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Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iresearch. 

Voor fouten en of onvolkomenheden in het rapport en eventueel gevolgschade kan 

iresearch niet aansprakelijk gesteld worden. 
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Conclusies en kernaanbevelingen 
 
In mei en juni 2021 vond in Gooi en Vechtstreek een onderzoek plaats onder ouders van 12- 

tot en met 17-jarigen. De belangrijkste vraagstelling van dit onderzoek was: hoe gaan 

ouders in de opvoeding om met alcohol? Het onderzoek bestond uit een vragenlijst (met 480 

deelnemers) en twee focusgroepgesprekken. Het ouderonderzoek is één van de activiteiten 

uit het Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024. Het ouderonderzoek 

2021 is grotendeels een herhaling van het ouderonderzoek uit 2018. Ook zijn enkele nieuwe 

onderwerpen toegevoegd.  

De helft van de ouders vindt 18 jaar of ouder een geschikte leeftijd om een eerste glas 

alcohol te drinken. Bijna alle andere ouders vinden 16 of 17 jaar een geschikte leeftijd.  

Het draagvlak voor de leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder is lager onder ouders die denken 

dat hun kind al heeft gedronken (bijna vier op de tien), dan onder ouders die denken dat hun 

kind nog niet heeft gedronken (bijna acht op de tien). Uit de focusgroepen blijkt dat sommige 

ouders een hogere leeftijd niet haalbaar vinden. Een deel van de jongeren die volgens hun 

ouders alcohol drinken, mag dit thuis doen om experimenteren buitenshuis te voorkomen. 

Uit onderzoek1 blijkt dat zinvolle vrijetijdsbesteding buitenshuis een bijdrage kan leveren aan 

het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren. Gemeenten kunnen hierop inspelen 

door voldoende aanbod van kwalitatief goede activiteiten.  

Ouders in de focusgroepen vinden het lastig om zowel de afspraak te maken dat er tot 18 

jaar niet gedronken wordt, als open in gesprek te blijven. Ouders ervaren dit als tegenstrijdig 

en vinden dit niet makkelijk op te lossen. Het is van belang deze tegenstrijdigheid te 

erkennen en ouders handelingsperspectief te geven hoe ze hiermee om kunnen gaan: 

hoe blijf je met je kind in gesprek en stel je tegelijkertijd duidelijke regels?  

Ouders in de focusgroepen lijken te denken dat hun invloed op het alcoholgebruik van hun 

kind klein is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit niet klopt2,3,4. Het is van belang 

om in voorlichting aan ouders duidelijk te maken dat zij weldegelijk een belangrijke 

invloed hebben op het uitstellen of matigen van alcoholgebruik door hun kind. 

 

1 Harreveld, C., Voogt, C., Planijne, M. & Lemmers, L. (2019). Alcoholpreventie bij jongeren en jongvolwassenen. 

Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van alcoholgebruik bij jongeren en 

jongvolwassenen (11-24 jaar). Utrecht: Trimbos instituut. 

2 Smit, K., Monshouwer, K., & Van Leeuwen, L. (2017). Zien drinken doet drinken? Utrecht: Trimbos-instituut. 

3 Voogt, C., Beusink, M., Kleinjan, M., Otten, R., Engels, R. C. M. E., Smit, K., & Kuntsche, E. (2017). Alcohol-

related cognitions in children (aged 2-10) and how they are shaped by parental alcohol use: A systematic review. 

Drug and Alcohol Dependence, 177, 277-290. 

4 Zundert, R. van, van der Vorst, H., Vermulst, A.A., & Engels, R.M.C.E. (2006). Pathways to alcohol use among 

Dutch students in regular education and education for adolescents with behavioral problems: the role of parental 

alcohol use, general parenting practices, and alcohol-specific parenting practices. Journal of Family Psychology, 

456-467. 
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Ruim de helft van de ouders die denken dat hun kind al heeft gedronken, vindt het goed dat 

hun kind thuis onder toezicht drinkt. Het is belangrijk te blijven communiceren dat het 

thuis ‘leren’ drinken van alcohol geen effectieve strategie is.  

Ouders in de focusgroepen geven aan aanknopingspunten van buitenaf (school, media) te 

gebruiken om met hun kind in gesprek te gaan over alcoholgebruik. Wanneer er  

voorlichting aan jongeren op school gegeven wordt, is het raadzaam de ouders 

hierover te informeren. Zo kunnen ouders dit als aanknopingspunt gebruiken om het 

gesprek met hun kind aan te gaan.  

Van de ouders die denken dat hun kind al heeft gedronken, hebben ruim acht op de tien 

afspraken gemaakt over alcohol, ten opzichte van ruim vier op de tien van de ouders die 

denken dat hun kind nog niet heeft gedronken. Van die laatste groep zijn ruim vier op de tien 

wel van plan om in de toekomst afspraken te maken.  

Ouders die denken dat hun kind al heeft gedronken, lijken beperkt handelingsperspectief te 

ervaren. Wat voor afspraken kunnen zij nog maken met hun kind als NIX18 niet meer 

mogelijk is? Voor deze ouders is het van belang om zowel in te gaan op het 

handelingsperspectief dat ouders nog wél hebben als te communiceren dat de grens van 

NIX18 de voorkeur blijft houden. Maak in voorlichting aan ouders onderscheid tussen 

ouders waarvan het kind al wel of nog niet heeft gedronken. Ga bij ouders waarvan 

het kind nog niet heeft gedronken in op het maken van afspraken. Ga bij ouders 

waarvan het kind al wel drinkt in op hoe zij het drankgebruik kunnen beperken en met 

hun kind in gesprek kunnen blijven.  

In de vragenlijst geven negen op de tien ouders aan dat ze vinden dat ze een 

voorbeeldfunctie hebben. Tegelijkertijd drinkt ruim een kwart van de ouders (heel) vaak in 

het bijzijn van hun kinderen. Er kan nader onderzocht worden waar deze discrepantie 

vandaan komt: hoe zien ouders hun voorbeeldrol? Ook is het aan te bevelen in 

voorlichting meer aandacht te geven aan de invulling van deze voorbeeldrol.  

Veel ouders vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met andere ouders over alcohol en 

opvoeding. Ouders kunnen elkaar beter leren kennen, motiveren, tips delen en waar 

mogelijk samen afspraken maken. Hierbij is van belang om als GGD de positieve norm te 

communiceren: de meeste ouders staan achter NIX18. De GGD kan gesprekken tussen 

ouders over alcohol en opvoeding stimuleren. 

Veel ouders maken zich zorgen over de invloed van groepsdruk op hun kind. Besteed in 

ouderavonden en andere voorlichting aan ouders extra aandacht aan het omgaan met 

groepsdruk.  

Een kwart van de ouders denkt dat hun kind minder in de verleiding is gekomen om te 

drinken door de coronamaatregelen en één op de tien denkt dat hun kind meer in de 

verleiding is gekomen. Ruim één op de tien ouders maakt zich zorgen over de 

versoepelingen van de maatregelen en de verleidingen wat betreft alcoholgebruik voor 

zijn/haar kind die daarmee samengaan. De GGD kan in de communicatie met ouders 

(website, nieuwsbrieven, ouderavonden) specifiek tips geven over hoe ouders kunnen 

voorkomen dat hun kind (meer) gaat drinken nu er weer meer kan. 
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Hiernaast is in het onderzoek 2021 voor het eerst ook ingegaan op softdrugs en opvoeding. 

Twee op de tien ouders van 16-17 jarigen denken dat hun kind wel eens softdrugs heeft 

gebruikt. Veel ouders spreken met hun kind over softdrugs en hebben hier afspraken over 

gemaakt of zijn dit van plan. Onder ouders van 16-17 jarigen geldt dit minder. Ouders geven 

aan behoefte te hebben aan inhoudelijke informatie over zowel soft- als harddrugs. 

Onderzocht kan worden wat redenen zijn voor ouders van 16-17 jarigen om geen 

afspraken te willen maken. Tijdens ouderavonden kan er meer aandacht aan het 

thema drugs worden gegeven.  

Waar mogelijk zijn de resultaten van het ouderonderzoek uit 2021 vergeleken met de 

resultaten van 2018. Deze vergelijkingen moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

Voor de meeste vragen geldt dat de verschillen tussen 2018 en 2021 minimaal zijn. De 

gewenste verandering in cultuur met betrekking tot alcohol en opvoeding vraagt dan ook een 

lange adem en vraagt om continuering van inzet op het thema. 
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1 Inleiding 
Praat u met uw kind over het drinken van alcohol? Wat vindt u van de leeftijdsgrens van 18 

jaar? Dit zijn enkele vragen uit het ouderonderzoek dat iresearch in opdracht van GGD Gooi 

en Vechtstreek in mei-juni 2021 heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 480 ouders 

met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar deelgenomen. 

1.1. Aanleiding 

Jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek beginnen op te jonge leeftijd met drinken én 

drinken te veel5. Ouders hebben een belangrijk rol in het voorkomen en uitstellen van 

alcoholgebruik door hun kind. Daarom zijn zij een belangrijke doelgroep in het Preventie en 

Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 20246. Eén van de activiteiten uit dit plan is het 

driejaarlijks uitvoeren van een ouderonderzoek. Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe 

ouders tegen het alcoholgebruik van hun kind aankijken, hoe zij hun rol zien in de 

alcoholgerelateerde opvoeding en worden vragen gesteld omtrent het alcoholgebruik van 

hun kind. Ook wordt met het onderzoek nagegaan welke ondersteuningsbehoeften ouders 

hebben.  

