Carmen Voogt, Marjan Möhle, Ninette van Hasselt

Kennisagenda
Alcoholpreventie
Expertisecentrum Alcohol

Carmen Voogt, Marjan Möhle, Ninette van Hasselt

Kennisagenda
Alcoholpreventie
Expertisecentrum Alcohol

Met dank aan:
Maddy Blokland, Jeroen de Greeff, Sascha Jansen, Lonneke van Leeuwen,
Karin Monshouwer, Liesbeth Naaborgh, Marjolein Peters, Ingrid Schulten, Lian Smeets,
Filip Smit, Marlous Tuithof, Marjolein Veerbeek, Susanne Weingart, alle deelnemers van
het online surveyonderzoek en de Wetenschappelijke Adviescommissie van het
Expertisecentrum Alcohol

Trimbos-instituut, Utrecht, januari 2020

Colofon
Projectleiding
Camilla de Jong & Carmen Voogt
Redactie
Carmen Voogt, Marjan Möhle en Ninette van Hasselt
Opmaak en productie
Canon Nederland N.V.
Beeld
Gettyimages.nl
Artikelnummer AF1733
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
Postbus 725
3500 AS Utrecht
T: 030-297 11 00
F: 030-297 11 11
© 2020, Trimbos-instituut, Utrecht.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van
het Trimbos-instituut.

2

Trimbos-instituut

Inhoud

Samenvatting

5

Inleiding
Scope		

7
7

Methode
Stap I: Probleemverkenning – Expertisecentrum Alcohol
Stap II: Kennissynthese – Quick Scan literatuur
Stap III: Kennissynthese – Prioritering kennisvragen per onderzoeksthema
Stap IV: Kennissynthese – Vaststelling kennisvragen per onderzoekthema

9
9
9
10
11

Resultaten kennisvragen per onderzoeksthema
1. Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking
2. Alcohol en gevolgen: individu en maatschappij
3. Alcohol en verkeer
4. Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik
5. Alcoholpreventie in settings
6. Maatregelen fysieke beschikbaarheid van alcohol
7. Alcoholreclame en etikettering
8. Alcohol en sport
9. Voorlichting en educatie
10. Vroegsignalering

13
13
16
18
19
22
27
30
32
33
34

Conclusie

37

Bijlage 1: Vormen van alcoholpreventie

39

Bijlage 2: Subdoelen

41

Bijlage 3: Tabellen
Tabel 1: Negen belangrijkste kennisvragen per onderzoeksthema
Tabel 2: Prioritering kennisvragen per onderzoeksthema
Tabel 3: Extra opgenomen kennisvragen per onderzoeksthema

43
43
44
49

Referenties

51

Trimbos-instituut

3

4

Trimbos-instituut

Samenvatting

Het Expertisecentrum Alcohol heeft de Kennisagenda Alcoholpreventie ontwikkeld in
samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld om zicht te krijgen op hiaten in de kennis
over alcohol(preventie). Dit rapport doet verslag van de inventarisatie en prioritering van
kennishiaten die voor professionals in de zorg, beleid en wetenschap relevant zijn voor hun
activiteiten. Daarbij gaat het om werkzaamheden gericht op het voorkomen en terugdringen
van gezondheidsschade door alcoholgebruik onder de algemene Nederlandse bevolking
middels universele, selectieve en geïndiceerde alcoholpreventie (zie Bijlage 1).
Het proces van inventariseren en prioriteren van kennishiaten, heeft geleid tot de volgende
top negen van kennisvragen (en onderzoeksthema’s):
1. Leidt (online) blootstelling aan sportsponsoring tot alcoholgebruik bij jongeren, (jong)
volwassenen en ouderen in Nederland? (Alcohol en sport)
2. In hoeverre zijn ouders zich bewust van de invloed die zij hebben op het alcoholgebruik
van hun kinderen door het beschikbaar stellen van alcohol? (Maatregelen fysieke
beschikbaarheid van alcohol)
3. Is er draagvlak bij de verschillende behandelaars in de eerstelijnszorg (i.e., huisartsen,
praktijkondersteuners, psychologen bij een consultatiebureau, verloskundigen,
thuisverplegers, maatschappelijk werkers) en tweedelijnszorg (i.e., SEH, GZ/KP-psychologen,
psychotherapeuten, gynaecologen) om (ernstig) overmatig tot en met problematisch
alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen op te sporen en te reduceren
middels Screening and Brief Interventions (SBIs)? (Alcoholpreventie in settings)
4. Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere middelen)
zich bij risicogroepen (e.g., jongeren: 16-18 jaar; studenten: 18-25 jaar; frequente
uitgaanders: 16-24 jaar) en kwetsbare groepen (e.g., zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen; 55-plussers) in 2019-2040? (Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking)
5. Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs en hoe kunnen zij in real-life
geïmplementeerd worden in de verschillende settings (i.e., school, wijk, werk, zorg)?
(Vroegsignalering)
6. Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik en somatische (e.g., kanker) en/
of psychische aandoeningen (e.g., depressie), en wat zijn de eventuele genderverschillen?
(Alcohol en gevolgen; individu en maatschappij)
7. Wat zijn de beschermende en risicofactoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik
(i.e., alcoholinitiatie; matig alcoholgebruik; overmatig alcoholgebruik; zwaar drinken,
waaronder binge drinken; problematisch alcoholgebruik, alcoholverslaving)? (Risico- en
beschermende factoren alcoholgebruik)
Trimbos-instituut
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8. Welke impact hebben strafmaatregelen (e.g., Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en
verkeer, Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) gericht op het reduceren van (ernstig)
overmatig alcoholgebruik (met name in het uitgaansleven bij publieksevenementen en
festivals) op verkeersincidenten waar jonge mannen bij betrokken zijn? (Alcohol en verkeer)
9. Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om een terughoudende houding ten
aanzien van alcoholgebruik, met name binge drinken, te ontwikkelen en/of te versterken
onder de algemene Nederlandse bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens, ouderen, jongvolwassenen,
jongeren en (auto)bestuurders)? (Voorlichting en educatie)
Dit is de eerste Kennisagenda Alcoholpreventie die de huidige kennishiaten prioriteert.
Actualisatie van de Kennisagenda zal jaarlijks plaatsvinden op basis van de ontwikkelingen in
alcohol(preventie)onderzoek. De voortgang van de uitvoering van de Kennisagenda zal door
de Wetenschappelijke Adviescommissie van het Expertisecentrum Alcohol worden bewaakt,
ondersteund en gestimuleerd. Voor financiering van de gewenste onderzoeken kunnen diverse
financiers van gezondheidsonderzoek (e.g., KNAW, NWO, ZonMw), fondsen en stichtingen
(e.g., Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, FAS stichting, G4, KWF Kankerbestrijding, Noaber
stichting, Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en ministeries (I&W, JenV, VWS)
benaderd worden.
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Inleiding

Alcoholgebruik is een belangrijke oorzaak van hoge zorgkosten (Hilderink & Verschuuren,
2018), productiviteitsverliezen, kosten in het onderwijs, politie en justitie en (on)bedoeld letsel
door verkeersongevallen, vandalisme, (huiselijk) geweld, schade aan andermans eigendom,
toxische schade aan anderen en verlies aan gemoedsrust bij anderen (WHO, 2018, De Wit et
al., 2016). De negatieve gevolgen van alcoholgebruik voor het individu én de maatschappij
kunnen voorkomen en teruggedrongen worden middels alcoholpreventie.
De Kennisagenda Alcoholpreventie is ontwikkeld door het Expertisecentrum Alcohol in
samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld. Het Expertisecentrum Alcohol deelt kennis
over alcohol(preventie) met als doel professionals in zorg, beleid en wetenschap te ondersteunen
bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade
door alcoholgebruik. Met het opstellen van deze Kennisagenda Alcoholpreventie wil het
expertisecentrum:
1) zicht krijgen op hiaten in de kennis over alcohol(preventie) die professionals nodig hebben om
effectief bij te kunnen dragen aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade
door alcoholgebruik;
2) bijdragen aan de onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma’s.
De Kennisagenda Alcoholpreventie staat niet op zichzelf. Hij sluit inhoudelijk aan bij de
Kennisagenda Preventie (Grobbee, Sluis, & Zandvliet, 2018) uit de route van de Nationale
Wetenschapsagenda Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling en bouwt voort
op de Kennissynthese Preventie van Schadelijk Alcoholgebruik uit 2016 (Lemmers, Mulder,
Onrust, Verdurmen, & Van Hasselt, 2016). Eind 2019 wordt tevens de Onderzoeksagenda
Verslavingskunde gepubliceerd door Verslavingskunde Nederland (VKN). De behandeling van
stoornissen in het gebruik van alcohol1 valt buiten deze Kennisagenda, maar er zullen mogelijk
wel enige raakvlakken zijn.

Scope
De Kennisagenda Alcoholpreventie richt zich op kennis omtrent het voorkomen en terugdringen
van gezondheidsschade door alcoholgebruik onder de algemene Nederlandse bevolking
middels universele, selectieve en geïndiceerde alcoholpreventie (zie Bijlage 1). Zorggerelateerde
alcoholpreventie wordt niet meegenomen in de Kennisagenda Alcoholpreventie. Hiervoor
verwijzen wij naar de Onderzoeksagenda Verslavingskunde van VKN.
Eenvoudig gesteld gaat het dus om alle vormen van preventie die bijdragen aan het uitstellen,
1	 Volgens de DSM is er sprake van een stoornis in het gebruik van alcohol bij een problematisch patroon van
alcoholgebruik dat leidt tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk. In de DSM-4 werd er nog een
onderscheid gemaakt tussen alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. In de DSM-5 zijn deze afzonderlijke
stoornissen samengevoegd tot één stoornis in het gebruik van alcohol met een ernstindicator (lichte, matige of
ernstige stoornis) (Sigling, 2016).
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minderen of stoppen van alcoholgebruik bij de algemene gezonde Nederlandse bevolking, bij
risicogroepen en bij mensen die nog niet alcoholverslaafd zijn. Er wordt hierbij onderscheid
gemaakt tussen de volgende stadia van alcoholgebruik (zie kader): abstinentie (abstinence),
matig alcoholgebruik (moderate drinking), overmatig alcoholgebruik (heavy drinking), zwaar
drinken (hazardous drinking, waaronder binge drinking), problematisch alcoholgebruik
(harmful drinking) en alcoholverslaving2 (alcohol dependence) (WHO, 2018).
In aansluiting op het Nationaal Preventieakkoord (VWS, 2018), beoogt de Kennisagenda
Alcoholpreventie kennis te vergroten die bijdraagt aan een breed scala aan subdoelen. Deze
subdoelen zijn geïnventariseerd in Bijlage 1.

Definities van verschillende stadia van alcoholgebruik
Abstinentie: vrijwillige onthouding van alcohol.
Matig alcoholgebruik: in (inter)nationale literatuur wordt dit op verschillende manieren
geoperationaliseerd. Het is een drinkpatroon waarbij meer gedronken wordt dan de alcoholrichtlijn
van de Gezondheidsraad en minder gedronken wordt dan bij overmatig alcoholgebruik, dus het
drinken van 8-13 (vrouwen) / 8-20 (mannen) standaardglazen alcohol per week. Daarnaast
geldt dat het alcoholgebruik verdeeld over de week wordt gedronken en het drinkpatroon niet
gelijk is aan de definitie van zwaar drinken.
Overmatig alcoholgebruik: het drinken van meer dan 14 (vrouwen) / 21 (mannen) standaardglazen
alcohol per week (CBS, 2019).
Zwaar drinken, waaronder binge drinken: het drinken van 4 (vrouwen) / 6 (mannen) of meer
standaardglazen alcohol op één dag minstens één keer per week (Schulte et al., 2014).
Binge drinken: een vorm van alcoholgebruik waarbij in korte tijd grote hoeveelheden alcohol
wordt gedronken. In (inter)nationale wetenschappelijke literatuur wordt dit op verschillende
manieren geoperationaliseerd. Het Amerikaanse National Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism (NIAAA) spreekt van binge drinken bij alcoholgebruik waarbij de alcoholspiegel in
bloed binnen 2 uur stijgt naar 0,08 g/dl (NIAAA, 2014). De hoeveelheid alcohol die hiervoor
nodig is verschilt naar geslacht, leeftijd en gewicht. In vragenlijstonderzoeken wordt binge
drinken vaak geoperationaliseerd als het drinken van 4 (vrouwen) / 6 (mannen) glazen of meer
per gelegenheid. Om pragmatische redenen wordt binge drinken vaak geoperationaliseerd als
het drinken van 5 glazen of meer per gelegenheid, ongeacht het geslacht.
Problematisch alcoholgebruik: het drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of
psychische of sociale problemen en dat verhindert dat bestaande problemen adequaat worden
aangepakt. De geconsumeerde hoeveelheid alcohol is niet leidend voor de diagnose (Boomsma
et al., 2014).
Stoornis in het gebruik van alcohol: een problematisch patroon van alcoholgebruik dat leidt
tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk. In de DSM-4 werd er nog een onderscheid
gemaakt tussen alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. In de DSM-5 zijn deze afzonderlijke
stoornissen samengevoegd tot één stoornis in het gebruik van alcohol met een ernstindicator
(lichte, matige of ernstige stoornis) (Sigling, 2016).
NB: de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad stelt dat mannen én vrouwen liever geen alcohol
drinken en anders niet meer dan één standaardglas alcohol per dag (Gezondheidsraad, 2018). In
Nederland bevat één standaardglas alcohol tien gram ethanol.
2
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Zie voetnoot 1.
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Methode

De Kennisagenda Alcoholpreventie is tot stand gekomen in de volgende vier stappen:
• Stap I: Probleemverkenning – Expertisecentrum Alcohol
• Stap II: Kennissynthese – Quick Scan literatuur
• Stap III: Kennissynthese – Prioritering kennisvragen per onderzoekthema
• Stap IV: Kennissynthese – Vaststelling kennis en kennisvragen per onderzoekthema
Deze stappen worden hieronder uitgewerkt.

Stap I: Probleemverkenning – Expertisecentrum Alcohol
Het Expertisecentrum Alcohol heeft in juli 2018 haar website gelanceerd met toegankelijke en
wetenschappelijk onderbouwde kennis over alcohol(preventie) om professionals te ondersteunen
bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door
alcoholgebruik. Tijdens de ontwikkeling van het Expertisecentrum Alcohol is een startdocument
gemaakt om lacunes in kennis over alcohol(preventie) te identificeren. Dit startdocument
is verder uitgewerkt in een kennissynthese om uiteindelijk te komen tot prioritering van
onderzoek in de vorm van een Kennisagenda Alcoholpreventie.

Stap II: Kennissynthese – Quick Scan literatuur
Middels een Quick Scan is kennis binnen tien onderzoeksthema’s op het gebied van
alcohol(preventie) geïnventariseerd. Er is daarbij gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
• De Kennissynthese Preventie van Schadelijk Alcoholgebruik (Lemmers et al., 2016). De
Kennissynthese geeft een update van de wetenschappelijke kennis van 2011 tot 2016 over
de preventie van schadelijk alcoholgebruik en een overzicht van interventies die hiervoor
ingezet kunnen worden in de settings: school, wijk, zorg en ouderen;
• Het Alcoholmanifest (Van Bakkum et al., 2016). Het Alcoholmanifest is een oproep van
verschillende Nederlandse gezondheidsorganisaties3 aan de landelijke overheid, maar
ook aan gemeenten, om de adviezen van het Wereld Economisch Forum (WEF) en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in beleidsdaden om te zetten. Zij wijzen hierbij op
de grote gezondheidswinst die valt te behalen door adequate alcoholpreventie bij jongeren,
(jong)volwassenen en ouderen. Ook benoemen zij de grote maatschappelijke impact van
overmatig alcoholgebruik;

3

Foetaal Alcohol Syndroom Stichting (FAS Stichting), GGD-GHOR, Nederlandse Vereniging voor Dranken Horecawet Inspecteurs (NVDI), Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), Hogeschool
Windesheim, Verslavingspreventie Nederland (VPN) en de instellingen voor verslavingszorg Jellinek,
Mondriaan, Novadic-Kentron, Iriszorg en Victas.
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• Het Nationaal Preventieakkoord (VWS, 2018). Het Nationaal Preventieakkoord is op 23
november 2018 getekend door vele partijen die het eens zijn geworden over een pakket
van maatregelen en interventies om gezondheidsproblemen gerelateerd aan roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.
• De evaluatie van de Drank- en Horecawet (VWS, 2016). In december 2016 stuurde
staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Kamer waarin hij de Drank- en Horecawet
evalueerde en uitdagingen formuleerde voor de toekomst;
• Gesprekken met experts. De gesprekken hebben plaatsgevonden met (a) de Wetenschappelijke
Adviescommissie van het Expertisecentrum Alcohol; (b) de werkgroep Preventie en
Vroegsignalering van VKN; (c) stakeholders bij de ontwikkeling van het Expertisecentrum
Alcohol; en (d) inhoudelijk experts verbonden aan het Expertisecentrum Alcohol;
• Wetenschappelijke (inter)nationale artikelen. Verschillende zoekmachines zijn geraadpleegd
voor het vinden van relevante (inter)nationale wetenschappelijke artikelen, te weten:
Google Scholar, PubMed en PsychInfo.
Op basis van de gevonden literatuur en expertgesprekken, zijn tien onderzoeksthema’s in deze
Kennisagenda Alcoholpreventie vastgesteld (zie kader).

