrag invloed 
op hoe jongeren denken over alcoholgebruik en 
welke effecten zij verwachten van het gebruik.
Er is overtuigend bewijs dat alcohol-gerelateerde 
cognities gerelateerd zijn aan beginnen met 
alcoholgebruik en met problematisch alcoholgebruik 
in de latere adolescentie. Bijvoorbeeld: als een 
jongere denkt dat het acceptabel is om alcohol 
te drinken op een verjaardag voor een 15-jarige, 
is de kans groter dat deze jongere zelf ook rond 
deze leeftijd gaat drinken (Brody, Ge, Katz, 
& Arias, 2000). Alcoholverwachtingen vallen 
onder alcohol-gerelateerde cognities en zijn 
persoonlijke overtuigingen over de effecten van 
alcohol op iemands fysieke gesteldheid, gedrag en 
emoties (B. T. Jones, Corbin, & Fromme, 2001). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen positieve 
verwachtingen (bijvoorbeeld: “ik verwacht dat  
men socialer wordt na het drinken van alcohol”)  
en negatieve verwachtingen (“ik verwacht dat  
men ziek wordt na het drinken van alcohol”).
• Kinderen waarvan hun ouders gemiddeld meer 

drinken ontwikkelen positievere cognities ten 
opzichte van alcoholgebruik vergeleken met 
kinderen die hun ouders niet zien drinken 
(Campbell & Oei, 2010). Deze positieve cognities 
verhogen vervolgens de kans op een vroegere 
initiatie van alcoholgebruik (Settles, Zapolski, 
& Smith, 2014; Simons-Morton, 2004) en het 
drinken van grotere hoeveelheden alcohol later  
in de adolescentie (o.a. Colder et al., 2014).

• Een review waarin de resultaten werden 
samengevat van 43 longitudinale studies naar 
de ontwikkeling van alcoholverwachtingen bij 
kinderen en adolescenten tussen 4 en 18 jaar oud 
(Smit, Voogt, et al., 2018) liet zien dat kinderen 
uit gezinnen met ouders die vaak drinken (of 
zelfs alcoholverslaafd zijn) gemiddeld positievere 
alcoholverwachtingen ontwikkelden (Cranford, 
Zucker, Jester, Puttler, & Fitzgerald, 2010; Shen, 
Locke-Wellman, & Hill, 2001; Ting, Chen, Liu, 
Lin, & Chen, 2015). 

• Een later gepubliceerde longitudinale studie (niet 
in de review van Smit en collega’s meegenomen 
(Smit, Voogt, et al., 2018)) vond dat blootstelling 
aan de negatieve gevolgen van alcoholgebruik 
bij moeders samenhing met minder negatieve 
alcoholverwachtingen bij jongeren (Waddell, 
Blake, Sternberg, Ruof, & Chassin, 2020). 
Dit effect verdween na 1,5 jaar. Levenslange 
alcoholverslaving van de moeders bleek de enige 
voorspeller van negatieve alcoholverwachtingen 
bij jongeren over tijd. De auteurs suggereren 
dat het zien van negatieve gevolgen van 
alcoholgebruik bij moeders niet bijdraagt aan een 

negatief beeld over alcoholgebruik bij jongeren. 
Dit kan het risico om een alcoholverslaving te 
krijgen vergroten bij kinderen van ouders met 
een verslaving.

• Uit een recente studie blijkt dat jongeren 
positievere verwachtingen hebben over de 
effecten van alcohol wanneer er vaker gedronken 
wordt door ouders waar jongeren bij zijn. Dit 
geldt zowel voor kinderen tussen 6 en 8 jaar als 
voor adolescenten tussen 12 en 15 jaar (Smit, 
Voogt, Otten, Kleinjan, & Kuntsche, 2019), 
maar deze positieve verwachtingen bleken 
vooral geassocieerd met het alcoholgebruik van 
vaders. Uit dit onderzoek bleek dat kinderen 
door alcoholgebruik van vaders meer positieve 
en minder negatieve alcoholverwachtingen 
ontwikkelen. Adolescenten associeerden de 
effecten van alcohol vaker met sociale voordelen 
(bijvoorbeeld: ‘alcohol maakt feestjes leuker’). 

• De blootstelling aan het alcoholgebruik van 
ouders is belangrijk in de ontwikkeling van 
alcoholverwachtingen. Een vervolgstudie onder 
jongeren tussen 10 en 16 jaar vulde hierop 
aan dat de blootstelling van alcoholgebruik 
door zowel vaders als moeders gerelateerd 
is aan dat jongeren alcohol meer met sociale 
voordelen associëren (Smit, Voogt, Otten, 
Kleinjan, & Kuntsche, in press). Daarnaast was 
het alcoholgebruik van vaders geassocieerd 
met toenames in verwachtingen omtrent de 
psychoactieve eigenschappen van alcohol 
(bijvoorbeeld: ‘van alcohol wordt iemand 
dronken’). Dit bleek echter alleen het geval voor 
jongens.

Alcohol-gerelateerde cognities ontwikkelen zich al 
op heel jonge leeftijd. 
• Een recente review concludeerde op basis van 

20 studies dat kinderen vanaf tweejarige leeftijd 
beginnen met het vergaren van alcoholkennis 
(Voogt et al., 2017). Daarnaast bleek dat 
kinderen vanaf vier jaar alcoholnormen beginnen 
te begrijpen (Voogt et al., 2020) en bepaalde 
verwachtingen krijgen over de effecten van 
alcohol. De auteurs concludeerden dat er meer 
onderzoek nodig is om nader zicht te krijgen op 
invloed van ouderlijk alcoholgebruik op alcohol-
gerelateerde cognities bij jonge kinderen (Voogt 
et al., 2020).