Het ouderonderzoek heeft eerder plaatsgevonden in 2018. In 2021 zijn enkele vragen 

opgenomen over de effecten van de coronamaatregelen op alcoholgebruik. Daarnaast zijn 

enkele vragen over wiet- en hasjgebruik in relatie tot opvoeding opgenomen.  

1.2. Onderzoeksopzet 

Er is gebruik gemaakt van een online vragenlijst waarvoor ouders op diverse manieren zijn 

uitgenodigd. Daarnaast werd met twee selecties van de respondenten een online 

focusgroep gehouden voor meer diepgaande inzichten als achtergrond bij de cijfers.  

1.3. Vragenlijstonderzoek 

De GGD heeft ouders in de regio Gooi en Vechtstreek uitgenodigd voor het ouderonderzoek 

via bestaande mailingslijsten van ouders die in het verleden een webinar bij de GGD hebben 

gevolgd. Ook is aan scholen gevraagd om de vragenlijst onder ouders te verspreiden via 

mailinglijsten. Daarnaast is het onderzoek gepromoot via de radio, de website van de GGD 

en sociale mediakanalen. 480 ouders hebben de online vragenlijst volledig ingevuld in de 

periode mei-juni 2021.  

In de vragenlijst kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het alcoholgebruik van hun kind 

• De alcoholgerelateerde opvoeding, waaronder: 

o Afspraken die ouders met hun kind maken 

o Communicatie tussen ouders en hun kind over alcohol 

• De invloed van het coronavirus op het alcoholgebruik van hun kind 

 

5 GGD Gooi en Vechtstreek (2020). Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Bussum: GGD Gooi en Vechtstreek.  

6 GGD Gooi en Vechtstreek (2021). Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024. Bussum: 

GGD Gooi en Vechtstreek. 
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• Wiet/hasj en opvoeding 

Ouders werd gevraagd de vragenlijst in te vullen voor het oudste thuiswonende kind in de 

leeftijd van 12 t/m 17 jaar. De kwantitatieve resultaten in dit rapport zijn, indien relevant, 

beschreven per leeftijdscategorie aan de hand van de leeftijd van het kind. Deze 

categorieën zijn ouders met kinderen van: 

• 12 en 13 jaar 

• 14 en 15 jaar 

• 16 en 17 jaar 

Sommige vragen in dit onderzoek zijn niet aan alle ouders voorgelegd, omdat deze vragen 

voor hen niet relevant waren. In dat geval is het aantal respondenten voor deze resultaten 

lager dan 480. Bij de betreffende vragen wordt zowel bij de figuren als in de tekst expliciet 

vermeld hoeveel respondenten de vraag hebben ingevuld.  

Door corona waren er op het moment van afnemen van het ouderonderzoek ook andere 

lopende onderzoeken van de GGD. Hierdoor kon de werving van respondenten minder 

actief plaatsvinden dan in 2018, toen 1870 ouders deelnamen aan de vragenlijst. Dit 

resulteerde in een kleiner aantal deelnemers in het huidige onderzoek, namelijk 480. 

Ondanks het kleinere aantal deelnemers, is de respons wel hoog genoeg om een goed 

beeld te krijgen over opvoeden en alcohol in Gooi en Vechtstreek. Bij vergelijking met de 

resultaten uit 2018,is het echter belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid dat 

de onderzoekspopulatie van 2021 niet geheel vergelijkbaar is met de onderzoekspopulatie 

van 2018. De vergelijkingen tussen de resultaten van 2018 en 2021 dienen daarom 

voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

1.4. Focusgroepen 

In de online vragenlijst konden de ouders aangeven of zij interesse hadden in een 

verdiepend online groepsgesprek. 78 ouders deden dat. Vanuit deze lijst heeft GGD Gooi en 

Vechtstreek respondenten geselecteerd, hierbij rekening houdend met een goede verdeling 

naar de leeftijd van het kind waarvoor de vragenlijst was ingevuld. Aan de eerste focusgroep 

namen ouders deel met tenminste een kind van 12-14 jaar oud. Aan de tweede focusgroep 

namen ouders deel met tenminste een kind van 15-17 jaar oud. Aan de twee focusgroepen 

die plaatsvonden op 14 en 15 juni 2021, hebben in totaal 14 ouders deelgenomen. In de 

online focusgroepen is verdiepende informatie opgehaald over onderwerpen uit het 

vragenlijstonderzoek. De focusgroepen zijn samengevat en geanalyseerd op basis van 

vooraf vastgestelde thema’s.  

1.5. Leeswijzer  

In het rapport worden de resultaten per thema besproken. Elk hoofdstuk begint met 

conclusies in oranje gearceerde stukken tekst; daarna volgt een beschrijving van de 

resultaten. De resultaten uit de focusgroepen worden weergegeven in grijs gearceerde 

stukken tekst.   
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2 Onderzoekspopulatie 
De gemiddelde leeftijd van het oudst thuiswonende kind onder de 18 jaar was 14,9 jaar. Dit 

is het kind waarover de ouders de vragenlijst hebben ingevuld. In 2018 was de gemiddelde 

leeftijd 15,2 jaar. Ouders van wie het kind jonger dan 11 jaar of ouder dan 18 jaar was, 

werden uitgesloten van verdere deelname aan het onderzoek. Figuur 1 laat de verdeling 

naar leeftijd van het kind zien.  
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Figuur 1. Leeftijd oudste thuiswonende kind onder de 18 jaar (n=480) 
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3 Drinkgedrag kind 

 
 

3.1. Ooit gedronken 

Gemiddeld 33% van de ouders denkt dat zijn/haar kind ooit minimaal één glas alcohol heeft 

gedronken (figuur 2)7. Het percentage is hoger naarmate de leeftijd van het kind hoger is. 

Een vergelijking van deze cijfers met de resultaten van 2018 is niet mogelijk vanwege een 

verandering in de antwoordopties. 

  

3.2. Leeftijd eerste glas en frequentie van drinken 

Alleen wanneer het kind (volgens de ouders) al minstens een glas alcohol heeft gedronken, 

is verder doorgevraagd naar het drinkgedrag van het kind. De volgende resultaten gaan 

daarom over 156 respondenten. De meesten van deze groep geven aan dat hun kind op 15-

jarige (35%) of 16-jarige leeftijd (36%) zijn of haar eerste glas alcohol dronk (figuur 3). Dit is 

vergelijkbaar met de resultaten uit 2018.  

 

7 Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020 blijkt dat 32% van de tweede- en vierdeklassers van 

het voortgezet onderwijs ooit minimaal één glas alcohol heeft gedronken (GGD Gooi en Vechtstreek, 2020). 
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Conclusies 

• Een op de drie ouders denkt dat zijn of haar kind minimaal één glas alcohol heeft 

gedronken.  

• Van de kinderen die volgens hun ouders wel eens alcohol hebben gedronken, 

begonnen de meesten daarmee op hun 15de of 16de. 

• Van de kinderen die volgens hun ouders wel eens alcohol hebben gedronken, 

drinkt ruim vier op de tien maximaal één keer per maand alcohol. Ruim twee op de 

tien drinkt één keer per week en bijna één op de tien meer dan één keer per week. 

 

Figuur 2. Percentage ouders dat denkt dat kind ooit alcohol gedronken heeft (n=480). 

https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/Tabellenboek-Gezondheidsmonitor-Jeugd-2019-2020-augustus-1.pdf
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Van de kinderen die al ooit gedronken hebben, drinken de meesten (volgens hun ouders) 

maximaal één keer per maand (figuur 4). Dit is vergelijkbaar met de resultaten uit 2018.   
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Figuur 3. Leeftijd kind bij het eerste glas alcohol, van kinderen die al minstens een glas alcohol hebben 

gedronken volgens hun ouders (n=156). 
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Figuur 4. Frequentie waarmee kinderen drinken, wanneer ze volgens hun ouders al minstens ooit één glas 
alcohol hebben gedronken (n=156). 

 



 

Ouderonderzoek opvoeding en alcohol | 9 

4 Het stellen van grenzen 

 
 

4.1. Leeftijdsgrens 

Ouders hebben verschillende opvattingen over wanneer, hoe vaak en wat hun kind zou 

mogen drinken. Als eerste is gevraagd naar wat de ouders een acceptabele leeftijd zouden 

vinden voor het drinken van een eerste glas alcohol. Van de ouders vindt 51% 18 jaar of 

ouder een geschikte leeftijd en 47% vindt 16 of 17 jaar een geschikte leeftijd om voor het 

eerst een heel glas alcohol te drinken (figuur 5). 

Conclusies 

• Gemiddeld vinden ouders 17,3 jaar een geschikte leeftijd voor kinderen om hun 

eerste glas alcohol te drinken. 