Tien onderzoeksthema’s van de Kennisagenda Alcoholpreventie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking
Alcohol en gevolgen: individu en maatschappij
Alcohol en verkeer
Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik
Alcoholpreventie in settings
a. School
b. Werk
c. Wijk
d. Zorg
Maatregelen fysieke beschikbaarheid van alcohol
a. Leeftijdsgrens van 18 jaar
b. Prijzen en belastingen alcoholhoudende drank
c. Verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende drank
Alcoholreclame en -etikettering
Alcohol en sport
Voorlichting en educatie
Vroegsignalering

Stap III: Kennissynthese – Prioritering kennisvragen per
onderzoeksthema
Er zijn 82 kennisvragen door het Expertisecentrum Alcohol voorgelegd aan 30 vertegenwoordigers
uit het veld (onderwijs, onderzoek, overheid en zorg) middels een online vragenlijst in oktober
2018. Het doel hiervan was dat duidelijk werd welke kennisvragen door het veld relevant
worden gevonden.
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Allereerst hebben de deelnemers aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden
voor toekomstig onderzoek. Vervolgens hebben zij gerapporteerd met welke van de tien
onderzoekthema’s zij het meest in aanraking komen en welke kennis er volgens hen mist op
deze thema’s. Tenslotte hebben de deelnemers bij iedere kennisvraag van de geselecteerde
onderzoeksthema(’s) aangegeven of de kennisvraag (a) relevant is voor de ontwikkeling van
het kennisgebied alcoholpreventie; (b) urgent is vanwege de ernst van de problematiek/
prevalentie/kosten; (c) toepasbare kennis oplevert; en (d) goed is om te zetten in haalbaar
onderzoek. Antwoorden werden gegeven op een vijf-punts Likertschaal lopend van ‘zeer mee
oneens’ (0) tot en met ‘zeer mee eens’ (4). Voor de prioritering van de kennisvragen binnen
de onderzoeksthema’s is er een gemiddelde score gemaakt op basis van de vier criteria die
door het expertisecentrum zijn opgesteld. Een hoge score betekent dat een kennisvraag een
hoge prioriteit heeft voor toekomstig onderzoek en visa versa. De vragenlijst bevatte zowel
open als gesloten vragen en duurde circa 30 minuten om in te vullen.

Resultaten prioritering kennisvragen per onderzoeksthema
Uit de resultaten bleek dat de onderwerpen die de deelnemers belangrijk vinden voor toekomstig
onderzoek grotendeels overeenkomen met de tien onderzoeksthema’s die centraal staan in de
Kennisagenda Alcoholpreventie. De deelnemers gaven aan het meest in aanraking te komen met
het onderzoeksthema ‘Alcohol en gevolgen: individu en maatschappij’ (n=16) en het minst in
aanraking te komen met het onderzoeksthema ‘Alcoholreclame en -etikettering’ (n=2).
De negen belangrijkste kennisvragen per onderzoekthema zijn te vinden in Tabel 1.
Een overzicht van de prioritering van alle kennisvragen binnen de onderzoeksthema’s is te vinden
in Tabel 2. NB: de kennisvragen binnen het thema ‘Alcoholreclame en -etikettering’ zijn niet
meegenomen in dit overzicht, aangezien er slechts twee deelnemers zich bezig houden met dit
thema richten.
De deelnemers misten ook een aantal kennisvragen. Er zijn 32 aanvullende vragen op basis van
hun inbreng toegevoegd aan de kennisagenda, weergegeven in Tabel 3.

Stap IV: Kennissynthese – Vaststelling kennisvragen per
onderzoekthema
In totaal zijn er 114 kennisvragen vastgesteld in de Kennisagenda Alcoholpreventie (inclusief
32 aanvullende vragen). Deze kennisvragen zijn geformuleerd op basis van de inbreng van
experts en suggesties uit de gebruikte (inter)nationale literatuur. Deze geven richting waar
onderzoek zich in de komende decennia (2019-2040) op zou moeten richten in het kader van
alcohol(preventie). Deze worden beschreven in het volgende hoofdstuk.
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Resultaten kennisvragen per onderzoeksthema

Per onderzoeksthema wordt hier allereerst de actuele stand van de wetenschappelijke
kennis over alcohol(preventie) kort beschreven. Vervolgens worden kennishiaten en –vragen
beschreven per onderzoeksthema.

Onderzoek naar het alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking
Landelijk monitoringonderzoek naar het alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking wordt
momenteel structureel door middel van vragenlijsten gemeten bij:
a) jongeren (12-16 jarigen) middels de tweejaarlijkse uitvoering van het Peilstationsonderzoek
Scholieren (Peil) (Van Dorsselaer et al., 2016) of de Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC) studie (Stevens et al., 2018) en;
b) volwassenen (>18 jaar) middels de jaarlijkse uitvoering van de Gezondheidsenquête binnen
de Leefstijlmonitor (CBS, 2019).
Daarnaast worden er regelmatig (a en c) tot incidenteel (b en d) prevalentiecijfers van
alcoholgebruik gemeten bij risicogroepen (a en b) en kwetsbare groepen (c en d), zoals
1) jongeren: 16-18 jaar (i.e., VO, MBO, HBO) (Tuithof, Van Dorsselaer, & Monshouwer, 2018);
2) jongvolwassenen: 18-25 jaar, waaronder studenten (Van Dorsselaer & Goossens, 2015);
3) zwangere en borstvoeding gevende vrouwen (Scheffers-van Schayck, Den Hollander, Van
Belzen, Monshouwer, & Tuithof, 2019) en;
4) ouderen, waaronder 55-plussers (Veerbeek, Van Hasselt, & Willemse, 2017).
Andere specifieke risicogroepen en kwetsbare groepen waarbij incidenteel prevalentiecijfers van
het alcoholgebruik worden gemeten zijn:
a) personen met intergenerationele problematiek (i.e., kinderen van ouders met psychische
problemen (KOPP)/verslaving (KOV));
b) personen met somatische (diabetes, kanker) of psychische aandoeningen (angst, depressie);
c) personen met co-morbiditeit (alcoholgebruik en gedragsstoornis; alcoholgebruik en antisociale
persoonlijkheidsstoornis);
d) personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en personen in het Speciaal Onderwijs en;
e) migranten, met name jonge vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
Het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor Cijfers geeft inzicht in de hulpvraag en incidenten
van het alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking, op basis van verschillende bronnen (Van
Laar et al., 2018).

1. Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking
Er zijn diverse landelijke onderzoeken en monitors die structureel of incidenteel zicht geven
op het alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking (zie kader). Op basis hiervan kunnen
we inzicht geven in het alcoholgebruik in Nederland van:
• jongeren (Stevens et al., 2018):
- 12-16-jarigen in het VO: 45% heeft ooit alcohol gedronken en 25% in de afgelopen
maand;
Trimbos-instituut
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-1
 6-jarigen in het VO: 71,0% heeft ooit alcohol gedronken en 52,7% in de afgelopen
maand;
- 12-16-jarigen in het VO: 20,1% valt onder de categorie ‘binge drinker’;
- 16-18-jarigen in het MBO en HBO: 85% heeft ooit alcohol gedronken en bijna 75% in
de afgelopen maand (Tuithof, 2018).
• volwassenen (CBS, 2019):
-
39,8% drinkt niet of niet meer dan één standaardglas4 alcohol per dag waarbij er
volgens de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad nog geen sprake is van een risico op
gezondheidsschade;
-8
 ,2% valt onder de categorie ‘overmatige drinker’;
-9
 ,0% valt onder de categorie ‘zware drinker’.
• ouderen (CBS, 2019):
- 55-64-jarigen: 9,2% valt onder de categorie ‘overmatige drinker’, bij 65-74-jarigen is dit
10,1% en bij 75-plussers is dit 5,7%;
- 55-64-jarigen: 8,2% valt onder de categorie ‘zware drinker’, bij 65-74-jarigen is dit 7,4%
en bij 75-plussers is dit 3,5%;
- 55-plussers: bij 0,85% is een diagnose problematisch alcoholgebruik geregistreerd door
de huisarts in 2015 (Veerbeek et al., 2017).
• zwangere en borstvoeding gevende vrouwen (Scheffers-van Schayck et al., 2019)
- In de vier weken vóór de zwangerschap heeft 44,0% van de moeders alcohol gedronken.
Tijdens de zwangerschap heeft 4,2% van de moeders alcohol gedronken, meestal geen
heel glas, maar een paar slokjes. Het alcoholgebruik van vrouwen vóór en tijdens de
zwangerschap is vrijwel gelijk gebleven in 2016 en 2018.
De cijfers omtrent de hulpvraag en incidenten van alcoholgebruik uit het Jaarbericht van de
Nationale Drug Monitor 2018 (Van Laar et al., 2018) maken inzichtelijk dat er in:
• 2015 in totaal 29.374 personen stonden geregistreerd bij de verslavingszorg met als primaire
problematiek alcoholgebruik, en circa 5.000 personen met als secundaire problematiek
alcoholgebruik;
• 2017 in totaal 860 jongeren na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis werden
opgenomen, van wie 671 met een alcoholvergiftiging;
• 2017 naar schatting 6.000 personen zijn behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) wegens
een alcoholvergiftiging;
• 2017 in totaal 974 personen stierven door alcohol als primaire doodsoorzaak.
NB: nieuwe cijfers omtrent de hulpvraag en incidenten van alcoholgebruik verschijnen in het
Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor in februari 2020.

Wat ontbreekt: zicht op risicogroepen alcoholgebruik, polymiddelengebruik
en niet-gerigistreerd alcoholgebruik
Met uitzondering van EXPLORE, een landelijk onderzoek naar middelengebruik bij
scholieren in het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), de residentiële
Een eenheid alcohol is de term voor één stadaardglas alcoholhoudende drank en bevat tien gram ethanol.

4

Bij het gebruik van standaardglazen bevat één glas bier, wijn of sterke drank evenveel alcohol. In de praktijk
wordt er echter vaak meer in een glas/glazen geschonken en is er geen sprake van standaardglas’/’standaardglazen’.
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jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen, wordt er momenteel geen structureel landelijk
monitoringsonderzoek uitgevoerd omtrent alcoholgebruik bij risicogroepen en kwetsbare
groepen. Onderzoek naar de ernst en de omvang van het alcoholgebruik bij de potentiële
specifieke risicogroepen is veelal onbekend, omdat zij veelal niet aan de inclusiecriteria van het
onderzoek voldoen. Onderzoek naar alcoholgebruik betreft veelal ook vragen omtrent gebruik
van andere middelen, hetgeen logisch is omdat gebruik van alcohol vaak gecombineerd wordt
met één of meerdere middelen. Toch wordt er slechts beperkt onderzoek gedaan naar de
ernst en omvang van polymiddelengebruik (i.e., het gebruik van twee of meerdere middelen
in een bepaalde tijdsperiode of op één moment, zoals alcohol en roken) bij jongeren, (jong)
volwassenen en ouderen. Meer inzicht is nodig in de prevalentiecijfers van het alcoholgebruik
(in combinatie met één of meerdere andere middelen) bij (nieuw te identificeren (specifieke))
risicogroepen en kwetsbare groepen ten behoeve van gerichte alcoholpreventie. Bovendien
is er meer monitoringsonderzoek nodig naar niet-geregistreerd alcoholgebruik (i.e., informeel
geproduceerde (il)legale alcohol (voor thuisgebruik), gesmokkelde alcohol, surrogaat-alcohol
en alcohol verkregen door grensoverschrijdend winkelen) in Nederland.

Kennisvragen
1.	Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere middelen)
zich bij risicogroepen (e.g., jongeren: 16-18 jaar; studenten: 18-25 jaar; frequente
uitgaanders: 16-24 jaar) en kwetsbare groepen (e.g., zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen; 55-plussers) in 2019-2040?
2.	
Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik zich (in combinatie met één of meerdere andere
middelen) bij mogelijke specifieke kwetsbare groepen, zoals personen met een LVB,
personen met intergenerationele problematiek (KOPP/KOV); personen met somatische
en/of psychische aandoeningen; en migranten uit Midden- en Oost-Europa in 2019-2040?
3. Wat is de invloed van veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking (e.g.,
toename aantal migranten) op het alcoholgebruik per hoofd van de Nederlandse bevolking?
4.	Hoe kunnen nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken (e.g., prognostisch modelleren,
epigenetica) ingezet worden om risicogroepen van alcoholgebruik te identificeren en te
karakteriseren?
5.	Wat is de ernst en de omvang van het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere
andere middelen) van de risicogroepen van alcoholgebruik die nieuw geïdentificeerd en
gekarakteriseerd zijn (e.g., sportfans) in 2019-2040?
6.	Wat is de ernst en de omvang van het niet-geregistreerd alcoholgebruik in Nederland?

Wat ontbreekt: eenduidige definities alcoholgebruik
Veelal worden de stadia van alcoholgebruik op verschillende manieren gedefinieerd in de
(inter)nationale literatuur, waardoor onderzoeken onderling onvergelijkbaar zijn (Dawson
& Room, 2000). Daarnaast kunnen de risicogroepen voor de verschillende stadia van
alcoholgebruik van elkaar verschillen. Tenslotte kunnen binnen risicogroepen (e.g., ouderen)
bepaalde persoonsgebonden factoren (e.g., de leeftijd die zorgt dat men gevoeliger wordt
voor de effecten van alcohol, medicijngebruik (Kuerbis, Sacco, Blazer, & Moore, 2014)) en
sociale omgevingsfactoren (e.g., verlies van partner) verschillende uitwerkingen hebben op de
verschillende stadia van alcoholgebruik. Meer genetische en biomedische kennis is nodig met
betrekking tot alcohol en het menselijk lichaam, evenals kennis in de sociale omgevingsfactoren
van alcoholgebruik.
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Kennisvragen
1.	Hoe zouden de uniforme definities van de verschillende stadia van alcoholgebruik eruit
moeten zien?
2.	Wat is de interactie tussen medicijngebruik en (ernstig) overmatig alcoholgebruik bij
ouderen met betrekking tot negatieve lichamelijke en psychische gezondheidsuitkomsten?
3.	Welke persoonsgebonden factoren spelen een rol in de ontwikkeling, herstel en terugval
van de verschillende stadia van alcoholgebruik, en wat is de rol van co-morbiditeit en
functioneren hierop?
4.	Wat zijn betrouwbare indicies (e.g., leeftijd, persoonskenmerken) voor het inzetten van
universele/selectieve/geindiceerde alcoholpreventie voor de verschillende stadia van
alcoholgebruik?

2. Alcohol en gevolgen: individu en maatschappij
Alcohol is een psychoactieve stof met een verdovende werking op de hersenfuncties door de
beïnvloeding van de prikkeloverdracht in het centraal zenuwstelsel (Lovinger, 2008). Alcohol
wordt vanuit de maag en de darmen opgenomen in het bloed en vervolgens afgebroken in
de lever (Paton, 2005). Het gebruik van alcohol kan negatieve gevolgen hebben voor zowel
het individu als de maatschappij.