Beïnvloedt blootstelling aan alcoholgebruik door vrienden en leeftijdsgenoten 
het drinkgedrag van jongeren?

Vrienden en leeftijdsgenoten spelen een belangrijke 
rol in het alcoholgebruik van adolescenten 
(Leung, Toumbourou, Hemphill, et al., 2014). 
Het opbouwen van relaties met leeftijdsgenoten 
is belangrijk in de psychosociale ontwikkeling 
van adolescenten (Borsari & Carey, 2001; Leung, 
Toumbourou, Hemphill, et al., 2014). Daarnaast 
vormt deze periode het moment waarop jongeren 
gaan experimenteren met nieuwe gedragingen, 
waaronder alcoholgebruik. 

Jongeren die blootgesteld worden aan 
alcoholgebruik door vrienden en leeftijdsgenoten 
hebben een grotere kans om zelf eerder alcohol te 
gaan drinken en later meer alcohol te drinken. 
• Een review naar de rol van leeftijdsgenoten op 

alcoholgebruik van kinderen en adolescenten 
tot 18 jaar identificeerde 22 longitudinale 
studies, waarvan er 4 uit Nederland kwamen. 
In 21 van de 22 studies werd gevonden dat 
alcoholgebruik onder leeftijdsgenoten invloed 
had op het drinkgedrag van de jongere zelf 
(Leung, Toumbourou, & Hemphill, 2014). Zo 
bleek dat blootstelling aan alcoholgebruik van 
leeftijdsgenoten consistent samenhing met de 
ontwikkeling van zwaarder drinkgedrag onder 
adolescenten.

• Uit onderzoek onder ruim 9000 jongeren blijkt 
dat de blootstelling aan alcoholgebruik van 
leeftijdsgenoten een risicofactor is om eerder te 
beginnen met drinken en een toename van  

 
 
het alcoholgebruik over een tijdspanne van 2 
jaar (leeftijd tussen 13 en 17 jaar) (Randolph, 
Cheatham, Weiss, & Williams, 2017). Blootstelling 
aan het alcoholgebruik van leeftijdsgenoten 
bleek een consistente risicofactor voor de hele 
leeftijdsgroep (Randolph et al., 2017).

• Jongeren in de leeftijd van 11-14 jaar hebben een 
grotere kans om voor het eerst alcohol te gaan 
gebruiken als ze meer vrienden hebben die ooit 
al eens alcohol hebben gedronken en als ze meer 
tijd doorbrengen met vrienden zonder supervisie 
van een volwassene (Light, Greenan, Rusby, Nies, 
& Snijders, 2013).

• Uit een Nederlandse studie blijkt dat ook in de 
late adolescentie en jongvolwassenheid sprake 
is van een sterke samenhang tussen de omgang 
met alcohol gebruikende leeftijdsgenoten en het 
alcoholgebruik van de jongere zelf (Creemers, 
Spanakis, Delforterie, & Huizink, 2017). Dit blijkt 
het geval te zijn voor zowel Nederlandse jongeren 
als voor jongeren met een andere etnische 
achtergrond (Surinaams, Antilliaans, Turks, 
Marokkaans en Aziatisch).

• Eén studie concludeert dat de context 
van vrienden een sterkere voorspeller van 
alcoholgebruik bij jonge adolescenten is dan  
de context van de familie en school (Henry, 
Oetting, & Slater, 2009).

• Ouders kunnen op verschillende manieren het alcoholgebruik van hun kinderen uitstellen of 
beperken, bijvoorbeeld door het stellen van regels en het toezicht te houden op wat hun kinderen 
doen en met wie. 

• Kinderen van ouders die drinken hebben een grotere kans om (op jongere leeftijd) te beginnen 
met drinken en degenen die drinken, drinken grotere hoeveelheden. 

• Met name het alcoholgebruik van ouders in het bijzijn van het kind en het waarnemen 
van de effecten van alcohol op de ouder door het kind lijkt samen te hangen met het 
toekomstig alcoholgebruik van het kind. Er is nog enige onzekerheid over de mate waarin 
het voorbeeldgedrag van ouders een oorzakelijke factor is. Mogelijk spelen (ook) andere 
mechanismen hierbij een rol. Daarbij kan gedacht worden aan genetische factoren, 
overeenkomstige omgevingsfactoren binnen het gezin en culturele en/of religieuze factoren.

• Kinderen die hun ouders zien drinken, ontwikkelen gemiddeld positievere verwachtingen over 
alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken. Positieve verwachtingen 
over alcohol en het effect hiervan verhogen vervolgens de kans dat jongeren gaan drinken en dat 
ze later in de adolescentie grotere hoeveelheden gaan drinken. 

• Het voorbeeldgedrag van ouders lijkt de verwachtingen van kinderen over alcohol al vanaf heel 
jonge leeftijd (2 jaar) te kunnen beïnvloeden. 

• Ouders kunnen met hun voorbeeldgedrag ook in de late adolescentie en jongvolwassenheid 
invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen.