• Iets meer dan de helft van de ouders staat achter de leeftijdsgrens NIX18. Eén op 

de drie vindt deze leeftijdsgrens te hoog. Eén op de tien vindt deze leeftijdsgrens 

te laag. Ouders die denken dat hun kind ooit alcohol heeft gedronken, zijn vaker 

van mening dat de leeftijdsgrens van 18 jaar te hoog is (ruim 1 op de 2) dan 

ouders die denken dat hun kind nog nooit gedronken heeft (1 op de 5).  

• De meerderheid van de ouders die denken dat hun kind wel eens alcohol 

gedronken heeft, vindt het onacceptabel wanneer hun kind doordeweeks drinkt, 

thuis drinkt zonder toezicht van een ouder of buitenshuis drinkt zonder toezicht 

van een volwassene. Van deze groep vindt vier op de tien het acceptabel als er 

thuis onder toezicht wordt gedronken.  

• In de focusgroep kwam naar voren dat een deel van de ouders kiest om thuis 

alcohol toe te staan vanuit het idee dat kinderen zo thuis verantwoord met alcohol 

leren omgaan.  

• Bijna zes op de tien ouders heeft met hun kind afspraken gemaakt over alcohol. 

Eén op de drie ouders heeft nog geen afspraken gemaakt, maar is dit in de 

toekomst van plan. De meeste afspraken gaan over de leeftijd waarop het kind 

mag drinken. Ouders die denken dat hun kind al ooit heeft gedronken, hebben 

vaker afspraken met hun kind gemaakt over alcoholgebruik (ruim 8 op de 10) dan 

ouders die denken dat hun kind nog nooit heeft gedronken (ruim 4 op de 10). 

• Uit de vragenlijst en de focusgroep blijkt dat ouders het lastig vinden om zowel 

afspraken te maken over het niet drinken tot 18 jaar, als open in gesprek te blijven 

over alcoholgebruik met hun kind. Een deel lijkt daardoor liever te kiezen voor 

open communicatie dan voor het verbieden van alcohol onder de 18 jaar. 

• Een overgrote meerderheid van de ouders die afspraken hebben gemaakt, geeft 

aan dat zij het met hun kind bespreken en dat er gevolgen zijn als het kind zich 

niet aan de afspraken houdt. 
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Op basis van dezelfde vraag is ook de gemiddelde leeftijd berekend waarop ouders het 

acceptabel vinden dat kinderen hun eerste glas alcohol drinken. Ouders konden bij deze 

vraag een leeftijd invullen tussen de 0 en 99. De gemiddelde leeftijd die ouders noemen, is 

17,3 jaar (figuur 6). Bij het berekenen van dit gemiddelde zijn enkele hoge uitschieters, die 

het gemiddelde sterk vertekenen, verwijderd. In 2018 was de gemiddelde leeftijd zonder 

uitschieters 17,5 jaar.  

 
Figuur 5. Gemiddelde leeftijd die ouders acceptabel vinden voor een eerste glas alcohol (zonder uitschieters; 

n=475). 

Sinds 2014 is de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen en het in het openbaar in bezit 

hebben van alcohol verhoogd van zestien naar achttien jaar. Met de NIX18 campagne wordt 

aandacht gevraagd voor de norm om geen alcohol te gebruiken onder de 18 jaar. Aan 

ouders is gevraagd in hoeverre zij achter de leeftijdsgrens van NIX18 staan. Deze resultaten 

zijn weergegeven op basis van leeftijd (figuur 7) en op basis van of de ouder denkt dat het 
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Figuur 4. Geschikte leeftijd om voor het eerst een heel glas alcohol te drinken volgens ouders (n=480). 
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kind ooit gedronken heeft (figuur 8). Iets meer dan de helft (53%) van de ouders staat achter 

deze leeftijdsgrens (figuur 7). Van de ouders vindt 33% de grens van 18 te hoog en 10% 

vindt deze leeftijdsgrens te laag. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit 

2018.  

 

 
Figuur 6. In hoeverre ouders achter de leeftijdsgrens NIX18 staan o.b.v. de leeftijd van het kind (n=480). 

Van de ouders van kinderen die (volgens hun ouder) ooit gedronken hebben staat 38% 

achter deze leeftijdsgrens of zou deze nog hoger willen zien. Onder ouders van wie het kind 

nog nooit gedronken heeft is dit hoger: 76% staat achter de leeftijdsgrens of zou deze graag 

hoger willen zien.    

 

Figuur 7. In hoeverre ouders achter de leeftijdsgrens NIX18 staan o.b.v. of de ouder denkt dat het kind ooit 

(minstens één glas) gedronken heeft of niet (n=471; categorie ‘weet niet of kind gedronken heeft’ is buiten 

beschouwing gelaten). 
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4.2. Acceptatie van alcohol drinken 

Aan ouders die aangeven dat hun kind ooit een glas alcohol gedronken heeft (n=156), is 

gevraagd in welke situaties zij het acceptabel vinden dat hun kind alcohol zou drinken. Een 

kleine meerderheid van de ouders (53%) vindt het acceptabel als hun kind thuis alcohol 

drinkt als één van de ouders thuis is. In 2018 was dit 43%. Buitenshuis drinken met toezicht 

van een volwassene mag van 37% van de ouders. Van de ouders geeft 26% aan dat dit ook 

zonder toezicht van een volwassene mag. Het overgrote deel van de ouders (95%) vindt het 

onacceptabel als hun kind doordeweeks alcohol drinkt (figuur 9).  
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Figuur 8. Acceptatie van alcoholgebruik door ouders in verschillende situaties, van kinderen die volgens hun 

ouders minstens een glas alcohol hebben gedronken: "Mijn kind mag..." (n=156). 
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4.3. Afspraken omtrent alcoholgebruik 

Aan alle ouders (n=480) is gevraagd of zij afspraken met hun kind hebben over alcohol. De 

antwoorden op deze vraag zijn uitgesplitst op basis van leeftijd (figuur 10) en op basis van of 

het kind al dan niet ooit alcohol gedronken heeft (figuur 11). Afspraken zijn al gemaakt door 

57% van de ouders en 31% is dat nog van plan (figuur 10). Gemiddeld zegt 12% van alle 

ouders geen afspraken met hun kind te hebben omtrent alcoholgebruik en dit ook niet van 

plan te zijn. De meeste ouders van kinderen van 12 en 13 jaar hebben nog geen afspraken 

met hun kinderen, maar zijn dit wel van plan. Bij kinderen in de leeftijd van 14-15 jaar en 16-

17 jaar hebben de meeste ouders al wel afspraken gemaakt, respectievelijk 55% en 78%. 

Vergelijking met de resultaten van 2018 is bij de vragen over afspraken omtrent 

alcoholgebruik niet mogelijk. 

 

Figuur 9. Het maken van afspraken over alcoholgebruik o.b.v. leeftijd van het kind (n=480). 
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Tijdens de focusgroepen is besproken hoe ouders denken over het thuis drinken van 

alcohol door hun kinderen. Er zijn ouders die thuis drank (willen) aanbieden als het kind 

aangeeft daar interesse in te hebben. Zo zegt een ouder tegen zijn kind: “Als je iets wilt 

op alcohol of drugsgebied, hebben wij liever dat je dat bij ons doet”. Ouders zijn bang dat 

hun kind het experimenteren anders op een andere plek buiten hun zicht zal gaan doen 

en denken: “Liever thuis dan op straat”. Dit lijkt te komen vanuit het idee dat het 

verbieden van alcohol geen zin heeft en dat thuis alcohol toestaan een middenweg is 

tussen verbieden en volledig toestaan. Ook benoemen ouders dat zij thuis alcohol 

toestaan vanuit het idee dat door het te schenken de aandacht voor alcohol bij de jongere 

verslapt en het de spanning eraf haalt. Door het thuis een keer gedronken te hebben, 

weet het kind nu wat het met zijn lichaam doet, noemt een ouder. Een andere ouder 

noemt dat ze haar kind nooit zou aanmoedigen te beginnen met alcohol drinken (voor 18 

jaar), maar dat ze liever openheid heeft en het kind het daarom thuis vanaf ongeveer 16 

jaar zou mogen uitproberen. De vraag zou dan wel vanuit het kind moeten komen, 

volgens verschillende ouders. Een andere ouder benoemt de grens van NIX18: thuis 

geen alcohol en drugs voor de 18e verjaardag.   
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Van de ouders die denken dat hun kind minstens één glas alcohol heeft gedronken, zegt 

84% met zijn of haar kind afspraken te hebben gemaakt omtrent het alcoholgebruik. Van de 

ouders die aangeven dat hun kind nog nooit gedronken, zegt 44% hierover afspraken te 

hebben gemaakt. Daarnaast zegt nog eens 44% dit in de toekomst van plan te zijn. Bij beide 

groepen zegt 12% van de ouders geen afspraken te hebben gemaakt en dit in de toekomst 

ook niet van plan te zijn. Hier verschillen de twee groepen dus niet van elkaar (figuur 11). 

 

Figuur 10. Het maken van afspraken over alcoholgebruik o.b.v. of de ouder denkt dat het kind ooit (minstens één 

glas) gedronken heeft of niet (n=471; categorie ‘weet niet of kind gedronken heeft’ is buiten beschouwing 

gelaten). 