2a. Individuele gevolgen
Voor het individu zelf kan overmatig alcoholgebruik leiden tot leverschade in de vorm van
vervetting, ontsteking, littekenvorming en kanker (Pal & Ray, 2016). Matig tot en met
problematisch alcoholgebruik wordt ook in relatie gebracht met andere vormen van kanker, te
weten: mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, dikke darm-/ endeldarm- en borstkanker
(Thune et al., 2018). Daarnaast komt er steeds meer zicht op de complexe relatie tussen
alcoholgebruik en hart- en vaatziekten, al is hier nog discussie over. Hoewel matig alcoholgebruik
een beschermend effect lijkt te hebben op bepaalde hart- en vaatziekten, is er overtuigend
bewijs dat overmatig alcoholgebruik het risico op een aantal hart- en vaatziekten verhoogt
(Bell et al., 2017; Millwood et al., 2019; Roerecke & Rehm, 2014). Er komt ook steeds meer
zicht op de complexe relatie tussen alcoholgebruik en dementie, al is hier nog discussie over.
Hoewel matig alcoholgebruik in de midden en late adolescentie een beschermend effect lijkt
te hebben op dementie, dienen de onderzoeksresultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd
te worden gezien de methodologische tekortkomingen van de onderzoeken. Daarentegen
verhoogt overmatig alcoholgebruikt het risico op dementie (Rehm et al., 2019). Bovendien
komt er steeds meer zicht op de meervoudige relatie tussen overmatig alcoholgebruik en
diabetes type 2 (Hodge, English, O’Dea, & Giles, 2006; Kerr & Ye, 2010). Ook kan overmatig
alcoholgebruik leiden tot neurologische schade, zowel acuut (e.g., verslechterde motoriek)
als chronisch (e.g., veranderingen in de activiteit, de structuur (volume) en het cognitief
functioneren van de hersenen (Gezondheidsraad, 2018)). Bij jongeren is er onvoldoende
bekend in hoeverre de veranderingen in de structuur van de hersenen (volume van de grijze
stof) blijvend van aard zijn (Gezondheidsraad, 2018). Daarnaast is er onvoldoende bekend
over de relatie tussen alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere middelen) en
slechte leerprestaties, schoolverzuim en schooluitval (Ter Bogt, Van Lieshout, Doornwaard, &
Eijkemans, 2009). Bovendien is er onvoldoende bekend over de relatie tussen het drinktempo
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en overmatig alcoholgebruik bij jongeren en (jong)volwassenen (Brister, Wetherill, & Fromme,
2010). Tenslotte is de relatie tussen alcoholgebruik en valongevallen bij ouderen onbekend.
Overmatig alcoholgebruik kan voor het individu zelf ook psychische schade veroorzaken,
verergeren of in stand houden, of een adequate aanpak van problemen verhinderen. Het is
bekend dat problematisch alcoholgebruik samenhangt met depressie en/of angststoornissen,
maar er is geen direct causaal verband aangetoond en er is evenmin een onderliggende factor
gevonden die deze co-morbide relaties kan verklaren (Angold, Costello, & Erkanli, 1999;
Conner et al., 2009). Tenslotte komt er steeds meer zicht op het effect van alcohol op het
beloningssysteem in de hersenen (Gardner, 2011).

Kennisvragen
1.	In hoeverre zijn de veranderingen in de structuur (volume van de grijze stof) van de hersenen
door overmatig alcoholgebruik door jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) blijvend van
aard?
2.	
Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik (in combinatie met één of
meerdere andere middelen) en slechte leerprestaties, schoolverzuim en schooluitval?
3.	Wat is de relatie tussen drinktempo en (ernstig) overmatig alcoholgebruik bij jongeren en
(jong)volwassenen?
4.	Wat is de levensverwachting van drinkers ten opzichte van rokers en personen met obesitas?
5.	Wat is de drievoudige interactie tussen alcoholgebruik, roken en obesitas met betrekking tot
negatieve lichamelijke en psychische gezondheidsuitkomsten?
6.	Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik en somatische (e.g., kanker) en/
of psychische aandoeningen (e.g., depressie), en wat zijn de eventuele genderverschillen?
7.	
Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik (in combinatie met één of
meerdere andere middelen) en valongevallen bij ouderen?

2b. Maatschappelijke gevolgen
Voor de maatschappij brengt het alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking hoge
zorgkosten met zich mee. In 2015 werd 0.9 miljard euro besteed aan zorg aan ziektegevallen
die door alcoholgebruik zijn veroorzaakt, zoals leverziekten, kanker en alcoholverslaving.
De kosten van deze ziekten als gevolg van alcoholgebruik vormen 1,1% van de totale
zorgkosten (Hilderink & Verschuuren, 2018). Daarnaast leidt alcoholgebruik tot kosten in het
onderwijs in de vorm van studievertraging, vroegtijdig schoolverlaten en studiebegeleiding
(circa 52-86 euro in 2013). Tevens resulteert alcoholgebruik in kosten voor politie en
justitie door politieoptreden en het gevangenisstelsel (circa 1.1-1.8 miljard euro in 2013).
Ook leidt alcoholgebruik tot overheidskosten in de vorm van gezondheidsvoorlichting
en-campagnes, handhaving en beleidsvorming (circa 18-21 miljoen euro in 2013). Bovendien
leidt alcoholgebruik tot welvaartverlies van vroegtijdig overlijden (circa 800 miljoen in 2013).
Tenslotte leidt alcoholgebruik tot schade aan anderen in de maatschappij die geen alcohol
drinken. Dit betreft slachtoffers van vandalisme, (huiselijk) geweld, verkeersongevallen en
vroegtijdig overlijden, evenals verlies van kwaliteit van leven, productiviteitsverliezen (circa
1.7 miljard euro in 2013) en zorgkosten (De Wit et al., 2016). Hoewel er veel onderzoek
is uitgevoerd omtrent schade van alcoholgebruik voor het individu zelf, is er relatief weinig
onderzoek gedaan omtrent de schade aan anderen ten gevolge van alcoholgebruik.
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Kennisvragen
1.	Wat is de ernst en omvang van alcohol en drugs geïnduceerde geweld in Nederland?
2.	Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting gezin, e.g., beschadiging van de foetus van zwangere vrouwen die blijven drinken
of kinderen en partners van drinkers die slachtoffer zijn van huiselijk geweld;
3.	Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de setting
werk, e.g., werkgevers/werknemers die schade ondervinden van overmatig drinkende
werknemers/werkgevers?
4.	Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting wijk, e.g., uitgaanders die slachtoffer zijn van alcoholgerelateerd geweld op straat of
passieve sporters die slachtoffer zijn van geweld en vandalisme van drinkende supporters?
5.	Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting zorg, e.g., medeweggebruikers die slachtoffer zijn van rijden onder invloed en
belanden op de SEH?
6.	Wat is de ernst en omvang van personen met een Foetaal Alcohol Spectrum Disorder
(FASD) in Nederland?
7.	Hoe kunnen personen met een FASD beter opgespoord worden in de verschillende settings
(school, wijk, werk en zorg)?
8.	Wat is de schade van alcoholgebruik vóór, tijdens en na de zwangerschap voor het
(on)geboren kind en is dit afhankelijk van de duur en het stadia van alcoholgebruik?

3. Alcohol en verkeer
In 2017 reed in weekendnachten 1,4% van de automobilisten onder invloed (Research, 2018).
Fietsers nemen vaker onder invloed deel aan het verkeer. Op stapavonden bleek in 2013 42%
van de geteste fietsers meer te hebben gedronken dan wettelijk is toegestaan (Houwing,
Twisk, & De Waard, 2015).
Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is één van de belangrijke factoren in het
ontstaan van verkeersongevallen. Alcohol wordt verantwoordelijk geacht voor 12-23% van
het aantal verkeersongevallen en (dodelijke) slachtoffers. Jaarlijks gaat het dan om 75 tot
140 verkeersdoden die veroorzaakt worden door rijden onder invloed (Goldenbeld, Blom,
& Houwing, 2016). Jonge mannen en zware alcoholovertreders worden als de belangrijkste
risicogroepen beschouwd. Jonge mannen zijn ondanks hun beperkte aandeel in het verkeer,
sterk oververtegenwoordigd bij de groep ernstig gewonde automobilisten die alcohol hebben
gebruikt (SWOV, 2018). Ongeveer twee derde van de alcoholgerelateerde ongevallen wordt
veroorzaakt door zware alcoholovertreders die een alcoholpromillage hebben van 1.3 promille of
hoger. In Nederland zijn er jaarlijks naar schatting 90.000 tot 125.000 zware alcoholovertreders,
waarvan er ongeveer 7.500 door de politie worden aangehouden (Goldenbeld et al., 2016).
Hoewel de groep zware alcoholovertreders relatief klein is (i.e., 0.2% van de automobilisten),
zijn zij wel verantwoordelijk voor een groot deel van de ernstige verkeersongevallen.
Effectieve maatregelen om alcoholgerelateerde (dodelijke) verkeersongevallen te reduceren,
zijn het verlagen van het wettelijke toegestane alcoholpromillage bij deelname aan het verkeer
en het bij willekeur afnemen van ademanalyses. Bij frequente overtreders zijn de volgende
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maatregelen effectief: voertuig in beslag nemen, ontbrandingsvergrendeling verplicht stellen,
gevangenisstraf en intensieve controle van veroordeelden. Vermoedelijk effectieve maatregelen
zijn verlaging van de toegestane hoeveelheid alcohol bij beginnende bestuurders, schorsing van
rijbewijs bij overtreding toegestane alcoholpromillage, het verplicht volgen van behandeling
en het gebruik van alcoholsloten (WHO, 2009). Bij jongeren wordt hierbij nog expliciet het
puntenrijbewijs aan toegevoegd (Brand, Saisana, Rynn, Pennoni, & Lowenfels, 2007).

Kennisvragen
1.	Wat is de maatschappelijk schade veroorzaakt door zware alcoholovertreders en jonge
mannen in 2019-2040?
2.	Welke impact hebben strafmaatregelen (e.g., Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en
Verkeer, Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) gericht op het reduceren van (ernstig)
overmatig alcoholgebruik (met name in het uitgaansleven bij publieksevenementen en
festivals) op verkeersincidenten waar jonge mannen bij betrokken zijn?
3.	Welke invloed kan de omgeving (e.g., rij-instructeur/opleiding) van de drinker hebben op het
rijden onder invloed en hoe kan de omgeving rijden onder invloed voorkomen en reduceren?

4. Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik
Bij risico- en beschermende factoren van alcoholgebruik kan onderscheid worden gemaakt
tussen persoonsgebonden factoren en omgevingsfactoren. Bij persoonsgebonden factoren
wordt er gekeken naar demografische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken, genetische
factoren, leeftijd van alcoholinitiatie, alcoholgerelateerde cognities en stress die allen invloed
hebben op het alcoholgebruik. Bij omgevingsfactoren wordt er gekeken naar de fysieke en
sociale omgeving die gerelateerd zijn aan het alcoholgebruik. Hoewel er veel onderzoek is
uitgevoerd omtrent risicofactoren van alcoholgebruik, is er relatief weinig onderzoek gedaan
omtrent de beschermende factoren van alcoholgebruik.

4a Persoonsgebonden factoren
Demografische kenmerken, met name geslacht, etniciteit en opleiding, zijn gerelateerd aan de
verschillende stadia van alcoholgebruik. Mannen drinken eerder, vaker en meer alcohol dan
vrouwen. Dit geldt ook voor personen van Nederlandse afkomst in vergelijking met personen
met een niet-Westerse achtergrond (CBS, 2019). Daarnaast zijn hoogopgeleiden vaker een
overmatige drinker (9,0%) dan laagopgeleiden (7,9%). Van de middelbaar opgeleiden is
8,0% een overmatige drinker. Ook zijn hoogopgeleiden vaker een zware drinker (9,9%) dan
laagopgeleiden (8,4%) (CBS, 2019).
Persoonlijkheidskenmerken zijn gerelateerd aan de verschillende stadia van alcoholgebruik, met
name overmatig alcoholgebruik (Adan, Forero, & Navarro, 2017; Donovan, 2004). Er kunnen
vier groepen persoonlijkheidskenmerken worden onderscheiden, te weten: sensatiezoekers,
personen met een lage impulscontrole, personen die gevoelig zijn voor angst en personen
die negatief denken. De eerste twee groepen zijn meer extravert en ervaren minder risico’s
waardoor zij eerder, vaker en meer gaan drinken. De laatste twee groepen zijn meer introvert
en drinken om zich beter te voelen of problemen op te lossen (Cooper, Kuntsche, Levitt,
Barber, & Wolf, 2016).
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Genetische factoren kunnen bijdragen of een persoon: allergisch is voor alcohol; kwetsbaarder
is voor een alcoholverslaving; en/of slechter tegen de effecten van alcohol kan. De erfelijkheid
van alcoholgebruik wordt geschat op 40%-50% (Verhulst, Neale, & Kendler, 2015; Vrieze et al.,
2014). Ook kunnen genetische factoren de variatie in de leeftijd van alcoholinitiatie verklaren,
maar niet de frequentie van het alcoholgebruik (Poelen et al., 2008). Genen alleen hebben
geen effect op de verschillende stadia van alcoholgebruik: omgevingsfactoren (e.g., ouderlijke
monitoring) spelen ook een rol (Meyers & Dick, 2010; Vink, 2016). Meer onderzoek is nodig
naar de complexe relatie tussen de genetische gevoeligheid voor alcohol en alcoholgebruik
(Mies et al., 2017).
De leeftijd van alcoholinitiatie in de adolescentie is een sterke voorspeller voor de verschillende
stadia van alcoholgebruik in de (jong)volwassenheid (Liang & Chikritzhs, 2005). Meer
onderzoek hoe de leeftijd van alcoholinitiatie uitgesteld kan worden van de vroege adolescentie
naar de late adolescentie is gewenst.
Zowel expliciete als impliciete alcoholgerelateerde cognities zijn gerelateerd aan de verschillende
stadia van alcoholgebruik (Thush & Wiers, 2007; Wiers, Van Woerden, Smulders, & De Jong,
2002). De invloed van alcoholkennis en –normen van jonge kinderen (Voogt, et al., 2017a)
op alcoholinitiatie is momenteel onbekend. Sociale normen (i.e., houding ten aanzien van
alcohol) en alcoholverwachtingen (i.e., verwachte effecten van alcoholgebruik) van jongeren
zijn sterke voorspellers van alcoholinitiatie en problematisch alcoholgebruik bij jongeren
(Smit et al., 2018; Andrews, Hampson, & Peterson, 2011; Donovan et al., 2004) en (jong)
volwassenen (Windle, 2003). Drinkmotieven (i.e., redenen om te (starten met) drinken) zijn de
cognities die het dichts bij alcoholgebruik staan en zijn sterke voorspellers van zwaar drinken
en problematisch drinken (Andrews et al., 2011; Donovan et al., 2004; Windle, 2003). Meer
onderzoek is nodig hoe expliciete en impliciete alcoholgerelateerde cognities verwerkt kunnen
worden in alcoholinterventies en naar de effectiviteit van deze interventies.
Er bestaat een bidirectionele relatie tussen stress en alcohol: stress beïnvloedt de werking van
alcohol en alcohol beïnvloedt de reactie van het lichaam op stress. De impact van stress op de
verschillende stadia van alcoholgebruik hangt af van de aard, de duur en de ernst van de ervaren
stress, evenals van de levensfase waarin deze stress wordt ervaren (Keyes, Hatzenbuehler,
Grant, & Hasin, 2012). Tijdelijke stress door pensionering is een risicofactor voor problematisch
alcoholgebruik (Bamberger & Bacharach, 2014), terwijl stress op het werk (e.g., slechte
arbeidsomstandigheden, slechte arbeidsverhoudingen), baanverlies, scheiding of verlies van
partner risicofactoren vormen voor een stoornis in het gebruik van alcohol (Biron, Bamberger,
& Noyman, 2011; Black, 2016; Colell Ortega, Sánchez-Niubò, Benavides, Delclos, & Domingo i
Salvany, 2014). Acute stress door traumatische gebeurtenissen is gerelateerd aan een toename
van alcoholgebruik, maar slechts tot een kleine toename in een stoornis in het gebruik van
alcohol (Keyes et al., 2012). Acute en chronische stress door kindermishandeling is gerelateerd
aan alcoholinitiatie in de vroege adolescentie en een stoornis in het gebruik van alcohol in
de volwassenheid (Keyes et al., 2012). De interactie tussen persoonlijke aanleg en de sociale
steun van familie en vrienden kunnen hierbij beschermende factoren zijn (Enoch, 2011). Bij
personen die tot een etnische of seksuele minderheidsgroep behoren, is stress door discriminatie
gerelateerd aan overmatig alcoholgebruik en een stoornis in het gebruik van alcohol (Keyes et
al., 2012). Tenslotte kan stress ten gevolge van problematisch alcoholgebruik ook leiden tot
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stress bij het individu zelf en bij familieleden (Soyez, 2010). Meer onderzoek is nodig naar de
complexe bidirectionele relatie tussen (posttraumatische) stress (stoornis) en alcohol.