Kernpunten: Ouders



Het alcoholgebruik van jongeren lijkt sterker samen 
te hangen met het alcoholgebruik van vrienden dan 
met het alcoholgebruik van leeftijdsgenoten. 
• Leeftijdsgenoten bestaan uit een breder 

netwerk dan vrienden, maar worden vaak 
samengenomen in onderzoek. Onderzoek 
liet echter zien dat de perceptie van het 
alcoholgebruik onder leeftijdsgenoten niet 
samenhing met het drinkgedrag van jongeren, 
maar wel dat van vrienden (gemiddelde leeftijd: 
16 jaar) (Beckmeyer & Weybright, 2015). 
De onderzoekers merken echter op dat meer 
onderzoek nodig is om hier definitieve conclusies 
over te kunnen trekken. 

De samenhang tussen het eigen drinkgedrag en dat 
van leeftijdsgenoten en vrienden wordt verklaard 
door zowel beïnvloedings- als selectieprocessen. 
Beïnvloeding wordt gekenmerkt door sociale 
interactie waarbij jongeren het eigen gedrag en 
opvattingen aanpassen aan dat van hun vrienden 
en leeftijdsgenoten (Leung, Toumbourou, Hemphill 
et al., 2014). Selectie houdt in dat jongeren hun 
vrienden uitzoeken, zodanig dat vrienden zoveel 
mogelijk matchen met het eigen gedrag en 
opvattingen van de jongere.

• Een review van longitudinale studies die 
de relatieve bijdrage van beïnvloedings- en 
selectieprocessen proberen te ontrafelen, 
laat zien dat 8 van de 11 studies concluderen 
dat alcoholgebruik onder vrienden en 
leeftijdsgenoten (beïnvloeding) een belangrijke rol 
speelt in het alcoholgebruik van de jongere zelf, 
bovenop selectie processen (Leung, Toumbourou, 
& Hemphill, 2014). Dus, naast dat jongeren 
vrienden zoeken die passen bij hun eigen gedrag 
en attituden, is de omgang met leeftijdsgenoten 
en vrienden die alcohol gebruiken een 
aanvullende risicofactor om zelf ook (meer) 
alcohol te gaan gebruiken. 

• Beïnvloedings- en selectieprocessen zijn al relevant 
voor beginnend alcoholgebruik onder jongeren 
tussen 11 en 14 jaar (Light et al., 2013). Jongeren 
in deze leeftijdscategorie bleken eerder te beginnen 
met drinken wanneer ze veel tijd doorbrachten met 
vrienden zonder supervisie van ouders.

Vrienden en leeftijdsgenoten beïnvloeden alcohol- 
gerelateerde overtuigingen en attituden en daarmee 
het drinkgedrag van jongeren.
• Zo blijkt uit een studie onder 12-jarigen dat 

het alcoholgebruik door vrienden (beste 
vrienden, twee vrienden, of kleine groepjes) de 
grootste verklarende factor was voor het eigen 
alcoholgebruik. Binnen deze vriendgroepen 
wordt alcoholgebruik bevorderd door het samen 
drinken van alcohol en door de ontwikkeling van 
gedeelde attitudes, waarden en overtuigingen 
over alcohol (Henry et al., 2009). 

• Een literatuur review laat zien dat het zien van 
drinkende vrienden en leeftijdsgenoten bijdraagt 
aan positievere verwachtingen over de effecten 
van alcohol, hetgeen vervolgens leidt tot een 
grotere kans op (meer) drinken door de jongere 
zelf (Smit, Voogt, et al., 2018)).  

• De perceptie omtrent alcoholgebruik onder 
vrienden lijkt belangrijk in de ontwikkeling van 
alcoholgebruik (Brooks-Russell, Simons-Morton, 
Haynie, Farhat, & Wang, 2014). Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen hoeveel de jongere 
denkt dat er gedronken wordt onder vrienden 
(descriptieve normen: hoeveel alcohol drinken 
mijn vrienden), en de mate van acceptatie van 
alcoholgebruik (injunctieve normen: hoe accepta-
bel is alcoholgebruik volgens mijn vrienden). 

• Jongeren drinken meer alcohol wanneer ze 
denken dat alcoholgebruik geaccepteerd wordt 
door vrienden (Nesi, Rothenberg, Hussong,  
& Jackson, 2017; Pedersen et al., 2017).

• Hoe meer de jongere denkt dat zijn leeftijds-
genoten drinken, des te eerder de jongere begint 
met drinken, en hoe meer de jongere zelf drinkt 
(Beckmeyer & Weybright, 2015; Brooks-Russell 
et al., 2014; Gibbons et al., 2011; S. C. Jones  
& Magee, 2014; Song et al., 2012).

• Jongeren overschatten vaak in welke mate 
alcoholgebruik geaccepteerd is onder hun 
vrienden en hoeveel vrienden drinken  
(Borsari & Carey, 2001). 

• Jongeren lijken een ‘hoge status’ toe te schrijven 
aan leeftijdsgenoten die alcohol gebruiken; zij 
werden vaker als vriend gekozen, waardoor 
jongeren vaker werden blootgesteld aan het 
alcoholgebruik en als gevolg hiervan ook zelf 
meer gingen drinken (Osgood et al., 2013). 
Deze bevinding suggereert dat adolescenten 
alcoholgebruik als aantrekkelijk zien en dat 
vriendschappen met drinkende vrienden meer 
alcoholgebruik uitlokken. 