Aan ouders die met hun kinderen afspraken hebben gemaakt (n=274) of van plan zijn om 

deze te maken (n=149), is ook gevraagd waarover deze afspraken dan (zullen) gaan. Hierbij 

konden zij meerdere antwoorden invullen. De afspraken die al gemaakt zijn gaan 

voornamelijk over de leeftijd waarop gedronken mag worden, het soort alcohol dat 

gedronken mag worden en de locatie waar dit gedronken wordt (figuur 12). Dit geldt ook 

voor de ouders die nog van plan zijn om afspraken over het drinken van alcohol te maken 

(figuur 13). Onder de categorie “anders, namelijk…” werd bij de ouders die met hun kind al 

afspraken gemaakt hebben 19x benoemd dat er is afgesproken dat het kind open over het 

alcoholgebruik met de ouder communiceert. Ook in de open invulvelden elders in de 

vragenlijst benoemen ouders dat zij vooral open communicatie belangrijk vinden. Van de 

ouders die in de toekomst van plan zijn om afspraken te maken, geeft 38% aan nog niet te 

weten welke afspraken (figuur 13).  
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Figuur 12. Soorten afspraken die ouders in de toekomst van plan zijn om met hun kind te maken over het drinken 

van alcohol (n=149). 

De gemiddelde leeftijd waarop het kind mag drinken volgens de afspraak die al gemaakt is, 

is 17,4 jaar (n=201). Voor ouders die nog geen afspraken hebben, maar die in de toekomst 

wel willen maken is dit 17,6 jaar (n=86).  
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Figuur 11. Soorten afspraken die ouders met hun kind gemaakt hebben over het drinken van alcohol (n=274). 
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4.4. Gevolgen van afspraken 

Aan de ouders die afspraken met hun kinderen hebben gemaakt is gevraagd wat de 

gevolgen zijn wanneer het kind zich niet aan de afspraken houdt (figuur 14). Een overgrote 

meerderheid van de ouders bespreekt het met zijn/haar kind (95%) en/of geeft aan dat er 

consequenties zijn (77%) als het kind zich niet aan de afspraken houdt. Vergelijking met de 

resultaten van 2018 is bij deze vragen niet mogelijk. 

Tijdens de focusgroepen is besproken of ouders afspraken met hun kind hebben 

gemaakt over het (niet) drinken van alcohol. Een aantal ouders geeft aan dat zij alcohol 

wel zouden willen verbieden tot 18 jaar, maar dat ze het idee hebben dat het geen zin 

heeft en dat ze het kind met een verbod juist zouden stimuleren om hier (stiekem) mee te 

experimenteren. Ze verwachten dat door een harde regel neer te zetten, de grenzen 

opgezocht gaan worden en vermijden dit daarom. Dat kinderen voor hun 18e behoefte 

krijgen om te experimenteren met alcohol, lijkt voor veel ouders een vaststaand gegeven. 

Een ouder geeft hiervoor als reden het sociale karakter van drinken: “Drinken is iets 

sociaals. Als je kind sociaal is en het wil uitproberen dan kan je dat niet tegen houden”. 

Een andere ouder geeft aan dat ze wel de afspraak NIX18 heeft gemaakt toen haar kind 

12-14 jaar oud was, omdat ze denkt dat dit het slimste is voor haar kind. De ouder geeft 

aan dat ze begrijpt dat het voor het kind niet altijd makkelijk zal zijn, maar dat ze probeert 

het zo lang mogelijk uit te stellen.  

Sommige ouders maken een keuze tussen twee opties: open communicatie met hun kind 

of afspraken maken. Veel ouders geven aan dat ze liever open met hun kind in gesprek 

blijven in plaats van dat ze afspraken maken. Een ouder beschrijft dit als volgt: “In 

gesprek gaan vind ik echt veel beter. Want afspraken, dan denk ik gelijk aan ja je mag 

zoveel wel en zoveel niet of je mag het dan wel en dan niet. En alles wat ‘niet’ is, is voor 

haar reuze interessant”. Een andere ouder beschrijft dat zij het gesprek open houden en 

meebewegen met het kind belangrijk vindt: “Hoe krijg je hem waar je hem hebben wil, 

ook op de goede manier. Het is een soort tango: een stukje meebewegen zodat je ruimte 

creëert en het toch een bepaalde kant op kan sturen. Het is een ingewikkelde zoektocht. 

Het gesprek open houden is natuurlijk wel het allerbelangrijkste”. Ouders lijken het lastig 

te vinden om zowel afspraken te maken over de leeftijd waarop gedronken mag worden, 

als in open gesprek met hun kind te blijven. Ze verkiezen de openheid in veel gevallen 

boven het maken van afspraken over leeftijd. 

Er zijn ook ouders die aangeven nog geen afspraken met hun kind te hebben gemaakt 

omdat het thema nog niet echt speelt en het kind zelf er nog geen interesse voor toont. 

Ze willen wachten met het maken van afspraken tot het kind wel interesse heeft. Een 

ouder geeft aan dat ze zich hierbij afwachtend wil opstellen: “Je kan ook niet 

vooroplopen. Je moet erachteraan, kijken en bijsturen eventueel”. De afspraak NIX18 lijkt 

door de meeste ouders niet te zijn gemaakt met het kind.  

Een ouder vertelt dat ze juist wel de afspraak NIX18 met haar kind had gemaakt. Haar 

kind bleek zich echter niet aan deze afspraak gehouden te hebben. Het lijkt voor ouders 

dan lastig te zijn om te bepalen welke afspraken op dat moment nog wel gemaakt kunnen 

worden. Hier lijkt handelingsperspectief te ontbreken.  
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Figuur 13. Gevolgen wanneer het kind zich niet aan de afspraken houdt (n=274). 
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5 Communicatie tussen ouder en kind 

 
 
Alle respondenten is gevraagd in hoeverre zij in de afgelopen 12 maanden met hun kind 

hebben gepraat over het drinken van alcohol (figuur 15). Of het kind wel eens alcohol drinkt, 

wordt door 68% van de ouders soms tot vaak besproken. In 2018 was dit 75%. Over de 

hoeveelheid alcohol die gedronken wordt, wordt iets minder gesproken dan in 2018. In 2018 

sprak 50% van de ouders hier soms tot vaak over en in 2021 41%. De meeste ouders 

praten, net als in 2018, soms tot vaak met hun kinderen praten over de gevaren van 

alcoholgebruik (84% in 2021). Het alcoholgebruik van vriend(innen) van het kind wordt door 

64% soms tot vaak besproken. Dit is vergelijkbaar met 2018.  

 
Figuur 14. Communicatie over verschillende topics van alcoholgebruik tussen ouder en kind (n=480). 
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Conclusies 

• Als ouders met hun kind praten over alcohol, dan praten ze het meest over de 

gevaren van alcohol. 

• Om in gesprek te gaan, maken ouders uit de focusgroepen gebruik van 

aanknopingspunten uit de actualiteit, films/series of informatie van school.  
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Zoals eerder benoemd, geven veel ouders in de focusgroepen aan het belangrijk te 

vinden om open met hun kind over alcohol te kunnen praten. Slechts een enkele ouder 

geeft aan dit lastig te vinden. Dit kind vindt dit een privé zaak en wil daar niet met haar 

ouders over in gesprek. De ouder heeft het idee dat het kind vaker drinkt dan deze zelf 

zegt. De ouder zou graag willen dat het kind het wel met de ouders bespreekt wanneer 

ze gedronken heeft. 

 

Andere ouders vertellen hoe zij het gesprek over alcohol met hun kind beginnen. Ouders 

praten over alcohol met hun kind naar aanleiding van een actualiteit, een serie of 

informatie vanuit school. Ze geven aan dat ze er niet een speciaal moment voor kiezen, 

maar dat het gesprek terloops plaatsvindt. Ook geeft een ouder aan in gesprek te gaan 

over groepsdruk die haar kind ervaart: “Wat ik dan altijd prettig vind om daar later over te 

praten van: hoe voelde dat dan? Was dat naar of niet? Maar dat doe je niet face-to-face 

maar als je met elkaar in de auto zit of dat soort dingen. En, ja dan krijg je vaak daarna 

eigenlijk gaat het niet zo snel meer over de alcohol, maar gaat het over dat het ook een 

onprettig gevoel was dat ze dat soort van moesten of dat gevoel hadden dat ze dat 

moesten. En dat ze zich dan ook niet zo veilig voelde in die groep. En dan kan je daar op 

doorgaan van: hoe ga je daar dan mee om de volgende keer? En is dat dan een groep 

waar je vaker naar toe wil of juist niet? En dan komen daaruit keuzes waar je ze in kan 

helpen. Je kan ze niet altijd behoeden en dat is ook prima. Maar het is juist wel goed om 

achter het gevoel te komen van die druk.”.  

