
 

Drie op de vijf 
ouders (59%) uit dit 
onderzoek woont in  
de stad.

De rest van de ouders 
(41%) woont in een 
dorp.  

 

ALCOHOL

Ouders uit de stad hebben vaker strenge regels over 
alcohol drinken dan ouders uit een dorp.  

Het hebben van strenge regels betekent dat het kind 
zeker geen alcohol mag drinken (1 glas of meer) als 
ouders thuis zijn, in het weekend of op een feestje.

 

Ouders uit de stad denken vaker dat 
zij effectieve maatregelen kunnen 
nemen om te voorkomen dat hun kind 
(te) veel alcohol gaat drinken dan 
ouders uit een dorp. 
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Grote, middelgrote 
of kleine stad

Ouders hebben zelf aangegeven of zij in een 
stad, dorp of op het platteland wonen.
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Opvoeding over alcohol en tabak:  
Zijn er verschillen tussen ouders die in de stad  
of in een dorp wonen?

Stad

74%

Dorp
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Ouders uit de stad denken iets vaker dat het (erg) 
schadelijk is voor minderjarigen om af en toe te 
roken dan ouders uit een dorp. 

Het verschil is klein en net niet significant. 

TABAK

Ouders uit de stad denken vaker dat hun kind 
het advies over niet drinken overneemt 
dan ouders uit een dorp. 

We zien verder geen verschillen tussen ouders die 
in een stad of dorp wonen en hoe zij denken over de 
opvoeding van hun kind over tabak. 

Ouders uit de stad denken vaker dat het (erg) 
schadelijk is voor minderjarigen om ieder weekend één 
of twee drankjes te drinken dan ouders uit een dorp.
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Het hebben van een ‘niet drinken tot 18 
jaar’-afspraak.

Advies over niet drinken Schadelijkheid alcohol

Het hebben van goede communicatie over 
alcohol. Ze kunnen dan bijvoorbeeld makkelijk 
met hun kind praten over alcohol drinken.

 
We zien geen verschillen tussen ouders uit een stad of dorp bij:

Stad Dorp

Schadelijkheid af en toe roken
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92%
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Dorp