• Ander onderzoek liet zien dat dit ‘status effect’ 
eveneens een beschermende werking kan 
hebben: indien leeftijdsgenoten met een hoge 
status een anti-alcoholnorm hadden bleken 
jongeren een kleinere kans te hebben om alcohol 
te gebruiken (Teunissen et al., 2012). 

Sommige groepen jongeren zijn extra gevoelig 
voor de invloeden van alcohol drinkende 
leeftijdsgenoten.
• In een studie onder 7064 jongeren in groep 

8 (10-12-jarigen) en de tweede klas van het 
voortgezet onderwijs (13-14-jarigen) bleek 
in beide leeftijdsgroepen dat jongeren meer 
kans hadden om alcohol te gebruiken wanneer 
leeftijdsgenoten alcohol gebruikten. Dit effect 
was echter sterker onder de 10-12 jarigen, wat 
erop wijst dat heel jonge adolescenten gevoeliger 
zijn voor de invloeden van leeftijdsgenoten (Kelly, 
Chan, & Toumbourou, 2012).



• In een studie naar jongeren van 15 tot 17 jaar 
bleek dat de meer sensatiezoekende jongeren, 
vergeleken met andere leeftijdsgenoten, vaker 
optrokken met leeftijdsgenoten die ook alcohol 
gebruikten, waardoor de jongeren zelf mogelijk 
ook meer gebruikten (Sznitman & Engel-Yeger, 
2017).

• Uit een studie onder 18-25 jarigen bleek dat 
sociaal angstige studenten (die extra gevoelig zijn 
voor peer invloeden), een groter risico liepen om 
problematisch drinkgedrag te vertonen (Villarosa, 
Kison, Madson, & Zeigler-Hill, 2016). 

Ook via social media lijken vrienden en 
leeftijdsgenoten het alcoholgebruik door jongeren 
te beïnvloeden.
• Jongeren posten risicogedrag regelmatig op 

social media. Hieronder valt bijvoorbeeld ook 
alcoholgebruik tijdens sociale gelegenheden 
zoals op een verjaardag of in de kroeg. 
Verschillende, recent verschenen studies laten 
zien dat alcohol-gerelateerde content die door 
leeftijdsgenoten is geplaatst, samenhangt met 
(minderjarig) drinkgedrag (Boyle, Earle, LaBrie, 
& Ballou, 2017; Boyle, LaBrie, Froidevaux, 
& Witkovic, 2016; Nesi et al., 2017; Pegg, 
O’Donnel, Lala, & Barber, 2018).

• Een longitudinale studie richtte zich op jongeren 
die regelmatig worden blootgesteld aan alcohol-
gerelateerde content van vrienden op Facebook, 
Instagram en Snapchat (Boyle et al., 2016). De 
hoeveelheid blootstelling aan dit soort content 
tijdens de eerste zes weken van een studie 
voorspelde het alcoholgebruik van de jongere 
zelf zes maanden later. Mannen liepen hierbij 
meer risico dan vrouwen. 

• In Amerikaans onderzoek werd vastgesteld dat 
jongeren op het hoger onderwijs en jongeren 
met veel vrienden op Facebook, vaker alcohol-
gerelateerde content plaatsten op sociale media 
dan lager opgeleide jongeren en jongeren met 
weinig Facebook vrienden (Moreno et al., 2014). 

• Het opbouwen van vriendschappen met leeftijdsgenoten is belangrijk in de psychosociale 
ontwikkeling van adolescenten. In deze leeftijdsfase gaan jongeren ook experimenteren met 
nieuwe gedragingen, waaronder alcoholgebruik.

• Jongeren die hun vrienden en leeftijdsgenoten zien drinken, hebben een grotere kans om zelf 
eerder alcohol te gaan drinken en later meer alcohol te drinken. 

• Jongeren zoeken vrienden die zoveel mogelijk overeenkomen wat betreft het eigen gedrag en 
opvattingen (selectie). Ook passen zij hun eigen gedrag en opvattingen aan de vriendengroep 
aan (beïnvloeding). Door deze twee processen zijn vaak overeenkomsten in het drinkgedrag van 
vrienden te zien. 

• Het alcoholgebruik van jongeren lijkt sterker samen te hangen met dat van vrienden dan met het 
alcoholgebruik van andere leeftijdsgenoten in hun directe omgeving. 

• Vrienden en leeftijdsgenoten beïnvloeden alcohol-gerelateerde overtuigingen en attituden (met 
name de waargenomen normen) en daarmee het drinkgedrag van jongeren.

• Sommige jongeren (bijvoorbeeld sociaal angstige en sensatiezoekende jongeren) zijn extra 
gevoelig voor de invloeden van alcohol drinkende leeftijdsgenoten.

• Het drinkgedrag van jongeren lijkt ook te worden beïnvloed door alcohol-gerelateerde berichten 
en beelden van vrienden en leeftijdsgenoten op sociale media.

Kernpunten: Vrienden en leeftijdsgenoten



Beïnvloedt blootstelling aan alcoholgebruik in de media het drinkgedrag van 
jongeren?

Jongeren worden via de media, bijvoorbeeld op 
televisie in films, YouTube en Facebook, blootgesteld 
aan alcoholbeelden. Dit betreft alcoholreclame, 
maar ook alcoholbeelden zonder direct commercieel 
oogmerk. In deze paragraaf wordt een overzicht 
gegeven recent wetenschappelijk onderzoek naar 
beide vormen van alcohol in de media.