Kennisvragen
1.	
Wat is de relatie tussen genetische gevoeligheid voor alcohol en alcoholgebruik (in
combinatie met één of meerdere andere middelen) en een stoornis in het gebruik van
alcohol?
2.	Hoe kunnen expliciete en impliciete alcoholgerelateerde cognities verwerkt worden als
technieken en methodes in alcoholinterventies en wat is de effectiviteit ervan?
3.	Wat is de bidirectionele relatie tussen (posttraumatische) stress (i.e., aard, duur, ernst)
(stoornis) en alcoholgebruik?

4b. Omgevingsfactoren
In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden en leeftijdgenoten en de heersende sociale
normen in de maatschappij een belangrijke rol in het alcoholgebruik (Van Hasselt, 2010).
Factoren in de fysieke omgeving die van invloed zijn, komen bij onderzoeksthema vijf aan bod.

Het gezin
Voorafgaand aan het eerste alcoholgebruik leren kinderen over alcohol vanuit hun sociale
omgeving. In de kindertijd zijn ouders de voornaamste bron van socialisatie. Het alcoholgebruik
van ouders speelt een belangrijke rol in de cognities die jonge kinderen over alcohol hebben: wat
zij weten over alcohol (kennis), wat hun houding is ten aanzien van alcohol (sociale normen) en
welke effecten zij verwachten van alcoholgebruik (verwachtingen) (Voogt et al., 2019; Voogt,
et al., 2017a). Ook is het alcoholgebruik van ouders een voorspeller voor het alcoholgebruik
van hun kinderen: van initiatie in de vroege adolescentie tot en met verslaving in de (jong)
volwassenheid (Duncan & Duncan, 2006). Daarnaast lijkt het alcoholgebruik van broers/zussen
een risicofactor te zijn wanneer jongeren dit gedrag kopiëren en het statusverhogend werkt
of aanzien van leeftijdgenoten oplevert (Turrisi & Ray, 2010). Momenteel is er onvoldoende
onderzoek naar de invloed van (blootstelling aan) het alcoholgebruik van ouders en broers/
zussen op alcoholgerelateerde cognities bij jonge kinderen (Voogt, et al., 2017a; Voogt, Otten,
Kleinjan, Engels, & Kuntsche, 2017b). Om zicht te krijgen op de invloed van (blootstelling aan)
het alcoholgebruik van ouders en broers/zussen op de ontwikkeling van alcoholgerelateerde
cognities en de invloed hiervan op de verschillende stadia van alcoholgebruik bij jongeren en
(jong)volwassenen dient er longitudinaal onderzoek uitgevoerd te worden.
Naast het alcoholgebruik van ouders en broers/zussen speelt de opvoedstijl van ouders een
belangrijke rol in de ontwikkeling van het alcoholgebruik van jongeren. Een autoritatieve
opvoedstijl - gekenmerkt door betrokkenheid, emotionele steun, het stellen van grenzen en
open communicatie - is een beschermende factor op het alcoholgebruik bij jongeren, terwijl
een autoritaire, permissieve of verwaarlozende opvoedstijl risicofactoren zijn (Van Hasselt,
2010). Ook een afkeurende houding van ouders omtrent alcoholgebruik in de adolescentie
is een beschermende factor op het alcoholgebruik van jongeren, indien deze zich vertaalt
naar het stellen van regels (Koning et al., 2009), monitoring (Essau & Hutchingson, 2008)
en voorbeeldgedrag (Engels, Kleinjan, & Otten, 2013). Een goedkeurende houding is een
risicofactor, aangezien het er toe kan leiden dat jongeren zelf meer positieve ideeën over
drinkers (prototypen) ontwikkelen (Spijkerman, Van Den Eijnden, Overbeek, & Engels, 2007).
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Tenslotte vormen psychische problemen bij ouders een risicofactor voor alcoholgebruik van
jongeren (Van der Vorst, Engels, Meeus, Dekovic, & Vermulst, 2006).

Vrienden en leeftijdsgenoten
Hoewel ouders gedurende de gehele adolescentie invloed hebben op de ontwikkeling van hun
kinderen (Spijkerman et al., 2007), ook met betrekking tot hun alcoholgebruik (Koning et al.,
2009), neemt de autonomie van jongeren en de invloed van vrienden en leeftijdsgenoten in de
adolescentie steeds meer toe. De toenemende invloed van vrienden en leeftijdgenoten loopt
via selectie van vrienden en leeftijdgenoten door de jongere zelf (Borsari & Carey, 2001) en
via sociale processen in de groep in de vorm van directe druk om te drinken (peer pressure),
modeling en het effect van descriptieve en injunctieve sociale normen (Borsari & Carey, 2001).
Vrienden en leeftijdgenoten kunnen zowel een risicofactor als een beschermende factor zijn
in het ontwikkelen van alcoholgebruik bij jongeren.
De invloed van vrienden en leeftijdsgenoten speelt ook een rol in het overmatig alcoholgebruik
van ouderen (55-plussers). Zo vormen peer pressure, een hoge mate van participatie in sociale
activiteiten en goedkeuring van alcoholgebruik door de omgeving (injunctieve sociale normen)
risicofactoren voor overmatig alcoholgebruik bij ouderen (Veerbeek, Van Hasselt, & Willemse,
2017; Sannen, Heijkants, & Veerbeek, 2018).

Kennisvragen
1.	Zijn alcoholgerelateerde cognities (kennis, normen, verwachtingen) bij jonge kinderen
voorspellers van alcoholinitiatie in de vroege adolescentie?
2.	Hoe kan de leeftijd van alcoholinitiatie uitgesteld worden van de vroege adolescentie naar
de late adolescentie?
3.	Is blootstelling aan alcoholgebruik van ouders en broers/zussen (‘zien drinken in het
gezin’) een voorspeller voor alcoholinitiatie en de progressie naar (ernstig) overmatig
alcoholgebruik bij (jong)volwassenen?
4.	Welke rol kunnen ouders en broers/zussen hebben bij het leren omgaan met alcohol?
5.	Wat zijn de beschermende en risicofactoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik
(i.e., alcoholinitiatie; matig alcoholgebruik; overmatig alcoholgebruik; zwaar drinken,
waaronder binge drinken; problematisch alcoholgebruik, alcoholverslaving)?
6.	Hoe kunnen de beschermende factoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik
ingezet worden in alcoholpreventie?

5. Alcoholpreventie in settings
Alcoholpreventie kan in verschillende settings plaatsvinden: bij leerlingen op school, bij bewoners
in de wijk, op het werk en bij patiënten in de zorg. Hoewel er veel onderzoek is uitgevoerd naar
de (kosten)effectiviteit van alcoholinterventies in de school- en in de zorgsetting, is er relatief
weinig onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van alcoholinterventies in de wijk- en in
de werksetting. Implementatieonderzoek van alcoholinterventies is schaars in alle settings.

5a. Schoolsetting
Internationaal onderzoek wijst uit dat alcoholinterventies in de schoolsetting effectief kunnen
zijn in het voorkomen of verminderen van alcoholgebruik (Foxcroft & Tsertsvadze, 2012;
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Onrust, Otten, Lammers, & Smit, 2016; Sandler et al., 2014). De effecten van de werkzame
elementen van alcoholinterventies in de schoolsetting zijn verschillend per leeftijdsfase.
Universele alcoholinterventies zijn niet geschikt voor basisschoolleerlingen, maar lijken vooral
geschikt in de vroege adolescentie (11-13 jaar). Selectieve alcoholinterventies lijken vooral te
werken in de late adolescentie (15-18 jaar) (Onrust et al., 2016).
In de vroege adolescentie is het van belang om algemene vaardigheden (e.g., zelfcontrole,
probleemoplossende vaardigheden; sociale vaardigheden) te versterken en ouders te betrekken.
Hoewel de midden-adolescentie (13-15 jaar) een lastige periode voor alcoholpreventie is, laten
alcoholinterventies gericht op leerlingen én ouders positieve effecten zien. Zo is de universele
alcoholinterventie ‘Preventie Alcohol Scholieren’ (PAS) effectief bevonden in het uitstellen
van en het verminderen van alcoholgebruik (Koning, Maric, MacKinnon, & Vollebergh, 2015;
Koning et al., 2009). In de late adolescentie is het van belang dat alcoholinterventies zich
richten op sociale normen, het versterken van zelfcontrole, motiverende gespreksvoering en
het betrekken van ouders (Onrust et al., 2016). Naast universele alcoholpreventie is preventie
gericht op risicogroepen raadzaam. Alcoholpreventie gericht op hoog risico jongeren (selectieve
alcoholinterventie) of jongeren met beginnend (problematisch) alcoholgebruik (geïndiceerde
alcoholpreventie) is effectiever (Lammers et al., 2018, subm.) dan universele alcoholpreventie
(Dupont, 2015a). Zo blijkt segmentatie op risicoprofielen (selectieve alcoholpreventie) effectief
te zijn in het verminderen van binge drinken (Lammers et al., 2015, 2017). Momenteel heeft
alcoholpreventie zich voornamelijk gericht op de vroege- en midden adolescentie. Meer
(kosten)effectiviteitsonderzoek is nodig naar alcoholpreventie in de schoolsetting gericht op
jongeren (16-18 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar) (Lemmers et al., 2016). Daarnaast is
meer (kosten) effectiviteitsonderzoek nodig naar alcoholpreventie onder kwetsbare groepen
jongeren in de schoolsetting (e.g., VO, Praktijkonderwijs en MBO, niveau 1 en 2). Bovendien
is er onderzoek nodig naar de effectiviteit en implementeerbaarheid van alcoholbeleid in de
schoolsetting, i.e., het stellen van regels en afspraken over drinken op en rond school en school
gerelateerde activiteiten.

Kennisvragen
1.	Wat zijn de werkzame elementen van effectieve selectieve en geïndiceerde alcoholinterventies
en hoe kunnen zij ingezet worden voor jongeren (16-18 jaar) en jongvolwassenen (18-25
jaar, waaronder studenten) in de schoolsetting?
2.	
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve selectieve en geïndiceerde
alcoholinterventies voor de meest kwetsbare groepen binnen de schoolsetting: personen
met een LVB, personen met intergenerationele problematiek (KOPP/KOV) en personen in
het Speciaal Onderwijs (e.g., VO, Praktijkonderwijs en MBO, niveau 1 en 2)?
3.	In hoeverre zijn effectieve selectieve en geïndiceerde alcoholinterventies in de schoolsetting
geïmplementeerd? Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
4.	Hoe behouden we de (kosten)effectiviteit van selectieve en geïndiceerde alcoholinterventies
in de schoolsetting? Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
5.	Hoe kunnen we ouders van (kwetsbare groepen) jongeren en jongvolwassenen (12-25
jaar) bereiken (kanalen) en betrekken (methoden en technieken) bij het ontwikkelen van
alcoholinterventies?
6.	
Hoe kunnen jeugdartsen en -verpleegkundigen, school/studentenpsychologen,
mentoren, zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijke werkers, medewerkers van het
School Ondersteuning Team, preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en
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ervaringsdeskundigen ingezet worden voor het opsporen van (ernstig) overmatig tot en
met problematisch alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in de schoolsetting?
7.	Wat zijn de werkzame elementen van effectief alcoholbeleid voor PO/VO/MBO/HBO/
universiteiten en hoe dient dit beleid geïmplementeerd te worden?

5b. Wijksetting
Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat community of wijkgerichte interventies
effectief kunnen zijn in het voorkomen of verminderen van alcoholgebruik (Dupont, 2015b).
Dit type interventie bestaat uit een gecombineerd ‘pakket’ van interventies uitgevoerd in een
specifieke regio of stad gericht op individuen, organisaties en de gemeenschap in zijn totaliteit.
Voorbeelden van (kosten)effectieve community interventies zijn de Family Check Up and Life
Skills Training voor jongeren (Stormshak & Dishion, 2009), de IJslandse aanpak voor jongeren
(Sigfúsdóttir, Thorlindsson, Kristjánsson, Roe, & Allegrante, 2008) en de STAD-aanpak
(Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems) voor jongvolwassenen in de uitgaanssetting.
Er is (nog) geen (kosten)effectieve community interventie beschikbaar in Nederland om
alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen te voorkomen of te verminderen.
Momenteel wordt er verkenningsonderzoek uitgevoerd hoe de IJslandse aanplak naar de
Nederlandse context vertaald kan worden. Hoewel verkenningsonderzoek naar de STADaanpak inzicht heeft gegeven in de culturele en maatschappelijke verschillen tussen Zweden
en Nederland en de werkzame elementen (i.e., community mobilization; Responsible
Beverage Service training; efficiënte handhaving en sancties) (Lemmers et al., 2016), is er
(kosten)effectiviteitsonderzoek nodig voordat er grootschalige implementatie in Nederland
kan plaatsvinden.

Kennisvraag
1.	Wat zijn de werkzame elementen van effectieve community interventies om het
alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen te voorkomen en/of te
verminderen (e.g., IJslandse aanpak, STAD-aanpak) en hoe kunnen zij geïmplementeerd
worden in Nederland?
2.	Wat is de (kosten)effectiviteit van community interventies (e.g., IJslandse aanpak, STADaanpak) die vertaald zijn naar de Nederlandse context op het alcoholgebruik van jongeren
en jongvolwassenen?

5c. Werksetting
Hoewel de werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar alcoholgebruik vóór of tijdens
het werk, is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving en de kwaliteit
van de beroepsuitoefening, inclusief het signaleren van alcoholgebruik en het proces van
doorverwijzing en werkhervatting van een werknemer (Oomens, Huijs, Andriessen, & Blonk,
2010). Werkgevers betalen een belangrijk deel van de maatschappelijke kosten van het
alcoholgebruik (De Wit et al., 2016), maar zij kunnen zelf ook bijdragen aan de vermindering
van die kosten door alcoholbeleid te ontwikkelen.

Screening and Brief Interventions (SBIs)
SBIs kunnen op de werkvloer (kosten)effectief zijn om het (ernstig) overmatig tot en met
problematisch alcoholgebruik bij werknemers te reduceren (Webb, Shakeshaft, Sanson-Fisher,
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& Havard). Screening is het opsporen van personen met schadelijk alcoholgebruik die niet
actief op zoek zijn naar hulp en Brief Interventions zijn kortdurende interventies met één
(single-session) of meerdere (multiple-session) contactmomenten om personen te motiveren
tot gedragsverandering. SBIs maken gebruik van Motivational Interviewing (MI (Miller &
Rollnick, 2002)) technieken en geven persoonlijke (normatieve) feedback (Onrust et al.,
2016) en advies op basis van antwoorden op een screeningtest (e.g., persoonlijk drinkprofiel;
risicofactoren van overmatig alcoholgebruik; normatieve vergelijkingen). Dit wordt aangeboden
in een gesprek (face-to-face), via een folder, of online op een computer (e-Health) of mobiele
telefoon (m-Health). SBIs kunnen ook effectief zijn voor ouderen. Omdat pensionering een
levensgebeurtenis is waarin een alcoholverslaving zich kan ontwikkelen dient alcoholpreventie
dus vóór die fase plaats te vinden, waarbij mogelijk ook de werksetting een rol kan spelen
(Anderson & Baumberg, 2006).

Kennisvragen
1.	
Aan welke eisen dient een werkgeversbeleid te voldoen om het alcoholgebruik van
werknemers (en werkgevers) te voorkomen en te reduceren?
2.	Welke belemmerende en bevorderende factoren zien maatschappelijke partners voor het
ontwikkelen van werkgeversbeleid op het gebied van alcohol?
3.	Wat zijn de werkzame elementen van effectief werkgeversbeleid (e.g., Alcohol- Drugs- en
Medicijnbeleid (ADM) beleid/leefstijlbeleid) om het verzuim van werknemers ten gevolge
van alcoholgebruik te reduceren?
4.	
Wat zijn de werkzame elementen van effectief werkgeversbeleid om de afnemende
arbeidsproductiviteit van werknemers (en werkgevers) ten gevolge van alcoholgebruik te
verhogen?
5.	Welke effectieve SBIs bestaan er voor werknemers (en werkgevers) in Nederland?
6.	Is het aanbieden van SBIs voor het reduceren van het alcoholgebruik bij werknemers
(en werkgevers) financieel aantrekkelijk voor werkgevers (als gevolg van de grotere
arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim)?

