Persbericht
FrisValley: “Ouders positief over verhoging leeftijdsgrens alcohol”
Toch stelt slechts één vierde van de ouders de regel: ‘Geen alcohol onder 18 jaar’
Scherpenzeel, 28 oktober 2014
Driekwart van de ouders van 15-17-jarige jongeren is positief over de nieuwe leeftijdsgrens voor
het kopen en bezitten van alcohol. Dit blijkt uit onderzoek van het alcoholmatigingsproject
FrisValley naar de houding en het gedrag van ouders rond het thema ‘alcohol en opvoeding’.
FrisValley onderzocht ook de kennis die ouders hebben van de gevaren van alcoholgebruik, welke
regels zij stellen en welke belemmeringen zij ervaren in de opvoeding rond alcoholgebruik.
Het onderzoek van FrisValley vond plaats in de periode februari-juli van dit jaar, onder meer dan 400
ouders van 15-17-jarige jongeren uit drie FrisValley-gemeenten: Nijkerk, Scherpenzeel en
Veenendaal. Ouders werd onder andere gevraagd wat volgens hen de gevaren zijn van alcohol op
jonge leeftijd. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de ouders weet dat hun kind een
hersenbeschadiging kan oplopen wanneer het op jonge leeftijd (tot 24 jaar oud) alcohol drinkt.
Andere gevolgen die regelmatig werden genoemd, zijn de grotere kans op een alcoholverslaving op
latere leeftijd en losbandig gedrag. Veel ouders zijn niet op de hoogte van belangrijke en ernstige
gevolgen als de kans op een coma of black-out, grotere kans op ongelukken, kanker, genetische
schade voor het nageslacht en schade aan maag, lever en darmen.
Regels
Ouders zijn positief over de nieuwe leeftijdsgrens: bijna 75% van de ondervraagde ouders is het met
de leeftijdsverhoging eens. Deze positieve houding is geen garantie dat ouders ook in hun gedrag de
nieuwe wet steunen. Bijna 78% van de ouders stelt regels om hun kind(eren) duidelijk te maken wat
er wel en niet mag op het gebied van alcoholgebruik, maar dit is niet altijd de ‘nieuwe’ regel. Iets
meer dan een kwart van de ouders stelt de regel ‘Nog geen 18, dan geen alcohol!’. Zo’n 18% van de
ouders hanteert nog de leeftijdsgrens van 16 jaar. Andere regels die worden ingezet, zijn
bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 15 jaar of 17 jaar. Ook zijn er ouders die hun kind de vrijheid
geven om alcohol te drinken wanneer het daar volgens hen verantwoordelijk genoeg voor is.
’Mijn kind doet dat niet’
Opvallend is dat veel ouders geloven dat hun kind geen alcohol drinkt. ‘Mijn kind doet dat niet’ is –
zo blijkt uit een uitgebreide literatuurstudie – één van de grootste valkuilen van ouders. Doordat
ouders de neiging hebben te denken dat hun kind geen risico loopt, zijn zij vaak (te) soepel in hun
regels en de handhaving daarvan. Belemmeringen bij het stellen van regels zijn er ook. Ouders zien

de invloed van de vriendengroep van het kind, andere ouders die minder streng zijn en geen zicht
hebben op alcoholgebruik buitenshuis als de belangrijkste belemmeringen.
Wie is er eigenlijk verantwoordelijk?
Het streven naar ‘later, minder vaak en minder veel’ alcoholgebruik door jongeren is volgens ouders
de verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Bijna 95% van de ouders noemt zichzelf als
verantwoordelijke voor voorlichting over- en handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar,
maar ook de school (zo’n 60%), de landelijke overheid (58%), de jongere zelf (bijna 53%) en de
gemeente (zo’n 44%) worden vaak genoemd.
Over FrisValley
FrisValley is het alcoholmatigingsproject in Regio FoodValley. Onder het motto "Geen 18? Geen
alcohol!" wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik.
FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs,
horeca en supermarkten. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude,
Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.
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