Alcoholreclame
Kinderen en adolescenten lijken extra gevoelig voor de 
invloed van alcoholreclame. Zij zijn nog onvoldoende 
in staat om de doelstellingen van reclame te doorzien 
en hun gedrag hierop aan te passen en kunnen 
reclame nog niet goed onderscheiden van andere 
vormen van informatie (Babor et al., 2017). Ook 
kunnen adolescenten lange termijn effecten op de 
gezondheid niet goed afwegen tegen de verwachte 
beloning op korte termijn (Babor et al., 2017). 

Om het gebruik van alcohol en de negatieve ge-
zondheidseffecten onder jongeren te beperken 
trachten veel landen blootstelling aan alcoholreclame 
te beperken, zo ook in Nederland. Niettemin blijken 
jongeren, ook in Nederland, nog relatief vaak te wor-
den blootgesteld aan alcoholreclame (de Bruijn et al., 
2016; Gallopel-Morvan et al., 2017; Lobstein, Landon, 
Thornton, & Jernigan, 2017). Daarbij wordt de rol van 
digitale kanalen, zoals Facebook platformen, YouTube 
films en Twitter accounts van alcoholproducenten, 
waarbij jongeren interactief worden betrokken, steeds 
belangrijker (Annis, Mosher, & Roberts, 2009; Cran-
well et al., 2015; Lobstein et al., 2017; Primack et al., 
2017; Roberts et al., 2016; Siegel et al., 2016) 

Er zijn sterke aanwijzingen dat blootstelling aan 
alcoholreclame samenhangt met een grotere kans op 
(zwaarder) alcoholgebruik onder jongeren. Er is echter 
enige onzekerheid over de mate waarin sprake is van 
een oorzakelijke relatie.
• In een recente systematische review worden de 

resultaten samengevat van cross-sectionele studies 
gepubliceerd tot februari 2017 naar de effecten 
van alcoholmarketing op het alcoholgebruik van 
jongeren en jongvolwassenen (Finan, Lipperman-
Kreda, Grube, Balassone, & Kaner, 2020). In totaal 
werden 38 studies gevonden. De meeste studies 
werden uitgevoerd in de Verenigde Staten (47%) of 
Europa (16%). De auteurs concluderen op basis van 
hun review dat blootstelling aan alcoholmarketing 
(met name sponsering en premiums, zoals artikelen 
met een merknaam, in mindere mate advertenties) 
positief is geassocieerd met verschillende stadia van  
alcoholgebruik (ooit in het leven, zwaar drinken,  
problematisch alcoholgebruik) bij jongeren en 
jongvolwassenen.

• In een systematische review worden de resultaten 
samengevat van longitudinale studies gepubliceerd 
tussen 2008 en maart 2016 naar de effecten 
van alcoholmarketing op het alcoholgebruik van 
jongeren (Jernigan, Noel, Landon, Thornton, 
& Lobstein, 2017). In totaal werden 12 studies 
gevonden, uitgevoerd in 7 verschillende 
landen, waaronder Nederland. Alle 12 studies 
rapporteerden een positieve relatie tussen de 
mate van blootstelling aan alcoholmarketing en 
toekomstig alcoholgebruik, dat wil zeggen, een 
grotere blootstelling aan alcoholreclame hangt 
samen met een grotere kans op het in de toekomst 
beginnen met (zwaarder) alcoholgebruik. De 
resultaten van de review bevestigden daarmee de 
conclusies van eerdere review studies (Anderson, 
de Bruijn, Angus, Gordon, & Hastings, 2009; G. T. 
Smith et al., 1998; L. A. Smith & Foxcroft, 2009). 

• Scott en collega’s (Scott, Muirhead, Shucksmith, 
Tyrrell, & Kaner, 2017) concluderen op basis van 
hun review dat de meeste uitkomsten in studies 
wijzen op een verband tussen alcoholmarketing en 
alcoholgebruik onder adolescenten (9-17 jaar). 
De auteurs wijzen echter ook op de methodo-
logische tekortkomingen van een deel van de 
studies. Dit betreft onder meer een cross-sectioneel 
design3, waardoor niet kan worden vastgesteld 
of blootstelling aan alcoholreclame vooraf ging 
aan het alcoholgebruik of dat de volgorde 
andersom was (deze cross-sectionele studies 
werden niet meegenomen in de eerder beschreven 
review van Jernigan en collega’s (Jernigan et al., 
2017)). Niettemin achten de auteurs het bewijs 
overtuigend genoeg om de aanbevelingen van de 
WHO om de regelgeving rond alcoholreclame en 
jongeren verder aan te scherpen, te ondersteunen 
(World Health Organization, 2010). 

• Blootstelling aan alcoholmarketing lijkt vooral 
voorspellend te zijn voor de overgang van gebruik 
naar zwaarder gebruik (eerste keer ‘binge’ drinken, 
ofwel: het drinken van 5 of meer glazen alcohol bij 
één gelegenheid) en in minder sterke mate voor 
het beginnen met drinken (Jernigan et al., 2017). 