 

Ouders geven aan dat groepsdruk een belangrijk onderwerp is in de communicatie met 

hun kind. De druk om alcohol te drinken kan van vrienden van het kind komen (tijdens 

een feestje bijvoorbeeld), maar ook van andere ouders door de keuze die zij maken om 

alcohol te schenken of in te kopen voor een feestje. Ouders geven aan dat kinderen 

(sociale) vaardigheden aan moeten leren om eigen keuzes te maken en deze naar 

anderen te communiceren. Op deze manier zouden ze beter met groepsdruk om kunnen 

gaan.  
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6 Houding en drinkgedrag ouders 

 

6.1. Rol en houding van ouders 

Aan alle ouders die deelnamen aan het onderzoek is een aantal stellingen voorgelegd over 

hoe (andere) ouders omgaan met het alcoholgebruik van hun kinderen. 90% van de ouders 

is van mening dat zij een voorbeeldfunctie naar hun kinderen hebben wat betreft 

alcoholgebruik (figuur 16). In 2018 was dit 94%. Van de ouders vindt 58% het belangrijk om 

met andere ouders te praten over opvoeding en alcohol. Op de stelling of andere ouders 

afspraken maken met hun kind over het niet drinken van alcohol tot hun 18de denken de 

ouders verschillend: 37% is het hiermee oneens, 24% is neutraal en 23% is het hiermee 

eens. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit 2018.  

Figuur 15. Stellingen met betrekking tot (andere) ouders en alcoholgebruik (n=480). 

 

Bij de stelling “De meeste ouders die ik ken maken afspraken met hun kind over het niet 

drinken tot hun 18de”, is van voorgaande stellingen het meeste verschil zichtbaar tussen de 

drie leeftijdsgroepen. Ouders van 14-15 jarigen zijn het vaker met de stelling eens, ouders 

van 16-17 jarigen zijn het er vaker mee oneens. Deze uitsplitsing op leeftijd is weergegeven 

in figuur 17.   
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Conclusies 

• Negen van de tien ouders vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben wat betreft 

alcoholgebruik.  

• Meer dan de helft van de ouders vindt het belangrijk om met andere ouders te 

praten over opvoeding en alcohol. Bijna vier op de tien ouders denken dat de 

meeste ouders zie zij kennen afspraken maken met hun kinderen over het niet 

drinken van alcohol tot 18 jaar.  

• Ruim een kwart van de ouders drinkt (heel) vaak alcohol in bijzijn van hun 

kind(eren).  
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Figuur 16. Stelling ‘de meeste ouders die ik ken maken afspraken met hun kinderen over het niet drinken van 

alcohol tot hun 18’ per leeftijdscategorie (n=480). 
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Tijdens de focusgroepen is ingegaan op communicatie met andere ouders over 

alcoholgebruik van jongeren. Ouders geven aan het lastig te vinden om in gesprek te 

gaan met andere ouders, omdat andere ouders vaak andere ideeën hebben omtrent 

alcohol en opvoeding en strenger of minder streng zijn. Ouders zijn het er niet over eens 

of het nuttig is om met andere ouders in gesprek te gaan: de verschillen kunnen groot zijn 

en veel hebben hun mening al gevormd. Het maakt hierbij wel uit of het ouders zijn die je 

al kent of niet. De vraag of het nuttig is om preventief (dus voor er een probleem of 

situatie is ontstaan) met andere ouders over alcohol en jongeren te spreken wordt 

wisselend beantwoord. Sommige ouders denken dat dit nuttig zou zijn, maar hebben er 

geen ervaring mee. Ze geven aan dat het fijn zou zijn ervaringen met andere ouders te 

kunnen delen en bijvoorbeeld te kunnen vragen naar beweegredenen van sommige 

ouders om alcohol te schenken tijdens een feestje. Andere ouders geven aan dat ze een 

heftige reactie van hun kind zouden verwachten als ze met andere ouders in gesprek 

zouden gaan. Een ouder geeft aan: “Kinderen worden razend: waar bemoei jij je mee?”. 

Ouders zijn ook terughoudend om te voorkomen dat hun kind het pispaaltje wordt. Hierbij 

speelt mee dat niet bekend is wat de andere ouders weten over het gedrag van hun kind, 

omdat niet alle kinderen hier thuis open over zijn. Een ouder geeft aan niet te willen 

‘snitchen’. 



 

Ouderonderzoek opvoeding en alcohol | 22 

 

 

6.2. Drinkgedrag van ouders 

Iets meer dan een kwart van de ouders drinkt vaak tot heel vaak alcohol in het bijzijn van 

zijn/haar kind (figuur 18). In verband met een verandering in de vraagstelling is het niet 

mogelijk deze resultaten over het drinkgedrag van ouders te vergelijken met de resultaten 

van het onderzoek in 2018.  

Figuur 17. Ouder drinkt zelf alcohol in het bijzijn van zijn/haar kind (n=480). 
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Enkele ouders hebben concrete situaties gehad waarin ze alcoholgebruik van hun 

kinderen bespraken met andere ouders. Dit was bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

situatie die uit de hand was gelopen. De andere ouders vonden maatregelen nemen niet 

nodig, maar deze ouder vraagt zich af of de andere ouders wel volledig op de hoogte 

waren van wat er speelde. De ouder had graag afspraken met de andere ouders willen 

maken over hoe zij als groep consensus kunnen bereiken over een bepaalde afspraak 

om het alcoholgebruik van hun kinderen aan te pakken: “Misschien naïef, maar ik wil het 

wel proberen”. Bij de ouders van de wat oudere kinderen (15-17) geeft een enkele ouder 

aan het de verantwoordelijkheid van het kind te vinden om met lastige situaties om te 

gaan en daarom geen contact met andere ouders te zoeken. Deze ouder geeft aan: “Laat 

het aan de verantwoordelijkheid van het kind. Ik ga niet als mijn dochter naar feestje 

gaat, eerst die ouders bellen met de vraag 'Wordt er wel alcohol geschonken en ik wil niet 

dat zij alcohol drinkt'. Nee, die verantwoording moet je aan je kind zelf meegeven vind ik”. 

Andere ouders vinden juist wel dat je als ouder een rol kunt spelen in het omgaan met dit 

soort situaties waarin groepsdruk voorkomt.  

Waar sommige ouders hun eigen kind thuis alcohol laten drinken, is het alcohol schenken 

aan andere kinderen (vrienden) onder de 18 jaar niet geaccepteerd onder de deelnemers 

van de focusgroepgesprekken. Ouders geven aan zich verantwoordelijk te voelen en dit 

op zijn minst met de ouder van het kind te willen bespreken.  
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Alle ouders in de focusgroepen vinden dat zij een voorbeeldfunctie hebben voor hun kind 

wat betreft alcoholgebruik. Hoe zij hier mee omgaan, verschilt. Sommige ouders geven 

aan niet of weinig te drinken en verwachten dat hun kind daardoor ook minder interesse 

in alcohol zal krijgen. Eén van de ouders noemt het dilemma als één of beide ouders 

alcohol drinkt waar de kinderen bij zijn: “Als je ziet dat je ouders het doen, hoe kan je dan 

nog vertellen wat zij niet mogen? Zo simpel is het. Als je bij wijze met je glas wijn in de 

hand zit…”. Een ouder beschrijft dat zowel zij als haar partner thuis drinken en hier de 

kinderen bij betrekken omdat ze hopen dat ze er hierdoor goed mee om leren gaan. Deze 

ouder zegt: “Wij drinken ook allebei als ouders. Ze schenken het ook voor ons in, ze 

groeien er mee op. We hopen dat ze er dan ook aan wennen. En er verstandig mee om 

leren gaan.”  
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7 Corona 

 

7.1. Invloed coronasituatie op alcoholgebruik 

Door de coronasituatie zag het leven van kinderen in 2020 en 2021 er anders uit. Ouders 

zijn gevraagd of zij denken dat hun kinderen meer of minder in de verleiding zijn gekomen 

om alcohol te drinken door de coronasituatie. Gemiddeld denkt 54% dat de coronasituatie 

weinig invloed heeft gehad op de verleiding tot het drinken van alcohol. Met name ouders 

van 12- en 13-jarigen denken dat de invloed klein was. Van de ouders van 16- en 17- jarigen 

denkt 33% dat het kind minder in verleiding is gekomen tot alcoholgebruik tegenover 14% 

die denkt dat het kind meer in de verleiding is gekomen (figuur 19).  

 

Figuur 18. Invloed van coronasituatie op alcoholgebruik “Is uw kind door de coronasituatie meer of minder in 

verleiding gekomen om alcohol te drinken?” (n=480). 

Ouders die denken dat hun kind meer in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken 

tijdens de coronasituatie geven aan dat dit komt doordat het met hun kind mentaal slechter 

gesteld was (3 keer genoemd) en dat het kind door gebrek aan contact of mogelijkheden om 

elkaar te zien sneller over zijn grenzen heen ging of in verleiding kwam (3 keer genoemd). 
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Conclusies 

• De helft van de ouders denkt dat de coronasituatie geen invloed heeft gehad op 

het alcoholgebruik van hun kind. Een kwart denkt dat hun kind minder in de 

verleiding is gekomen om te drinken en één op de tien denkt dat hun kind meer in 

de verleiding is gekomen. Redenen waardoor kinderen minder in de verleiding zijn 

gekomen zijn volgens ouders de afwezigheid van feestjes, sociaal contact en het 

meer thuis zijn. 

• Twee derde van de ouders maakt zich geen zorgen over de versoepelingen van 

de coronamaatregelen en de mogelijke verleidingen wat betreft alcoholgebruik. 

