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Betreft: Alcoholgebruik Gooische Vrouwen

Geachte heer/mevrouw,

Enkele weken geleden werden op RTL 4 de afleveringen van het tweede seizoen van de
serie Gooische Vrouwen uitgezonden. In deze afleveringen wordt er regelmatig alcohol
gedronken door verschillende personages in de serie, met name door vrouwen. Op een
aantal punten is dit alcoholgebruik zeer onverantwoord te noemen. Zo wordt er alcohol
gedronken door een zwangere vrouw en door kinderen jonger dan 16 jaar. Middels deze
brief wijs ik u op de schadelijke gevolgen die alcohol voor de gezondheid kan hebben en op
de invloed van rolmodellen (zoals de personages in Gooische Vrouwen) op (drink)gedrag.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet
voor effectief alcoholbeleid en voor de publieke bewustwording van de gezondheidsrisico’s
van alcohol. Het instituut beschikt over kennis t.a.v. de verschillende gezondheidseffecten
van alcoholgebruik en t.a.v. factoren die alcoholgebruik kunnen beïnvloeden. Zo heeft
wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat er een relatie is tussen het zien drinken (in
bijvoorbeeld een film) en het eigen drinkgedrag1. Hoe meer men anderen in een film ziet
drinken, des te meer men zelf consumeert. U kunt zich voorstellen dat ook een serie als
Gooische Vrouwen een soortgelijk effect heeft. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
maakt zich daarom zorgen over het alcoholgebruik door de personages in Gooische
Vrouwen, te meer daar het ook kinderen en een zwangere vrouw betreft.

Alcohol en zwangerschap
Tijdens de zwangerschap kan alcoholgebruik afwijkingen bij het ongeboren kind
veroorzaken. Dit risico is aanwezig tijdens elke fase van de zwangerschap, ook bij kleine
en/of incidentele alcoholconsumptie. Het gaat hier bijvoorbeeld om afwijkingen in de
ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de organen.

Het advies van de Gezondheidsraad – autoriteit op dit gebied - luidt als dan ook als volgt:

1 Bron: Engels, R.C.M.E., Hermans, R., Van Baaren, R.B., Hollenstein, T., & Bot, S.M. (2009). Alcohol Portrayal on Television

Affects Actual Drinking Behaviour. Alcohol & Alcoholism, 44, 244-249.



“De commissie pleit ervoor dat de voorlichting het enige advies geeft waarmee ongewenste

effecten van alcoholgebruik met zekerheid worden uigesloten. De vrouw bereikt dat doel als

zij geen alcoholhoudende drank gebruikt vanaf het moment dat ze probeert zwanger te

worden tot het moment dat ze haar baby geen borstvoeding meer geeft.”2

Alcohol en Zwangerschap in Gooische Vrouwen
In de maanden juni en juli 2010 werden de afleveringen van het tweede seizoen van
Gooische Vrouwen op RTL4 uitgezonden. In deze afleveringen is te zien dat alcohol
gedronken wordt door een zwangere vrouw en door kinderen. Enkele voorbeelden van dit
alcoholgebruik worden in deze brief beschreven.
Allereerst twee voorbeelden van alcoholgebruik door het personage Cheryl Morero terwijl ze
zwanger is. In aflevering 3 komt Claire van Kampen na een tijd weer terug uit het ziekenhuis.
Haar vriendinnen verwelkomen haar en vieren dit met Champagne. Ook Cheryl drinkt een
glaasje mee. Even daarvoor in dezelfde aflevering bezoekt Cheryl het ziekenhuis voor een
zwangerschapsechoscopie.
Het tweede voorbeeld komt uit de vijfde aflevering van het tweede seizoen. Cheryl en haar
vriendinnen gaan kijken naar een optreden van Martin Morero (de man van Cheryl). Ook hier
vloeit de wijn rijkelijk. Hoewel in dit voorbeeld niet wordt getoond dat Cheryl daadwerkelijk
wijn drinkt, is wel te zien dat zij een glas wijn vasthoudt. Beide voorbeelden wekken de
risicovolle suggestie dat alcoholgebruik geen probleem zou zijn tijdens de zwangerschap.

Alcohol en jongeren
Ook bij opgroeiende kinderen kan alcohol schadelijk zijn. Met name de ontwikkeling van de
hersenen loopt in deze periode gevaar3. Bovendien vergroot alcoholgebruik op jonge leeftijd
de kans op verslaving op latere leeftijd4. Om deze redenen wordt de norm “geen alcohol
onder de 16” tegenwoordig breed gedragen en gaan er veel stemmen op om de
leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen naar 18 jaar.