Kwetsbare beroepsgroepen
Internationaal onderzoek wijst uit dat er bij bepaalde beroepsgroepen (e.g., militairen (Green,
Beckham, Youssef, & Elbogen, 2014; Mattiko, Olmsted, Brown, & Bray, 2011; Meijer &
Verrall, 2009) en artsen (Oreskovich et al., 2015; Wallace, 2012)) een hoge prevalentie
van (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik is. Momenteel worden er
geen prevalentiecijfers van het alcoholgebruik bij verschillende beroepsgroepen gemeten in
Nederland. Aangezien het risico op schade aan anderen door bijvoorbeeld militairen en artsen,
gezien de aard van hun beroep aannemelijk is, is het regelmatig meten van prevalentiecijfers
van het alcoholgebruik en het (her)ontwikkelen van SBIs voor deze beroepsgroepen van belang.
Het (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik bij militairen en artsen kan
verminderd worden door risicofactoren gerelateerd aan het werk (e.g., drinkcultuur, gebrek
aan sociale controle, (posttraumatische) stress) te voorkomen en te reduceren. In Nederland
zijn er momenteel geen (kosten)effectieve SBIs gericht op militairen en artsen, mede door
disclosure barrières die ook bij andere beroepsgroepen aanwezig zijn (Schulte et al., 2014). Ook
voor andere beroepsgroepen (e.g., journalisten, horecamedewerkers, bouwmedewerkers) is
onderzoek naar de prevalentie van alcoholgebruik en effectiviteitsonderzoek van SBIs gewenst.
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Kennisvragen
1.	Hoe verhoudt zich het alcoholgebruik onder specifieke beroepsgroepen, zoals militairen
en artsen, tot het alcoholgebruik van de algemene Nederlandse bevolking?
2.	Welke beroepsgroepen kunnen er geïdentificeerd worden als risicogroep voor (ernstig)
overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik?
3.	Welke effectieve SBIs bestaan er voor specifieke beroepsgroepen, zoals militairen en
artsen, en hoe kunnen zij in real-life geïmplementeerd worden in Nederland?
4.	Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs voor specifieke beroepsgroepen,
zoals militairen en artsen, en hoe kunnen deze elementen gebruikt worden binnen de
eerste- en tweedelijnszorg?

5d. Zorgsetting
Face-to-face SBIs kunnen effectief zijn om het (ernstig) overmatig tot en met problematisch
alcoholgebruik bij jongeren (O’Donnell et al., 2013), volwassenen (Kaner et al., 2018) en
ouderen (Armstrong-Moore, Haighton, Davinson, & Ling, 2018) in de eerstelijnszorg te
reduceren. Hoewel online SBIs veel voordelen hebben in vergelijking met face-to-face SBIs
(e.g., groot bereik, waarborging anonimiteit van de gebruiker) hebben ze een klein effectief op
het reduceren van het overmatig tot problematisch alcoholgebruik bij jongeren (Lemmers et al.,
2016) en volwassenen (O’Donnell et al., 2013). Daarnaast lijken online SBIs minder geschikt
voor ouderen. Diverse screeningsinstrumenten kunnen worden gebruikt (e.g., ASSIST (Group,
2002), AUDIT (Saunders, Aasland, Babor, De La Fuente, & Grant, 1993), CRAFFT (Stewart
& Connors, 2004)) om het (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik op
te sporen. Buiten de eerstelijnszorg is het lastiger om SBIs te implementeren. Op de SEH
lijken SBIs vooral effectief op de korte termijn (Diestelkamp et al., 2016). Bij jongeren kan de
screening naast de eerstelijnszorg (i.e., huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen bij een
consultatiebureau, verloskundigen, thuisverplegers, maatschappelijk werkers) en tweedelijnszorg
(i.e., SEH, GZ/KP-psychologen, psychotherapeuten en gynaecologen) ook plaatsvinden in
de schoolsetting (i.e., jeugdartsen en –verpleegkundigen, school/studentenpsychologen,
mentoren, zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijke werkers, medewerkers van het School
Ondersteuning Team en preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg) en de
wijksetting (i.e., sportcoaches en politiemedewerkers). Bij volwassenen en ouderen kan de
werksetting (werkgevers; leidinggevenden, consultants gezondheidsbevordering), naast de
eerste- en tweedelijnszorg en de wijksetting, ook een mogelijkheid zijn.
Hoewel face-to-face en online SBIs effectief zijn bevonden om het (ernstig) overmatig tot en
met problematisch alcoholgebruik bij jongeren, volwassenen en ouderen in de eerstelijnszorg
te reduceren (Alvarez-Bueno, Rodriguez-Martin, Garcia-Ortiz, Gomez-Marcos, MartinezVizcaino, 2015) dienen de (kleine) effecten met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden
(McCambridge & Saitz, 2017). De beperkingen van de onderzoeken (e.g., uitvoering van
de studie in een kunstmatige setting in plaats van een real-life setting; aanwezigheid van
verschillende vormen van biases, zoals selectiebias; focus op zelfrapportage van alcoholgebruik
in plaats van objectieve uitkomstenmaten, zoals ongeluk, leverschade, SEH opname) hebben
effect op de betrouwbaarheid van de resultaten. Daarnaast is er weinig bekend over de
generaliseerbaarheid van de effecten van SBIs. De effectiviteit van SBIs kan verschillend zijn
voor bepaalde groepen afhankelijk van persoonsgebonden factoren (e.g., geslacht, etniciteit,
sociaal economische status) en omgevingsfactoren (e.g., gezondheidssysteem). Er is meer
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onderzoek nodig naar de werkzame elementen en implementatiestrategieën van SBIs. Gezien de
beperkingen van SBIs dienen zij niet op zichzelf staand aangeboden te worden, maar onderdeel
te zijn van een integrale aanpak (McCambridge & Saitz, 2017). Bij een integrale aanpak dienen
verschillende maatschappelijke partners (e.g., individu, overheden, zorgverleners, zorg- en
kennisinstellingen, onderwijs, media en bedrijfsleven) samen te werken.

Kennisvragen
1.	Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs voor jongeren, (jong)volwassenen
en ouderen en hoe kunnen deze elementen gebruikt worden binnen de eerste- en
tweedelijnszorg?
2.	
Hoe dienen effectieve SBIs voor jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in real-life
geïmplementeerd te worden in Nederland?
3.	Is er draagvlak bij de verschillende behandelaars in de eerstelijnszorg (i.e., huisartsen,
praktijkondersteuners, psychologen bij een consultatiebureau, verloskundigen,
thuisverplegers, maatschappelijk werkers) en tweedelijnszorg (i.e., SEH, GZ/
KP-psychologen, psychotherapeuten, gynaecologen) om (ernstig) overmatig tot en met
problematisch alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen op te sporen
en te reduceren middels SBIs?
4.	Welk screeningsinstrument (e.g., ASSIST, AUDIT, CRAFFT) wordt in Nederland het vaakst
gebruikt om het (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik in de
eerstelijnszorg op te sporen, en wat zijn beweegredenen daarvoor?

6. Maatregelen fysieke beschikbaarheid van alcohol
Internationaal onderzoek wijst uit dat het aanscherpen van de leeftijdgrens, prijsverhogingen
van alcoholhoudende drank middels het heffen van accijns en het beperken van het aantal
verkooppunten en openingstijden de drie meest effectieve maatregelen zijn (‘Best Buys’) om
alcoholgebruik te reduceren (Babor, Caetano, Casswell, Edwards, & Giesbrecht, 2010).

6a. Leeftijdsgrens van 18 jaar
Het aanscherpen van de leeftijdgrens vormt één van de drie meest effectieve maatregelen om
alcoholgebruik te reduceren (Burton et al., 2017). Na de verhoging van de minimumleeftijd
waarop alcoholhoudende drank gekocht mag worden van 16 naar 18 jaar (2014), is er
meer aandacht gekomen voor de handhaving en naleving van deze maatregel. Momenteel
zijn er grote verschillen tussen de verstrekkers omtrent de naleving van de wettelijk
vastgestelde leeftijdsgrens: thuisbezorgkanalen (2%), sportkantines (16,7%), horeca (26,6%),
levensmiddelenwinkels (63,3%) en slijterijen (61,8%) (Roodbeen & Schelleman-Offermans,
2016). De fysieke beschikbaarheid van alcohol kan gereduceerd worden door een toename
van de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers. Aangezien jongeren hun alcohol veelal
via sociale bronnen (e.g., vrienden, ouders) verkrijgen, zou de fysieke beschikbaarheid van
alcohol voor jongeren ook via deze sociale bronnen verlaagd moeten worden.
Naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens door verstrekkers wordt sterk bevorderd
door handhaving door gemeenten, waarbij het van belang is dat gemeenten sanctionerend
optreden conform het lokale handhavingsbeleid. Sturingsmogelijkheden voor de verbetering
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van de naleving van de leeftijdsgrens verschillen per verstrekker. Levensmiddelenwinkels,
slijterijen en de horeca kunnen via het personeels- en concernbeleid direct sturen op de
naleving, terwijl de sturingsmogelijkheden voor sportbonden en -verenigingen lastiger zijn,
mede door de vrijwilligers achter de bar en de brancheorganisaties met een achterban die
voornamelijk bestaat uit MKB-bedrijven (e.g., Koninklijke Horeca Nederland, Slijtersunie). Ook
voor thuisbezorgkanalen en cateraars en organisatoren van publieksevenementen en festivals
zijn sturingsmogelijkheden lastig door het inzetten van tijdelijk personeel, het plaatsvinden van
wederverstrekking en het niet in verhouding staan van eventuele sancties ten opzicht van het
voordeel van niet-naleving.

Kennisvragen
1.	
In hoeverre houden de verschillende verstrekkers van alcoholhoudende drank
(i.e., thuisbezorgkanalen, sportkantines, horeca, publieksevenementen, festivals,
levensmiddelenwinkels, slijterijen) zich aan de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens voor
de verkoop van alcohol in de periode 2019-2040?
2.	In hoeverre zijn ouders zich bewust van de invloed die zij hebben op het alcoholgebruik
van hun kinderen door het beschikbaar stellen van alcohol?
3.	
Welke maatregelen en interventies kunnen worden ingezet om wederverstrekking te
verminderen?
4.	
Is er draagvlak voor een alcoholvrije thuisomgeving onder ouders, en wat zijn de
belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
5.	Wat zijn effectieve sturingsmogelijkheden voor de verbetering van de naleving van de
wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens voor de verschillende verstrekkers van alcoholhoudende
drank (i.e., thuisbezorgkanalen, sportkantines, horeca, publieksevenementen, festivals,
levensmiddelenwinkels, slijterijen)?

6b. Doorschenken in de horeca
Momenteel wordt er onvoldoende onderzoek gedaan naar de naleving van de wetgeving
omtrent het doorschenken in de horeca bij dronkenschap. Het beperkte onderzoek dat
is gedaan in Nederland laat zien dat het nalevingspercentage van de wetgeving omtrent
het doorschenken aan dronken klanten slechts vier is (Gosselt, Van Hoof, Goverde, & De
Jong, 2013). De naleving van de wetgeving omtrent het doorschenken in de horeca bij
dronkenschap zou landelijk structureel (tweejaarlijks) gemonitord dienen te worden middels
mystery shopping onderzoek. Ook is meer onderzoek naar de naleving van de wetgeving
omtrent het doorschenken bij publieksevenementen en festivals gewenst.

Kennisvragen
1.	Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor de naleving van de wetgeving
omtrent het doorschenken in de sportkantines, horeca en bij publieksevenementen en
festivals bij dronkenschap?
2.	In hoeverre wordt er in de sportkantines, horeca en bij publieksevenementen en festivals
doorgeschonken aan dronken klanten in de periode 2016-2040?
3.	Wat zijn de effecten van een toename van de naleving van de wetgeving omtrent het
doorschenken in de sportkantines, horeca en bij publieksevenementen en festivals bij
dronkenschap op het alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in 20192040?
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6c. Prijzen en belastingen alcoholhoudende drank
Prijzen en belastingen zijn belangrijke factoren van de (door de consument ervaren) fysieke
beschikbaarheid van alcohol. Internationaal onderzoek wijst uit dat een prijsverhoging van
alcoholhoudende drank middels het heffen van accijns één van de drie meest effectieve
maatregelen is om alcoholgebruik te reduceren (Babor, Caetano, Casswell, Edwards, &
Giesbrecht, 2010). Naast accijnsverhoging op alcoholhoudende drank, is Minimum Unit Pricing
(MUP) een effectieve prijsmaatregel om het alcoholgebruik te verminderen (O’Donnell et al.,
2019). MUP hanteert een bodemprijs voor de detailhandel waaronder een eenheid alcohol
niet verkocht mag worden aan consumenten. De bodemprijs richt zich op de prijs van relatief
goedkope en sterke alcoholische dranken die voornamelijk worden gekocht door overmatige,
zwaar en/of problematische drinkers.

Kennisvragen
1.	Wat zijn de effecten van de Schotse invoering van een landelijke minimumprijs (Minimum
Unit Pricing) voor de verkoop van alcoholhoudende drank, en wat zijn belemmerende en
bevorderende factoren voor een mogelijke invoering van deze maatregel in Nederland?
2.	
In hoeverre is goedkope alcoholhoudende drank in Nederland beschikbaar en welke
prijzen worden daarbij gehanteerd?
3.	Welke risicogroepen zijn gevoelig voor lage prijzen en prijsacties van alcoholhoudende
drank en wat betekent dit voor hun alcoholgebruik en de kosten voor de maatschappij?
4.	Wat is het effect van stuntprijzen tot maximaal 25% van de prijs voor de verkoop van
alcoholhoudende drank?

6d. Verkooppunten en -tijden alcoholhoudende drank
Er is overtuigend bewijs omtrent de relatie tussen de beschikbaarheid van alcohol (i.e.,
aantal verkooppunten en -tijden) en alcoholgebruik en -schade (Gruenewald, 2011; Hahn
et al., 2010; Middleton et al., 2010; Popova, Giesbrecht, Bekmuradov, & Patra, 2009). Het
beperken van het aantal verkooppunten en openingstijden behoort tot één van de drie meest
effectieve maatregelen om alcoholgebruik te reduceren (Burton et al., 2017). In Nederland is
alcoholhoudende drank makkelijk voorhanden. Levensmiddelenwinkels, slijterijen en de horeca
kennen ruime verkooptijden. In sportkantines geldt soms een beperking van de verkooptijden
(e.g., alleen alcohol schenken ná jeugdwedstrijden). Op het platteland spelen ‘zuipketen’ een
rol in het alcoholgebruik van jongeren: bijna een kwart van de 12-16 jarige drinkers noemt
‘hok, schuur of keet’ als locatie waar in de afgelopen maand een of meer keer alcohol is
gedronken (Van Dorsselaer et al., 2016).

Kennisvragen
1.	Hoe ontwikkelt het aantal verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende drank zich in
Nederland in 2019-2040?
2.	Leidt een toename van het aantal verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende drank
tot een toename van het alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in
Nederland in 2019-2040?
3.	Is er draagvlak voor een beperking van verkooppunten (e.g., sportkantines, vliegvelden)
en -tijden van alcoholhoudende drank in Nederland, en wat zijn de belemmerende en
bevorderende factoren daarbij?
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4.	Hoeveel legale, illegale en niet-officiële verkooppunten van alcoholhoudende drank zijn
er in Nederland in 2019-2040?
5.	Hoeveel ‘zuipketen’ zijn er in Nederland en hoe vaak worden zij gebruikt door jongeren
en jongvolwassenen in 2019-2040?
6.	(Indien er geen identificatiesysteem voor de online verkoop van alcohol ontwikkeld kan
worden). Is er draagvlak voor een verbod op online verkoop van alcoholhoudende drank,
en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren daarbij?

7. Alcoholreclame5 en etikettering
Alcoholreclame wordt veelal door alcoholproducenten ingezet om positieve associaties over
alcohol en een merk te creëren, met het uiteindelijke doel om beslissingen van consumenten
rondom de aankoop van alcohol te beïnvloeden. Dat roept kennisvragen op omtrent de wijze
waarop die beinvloeding verloopt en de begrenzing ervan.
Om de consument bij aankoop of consumptie ook te wijzen op de gevaren van de stof alcohol,
kunnen er eisen aan producenten worden gesteld met betrekking tot etikettering. Er wordt
gewerkt aan een akkoord omtrent etikettering van alcoholhoudende drank tussen de Europese
Commissie en de alcoholindustrie. In het licht van die discussie zijn diverse kennisvragen relevant.

