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Tips voor ouders

Praten en regels stellen: 
dat helpt te voorkomen 
dat je kind met roken en 
drinken begint. Of om dat 
zo lang mogelijk uit te 
stellen. Hoe doe je dat? 

1 Je hebt invloed
Pubers vinden het heel belangrijk wat  

hun ouders denken, ook al laten ze dat niet 
blijken. Ouders hebben zeker invloed op de 
keuzes van hun kind. Pubers hebben juist 
regels nodig bij het verkennen van grenzen.

2Stel duidelijke regels  
en praat met je kind 

Het is belangrijk dat je als ouder regels stelt  
en duidelijk je mening geeft over roken en 
drinken. Stel voor drinken de regel: geen 
alcohol tot ten minste achttien jaar. Kinderen 
starten daardoor later met hun eerste drankje. 
Voor roken is de beste boodschap: begin er 
niet aan. Door dit duidelijk te zeggen, kun je 
helpen voorkomen dat je kind gaat roken. Het 
is eenvoudiger om alcohol uit te stellen dan  
om te voorkomen dat jongeren veel drinken 
als ze eenmaal zijn begonnen. Maak geen  
uitzondering bij een feestje of speciale 
gelegenheid. Probeer consequent en  
ook duidelijk te zijn.

3 Bespreek het op tijd
Het is belangrijk om op tijd regels te 

stellen over roken en drinken. Doe dit voor- 
dat je kind nieuwsgierig is en een sigaret of 
alcoholisch drankje uitprobeert. Het verschilt 
per kind wat een geschikt moment is om over 
roken en drinken te beginnen. Kinderen in de 
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo 
roken bijvoorbeeld vaker en drinken meer  
dan op andere opleidingen. 

4 Blijf in contact 
Praat niet tégen je puber, maar mét je 

puber. Het zelfvertrouwen groeit wanneer je  
oprechte interesse toont en je puber helpt om 
eigen gedachten, gevoelens en ervaringen 

onder woorden te brengen. Een puber met 
zelfvertrouwen kan beter nee zeggen tegen 
verleidingen. 

5Geef het goede voorbeeld 
Kinderen imiteren volwassenen. Dus 

geldt: ‘zien roken doet roken’ en ‘zien drinken 
doet drinken’. Confronteer ze daarom zo min 
mogelijk met drank en sigaretten. 

6 Praat erover met andere ouders 
Pubers zeggen vaak dat andere ouders 

minder strenge regels hanteren. Is dat wel zo? 
Hoe andere ouders het doen, kan prettig zijn 
om te horen en kan duidelijkheid geven. 

7 Maak geen ruzie
Heeft je kind toch een keer gerookt of 

gedronken? Houd het bespreekbaar en 
veroordeel hem of haar niet. Achterhaal 
waarom weigeren moeilijk was en probeer 
opnieuw afspraken te maken.
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