Ruim één op de tien ouders maakt zich hier wel zorgen over.  
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Ouders die denken dat hun kind minder in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken, 

gaven aan dat dit kwam doordat er minder feestjes waren (17 keer genoemd), hun kind in 

het algemeen minder sociaal contact had (11 keer genoemd) en/of meer thuis was (9 keer 

genoemd). Daarnaast geven sommigen ook aan dat er minder sociale druk was om alcohol 

te drinken (5 keer genoemd). Van de ouders die denken dat hun kind door corona niet meer 

en niet minder in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken, geven de meesten aan dat 

hun kind nog weinig tot geen interesse in alcohol heeft (56 keer genoemd). 

7.2. Alcoholgebruik en versoepelingen van coronamaatregelen 

Daarnaast is gevraagd in hoeverre ouders zich zorgen maken over het alcoholgebruik van 

hun kind met het versoepelen van de coronamaatregelen. Gemiddeld maakt 64% zich hier 

geen zorgen over, 13% doet dit wel. Vooral ouders van 16-17 jarigen maken zich zorgen, 

namelijk 22% (figuur 20). De meeste ouders die toelichten waarom zij zich zorgen maken 

noemen hierbij de reden dat er weer meer feestjes zullen zijn (15 keer genoemd). Ouders 

die toelichting invulden bij de opties ‘Nee’ en ‘Weet niet/Niet van toepassing’ gaven vaak aan 

dat hun kind nog geen interesse heeft in alcohol (21 keer genoemd). 

 

Figuur 19. In hoeverre maken ouders zich zorgen om het alcoholgebruik van hun kind met het versoepelen van 

de coronamaatregelen (n=480). 
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In de focusgroep met ouders die kinderen hebben in de leeftijd 15-17 jaar is besproken 

welke invloed de coronamaatregelen en de versoepelingen hebben (gehad) op de 

interesse in alcohol bij hun kinderen. Eén ouder denkt dat er meer zicht was op het 

alcoholgebruik tijdens de lockdown. Ouders geven aan dat er ter compensatie niet meer 

thuis is toegestaan wat betreft alcoholgebruik dan normaal. De ouders lijken een 

afwachtende houding te hebben ten opzichte van wat de versoepelingen gaan betekenen 

voor de interesse in alcohol en het alcoholgebruik van hun kind. Een ouder geeft aan dat 

doordat de feestjes nu weer met meer personen gehouden kunnen worden, de 

groepsdruk mogelijk groter is. Verder lijken de versoepelingen en de mogelijke 

verleidingen wat betreft alcoholgebruik de ouders niet echt bezig te houden.  
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8 Wiet en hasj 

 

Het onderwerp wiet en hasj zijn is dit jaar voor het eerst opgenomen in de vragenlijst van het 

ouderonderzoek. Hierdoor kan in dit hoofdstuk geen vergelijking gemaakt worden met de 

resultaten uit 2018.  

8.1. Ooit gebruikt 

Alle ouders is gevraagd of ze denken dat hun kind ooit wiet en/of hasj gebruikt heeft. Van de 

ouders van kinderen in de leeftijd van 12 en 13 jaar denkt 96% dat hun kind nog nooit wiet of 

hasj heeft gebruikt. Bij 14-15 jaar is dit 83% en bij 16-17 jaar is dit 73%. 11% van de ouders 

van 16-17 jarigen denkt de ouder dat het kind meerdere keren wiet of hasj heeft gebruikt 

(figuur 21)8. 

 

 

 

 

8 Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd (2019-2020) blijkt dat 15% van de tweede- en vierdeklassers ooit 

softdrugs heeft gebruikt.  

Conclusies 

• Twee op de tien ouders van 16-17 jarigen denken dat hun kind ooit wiet of hasj 

heeft gebruikt.  

• Driekwart van de ouders heeft afspraken met hun kind gemaakt over het gebruik 

van wiet of hasj of is dit in de toekomst van plan. 

 

Figuur 20. Percentage ouders dat denkt dat kind ooit wiet en/of hasj gebruikt heeft (n=480). 
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8.2. Communicatie over wiet en hasj 

Daarnaast is aan ouders gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden met hun kind 

hebben gepraat over wiet- en/of hasjgebruik. De meeste ouders geven aan soms met hun 

kinderen over wiet- en/of hasjgebruik te praten (figuur 22). 

 
Figuur 21. Frequentie waarin ouders met hun kinderen praten over wiet- en/of hasjgebruik (n=480). 

 

8.3. Afspraken omtrent wiet en hasjgebruik 

De meeste ouders hebben afspraken gemaakt omtrent het gebruik van wiet en/of hasj met 

hun kinderen of zijn dit van plan (figuur 23). Gemiddeld is bijna één op de vier niet van plan 

om afspraken te maken over wiet- en/of hasjgebruik. Het percentage loopt op met de leeftijd 

van het kind. Bij 12- en 13-jarigen zegt 13% van de ouders geen afspraken te maken en dit 

ook niet van plan te zijn. Bij 14- en 15-jarigen is dit 18% en bij 16- en 17-jarigen is dit 35%.  

De meeste afspraken die zijn gemaakt gaan over een algeheel verbod of niet wenselijk 

gebruik van wiet en/of hasj (samen 109 keer genoemd). Daarna volgt de afspraak dat 

kinderen open over (interesse in) drugsgebruik praten met hun ouders (24 keer genoemd). 
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Figuur 22. Percentage ouders dat afspraken heeft gemaakt met het kind over wiet- en/of hasjgebruik (n=480). 

 

13%

18%

35%

24%

66%

47%

19%

40%

21%

35%

47%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar totaal

Nee, en dat ben ik in de toekomst ook niet van plan Nee, maar dat ben ik in de toekomst wel van plan Ja

Tijdens de focusgroep met de ouders van kinderen in de leeftijd van 15-17 jaar is het 

thema wiet en hasj besproken. Alle ouders geven aan dat ze wel eens over het gebruik 

van wiet en hasj met hun kind spreken. Ouders praten dan bijvoorbeeld over wat de 

drugs met je doen en wat het is. Ouders geven aan dat de aanleiding van een gesprek 

bijvoorbeeld een film of serie kan zijn waarin wiet en hasj voorkomen. Een aantal ouders 

geeft aan dat hun kind met wiet en hasj in aanraking komt door vrienden en school, maar 

dat het kind zelf er een afkeer van heeft vanwege het slechte imago dat roken heeft. De 

ouders denken dat hun kind zelf geen hasj of wiet gebruikt. De meeste ouders maken 

zich er dan ook geen zorgen om, al hebben ze wel het idee dat het makkelijker 

verkrijgbaar is dan alcohol. Waar ouders zich meer zorgen om maken, zijn de 

verleidingen van harddrugs. Ze hebben het gevoel dat de ontwikkelingen hier snel gaan 

en ze dit niet kunnen bijhouden. Bovendien lijken ouders bang te zijn voor de 

verslavingsgevoeligheid en makkelijke (online) beschikbaarheid van harddrugs.  
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9 Behoefte aan tips en adviezen 

 

Aan ouders is gevraagd of ze behoefte hebben aan specifieke tips of informatie met 

betrekking tot alcohol en opvoeding en met betrekking tot wiet/hasj en opvoeding. Dit is niet 

eerder uitgevraagd in het ouderonderzoek, waardoor geen vergelijking gemaakt kan worden 

met resultaten uit voorgaande jaren. 

9.1. Tips en adviezen over alcohol en opvoeding 

Op het gebied van alcohol en opvoeding gaf 10% van de ouders aan hier behoefte aan te 

hebben. Uit de open vervolgvraag bleek dat de meeste behoefte was naar tips hoe ouders 

om kunnen gaan met peer pressure bij het kind (12 keer genoemd), het bespreken van 

toekomstig alcoholgebruik (7 keer genoemd), het opstellen en handhaven van afspraken (7 

keer genoemd) en inhoudelijke informatie over alcoholgebruik, zoals de negatieve gevolgen 

van alcoholgebruik en het herkennen van alcoholgebruik (7 keer genoemd). Deze informatie 

ontvangen zij het liefst via ouderavonden, vanuit de school of middels een nieuwsbrief 

(figuur 24). 

 

Figuur 23. Kanalen waarmee ouders graag informatie omtrent alcohol en opvoeding ontvangen (uitgedrukt in 

aantallen; meerdere antwoorden waren mogelijk; n=47). 
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Conclusies 

• Eén van de tien ouders geeft aan behoefte te hebben aan tips en adviezen over 

alcohol, softdrugs en opvoeding. Advies ontvangen zij het liefst via ouderavonden, 

vanuit school of middels een nieuwsbrief.  

• Thema’s waarover ouders meer tips of informatie willen ontvangen zijn het 

omgaan met groepsdruk en informatie over soft- en harddrugs.  
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9.2. Tips en adviezen over wiet/hasj en opvoeding 

Op het gebied van wiet/hasj en opvoeding gaf 8% aan behoefte te hebben aan tips en 

adviezen. Uit de open vervolgvraag bleek dat de meeste behoefte was naar inhoudelijke 

informatie (zoals de negatieve effecten, schadelijkheid t.o.v. andere middelen en het 

herkennen van gebruik), tips voor het opstellen en handhaven van afspraken en tips om het 

kind voor te bereiden en af te houden van drugsgebruik (allen 6 keer genoemd). Daarnaast 

gaven enkele ouders ook aan juist meer informatie te willen ontvangen over opvoeding en 

‘partydrugs’ of ‘pillen’. Dit is in lijn met de behoefte van ouders die in de focusgroep (15-17 

jaar) naar voren kwam.  