7a. Blootstelling aan alcoholreclame
Internationaal onderzoek wijst uit dat blootstelling aan reclame voor alcoholhoudende drank
leidt tot een vergrote kans dat jongeren starten met het drinken van alcohol en tot het drinken
van een grotere hoeveelheid alcohol (Burton et al., 2017). Momenteel is er onvoldoende
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de frequentie van blootstelling aan (online) reclame
van 0.0% drank op (a) het alcoholgebruik van jongeren, (jong)volwassenen en ouderen; en
(b) de verkoop van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Het kan het alcoholgebruik
reduceren, omdat het een aantrekkelijk alternatief voor alcoholhoudende drank promoot,
of verhogen, omdat het bijdraagt aan de bekendheid van merken die bekend staan om hun
alcoholhoudende drank. Om blijvend zicht te houden op (veranderingen in) de mate van
blootstelling aan (online) reclame van zowel alcoholhoudende als 0.0% drank (verder genoemd
als ‘alcohol- en 0.0% reclames’) en de invloed hiervan op het alcoholgebruik van jongeren,
(jong)volwassenen en ouderen dient er longitudinaal blootstellingsonderzoek uitgevoerd te
worden. Ook is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen de mate van blootstelling aan
(online) alcohol- en 0.0% reclames en de verandering in de determinanten van alcoholgebruik
(e.g., alcoholnormen, alcoholverwachtingen, brand engagement, drinkintenties, eigen
effectiviteit om niet te drinken, identificatie met rolmodellen, craving/cue-reactivity).

Kennisvragen
1.	In hoeverre worden jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in Nederland blootgesteld
aan (online) alcohol- en 0.0% reclames en hoe ontwikkelt zich dat in 2019-2040?
Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van alcoholhoudende drank en van
niet-alcoholhoudende drank voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van
derden. Onder reclame wordt mede verstaan diensten (STIVA, 2018).
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2.	Hangt de mate van blootstelling aan (online) alcohol- en 0.0% reclames in Nederland
samen met alcoholinitiatie en de ernst en omvang van alcoholgebruik onder jongeren?
3.	Hangt de mate van blootstelling aan (online) alcohol- en 0.0% reclames samen met
(veranderingen in determinanten van) alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en
ouderen in 2019-2040?
4.	Hangt de mate van blootstelling aan (online) alcohol- en 0.0% reclames samen met
alcoholgerelateerde uitkomsten bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen die (a) binge
en/of problematisch drinken; (b) gemotiveerd zijn om hun alcoholgebruik te reduceren;
(c) hersteld zijn van een stoornis in het gebruik van alcohol?
5.	Hangt de mate van blootstelling aan (online) alcohol- en 0.0% reclames in Nederland
samen met de verkoop van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken?

7b. Content van (online) alcohol- en 0.0% reclames
Uit onderzoek uit de VS blijkt dat alcoholadvertenties zich richten op thema’s, zoals feest, lol,
seks, en vriendschap (Morgenstern et al., 2015). Ook via sportsponsoring kunnen associaties
worden gelegd tussen alcohol en sport (Brown, 2016). Momenteel is het onvoldoende
duidelijk hoe de content van (online) alcohol- en 0.0% reclames in Nederland eruit ziet en
hoe jongeren, (jong)volwassenen en ouderen daarop reageren. De inhoud van deze (online)
alcohol- en 0.0% reclames zou gemonitord dienen te worden.

Kennisvraag
1.	
Hoe ziet de content van (online) alcohol- en 0.0% reclames in Nederland er uit in
2019-2040?

7c. Maatregelen omtrent alcoholreclame
In Nederland wordt de alcoholreclame grotendeels gereguleerd door middel van zelfregulering
door de alcoholindustrie. Nederland heeft momenteel in twee wetten bepalingen opgenomen
omtrent alcoholreclame (i.e., Mediawet en Reclamewet Drank- en Horecawet). Mogelijk vinden
er de komende jaren veranderingen plaats in deze bepalingen. Onderzoek naar de (kosten)
effectiviteit van (aanpassingen in) maatregelen omtrent alcoholreclame op het alcoholgebruik
wordt zelden verricht. Daarom dient onderzoek zich in eerste instantie te richten op het
monitoren en documenteren van veranderingen in maatregelen omtrent alcoholreclame.
Vervolgens kan de (kosten)effectiviteit van de veranderingen in deze maatregelen op het
alcoholgebruik worden onderzocht.

Kennisvragen
1.	Is er draagvlak voor veranderingen in maatregelen omtrent (online) alcohol- en 0.0%
reclame (beperking, totaalverbod), en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren
daarbij?
2.	Welke veranderingen in de maatregelen omtrent (online) alcohol- en 0.0% reclame zijn
er doorgevoerd in 2019-2040?

7d. Etikettering
Momenteel zijn alcoholhoudende drank met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%
vrijgesteld van de vermelding van ingrediënten en de voedingswaarde op hun etiketten. Ook
waarschuwingsteksten en -logo’s zijn niet verplicht op alcoholhoudende drank. Er staan nog
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geen waarschuwingstekens op alcoholhoudende drank, wel -logo’s sinds 2016: gemiddeld
89% van de etiketten van alcoholhoudende drank bevat een zwangerschapslogo. Het is wel
verplicht om allergenen en het effectief alcoholvolumegehalte van dranken met meer dan 1,2%
alcohol te vermelden. Gezondheidsclaims zijn niet toegestaan op alcoholhoudende drank.
Voedingsclaims die verwijzen naar een laag of verlaagd alcoholgehalte of verlaagde energetische
waarde zijn wel toegestaan op alcoholhoudende drank mits de voedingswaarde erbij wordt
vermeld. In maart 2018 heeft de Europese alcoholindustrie een zelfreguleringsvoorstel voor
etikettering van alcoholhoudende drank opgesteld dat zich richt om eind 2022 informatie
beschikbaar te stellen voor consumenten van alcoholhoudende drank omtrent ingrediënten
en voedingswaarde.
Kennisvragen
1.	Hoeveel procent van de alcoholhoudende drank bevat etiketten met informatie over de
ingrediënten en voedingswaarde van alcoholhoudende drank in de periode 2022-2024?
2.	(Indien er geen vermelding van de ingrediënten en voedingswaarde op de etiketten
van alcoholhoudende drank door de alcoholindustrie komt). Is er draagvlak voor een
verplichting van het melden van de ingrediënten en voedingswaarde op de etiketten van
alcoholhoudende drank, en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
3.	Is er draagvlak voor het vermelden van waarschuwingsteksten (e.g., kanker) op de etiketten
van alcoholhoudende drank (e.g., ‘Er is een direct verband tussen alcohol en dodelijke
vormen van kanker’), en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren daarbij?

8. Alcohol en sport
Onderzoek naar de relatie tussen alcohol en sport is om verschillende redenen van belang.
Ten eerste is sport een belangrijk marketinginstrument. Internationaal onderzoek wijst uit dat
blootstelling aan (online) sportsponsoring bijdraagt aan de normalisering van de relatie tussen
alcohol en sport (Brown, 2016; Rossen et al., 2017) en leidt tot alcoholgebruik bij jongeren
en jongvolwassenen (Burton et al., 2017). Ten tweede wordt er in vrijwel alle sportkantines
alcohol geschonken (Van Kalmthout & Slot-Heijs, 2018), waarbij er sprake is van een lage
naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens en doorschenken bij dronkenschap
(Roodbeen & Schelleman-Offermans, 2016). Ten derde is deelname aan een individuele- of
teamsport gerelateerd aan de verschillende stadia van alcoholgebruik bij zowel jongeren als
(jong)volwassenen (Kwan, Bobko, Faulkner, Donnelly, & Cairney, 2014; Sønderlund et al.,
2014; Van den dool & Van den breul, 2018). Momenteel is er in Nederland beperkt onderzoek
verricht naar de relatie tussen alcohol en sport.

Kennisvragen
1.	Leidt (online) blootstelling aan sportsponsoring tot alcoholgebruik bij jongeren, (jong)
volwassenen en ouderen in Nederland?
2.	Is er draagvlak voor de verkoop van bier met een laag alcoholgehalte in plaats van de
verkoop van bier met een hoog alcoholgehalte (>3,5%) tijdens nationale, regionale en
lokale wedstrijden van sportbonden en -verenigingen, en wat zijn de belemmerende en
bevorderende factoren daarbij?
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3.	Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van inkomsten uit de alcoholverkoop voor de
financiële situatie van sportverenigingen en de amateur sportbeoefening in Nederland
en wat zijn de alternatieven (e.g., een door de gemeenten gefinancierde vrijetijdspas
voor jongeren conform IJslandse aanpak (Sigfúsdóttir et al., 2008); aanbod 0.0%) om de
eventuele inkomstenderving op te vangen?
4.	
Op welke manier kan de naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens en
doorschenken bij dronkenschap worden verbeterd in de sportkantines?
5.	Welke interventies zijn effectief in het verminderen van alcoholgebruik in sportkantines
bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen?
6.	Wat is de invloed van de verschillende stadia van alcoholgebruik op sportprestaties (ten
behoeve van riskante sporten, zoals duiken)?
7.	Is er draagvlak voor alcoholvrije sportbonden en -verenigingen, en wat zijn de belemmerende
en bevorderende factoren daarbij?

9. Voorlichting en educatie
Met voorlichting kan kennis over alcohol worden vergroot, bijvoorbeeld de kennis over de de
gezondheids- en maatschappelijke effecten van alcoholgebruik. Daarnaast kan voorlichting
zorgen voor de agendasetting in het publieke of maatschappelijk debat en bijdragen aan
draagvlak voor alcoholbeleid. Educatie is intensiever dan voorlichting en kan gebruikt worden
om bij verschillende doelgroepen vaardigheden aan te leren, te oefenen en te toetsen.
International onderzoek wijst uit dat voorlichting en educatie op zichzelf het drinkgedrag niet
kunnen veranderen.

9a. Massamediale campagnes en andere voorlichting
Massa-mediale campagnes (e.g., NIX18; IkPas; 40 dagen geen druppel) zijn een vorm van
preventie waarbij een groot deel van het algemeen publiek bereikt kan worden. Er kunnen
geen harde uitspraken worden gedaan over de effecten van massa-mediale campagnes op
het alcoholgebruik, voornamelijk door de grote variatie aan studies en de methodologische
tekortkomingen (Derzon & Lipsey, 2002). Massa-mediale campagnes zijn met name van
belang voor de agendasetting en bewustwording en veelal onderdeel van een bredere strategie
(Anderson & Baumberg, 2006).

Kennisvragen
1. Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om de kennis en het bewustzijn
te verhogen omtrent de gezondheids- en maatschappelijke effecten van alcoholgebruik,
met name binge drinken, onder de algemene Nederlandse bevolking (specifiek gericht
op ouders, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens,
ouderen, jongvolwassenen, jongeren en (auto)bestuurders)?
2. Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om een terughoudende houding ten
aanzien van alcoholgebruik, met name binge drinken, te ontwikkelen en/of te versterken
onder de algemene Nederlandse bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens, ouderen, jongvolwassenen,
jongeren en (auto)bestuurders)?
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3. Wat is de effectiviteit van de IkPas/40 dagen geen druppel campagne op de kennis en het
bewustzijn omtrent de gezondheids- en maatschappelijke effecten van het alcoholgebruik
bij ouderen (55-plussers)?
4. Welke massa-mediale campagnes zijn er in de EU/USA die zich richten op het reduceren
van alcoholgebruik bij de algemene bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens, ouderen, jongvolwassenen,
jongeren en (auto)bestuurders)?

9b. Berichtgeving in de media
Berichtgeving over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de media leiden
soms onbedoeld tot verwarring of discussie (e.g., alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad:
nul tot maximaal één glas per dag). Er is meer kennis nodig over hoe uitkomsten vanuit
wetenschappelijk onderzoek vertaald kunnen worden naar effectieve gezondheidsadviezen
voor het algemene publiek.

Kennisvragen
1.	Wat is de impact van gezondheidsadviezen omtrent alcoholgebruik en welke rol speelt de
(ingeschatte) haalbaarheid van deze adviezen bij het creëren van draagvlak?
2.	Welke alternatieven zijn er voor alcoholhoudende drank, in hoeverre worden zij
aantrekkelijk gevonden en hoe kunnen mensen bewogen worden om hier gebruik van te
maken?

10. Vroegsignalering
Hoewel de maatregelen om de fysieke beschikbaarheid van alcohol te reduceren het meest
effectief zijn om het alcoholgebruik te reduceren (i.e., aanscherpen van de leeftijdgrens;
beperken betaalbaarheid van alcohol; beperken aantal verkooppunten en openingstijden
(Burton et al., 2017)), zijn zij ook het meest controversieel. Om op de korte termijn de
gezondheidsschade van (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik te
voorkomen en te verminderen kunnen SBIs voor verschillende risicogroepen in diverse settings
(i.e., school, wijk, werk, zorg) ingezet worden (zie onderzoeksthema vijf).
Verschillende beroepsgroepen spelen een belangrijke rol in de herkenning en screening van
schadelijk alcoholgebruik binnen de settings, te weten: (a) school: school/studentenpsychologen,
mentoren, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijke werkers, medewerkers van het
School Ondersteuning Team en preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg;
(b) wijk: sportcoaches; (c) werk: werkgevers, werknemers, leidinggevenden en consultants
gezondheidsbevordering; en (d) zorg: huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen bij een
consultatiebureau, verloskundigen, thuisverplegers, maatschappelijk werkers (eerstelijnszorg),
internisten, cardiologen, oncologen, gynaecologen, longartsen, MDL-artsen, neurologen, GZ/
KP-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en SEH-artsen (tweedelijnszorg). Onderzoek
heeft aangetoond dat het bij screening belangrijk is om aandacht te hebben voor de mate
en het aantal symptomen van alcoholgebruik om de kleine groep met een ernstig beloop te
herkennen (Tuithof, 2015). Een ‘stepped care’ benadering, waarbij individuen een behandeling
ontvangen voor hun alcoholgebruik die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk biedt kansen,
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hoewel de effecten van deze benadering nog niet zijn aangetoond. Meer onderzoek naar het
beloop en de overgang van de verschillende stadia van alcoholgebruik is gewenst. Evenals
onderzoek naar de effecten van een ‘stepped care’ benadering.