• Enkele onderzoekers wijzen erop dat de sterkte van 
het verband tussen bloostelling aan alcoholreclame 
en alcoholgebruik door jongeren in onderzoek 
mogelijk wordt overschat (Molloy, 2016; Nelson, 
2010). De alcoholindustrie zet reclameactiviteiten 
ook specifiek in op plekken waarvan wordt 
verwacht dat die (vooral) worden bezocht door 
jongeren die al alcohol drinken of geneigd zijn er 
mee te gaan beginnen (‘targe ting’). Onderzoek 
heeft hier echter nog geen uitsluitsel over kunnen 
geven (Molloy, 2016).

3  In een cross-sectionele studie wordt bij elke deelnemer één meting verricht. Daarom kan in een dergelijk design niet worden vastgesteld of een 
bepaalde variabele in de tijd voorafgaat aan een andere variabele.



Alcoholmarketing vindt in toenemende mate 
plaats via digitale kanalen en hangt, net als 
alcoholmarketing via traditionele kanalen, samen 
met drinkgedrag van jongeren. Het aantal studies 
dat zich specifiek richt op de effecten van digitale 
media is echter nog beperkt en de kwaliteit van de 
studies suboptimaal, waardoor nog geen definitieve 
uitspraken kunnen worden gedaan over deze 
relatie. 
• In een recente systematische review worden 

de resultaten samengevat van 25 studies (2 
gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep, 
15 cross-sectionele studies en 8 longitudinale 
studies) gepubliceerd tot februari 2017 naar de 
effecten van digitale alcoholmarketing op het 
alcoholgebruik van jongeren en jongvolwassenen 
tot 25 jaar (Noel, Sammartino & Rosenthal, 2020). 
De studies werden uitgevoerd in 8 verschillende 
landen. De auteurs concluderen op basis van hun 
review dat er een positieve associatie is tussen 
actieve deelname en interactie met digitale 
alcohol marketing (met name aanwezigheid op 
door de alcoholindustrie gesponsorde events 
en het bezitten van kleding met het merk 
van een alcoholproducent) en alcoholgebruik 
(frequentie, intensiteit, (frequentie) binge drinken, 
problematisch alcoholgebruik) bij jongeren en 
jongvolwassenen.

• Een review studie onderzoekt specifiek de rol van 
het gebruik van digitale media zoals websites, 
Facebook, Twitter en apps ten behoeve van 
alcoholmarketing (Lobstein et al., 2017). 

• Er worden vijf studies gevonden die de 
relatie tussen digitale alcoholmarketing en 
drinkgedrag door jongeren onderzoeken, 
waarbij uiteenlopende indicatoren worden 
gebruikt (bijv. intenties om alcohol te kopen, 
frequentie van drinken, ‘binge’ drinken). Elk van 
de vijf studies concludeert dat blootstelling aan 
digitale alcoholmarketing de kans op frequenter 
en zwaarder alcoholgebruik vergroot. Voor 
beginnen met drinken wordt dit verband niet 
gevonden. Vier van de vijf studies hadden géén 
longitudinale opzet waardoor geen duidelijke 
conclusies getrokken kunnen worden wat 
betreft de oorzakelijkheid van het verband 
tussen alcoholmarketing en drinkgedrag. Dat 
wil zeggen: beïnvloedt alcoholmarketing het 
drinkgedrag of is de relatie (deels) omgekeerd? 
(zie ook de eerdere opmerking over ‘targeting’).

• Een later gepubliceerde studie (niet in de 
review van Lobstein en collega’s opgenomen 
(Lobstein et al., 2017)) vindt onder 16-24-jarige 
Australische Facebookgebruikers een verband 
tussen interactieve betrokkenheid van de jongere 
met alcoholmarketing op Facebook (bijvoorbeeld 

Relevante theorieën

De sociale leertheorie van Bandura stelt dat kinderen en jongeren leren door gedrag van 
anderen te zien of doordat anderen het hen ‘uitleggen’ (Bandura & McClelland, 1977). Specifiek 
gezien gaat de theorie er vanuit dat de omgang met rolmodellen die alcohol gebruiken, leidt 
tot de observatie en imitatie van alcoholgebruik, sociale bekrachtiging van alcoholgebruik en 
het verkrijgen van positieve verwachtingen over de effecten van alcohol (Petraitis, Flay, & 
Miller, 1995). Voor het ‘leren’ drinken lijkt de sociale omgeving dus een belangrijke rol te spelen 
(Pettersson, Linden-Boström, & Eriksson, 2009). Omdat kinderen en (jonge) adolescenten zelf geen 
of weinig ervaring hebben met alcohol zijn rolmodellen en hun gedrag voor hen een belangrijke 
bron van informatie en belangrijk voor de vorming van normen rond alcoholgebruik. In de 
kindertijd en vroege adolescentie spelen met name de ouders een belangrijke rol, in de loop van de 
adolescentie blijven ouders belangrijk maar wordt hun rol in het algemeen minder sterk en worden 
leeftijdsgenoten en vrienden belangrijker (Oetting, Donnermeyer, & Deffenbacher, 1998). Naast de 
directe omgeving van ouders en vrienden, kunnen kinderen en jongeren ook over alcoholgebruik 
‘leren’ door alcoholreclame en alcohol in de media zoals op tv of in muziek (Paschall, Lipperman-
Kreda, & Grube, 2014). 