 

  

Niet alle ouders in de focusgroepen hebben het idee dat er bij hen op school voorlichting 

over alcohol/drugs wordt gegeven. Ze geven aan dat het misschien wel gebeurt, maar 

dat het kind dit thuis niet vertelt en de ouder het daarom niet weet. Ouders van met name 

jongere kinderen geven aan dat zij behoefte hebben aan afstemming met de school. Als 

je als ouder weet wat er op school verteld wordt, kun je hier thuis op aanhaken. Zo zegt 

een ouder: “Dan pak je het meer op als een gezamenlijke verantwoordelijkheid”. Ook 

geven de ouders van de jongere kinderen aan dat ze graag vroegtijdig voorbereid zouden 

willen worden op het alcoholgebruik van hun kind. Een ouder zegt: “Je denkt: het komt 

wel. Maar ineens hebben ze het gedaan en ben je te laat”. Om tips te krijgen hoe de 

ouders op dat moment met hun kind in gesprek kunnen gaan (als de interesse voor het 

middel er nog niet echt is), zou een praatkaart handig zijn, denken enkele ouders.  

Als er ouderavonden georganiseerd worden door de school, vinden ouders het fijn om 

hier ook andere ouders te kunnen zien en spreken. Hierna kunnen ouders elkaar 

makkelijker bereiken als ze iets willen bespreken en het kan motiverend werken om er 

met anderen over te praten. Ouders denken dat de vrijblijvendheid van dit soort 

ouderavonden zorgt dat alleen de ‘usual suspects’ aanwezig zijn. Tijdens 

oudervoorlichting waarderen ouders het dat ze andere invalshoeken horen, onderbouwd 

met onderzoek. Eén ouder geeft aan zelf actief ondersteuning gezocht te hebben over 

het alcoholgebruik van haar kind. De behoefte van de ouder was om advies te krijgen 

wanneer een kind al alcohol gedronken heeft: hoe ga je hier mee om en welke afspraken 

kun je dan nog maken?    
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Bijlage 1 – Vragenlijst 

Ouderonderzoek opvoeding en alcohol  
Vanuit de GGD doen wij een onderzoek naar de mening van ouders over opvoeding en 
alcohol.  
 
Bij veel vragen gaat het om uw eigen mening en ervaring. Er zijn dan ook geen goede of 
foute antwoorden. Het is de bedoeling dat u het antwoord geeft dat als eerste bij u opkomt. 
 
Corona heeft ons leven het afgelopen jaar flink beïnvloed. Het kan zijn dat u hierdoor anders 
bent gaan denken over opvoeding en alcohol of dat u tegen vragen aanloopt. Uw ideeën 
hierover kunt u in deze vragenlijst kwijt. 
 
Naast het thema alcohol, stellen we in dit onderzoek enkele vragen over opvoeding en 
softdrugs. 
 
We houden ons bij deze vragenlijst vanzelfsprekend aan de privacywetgeving. Uw 
antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en u kunt anoniem meedoen. Het 
invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Rinelle van den Top van 
GGD Gooi & Vechtstreek via r.vandentop@ggdgv.nl. 
 
1. Woont u in de regio Gooi en Vechtstreek (één van de volgende gemeenten: Blaricum, 

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren)? 

- Ja 
- Nee → einde vragenlijst  
-  

2. Wat is de leeftijd van uw oudste thuiswonende kind onder de 18 jaar? 

• 11 jaar of jonger → einde vragenlijst  

• 13 

• 14 

• 15 

• 16 

• 17 

• Ik heb geen thuiswonend kind onder de 18 jaar → einde vragenlijst  
 

3. Wat vindt u voor kinderen een geschikte leeftijd om voor het eerst een heel glas alcohol 
te drinken? 

 
Vragen over uw kind 
De volgende vragen gaan over het oudste, nog thuiswonende kind onder de 18 jaar. 
Denk bij het invullen van de volgende vragen aan dit kind.  
 
4. Heeft het kind waarover u deze vragenlijst invult ooit alcohol gedronken, volgens u? 

• Ja (een heel glas of meer)  

• Nee (of minder dan een glas) → naar vraag 7 

• Weet ik niet → naar vraag 7 
 
5. Hoe oud was uw kind toen hij/zij voor het eerst een glas (of meer)alcohol dronk, volgens 

u?  
 

mailto:r.vandentop@ggdgv.nl
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6. Hoe vaak drinkt uw kind, volgens u? 

• Maximaal 1 keer per maand 

• 1 keer per twee weken 

• 1 keer per week 

• Meer dan 1 keer per week 

• Weet ik niet 
 
7. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (Helemaal oneens – Helemaal 

eens / Geen mening) De uitspraken gaan over wat u acceptabel vindt, niet over wat er in 
werkelijkheid gebeurt. 

• Mijn kind mag thuis alcohol drinken als ik en/of mijn partner thuis zijn 

• Mijn kind mag thuis alcohol drinken als ik en mijn partner niet thuis zijn 

• Mijn kind mag buitenshuis alcohol drinken zonder toezicht van een volwassene 

• Mijn kind mag buitenshuis alcohol drinken als er toezicht is van een volwassene 

• Mijn kind mag in het weekend alcohol drinken 

• Mijn kind mag door-de-weeks alcohol drinken 
 
8. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw kind gepraat over… (Nooit – Heel 

vaak / NVT) 

• of hij/zij wel eens alcohol drinkt 

• hoeveel alcohol hij/zij drinkt 

• wat de gevaren zijn van het drinken van alcohol 

• het alcoholgebruik van vrienden of vriendinnen van uw kind 
 
9. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (Helemaal oneens – Helemaal 

eens / Geen mening) 

• Ouders hebben een voorbeeldfunctie voor hun kinderen wat betreft alcoholgebruik. 

• Ik vind het belangrijk dat ouders met andere ouders praten over opvoeding en 
alcohol.  

• De meeste ouders die ik ken maken afspraken met hun kind over het niet drinken tot 
hun 18e.  

 
10. Heeft u met uw kind afspraken gemaakt over het drinken van alcohol?  

• Ja → naar vraag 11 

• Nee, maar ik ben het in de toekomst wel van plan → naar vraag 12 

• Nee, en ik ben het in de toekomst ook niet van plan → naar vraag 16 
 
11. Over welke aspecten van het drinken van alcohol heeft u afspraken met uw kind 

gemaakt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

• De leeftijd waarop hij/zij mag of mocht beginnen met drinken  

• Het maximaal aantal dagen dat hij/zij per week/maand mag drinken 

• Het maximaal aantal glazen dat hij/zij per keer mag drinken 

• Het soort alcohol dat hij/zij mag drinken 

• De locatie waar hij/zij mag drinken 

• Anders, namelijk… 
 
12. Over welke aspecten van het drinken van alcohol wilt u met uw kind afspraken gaan 

maken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

• De leeftijd waarop hij/zij mag beginnen met drinken  

• Het maximaal aantal dagen dat hij/zij per week/maand mag drinken 

• Het maximaal aantal glazen dat hij/zij per keer mag drinken 

• Het soort alcohol dat hij/zij mag drinken 
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• De locatie waar hij/zij mag drinken 

• Ik weet nog niet welke afspraken ik met mijn kind wil maken 

• Anders, namelijk… 
 
 
13. Op welke leeftijd mag of mocht uw kind beginnen met alcohol drinken volgens de 

afspraak die u gemaakt heeft?  → naar vraag 15 
 
14. Op welke leeftijd mag uw kind beginnen met alcohol drinken volgens de afspraak die 

gaat maken? → naar vraag 16 
 
15. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (Helemaal oneens – Helemaal 

eens/ Niet van toepassing/ weet ik niet) 

• Ik bespreek het met mijn kind als deze zich niet aan de afspraken houdt 

• Er zijn consequenties als mijn kind zich niet aan de afspraken houdt 
 

 
16. In hoeverre staat u achter de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van alcohol? 

• Ik sta hier achter 

• Ik vind de grens van 18 jaar te hoog 

• Ik vind de grens van 18 jaar te laag 

• Geen mening 
 
 
17. Het afgelopen jaar zag het leven van veel jongeren door de coronasituatie er anders uit. 

Denkt u dat uw kind het afgelopen jaar hierdoor: 

• Meer in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken.  

• Niet meer of minder in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken.  

• Minder in de verleiding is gekomen om alcohol te drinken. 
 
18. Ruimte voor toelichting (open vraag)  
 
19. Maakt u zich zorgen dat uw kind (meer) alcohol gaat drinken nu de coronamaatregelen 

steeds verder worden versoepeld?  

• Ja 

• Een beetje 

• Nee 

• Weet ik niet 

• Niet van toepassing 

Indien Ja of een beetje, ruimte voor toelichting (open vraag) 

 
20. Heeft u behoefte aan tips of informatie over opvoeding en alcohol nu de 

coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld? 