Kennisvragen
1.	Welke matige drinkers hebben een verhoogd risico op (ernstig) overmatig tot en met
problematisch alcoholgebruik, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol?
2.	
Welke (ernstige) overmatige drinkers hebben een verhoogd risico op problematisch
alcoholgebruik, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol?
3.	Welke (ernstige) overmatige drinkers en problematische drinkers hebben een verhoogd risico
op een chronisch verloop, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol?
4.	Wat zijn de effecten van SBIs op niet zelf gerapporteerde uitkomstmaten, zoals ongelukken,
leverschade, SEH opnames?
5.	
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs en hoe kunnen zij in real-life
geïmplementeerd worden in de verschillende settings (i.e., school, wijk, werk, zorg)?
6.	Kan screening alleen (e.g., wekelijks invullen van een vragenlijst omtrent alcoholgebruik) als
(kosten)effectieve alcoholinterventie worden ingezet om het alcoholgebruik te reduceren?
Zo ja, voor welke (risico)groepen?
7.	Hoe kan de verkeerssetting bijdragen aan vroegsignalering?
8.	Wat zijn kenmerken van professionals die succesvol werken in vroegsignalering?
9.	Hoe kan het bereik van SBIs en toeleiding/verwijzing vergroot worden?
10.	Welke rol kunnen SBIs hebben om een systeem te creëren dat minder belastend is voor
professionals die werken in vroegsignalering?
11.	Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het inbedden van (kosten)effectieve
alcoholinterventies in het aanbod van (kosten)effectieve leefstijlinterventies?
12.	
Wat zijn kansen en bedreigingen voor alcoholpreventie en vroegsignalering in
leefstijlgeneeskunde?
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Conclusie

Deze eerste Kennisagenda Alcoholpreventie is ontwikkeld door het Expertisecentrum Alcohol
in samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld. Het doel van deze Kennisagenda was
tweeledig:
1.	inventariseren en prioriteren van de kennishiaten over alcohol(preventie) die professionals
nodig hebben om effectief bij te kunnen dragen aan het voorkomen en terugdringen van
gezondheidsschade door alcoholgebruik én
2.	bijdragen aan de onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma’s.
Op basis van input van 30 experts uit het veld, verkregen middels een online vragenlijst, en
(internationale) literatuur zijn tien onderzoeksthema’s vastgesteld met 114 daarbij horende
kennisvragen. De thema’s zijn:
1.	Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking
2.	Alcohol en gevolgen: individu en maatschappij
3.	Alcohol en verkeer
4.	Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik
5.	Alcoholpreventie in settings (i.e., school, werk, wijk en zorg)
6.	Maatregelen fysieke beschikbaarheid van alcohol (i.e., leeftijdsgrens van 18 jaar; prijzen
en belastingen alcoholhoudende drank en verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende
drank)
7.	Alcoholreclame en -etikettering
8.	Alcohol en sport
9.	Voorlichting en educatie
10.	Vroegsignalering
De 114 kennisvragen geven richting waar alcohol(preventie)onderzoek zich in de komende
decennia (2019-2040) op zou moeten richten.
De Wetenschappelijke Adviescommissie van het Expertisecentrum Alcohol zal de voortgang
van de uitvoering van de update van de Kennisagenda bewaken, ondersteunen en stimuleren.
Voor financiering van de gewenste onderzoeken kunnen diverse financiers van
gezondheidsonderzoek (e.g., KNAW, NWO, ZonMw), fondsen en stichtingen (e.g., Alzheimer
Nederland, Diabetes Fonds, FAS stichting, G4, KWF Kankerbestrijding, Noaber stichting,
Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en ministeries (I&W, JenV, VWS) benaderd
worden.
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Bijlage 1

Vormen van alcoholpreventie

De Kennisagenda Alcoholpreventie richt zich op de eerste drie van de vier vormen van
alcoholpreventie, te weten:
1. Universele alcoholpreventie: Het voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van
alcoholgebruik bij (delen van) de algemene bevolking die niet geïdentificeerd is op basis
van een individuele risicofactor (e.g., massa-mediale campagnes gericht op de algemene
bevolking of schoolgerichte alcoholinterventies, waarbij alle leerlingen, ongeacht hun
risicostatus, benaderd worden);
2. Selectieve alcoholpreventie: Het voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van
alcoholgebruik bij individuen of een subgroep van de populatie met een verhoogd risico
op (a) problematisch alcoholgebruik en/of (b) ernstige gezondheidsschade ten gevolge
van alcoholgebruik door henzelf of door een ander (e.g., schade aan de foetus door het
alcoholgebruik van de zwangere vrouw; ouderen die vanwege hun leeftijd gevoeliger
worden voor de schade door alcohol);
3. Geïndiceerde alcoholpreventie: Het voorkomen van verdere gezondheidsschade ten
gevolge van overmatig alcoholgebruik en het tegengaan van een transitie naar een ernstige
vorm van overmatig alcoholgebruik of problematisch alcoholgebruik bij individuen die
niet voldoen aan de diagnostische criteria voor een stoornis, maar die wel al beperkte
symptomen hebben die voorafgaan aan de stoornis.
4. Zorggerelateerde alcoholpreventie: Het beperken van ziektelast en het voorkomen van
verdere problematiek ten gevolge van een stoornis in het gebruik van alcohol.
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Bijlage 2

Subdoelen

In aansluiting op het Nationaal Preventieakkoord dat op 23 november 2018 door vele partijen
is ondertekend (VWS, 2018), legt de Kennisagenda Alcoholpreventie hierbij de focus op kennis
die bijdraagt aan de volgende subdoelen:

Kennis
1. Alcoholgebruik: het verhogen van kennis en bewustzijn omtrent de gezondheids- en
maatschappelijke effecten van alcoholgebruik (e.g., kanker) onder de algemene Nederlandse
bevolking, met name bij professionals, beleidsmakers, ouders, zwangere en borstvoeding
gevende vrouwen (e.g., foetus), mannen met een kinderwens (e.g., vruchtbaarheid),
jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten) en jongeren (<18 jaar), met extra
aandacht voor jongeren in het Speciaal Onderwijs en jongeren met LVB;
2. Binge drinken: het verhogen van kennis en bewustzijn omtrent de gezondheids- en
maatschappelijke effecten van binge drinken onder de algemene Nederlandse bevolking,
met name bij jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten) en jongeren (<18 jaar);
3. Evidence-based alcoholbeleid: het verhogen van kennis en bewustzijn omtrent de relevantie
van en mogelijkheden voor evidence based alcoholbeleid bij professionals en beleidsmakers
met betrekking tot:
a. beperking van de fysieke beschikbaarheid van alcohol;
b. beperking van alcoholreclame en;
c. integraal alcoholbeleid, waarbij partners op het domein van gezondheid en
veiligheid samenwerken.

Houding
1. Alcoholgebruik: het reduceren van de sociale acceptatie van alcoholgebruik onder de
algemene Nederlandse bevolking, met name bij ouders, zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen, jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten) en jongeren (<18 jaar), met
extra aandacht voor jongeren in het Speciaal Onderwijs en jongeren met een LVB;
2. Binge drinken: het reduceren van de sociale acceptatie van binge drinken en dronkenschap
onder de algemene Nederlandse bevolking, met name bij risicogroepen, zoals
jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten) en jongeren (<18 jaar);
3. Overmatig alcoholgebruik: het reduceren van de sociale acceptatie van overmatig
alcoholgebruik onder de algemene Nederlandse bevolking, met name bij jongvolwassenen
(18-25 jaar, waaronder studenten) en ouderen (55-plussers).
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Gedrag
1. Abstinentie: het verhogen van het percentage dat geen alcohol drinkt onder jongeren (<18
jaar);
2. Alcoholgebruik: het verhogen van het percentage van de algemene volwassen Nederlandse
bevolking dat zich aan de alcoholrichtlijnen van de Gezondheidsraad houdt, i.e., drink geen
alcohol of in ieder geval niet meer dan één standaardglas per dag;
3. Alcoholgebruik: het reduceren van iedere vorm van alcoholgebruik voor en tijdens (en na)
de zwangerschap bij vrouwen (die borstvoeding geven);
4. Overmatig alcoholgebruik: het reduceren van overmatig alcoholgebruik onder de algemene
Nederlandse bevolking, met name bij jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten)
en ouderen (55-plussers);
5. Zwaar drinken: het reduceren van zwaar drinken onder de algemene Nederlandse bevolking,
met name bij jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten);
6. Problematisch alcoholgebruik: het reduceren van problematisch alcoholgebruik onder de
algemene Nederlandse bevolking;
7. Stoornisen in het gebruik van alcohol: het reduceren van stoornissen in het gebruik van
alcohol onder de algemene Nederlandse bevolking, met name bij ouderen (55-plussers);
8. Verkeersincidenten: het reduceren van rijden onder invloed ter voorkoming van
verkeersincidenten onder de algemene Nederlandse bevolking (≥18 jaar).

Draagvlak
1. Ouders: het versterken van draagvlak bij ouders voor opvoedingsstrategieën gericht op het
voorkomen van (a) alcoholgebruik bij jongeren (<18 jaar) en (b) binge drinken bij jongeren
en jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten).

Versterken aanbod en vergroten bereik effectieve interventies
1. Ter voorkoming van gezondheidsschade ten gevolge van ((ernstig) overmatig tot en met
problematisch) alcoholgebruik en;
2. Ten behoeve van vroegsignalering en -behandeling van problematisch alcoholgebruik en
stoornissen in het gebruik van alcohol.
De bovengenoemde subdoelen voor alcoholpreventie dienen idealiter te worden gerealiseerd
in 2019-2040. Deze tijdsperiode komt overeen met de tijdsperiode waarin de doelen van het
Nationaal Preventieakkoord zich op richten (VWS, 2018).

Bijlage 3

Tabellen

Tabel 1: Negen belangrijkste kennisvragen per onderzoeksthema
Negen belangrijkste kennisvragen per onderzoeksthema door vertegenwoordigers uit het veld
(N=30) gebaseerd op de hoogste gemiddelde score van de vier criteria (i.e., ontwikkeling
kennisgebied alcoholpreventie; urgentie; toepasbaarheid van de opgedane kennis; en haalbaarheid uitvoering onderzoek)
Prioritering

Onderzoeksthema

Kennisvraag

1

Alcohol en sport

Leidt (online) blootstelling aan sportsponsoring tot alcoholgebruik bij
jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in Nederland?

2

Maatregelen fysieke
beschikbaarheid van
alcohol

In hoeverre zijn ouders zich bewust van de invloed die zij hebben op
het alcoholgebruik van hun kinderen door het beschikbaar stellen van
alcohol?

3

Alcoholpreventie in
settings

Is er draagvlak bij de verschillende behandelaars in de eerstelijnszorg
(i.e., huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen bij een consultatiebureau, verloskundigen, thuisverplegers, maatschappelijk werkers)
en tweedelijnszorg (i.e., SEH, GZ/KP-psychologen, psychotherapeuten,
gynaecologen) om (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen op te sporen en
te reduceren middels SBIs?

4

Alcoholgebruik onder Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere
de Nederlandse
andere middelen) zich bij risicogroepen (e.g., jongeren: 16-18 jaar;
bevolking
studenten: 18-25 jaar; frequente uitgaanders: 16-24 jaar) en kwetsbare
groepen (e.g., zwangere en borstvoeding gevende vrouwen; 55-plussers) in 2019-2040?

5

Vroegsignalering

Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs en hoe kunnen zij
in real-life geïmplementeerd worden in de verschillende settings (i.e.,
school, wijk, werk, zorg)?

6

Alcohol en gevolgen;
individu en maatschappij

Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik en somatische (e.g., kanker) en/of psychische aandoeningen (e.g., depressie), en
wat zijn de eventuele genderverschillen?

7

Risico- en beschermende factoren
alcoholgebruik

Wat zijn de beschermende en risicofactoren van de verschillende
stadia van alcoholgebruik (i.e., alcoholinitiatie; matig alcoholgebruik;
overmatig alcoholgebruik; zwaar drinken, waaronder binge drinken;
problematisch alcoholgebruik, alcoholverslaving)?

8

Alcohol en verkeer

Welke impact hebben strafmaatregelen (e.g., Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer)
gericht op het reduceren van (ernstig) overmatig alcoholgebruik (met
name in het uitgaansleven bij publieksevenementen en festivals) op
verkeersincidenten waar jonge mannen bij betrokken zijn?

9

Voorlichting en
educatie

Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om een
terughoudende houding ten aanzien van alcoholgebruik, met name
binge drinken, te ontwikkelen en/of te versterken onder de algemene
Nederlandse bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens, ouderen,
jongvolwassenen, jongeren en (auto)bestuurders)?
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Tabel 2: Prioritering kennisvragen per onderzoeksthema
Prioritering van de kennisvragen - geordend van laag naar hoog - per onderzoeksthema (n=71) door vertegenwoordigers uit het veld (N=30) gebaseerd
op een gemiddelde score van de vier criteria (i.e., ontwikkeling kennisgebied
alcoholpreventie; urgentie; toepasbaarheid van de opgedane kennis; en haalbaarheid uitvoering onderzoek)

T

M

SD

Hoe zouden de uniforme definities van de verschillende stadia van het alcoholgebruik eruit

1

2,69 0,73

1

2,75 0,83

1

2,90 0,87

1

3,15 0,63

1

3,28 0,57

1

3,45 0,57

2

2,31 0,47

2

2,65 0,86

2

2,75 0,90

2

3,00 0,70

2

3,15 0,86

Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik en somatische (e.g., kanker) en/ 2

3,31 0,80

moeten zien?
Wat is de ernst en de omvang van het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere
andere middelen) van de risicogroepen van alcoholgebruik die nieuw geïdentificeerd en
gekarakteriseerd zijn (e.g., sportfans) in 2019-2040?
Hoe kunnen nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken (e.g., prognostisch modelleren,
epigenetica) ingezet worden om risicogroepen van alcoholgebruik te identificeren en te
karakteriseren?
Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik zich (in combinatie met één of meerdere andere
middelen) bij mogelijke specifieke kwetsbare groepen, zoals: personen met een LVB,
personen met intergenerationele problematiek (KOPP/KOV); personen met somatische en/
of psychische aandoeningen; en migranten uit Midden- en Oost-Europa in 2019-2040?
Welke persoonsgebonden factoren spelen een rol in ontwikkeling, herstel en terugval van
de verschillende stadia van alcoholgebruik, en welke invloed hebben comorbiditeit en
functioneren hierop?
Hoe ontwikkelt het alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere middelen)
zich bij risicogroepen (e.g., jongeren: 16-18 jaar; studenten: 18-25 jaar; frequente
uitgaanders: 16-24 jaar) en kwetsbare groepen (e.g., zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen; 55-plussers) in 2019-2040?
Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting werk (e.g., werkgevers/werknemers die schade ondervinden van overmatig
drinkende werknemers)?
Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting zorg (e.g., medeweggebruikers die slachtoffer zijn van rijden onder invloed en
belanden op de SEH?
Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting wijk (e.g., uitgaanders die slachtoffer zijn van alcoholgerelateerd geweld op
straat of passieve sporters die slachtoffer zijn van geweld en vandalisme van drinkende
supporters)?
In hoeverre zijn de veranderingen in de structuur (volume van de grijze stof) van de
hersenen door overmatig alcoholgebruik door jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar)
blijvend van aard?
Wat is de ernst en de omvang van de schade die drinkers aan anderen aandoen in de
setting gezin (e.g., beschadiging van de foetus van zwangere vrouwen die blijven drinken
of kinderen en partners van drinkers die slachtoffer zijn van huiselijk geweld)?
of psychische aandoeningen (e.g., depressie), en wat zijn de eventuele genderverschillen?
Wat is de maatschappelijk schade veroorzaakt door zware alcoholovertreders en jonge
mannen in 2019-2040?
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2,83 0,94

Prioritering van de kennisvragen

T

M

SD

Welke impact hebben strafmaatregelen (e.g., Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en

3

3,21 0,93

4

2,69 0,46

4

2,75 0,61

4

2,75 0,90

4

2,81 0,65

Welke rol kunnen ouders en broers/zussen hebben bij het leren omgaan met alcohol?