De cue-reactivity theorie stelt dat mensen in het dagelijks leven worden blootgesteld aan stimuli 
die het middelengebruik kunnen aanmoedigen bij degenen die daar gevoelig voor zijn (Carter & 
Tiffany, 1999). Voor alcohol betreft dat bijvoorbeeld het zien van vrienden die alcohol drinken of 
het zien van een alcoholreclame op tv. Jongeren die al drinken kunnen daardoor geprikkeld worden 
om zelf (meer) te gaan drinken. Ook kunnen jongeren die nog nooit hebben gedronken maar 
anderen zien drinken die daaraan plezier of ontspanning beleven, onbewust een link leggen tussen 
alcohol en positieve uitkomsten. Mogelijk merken jongeren daardoor eerder alcohol-gerelateerde 
stimuli in hun omgeving op, wat vervolgens de kans vergroot dat zij zelf gaan drinken.



door het uploaden of ‘taggen’ van een foto met 
daarop een alcoholproduct of iets ‘liken’ wat 
geplaatst is door een alcoholmerk of product) en 
alcoholgebruik (frequentie en volume). Ook deze 
studie had geen longitudinale opzet (S. C. Jones, 
Robinson, Barrie, Francis, & Lee, 2016).

De mate waarin alcoholmarketing samenhangt 
met het drinkgedrag van jongeren lijkt mede 
bepaald te worden door het thema van de 
marketingboodschap. 
• Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat 

er 5 alcoholmarketing thema’s kunnen worden 
onderscheiden (feesten, productkwaliteit, sport, 
mannelijkheid en ontspanning). Het ‘feest’ thema 
(party, liefde, seks) kwam met 42% het meest 
voor (Morgenstern et al., 2015). Dit thema lijkt 
vooral aantrekkelijk voor jongeren en lijkt zich 
ook op deze groep te richten.

• Vervolgonderzoek liet zien dat jongeren 
(gemiddelde leeftijd 16,9 jaar) die meer waren 
blootgesteld aan alcoholmarketing met een ‘feest’ 
thema twee jaar later een grotere kans hadden 
om voor het eerst te zijn gaan drinken of voor het 
eerst te zijn gaan ‘binge’ drinken (Morgenstern, 
Li, Li, & Sargent, 2017). Dit effect werd niet 
beïnvloed door de mate waarin zij blootgesteld 
waren aan alcoholmarketing met ander thema’s.

Merk specifieke marketing lijkt belangrijk met 
betrekking tot het drinkgedrag van jongeren. 
• Een studie onder minderjarige drinkers in de 

Verenigde Staten liet zien dat blootstelling aan 
specifieke alcoholmerken in tv-programma’s 
samenhangt met een grotere kans op het 
gebruik van deze specifieke merken (Ross et 
al., 2014). Daarnaast bleek sprake van een 
dosis-effectrelatie, hetgeen wil zeggen dat een 
grotere blootstelling samenhing met een hogere 
consumptie van het betreffende alcoholmerk 
(Naimi, Ross, Siegel, DeJong, & Jernigan, 2016).

• Amerikaans onderzoek onder 11-14 jarige, niet 
drinkende scholieren liet zien dat scholieren die 
ontvankelijk zijn voor alcoholmarketing, een 
grotere kans hebben om 1 jaar later alcohol te zijn 
gaan drinken dan niet-ontvankelijke scholieren 
(Henriksen, Feighery, Schleicher, & Fortmann, 
2008). Ontvankelijkheid werd in deze studie 
geoperationaliseerd als: het (willen) hebben 
van een promotieartikel van een alcoholmerk 
(hoge ontvankelijkheid) of het kunnen noemen 
van een favoriete alcoholreclame (gemiddelde 
ontvankelijkheid).

• Tevens lijken jongeren die bij hun merkenkeuze 
aangeven beïnvloed te zijn door alcoholmarketing 
(maar ook door beelden in de media of gebruik 
door volwassenen), meer te drinken en vaker 
negatieve consequenties te ervaren door hun 
alcoholgebruik (Ross et al., 2015).

Niet-commerciële beelden van alcohol in de media
Naast alcoholreclame, waarmee de alcoholindustrie 
de producten gericht tracht te promoten, worden 
jongeren via de media ook blootgesteld aan alcohol 
en alcoholgebruik zonder een direct reclame doel.

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling van jongeren 
aan niet-commerciële beelden van alcohol in 
de media samenhangt met een grotere kans op 
beginnen met drinken en zwaarder drinken. 
• Koordeman en collega’s (Koordeman, Anschutz, 

& Engels, 2012) concluderen in hun review dat 
blootstelling aan beelden van alcohol in film, 
muziek video’s en soap series samenhangt met 
alcoholgebruik door jongeren. Dit concluderen zij 
op basis van de resultaten van 13 longitudinale, 
8 cross-sectionele en 6 experimentele studies. 
Sommige jongeren lijken gevoeliger voor 
alcohol in de media dan anderen. Factoren die 
daarbij mogelijk een rol spelen zijn bijvoorbeeld 
zelfcontrole, alcoholgebruik door vrienden of 
ouders, opvoedstijl en verwachtingen omtrent 
effecten van alcoholgebruik. Daarnaast lijkt de 
context en de inhoud van de alcoholbeelden van 
belang voor de mate waarin effecten optreden in 
het drinkgedrag (Koordeman et al., 2012).