• Nee → naar vraag 22 

• Ja, ik heb behoefte aan… → naar vraag 21 
 
21. Via welk kanaal wilt u deze tips of informatie graag ontvangen? 

• School 

• Whatsapp 

• Nieuwsbrief 

• (online) Ouderavond 
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• Sociale media 

• Krant 

• Persoonlijk contact 

• Anders, namelijk 
 
22. Drinkt u zelf wel eens alcohol in het bijzijn van uw kind(eren)? 

• Nooit 

• Zelden 

• Soms 

• Vaak 

• Heel vaak 
 
 
Wiet en Hasj   
Naast alcohol komen sommige jongeren ook in aanraking met softdrugs (wiet en hasj). 
Daarom willen we u ook hierover een aantal vragen stellen. 
 
23.  Heeft het kind waarover u deze vragenlijst invult ooit wiet of hasj gebruikt, volgens u? 

• Nee, nooit 

• Ja, één keer 

• Ja, meerdere keren 

• Weet ik niet 
 
24. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw kind gepraat over wiet of hasj? (Nooit – 

Heel vaak – NVT) 
 
25. Heeft u met uw kind afspraken gemaakt over het gebruiken van wiet of hasj?  

• Nee, en dat ben ik in de toekomst ook niet van plan 

• Nee, maar dat ben ik in de toekomst wel van plan 

• Ja, namelijk …  
 
26. Heeft u behoefte aan meer tips of informatie over opvoeding en wiet en hasj?  

• Ja, ik heb behoefte aan… 

• Nee 
 

 
27. Ruimte voor opmerkingen. U kunt hier aanvullende opmerkingen of vragen over de 

vragenlijst kwijt. 
 
28. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een eenmalig online groepsgesprek met andere 

ouders waarin we dieper willen ingaan op de onderwerpen uit deze vragenlijst? 
Dit zal in juni 2021 plaatsvinden. 

• Ja → eindtekst 2 

• Nee → naar vraag 29 
 
29. Wilt u in de toekomst meer informatie van de GGD ontvangen over opvoeden en 

gezondheid (bijvoorbeeld over regionale bijeenkomsten, activiteiten of andere 
informatie)? 

• Ja → eindtekst 3 

• Nee → eindtekst 1 
 
 
Bedankt! (eindtekst 1) 
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Dit waren de vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 
Tot slot willen wij u graag wijzen op de websites [www.nix18.nl|http://www.nix18.nl] en  
[http://www.alcoholinfo.nl|http://www.alcoholinfo.nl] voor meer informatie over de 
onderwerpen van dit onderzoek. 
 
Einde enquête → doorgestuurd naar Alcohol en jongeren | GGD (ggdgv.nl) 
 
Bedankt! (eindtekst 2) 
Dit waren de vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. U heeft aangegeven dat u 
geïnteresseerd bent in deelname aan een groepsgesprek. Om u uit te nodigen voor het 
groepsgesprek hebben wij uw e-mailadres en beschikbaarheid nodig. Na het beëindigen van 
de vragenlijst wordt u automatisch doorgelinkt naar de website van de GGD waar u zich kunt 
aanmelden. Op deze manier is uw e-mailadres niet gekoppeld aan uw antwoorden op deze 
vragenlijst. 
 
Tot slot willen wij u graag wijzen op de websites [www.nix18.nl|http://www.nix18.nl] en  
[http://www.alcoholinfo.nl|http://www.alcoholinfo.nl] voor meer informatie over het onderwerp 
van dit onderzoek. 
 
Bedankt! (eindtekst 3)  
Dit waren de vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. U heeft aangegeven dat u 
geïnteresseerd bent om in de toekomst meer informatie van de GGD te ontvangen over 
opvoeden en gezondheid. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Na het beëindigen van 
de vragenlijst wordt u automatisch doorgelinkt naar de website van de GGD waar u uw e-
mailadres kunt invullen. Op deze manier is uw e-mailadres niet gekoppeld aan uw 
antwoorden op deze vragenlijst. 
 
Tot slot willen wij u graag wijzen op de websites [www.nix18.nl|http://www.nix18.nl] en  
[http://www.alcoholinfo.nl|http://www.alcoholinfo.nl] voor meer informatie over het onderwerp 
van dit onderzoek. 
 
Bedankt! (eindtekst 4) 
Bedankt voor uw interesse. U valt buiten de doelgroep van dit onderzoek. Indien u meer wilt 
weten over opvoeding en alcohol, kunt u betrouwbare informatie vinden op de websites 
[www.nix18.nl|http://www.nix18.nl] en  
[http://www.alcoholinfo.nl|http://www.alcoholinfo.nl] 
 

https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/alcohol/alcohol-en-jongeren/


 

Ouderonderzoek opvoeding en alcohol | 36 

Bijlage 2 – Topiclijst focusgroepen 

Voor beide focusgroepen is onderstaande topiclijst gebruikt. De onderwerpen ‘corona’ 

‘softdrugs’ is enkel voorgelegd in de focusgroep met ouders van 15- t/m 17-jarigen. 

Dikgedrukte vragen hadden tijdens de focusgroepen prioriteit. 

Communicatie over alcohol met kind 

• Waar praten ouder en kind over mbt alcohol? 

• Wanneer (op welke momenten) wordt alcohol besproken? Is er een bepaalde 

aanleiding? 

• Hebben ouders het idee dat ze invloed hebben op het gedrag van hun kind mbt 

alcohol? 

• Zijn er afspraken gemaakt? Waarom nog wel/niet? Wat is nodig om deze 

afspraken te gaan maken? 

• Waarover zijn afspraken gemaakt? (vb leeftijd, soort alcohol, hoe vaak, waar, 

toezicht) 

• Wat zijn argumenten die ouders hebben gebruikt voor de regels? (als er argumenten 

zijn gebruikt) 

• Is er zicht op naleving van de regels?  

• Hoe reageren ouders op overtreding van de regels, wat zijn de consequenties? 

• Wat vindt u nog lastig in de communicatie over alcohol met uw kind? 

• Wat kan u daarbij helpen? Wat kan de GGD hierin betekenen? 

• Thuis leren drinken onder toezicht, hoe denken ouders daar over?  

 

Communicatie met andere ouders  

• Denkt u dat ouders van de vrienden van uw kinderen ook dit soort afspraken maken?  

• Praat u wel eens over alcoholgebruik van kinderen met andere ouders? 

• Hoe gaat u er mee om als zij andere afspraken of een andere mening hebben? 

 

Voorbeeldgedrag 

• Wie is het voorbeeld voor uw kind? 

• Drinkt het voorbeeld/ rolmodel in het bijzijn van uw kind? 

• Heeft dit invloed op het alcoholgebruik van uw kind? 

• Wat kunt u daar aan veranderen? 

• Wat zou u daarbij helpen? 

• Kan de GGD hierbij een rol spelen? 

• Hoe help je je kind zich aan afspraken te houden in een omgeving waar wel 

gedronken wordt?  

• Hoe ziet u uw eigen voorbeeldgedrag? Drinkt u waar uw kind bij is? Waarom 

wel/niet? 

 

Rol overige partijen (zoals school en gemeenten) 

• Welke partijen spelen volgens u een rol als het gaat om het verminderen van 

en voorlichten over alcoholgebruik?  

• Heeft de school een rol als het gaat om voorlichting over alcoholgebruik? En zo ja, 

welke rol? 
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• Wat kan de school verder doen? 

• Heeft de gemeente een rol als het gaat om voorlichting over alcoholgebruik? En zo 

ja, welke rol?  

• Hoe zou de gemeente kunnen voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol drinken? 

(bijvoorbeeld voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen en rond gaan hangen op 

straat) 

• Zou de gemeente strenger moeten controleren op gebruik van alcohol onder de 18? 

En zo ja, waar en hoe? 

• Wat kan de gemeente verder doen? 

 

Corona (alleen bij ouders van 15- t/m 17-jarigen) 

• Is het gedrag van uw kind m.b.t. alcohol veranderd sinds de coronasituatie? Zo 

ja, op welke manier? (denk aan de plek waar gedronken wordt, hoeveelheid, 

met wie) 

• Zijn ouders thuis anders omgegaan met regels omdat er geen feestjes waren? 

• Heeft u meer of minder zicht op naleving van de afspraken die u met uw kind heeft 

gemaakt? Of is er niks veranderd?  

• Verwacht u dat het gedrag van uw kind m.b.t. alcohol verandert wanneer de 

coronamaatregelen versoepeld worden? En zo ja, op welke manier? 

• Maakt u zich zorgen? (maatregelen versoepeld, vakanties kunnen weer,) Is het 

überhaupt een issue? Wat gaan ouders er zelf aan doen?  

• Wat heeft u nodig? Wat kan de GGD hierin betekenen? Welke andere partijen 

kunnen iets betekenen? 

 

Softdrugs (alleen bij ouders van 15- t/m 17-jarigen) 

• Praat u met uw kind over het gebruik van wiet of hasj? Zo ja, waar praat u 

over? Zo nee, waarom niet? 

• Heeft u met uw kind afspraken gemaakt over het gebruik van wiet of hasj? Zo ja, 

waarover? (vb leeftijd, hoe vaak, waar, toezicht) 

• Heeft u het idee dat u toezicht kan houden op het gebruik van wiet of hasj, hoe 

doet u dit? 

• Wat vindt u nog lastig in de communicatie over wiet en hasj met uw kind? 

• Wat kan u daarbij helpen? 
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