4

2,84 0,64

Wat is de relatie tussen genetische gevoeligheid voor alcohol en alcoholgebruik (in

4

3,03 0,75

4

3,19 0,72

4

3,25 0,61

4

3,25 0,48

5

2,18 0,86

5

2,34 0,79

5

2,50 0,94

5

2,50 0,65

5

2,53 0,88

5

2,54 0,55

5

2,56 0,86

5

2,56 0,98

5

2,63 0,76

verkeer, Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) gericht op het reduceren van (ernstig)
overmatig alcoholgebruik (met name in het uitgaansleven bij publieksevenementen en
festivals) op verkeersincidenten waar jonge mannen bij betrokken zijn?
Hoe kunnen expliciete en impliciete alcoholgerelateerde cognities verwerkt worden als
technieken en methodes in alcoholinterventies en wat is de effectiviteit ervan?
Wat is de bidirectionele relatie tussen (posttraumatische) stress (i.e., aard, duur, ernst)
(stoornis) en alcoholgebruik?
Is blootstelling aan alcoholgebruik van ouders en broers/zussen (‘zien drinken in het
gezin’) een voorspeller voor alcoholinitiatie en de progressie naar (ernstig) overmatig
alcoholgebruik bij (jong)volwassenen?
Zijn alcoholgerelateerde cognities (kennis, normen, verwachtingen) bij jonge kinderen
voorspellers van alcoholinitiatie in de vroege adolescentie?

combinatie met één of meerdere andere middelen) en een stoornis in het gebruik van
alcohol?
Hoe kan de leeftijd van alcoholinitiatie uitgesteld worden van de vroege adolescentie naar
de late adolescentie?
Hoe kunnen de beschermende factoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik
ingezet worden in alcoholpreventie?
Wat zijn de beschermende en risicofactoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik
(i.e., alcoholinitiatie; matig alcoholgebruik; overmatig alcoholgebruik; zwaar drinken,
waaronder binge drinken; problematisch alcoholgebruik, alcoholverslaving)?
Hoe verhoudt zich het alcoholgebruik onder specifieke beroepsgroepen, zoals militairen en
artsen, tot het alcoholgebruik in de algemene Nederlandse bevolking?
Wat zijn de werkzame elementen van effectief werkgeversbeleid om de afnemende
arbeidsproductiviteit van werknemers (en werkgevers) ten gevolge van alcoholgebruik te
verhogen?
Is het aanbieden van SBI’s voor het reduceren van het alcoholgebruik bij werknemers
(en werkgevers) financieel aantrekkelijk voor werkgevers (als gevolg van de grotere
arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim)?
Welke effectieve SBI’s bestaan er voor specifieke beroepsgroepen, zoals militairen en
artsen, en hoe kunnen zij in real-life geïmplementeerd worden in Nederland?
Wat zijn de werkzame elementen van effectief werkgeversbeleid (e.g., Alcohol- Drugsen Medicijnbeleid (ADM) beleid/leefstijlbeleid) om het verzuim van werknemers (en
werkgevers) ten gevolge van alcoholgebruik te reduceren?
Welke beroepsgroepen kunnen er geïdentificeerd worden als risicogroep voor (ernstig)
overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik?
Aan welke eisen dient een werkgeversbeleid te voldoen om het alcoholgebruik van
werknemers (en werkgevers) te voorkomen en te reduceren?
Welke belemmerende en bevorderende factoren zien maatschappelijke partners voor het
ontwikkelen van werkgeversbeleid op het gebied van alcohol?
Wat is de (kosten)effectiviteit van community interventies (e.g., IJslandse aanpak, STADaanpak) die vertaald zijn naar de Nederlandse context op het alcoholgebruik van jongeren
en jongvolwassenen?
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Prioritering van de kennisvragen

T

M

SD

Wat zijn de werkzame elementen van effectieve community interventies om het

5

2,84 0,53

5

2,88 0,69

5

2,97 0,81

5

2,97 0,66

5

2,91 0,78

5

3,03 0,78

5

3,06 0,72

5

3,06 0,74

5

3,34 0,72

5

3,56 0,64

6

2,71 0,71

6

2,88 0,44

6

3,04 0,81

6

3,05 0,94

6

3,08 0,69

In hoeverre is goedkope alcoholhoudende drank in Nederland beschikbaar en welke prijzen 6

3,13 1,09

alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen te voorkomen en/of te
verminderen (e.g., IJslandse aanpak, STAD-aanpak) en hoe kunnen zij geïmplementeerd
worden in Nederland?
Hoe kunnen jeugdartsen en –verpleegkundigen, school/studentenpsychologen,
mentoren, zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijke werkers, medewerkers van het
School Ondersteuning Team, preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en
ervaringsdeskundigen ingezet worden voor het opsporen van (ernstig) overmatig tot en
met problematisch alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in de schoolsetting?
Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor het realiseren van alcoholvrije
school/studieomgevingen?
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs voor jongeren, (jong)volwassenen
en ouderen en hoe kunnen deze elementen gebruikt worden binnen de eerste- en
tweedelijnszorg?
Wat zijn de werkzame elementen van effectief alcoholbeleid voor PO/VO/MBO/HBO/
universiteiten en hoe dient dit beleid geïmplementeerd te worden?
Hoe behouden we de (kosten)effectiviteit van selectieve en geïndiceerde
alcoholinterventies in de schoolsetting? Wat zijn de belemmerende en bevorderende
factoren daarbij?
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve selectieve en geïndiceerde
alcoholinterventies en hoe kunnen zij ingezet worden voor jongeren (16-18 jaar) en
jongvolwassenen (18-25 jaar, waaronder studenten) in de schoolsetting?
Hoe kunnen we ouders van (kwetsbare groepen) kinderen (10-25 jaar) bereiken (kanalen)
en betrekken (methoden en technieken) bij het ontwikkelen van alcoholinterventies?
Hoe dienen effectieve SBIs voor jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in real-life
geïmplementeerd te worden in Nederland?
Is er draagvlak bij de verschillende behandelaars in de eerstelijnszorg (i.e., huisartsen,
praktijkondersteuners, psychologen bij een consultatiebureau, verloskundigen,
thuisverplegers, maatschappelijk werkers) en tweedelijnszorg (i.e., SEH, GZ/
KP-psychologen, psychotherapeuten, gynaecologen) om (ernstig) overmatig tot en met
problematisch alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen op te sporen en
te reduceren middels SBIs?
Wat zijn de effecten van een toename van de naleving van de wetgeving omtrent het
doorschenken in de horeca en bij publieksevenementen en festivals bij dronkenschap op
het alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in 2019-2040?
Hoeveel ‘zuipketen’ zijn er in Nederland en hoe vaak worden zij gebruikt door jongeren in
2019-2040?
In hoeverre wordt er in de horeca en bij publieksevenementen en festivals doorgeschonken
aan dronken klanten in de periode 2016-2040?
Welke risicogroepen zijn gevoelig voor lage prijzen en prijsacties van alcoholhoudende
drank en wat betekent dit voor hun alcoholgebruik en de kosten voor de maatschappij?
Hoeveel legale, illegale en niet-officiële verkooppunten van alcoholhoudende drank zijn er
in Nederland in 2019-2040?
worden daarbij gehanteerd?
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T

M

SD

Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor de naleving van de wetgeving

6

3,21 0,84

6

3,25 0,81

6

3,33 0,54

6

3,35 0,74

6

3,42 0,58

6

3,42 0,61

6

3,42 0,61

6

3,50 0,61

6

3,58 0,49

8

2,67 1,15

8

3,33 0,95

8

3,58 0,52

8

3,67 0,38

9

2,81 0,87

9

2,83 1,18

omtrent het doorschenken in de sportkantines, horeca en bij publieksevenementen en
festivals bij dronkenschap?
Wat zijn de effecten van de Schotse invoering van een landelijke minimumprijs (Minimum
Unit Pricing) voor de verkoop van alcoholhoudende drank, en wat zijn belemmerende en
bevorderende factoren voor een mogelijke invoering van deze maatregel in Nederland?
(Indien er geen identificatiesysteem voor de online verkoop van alcohol ontwikkeld kan
worden). Is er draagvlak voor een verbod op online verkoop van alcoholhoudende drank,
en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
Welke maatregelen en interventies kunnen worden ingezet om wederverstrekking te
verminderen?
In hoeverre houden de verschillende verstrekkers van alcoholhoudende drank
(i.e., thuisbezorgkanalen, sportkantines, horeca, publieksevenementen, festivals,
levensmiddelenwinkels, slijterijen) zich aan de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens voor de
verkoop van alcohol in de periode 2019-2040?
Wat zijn effectieve sturingsmogelijkheden voor de verbetering van de naleving
van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens voor de verschillende verstrekkers
van alcoholhoudende drank (i.e., thuisbezorgkanalen, sportkantines, horeca,
publieksevenementen, festivals, levensmiddelenwinkels, slijterijen)?
Is er draagvlak voor een beperking van verkooppunten (e.g., sportkantines, vliegvelden)
en -tijden van alcoholhoudende drank in Nederland, en wat zijn de belemmerende en
bevorderende factoren daarbij?
Is er draagvlak voor een alcoholvrije thuisomgeving onder ouders, en wat zijn de
belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
In hoeverre zijn ouders zich bewust van de invloed die zij hebben op het alcoholgebruik
van hun kinderen door het beschikbaar stellen van alcohol?
Is er draagvlak voor de verkoop van bier met een laag alcoholgehalte in plaats van de
verkoop van bier met een hoog alcoholgehalte (>3,5%) tijdens nationale, regionale en
lokale wedstrijden van sportbonden en -verenigingen, en wat zijn de belemmerende en
bevorderende factoren daarbij?
Op welke manier kan de naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens en
doorschenken bij dronkenschap worden verbeterd in de sportkantines?
Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van inkomsten uit de alcoholverkoop voor de
financiële situatie van sportverenigingen en de amateur sportbeoefening in Nederland en
wat zijn de alternatieven (e.g., een door de gemeenten gefinancierde vrijetijdspas voor
jongeren conform IJslandse aanpak; aanbod 0.0%) om de eventuele inkomstenderving op
te vangen?
Leidt (online) blootstelling aan sportsponsoring tot alcoholgebruik bij jongeren, (jong)
volwassenen en ouderen in Nederland?
Wat is de impact van gezondheidsadviezen omtrent alcoholgebruik en welke rol speelt de
(ingeschatte) haalbaarheid van deze adviezen bij het creëren van draagvlak?
Welke alternatieven zijn er voor alcoholhoudende drank, in hoeverre worden zij
aantrekkelijk gevonden en hoe kunnen mensen bewogen worden om hier gebruik van te
maken?
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Prioritering van de kennisvragen

T

M

SD

Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om de kennis en het bewustzijn

9

3,13 0,68

9

3,15 0,75

10

2,60 1,14

10

2,71 0,46

10

2,79 0,25

10

2,88 0,21

10

3,00 0,42

10

3,38 0,52

te verhogen omtrent de gezondheids- en maatschappelijke effecten van alcoholgebruik,
met name binge drinken, onder de algemene Nederlandse bevolking (specifiek gericht
op ouders, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens,
jongvolwassenen, jongeren en (auto)bestuurders)?
Hoe dient een massa-mediale campagne eruit te zien om een terughoudende houding ten
aanzien van alcoholgebruik, met name binge drinken, te ontwikkelen en/of te versterken
onder de algemene Nederlandse bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen, mannen met een kinderwens, ouderen, jongvolwassenen,
jongeren en (auto)bestuurders)?
Kan screening alleen (e.g., wekelijks invullen van een vragenlijst omtrent alcoholgebruik)
als (kosten)effectieve alcoholinterventie worden ingezet om het alcoholgebruik te
reduceren? Zo ja, voor welke (risico)groepen?
Wat zijn de effecten van SBIs op niet zelf gerapporteerde uitkomstmaten, zoals
ongelukken, leverschade, SEH opnames?
Welke matige drinkers hebben een verhoogd risico op (ernstig) overmatig tot en met
problematisch alcoholgebruik, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol?
Welke (ernstige) overmatige drinkers hebben een verhoogd risico op problematisch
alcoholgebruik, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol?
Welke (ernstige) overmatige drinkers en problematische drinkers hebben een verhoogd
risico op een chronisch verloop, en welke persoonsgebonden factoren spelen hierbij een
rol?
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs en hoe kunnen zij in real-life
geïmplementeerd worden in de verschillende settings (i.e., school, wijk, werk, zorg)?
Noot. M=gemiddelde. SD: standaard deviatie. T: thema: 1=Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking;
2=Alcohol en gevolgen; individu en maatschappij; 3=Alcohol en verkeer; 4=Risico- en beschermende
factoren alcoholgebruik; 5=Alcoholpreventie in settings (i.e., school, werk, wijk, zorg); 6=Maatregelen fysieke
beschikbaarheid van alcohol; 7=Alcoholreclame en –etikettering; 8=Alcohol en sport; 9=Voorlichting en educatie;
10=Vroegsignalering.
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Tabel 3: Extra opgenomen kennisvragen per onderzoeksthema
Extra opgenomen kennisvragen per onderzoeksthema (n=32)

T

Wat is de ernst en de omvang van het niet-geregistreerd alcoholgebruik in Nederland?

1

Wat is de invloed van veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking (e.g., toename 1
aantal migranten) op het alcoholgebruik per hoofd van de Nederlandse bevolking?
Wat is de interactie tussen medicijngebruik en (ernstig) overmatig alcoholgebruik bij ouderen met 1
betrekking tot negatieve lichamelijke en psychische gezondheidsuitkomsten?
Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere 2
middelen) en slechte leerprestaties, schoolverzuim en schooluitval?
Wat is de relatie tussen drinktempo en (ernstig) overmatig alcoholgebruik bij jongeren en (jong) 2
volwassenen?
Wat is de ernst en omvang van alcohol en drugs geïnduceerde geweld in Nederland?

2

Wat is de levensverwachting van drinkers ten opzichte van rokers en personen met obesitas?

2

Wat is de drievoudige interactie tussen alcoholgebruik, roken en obesitas met betrekking tot negatieve 2
lichamelijke en psychische gezondheidsuitkomsten?
Wat is de ernst en omvang van personen met een FASD in Nederland?

2

Hoe kunnen personen met een FASD beter opgespoord worden in de verschillende settings (school, wijk, 2
werk en zorg)?
Wat is de relatie tussen (ernstig) overmatig alcoholgebruik (in combinatie met één of meerdere andere 2
middelen) en valongevallen bij ouderen?
Wat is de schade van alcoholgebruik vóór, tijdens en na de zwangerschap voor het (on)geboren kind en 2
is dit afhankelijk van de duur en het stadia van alcoholgebruik?
Wat zijn de werkzame elementen van effectieve selectieve en geïndiceerde alcoholinterventies voor de 4
meest kwetsbare groepen binnen de schoolsetting: personen met een LVB, personen met intergenerationele
problematiek (KOPP/KOV) en personen in het Speciaal Onderwijs (e.g., VO, Praktijkonderwijs en MBO,
niveau 1 en 2)?
Welke effectieve SBIs bestaan er voor werknemers (en werkgevers) in Nederland?

4

Wat zijn de werkzame elementen van effectieve SBIs voor specifieke beroepsgroepen, zoals militairen en 4
artsen, en hoe kunnen deze elementen gebruikt worden binnen de eerste- en tweedelijnszorg?
Welk screeningsinstrument (e.g., ASSIST, AUDIT, CRAFFT) wordt in Nederland het vaakst gebruikt om 4
het (ernstig) overmatig tot en met problematisch alcoholgebruik in de eerstelijnszorg op te sporen, en wat
zijn beweegredenen daarvoor?
Wat is het effect van stuntprijzen tot maximaal 25% van de prijs voor de verkoop van alcoholhoudende 5
drank?
Hoe ontwikkelt het aantal verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende drank zich in Nederland in 5
2019-2040?
Leidt een toename van het aantal verkooppunten en -tijden van alcoholhoudende drank tot een toename 5
van het alcoholgebruik bij jongeren, (jong)volwassenen en ouderen in Nederland in 2019-2040?
Hoe behouden we de (kosten)effectiviteit van selectieve en geïndiceerde alcoholinterventies in de 5
schoolsetting? Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren daarbij?
Welke interventies zijn effectief in het verminderen van alcoholgebruik in sportkantines bij jongeren, (jong) 7
volwassenen en ouderen?
Wat is de invloed van de verschillende stadia van alcoholgebruik op sportprestaties (t.b.v. riskante sporten, 7
zoals duiken)?
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Extra opgenomen kennisvragen per onderzoeksthema (n=32)

T

Is er draagvlak voor alcoholvrije sportbonden en -verenigingen, en wat zijn de belemmerende en 7
bevorderende factoren daarbij?
Welke invloed kan de omgeving (e.g., rij-instructeur/opleiding) van de drinker hebben op het rijden onder 8
invloed en hoe kan de omgeving rijden onder invloed voorkomen en reduceren?
Wat is de effectiviteit van de IkPas/40 dagen geen druppel campagne op de kennis en het bewustzijn 9
omtrent de gezondheids- en maatschappelijke effecten van het alcoholgebruik bij ouderen (55-plussers)?
Welke massa-mediale campagnes zijn er in de EU/USA die zich richten op het reduceren van alcoholgebruik 9
bij de algemene bevolking (specifiek gericht op ouders, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen,
mannen met een kinderwens, ouderen, jongvolwassenen, jongeren en (auto)bestuurders)?
Hoe kan de verkeerssetting bijdragen aan vroegsignalering?

10

Wat zijn kenmerken van professionals die succesvol werken in vroegsignalering?

10

Hoe kan het bereik van SBIs en toeleiding/verwijzing vergroot worden?

10

Welke rol kunnen SBIs hebben om een systeem te creëren dat minder belastend is voor professionals die 10
werken in vroegsignalering?
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het inbedden van (kosten)effectieve 10
alcoholinterventies in het aanbod van (kosten)effectieve leefstijlinterventies?
Wat zijn kansen en bedreigingen voor alcoholpreventie en vroegsignalering in leefstijlgeneeskunde?

10

Noot. T: thema: 1=Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking; 2=Alcohol en gevolgen; individu en
maatschappij; 3=Alcohol en verkeer; 4=Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik; 5=Alcoholpreventie in
settings (i.e., school, werk, wijk, zorg); 6=Maatregelen fysieke beschikbaarheid van alcohol; 7=Alcoholreclame
en –etikettering; 8=Alcohol en sport; 9=Voorlichting en educatie; 10=Vroegsignalering.
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