• In een eerdere review (Nunez-Smith et al., 2010) 
wordt geconcludeerd dat er substantieel bewijs is 
voor een verband tussen blootstelling aan alcohol 
in de media en alcoholgebruik door jongeren. 
Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat er 
geen sterke conclusies kunnen worden getrokken 
over de oorzakelijkheid van het verband, vooral 
als gevolg van de cross-sectionele opzet van de 
meeste studies.

• Een studie onder niet-drinkende adolescenten, 
die geen intentie hadden om het komende jaar 
te gaan drinken, liet zien dat degenen die meer 
blootgesteld waren aan alcoholbeelden in films, 
één jaar later een iets grotere kans hadden om toch 
te zijn gaan drinken (Hanewinkel et al., 2014).

• Een studie onder scholieren (gemiddelde 
leeftijd 12,6 jaar) in de Verenigde Staten vindt 
aanwijzingen dat blootstelling aan positieve 
beelden van alcohol in de media mogelijk leidt 
tot een positieve ‘feedback loop’. Dit houdt 
in dat blootstelling aan alcoholbeelden jonge 
adolescenten stimuleert om te beginnen met 
alcoholgebruik. Vervolgens lijken jongeren die 
met alcohol experimenteren, geneigd om meer 
alcohol-gerelateerde beelden in de media op te 
zoeken om zo hun sociale identiteit als drinker te 
versterken (Tucker, Miles, & D’Amico, 2013). 

• Het verband tussen blootstelling aan 
alcoholbeelden in films en binge drinken 
onder adolescenten lijkt onafhankelijk van de 
culturele context. Dit wordt geconcludeerd in 
een onderzoek waarin deze relatie in Duitsland, 
IJsland, Italië, Nederland, Polen en Schotland is 
onderzocht (Hanewinkel et al., 2012).



Jongeren lijken vaak te worden blootgesteld  
aan beelden en verwijzingen naar alcohol in 
(sociale) media. 
• Een analyse van de inhoud van songteksten 

van de single Top10 in het Verenigd Koninkrijk 
laat zien dat in 2011 in 18,5% van de teksten 
verwijzingen naar alcoholgebruik voorkomen 
en in 12,6% naar zwaar drinken (Hardcastle, 
Hughes, Sharples, & Bellis, 2015). In 3% 
van de teksten kwamen verwijzingen naar 
alcoholmerknamen voor. De verwijzingen naar 
alcohol waren overwegend positief of neutraal. 
Onderzoek in de Verenigde Staten vond een 
vergelijkbaar percentage songteksten waarin 
expliciete verwijzingen naar alcohol voorkwam 
(21,3%), waarbij in een kwart (24,3%) van deze 
gevallen ook naam van een merk genoemd werd 
(Primack, Nuzzo, Rice, & Sargent, 2012). Deze 
merken werden vaak in verband gebracht met 
‘positieve’ zaken als rijkdom (63%), seks (59%) 
en feesten (49%) (Primack et al., 2012). 

• Een recente Nederlandse studie concludeert 
dat de regels omtrent alcoholbeelden in films 
in sommige gevallen werden overschreden 

(Gosselt, Van Hoof, & Kokkeler, 2017). Dit 
betrof bijvoorbeeld het gebruik van alcohol door 
minderjarigen en het in verband brengen van 
alcohol met succes op sociaal en seksueel gebied. 

• Onderzoek onder alle YouTube Top40 muziek 
video’s in Groot Brittannië liet zien dat in 45% 
van de video’s alcoholbeelden voorkwamen 
(Cranwell et al., 2015)

• De blootstelling van jongeren aan YouTube 
video’s met alcoholbeelden blijkt groot; ze 
worden door veel jongeren (herhaaldelijk)  
gezien (Cranwell et al., 2015; Primack, Colditz, 
Pang & Jackson, 2015).

• Een analyse van de inhoud van YouTube 
video’s waarin dronkenschap voorkomt, laat 
zien dat in 44% van de video’s verwijzingen 
naar alcoholmerken voorkwamen (Primack et 
al., 2015). Daarbij waren geen aanwijzingen 
van betrokkenheid van de alcoholindustrie. 
De YouTube video’s werden door veel kijkers 
gewaardeerd. De video’s kregen vaker 
een ‘like’ als er humor, games, lichamelijke 
aantrekkelijkheid en géén alcohol-gerelateerde 
ongelukken in voorkwamen.

• Er zijn sterke aanwijzingen dat blootstelling aan alcoholreclame samenhangt met een grotere kans 
op (zwaarder) alcoholgebruik onder jongeren. Er is echter enige onzekerheid over de mate waarin 
sprake is van een oorzakelijke relatie.

• Alcoholmarketing via digitale kanalen hangt, net als via traditionele kanalen, samen met 
drinkgedrag van jongeren. Het aantal studies dat zich specifiek richt op de effecten van digitale 
media is echter nog beperkt.

• De mate waarin alcoholmarketing samenhangt met het drinkgedrag van jongeren lijkt mede 
bepaald te worden door het thema van de marketingboodschap. Veel alcoholmarketing heeft een 
‘feest’ thema dat vooral voor jongeren aantrekkelijk lijkt. 

• Er zijn aanwijzingen dat blootstelling van jongeren aan niet-commerciële beelden van alcohol in 
de media, bijvoorbeeld in films, samenhangt met een grotere kans op beginnen met drinken en 
zwaarder drinken.

Kernpunten: Media (reclame en niet-commerciële alcoholbeelden)
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