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Hoeveel jongeren hebben ooit 

alcohol gedronken volgens hun 

ouders?

Als jongeren wel eens alcohol 

hebben gedronken waar mag dit 

dan van hun ouders?

Resultaten ouderonderzoek 

over opvoeding en alcohol 

2021

Wat vinden ouders van NIX18? Alcohol & corona

“Ik schat in dat de verleiding om te 

drinken groter wordt nu er weer meer 

mag”

Als het kind nog nooit heeft gedronken 

staat 76% achter deze leeftijdsgrens of 

vindt dat deze hoger moet

Bekijk alle resultaten op www.ggdgv.nl/ouderonderzoek. Deze resultaten komen uit een vragenlijstonderzoek onder ouders van 

jongeren van 12 t/m 17 jaar, waaraan 480 ouders hebben deelgenomen. Daarnaast zijn twee focusgroepgesprekken gehouden met 

in totaal 14 ouders. Naast het onderwerp opvoeding en alcohol zijn ook enkele vragen over opvoeding en softdrugs opgenomen.

Veel ouders staan achter NIX18. Maar de praktijk blijkt 

weerbarstig. Naarmate kinderen ouder zijn en vaker met 

alcohol in aanraking komen, neemt het draagvlak onder 

ouders voor NIX18 af. Ouders hebben behoefte aan 

handvatten om de leeftijdsgrens van 18 jaar haalbaar te 

maken.

3% van de  

12-13 jarigen

20% van de 

14-15 jarigen

62% van de 

16-17 jarigen

Thuis zonder toezicht 24%

Thuis met toezicht 53%

Buitenshuis zonder 

toezicht 26%

Als het kind al eens heeft gedronken 

staat 38% achter deze leeftijdsgrens of 

vindt dat deze hoger moet

van de ouders van 16-17 

jarigen denkt dat zijn/haar kind 

door de coronasituatie minder 

in de verleiding kwam om 

alcohol te drinken 

van de ouders van 16-17 

jarigen maakt zich zorgen om 

het alcoholgebruik van hun 

kind wanneer de maatregelen 

worden versoepeld

Buitenshuis met 

toezicht 37%

http://www.ggdgv.nl/ouderonderzoek


“Het is soms 

lastig als je niet 

met andere 

ouders op één lijn 

zit”

Resultaten ouderonderzoek over opvoeding en alcohol 2021

Afspraken over alcohol

Wensen van ouders
Behoeften van ouders

• Met andere ouders praten over 

opvoeding en alcohol 

• Tips over grenzen stellen maar 

toch open blijven praten over 

alcohol met je kind

• Geïnformeerd worden wanneer 

op school voorlichting over 

alcohol wordt gegeven 

• Tips wat je als ouder nog kunt 

doen als je kind drinkt voor het 

18de jaar

• Informatie over groepsdruk 

“Je denkt: het komt wel. Maar ineens 

hebben ze het gedaan en ben je te laat”
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Als het kind nog nooit

heeft gedronken, heeft 

44% afspraken gemaakt 

over alcoholgebruik en is 

44% dat nog van plan 

90% van de ouders 

vindt dat ze een 

voorbeeldfunctie 

hebben wat betreft 

alcoholgebruik

29% drinkt (heel) 

vaak in bijzijn van hun 

kind

Als het kind al eens heeft 

gedronken, heeft 84%
afspraken gemaakt over 

alcoholgebruik en is 4%
dat nog van plan

Van de ouders die al 

afspraken hebben 

gemaakt, heeft   

73% een afspraak 

over de leeftijd waarop 

het kind mag drinken

Opvoeding en softdrugs

Hoeveel jongeren hebben ooit wiet of 

hasj gebruikt volgens hun ouders?

Hoeveel ouders hebben afspraken met 

hun kind gemaakt over wiet of hasj?

22%

12-13 jarigen 14-15 jarigen 16-17 jarigen

Voorbeeldrol 

van ouders

12-13 jarigen 14-15 jarigen 16-17 jarigen
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