Alcohol en jongeren in Gooische Vrouwen
In aflevering twee (tevens seizoen twee) viert Vlinder, de dochter van Anouk Verschuur haar
verjaardag. Anouk bereidt het verjaardagsfeestje voor door onder andere bowl te maken,
waarin een hele fles witte wijn wordt verwerkt. Tijdens het feestje wordt de bowl uitgedeeld
aan de kinderen, die het vervolgens met veel plezier opdrinken/-eten. Bovendien loopt het
feestje uit de hand, waarbij een kind gretig de overgebleven vloeistof (alcohol bevattend)
opdrinkt. Het gaat hier om kinderen van ruim onder de 16 jaar. In dit voorbeeld wordt de
suggestie gewekt dat alcoholgebruik onder kinderen geen probleem is.

Alcoholgebruik door vrouwen
Naast dat het drinken van alcohol in de serie in verband wordt gebracht met zwangere
vrouwen en met jongeren onder de 16, wordt door de Gooische Vrouwen zelf aan de
lopende band alcohol geconsumeerd. Dit terwijl vrouwen kwetsbaarder zijn voor de
schadelijke effecten van alcohol dan mannen. Zo neemt het risico op borstkanker
bijvoorbeeld toe met ieder glas alcohol dat een vrouw drinkt. Bij 1 à 2 glazen alcohol per dag

2 Bron: Gezondheidsraad (2005). Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag:

Gezondheidsraad, publicatie nr . 2004/22.
3 Bronnen: Medina KL, McQueeny T, Nagel BJ, Hanson KL, Schweinsburg AD, & Tapert SF (2008). Prefrontal cortex volumes
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4 Bron: Grant BF & Dawson DA (1997). Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and

dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journal of substance abuse, 9, 103-110.



neemt het risico toe met 10%, bij 3 of meer glazen per dag zelfs met 30%5,6,7. Om schade
door alcohol tot een minimum te beperken, zijn op basis van het rapport “Richtlijnen Goede
Voeding” van de Nederlandse Gezondheidsraad recentelijk nieuwe richtlijnen opgesteld voor
‘aanvaardbaar alcoholgebruik’. Volgens deze richtlijnen wordt gezonde, volwassen vrouwen
die ervoor kiezen om te drinken, aangeraden niet meer dan 1 glas alcohol per dag te
consumeren. Voor mannen ligt de bovengrens voor aanvaardbaar gebruik op 2 glazen per
dag. Minder is altijd beter, zo pleit ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)8.

Alcoholgebruik door vrouwen in Gooische Vrouwen
In de serie Gooische Vrouwen drinken de dames regelmatig meer dan één alcoholhoudende
consumptie per dag. Ze worden zowel ’s middags als ’s avonds afgebeeld met (veelal) wijn
in de hand. Het programma wekt hiermee sterk de indruk dat het de norm is voor vrouwen
om meer te drinken dan volgens de richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik wordt aangegeven.
Hierdoor ontstaat het risico dat de vrouwelijke kijkers deze mate van alcoholgebruik als
normaal ervaren, zich identificeren met de hoofdpersonages en dit (drink)gedrag overnemen.

Op basis van bovenstaande voorbeelden kan geconcludeerd worden dat de serie Gooische
Vrouwen een beeld laat zien waarin regelmatig alcoholgebruik de norm is, ook onder
groepen die extra vatbaar zijn voor alcoholschade (kinderen, zwangere vrouwen). Dit is een
onwenselijke en zorgelijke situatie. Gezien de alcoholproblematiek in Nederland (ongeveer 1
miljoen probleemdrinkers, met een sterke stijging onder ouderen en hoogopgeleide
vrouwen), is het o.i. noodzakelijk de vanzelfsprekendheid waarmee alcohol wordt gebruikt in
de serie Gooische Vrouwen te heroverwegen. Naar onze mening dienen televisieseries zoals
Gooische Vrouwen - waarvan de impact op de maatschappij zeker niet onderschat mag
worden - de norm uit te dragen dat alcoholgebruik in veel gevallen schadelijk is. Ik doe
daarom een beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik vraag u en uw
collega’s bij het ontwikkelen en aankopen van televisieprogramma’s rekening te houden met
de invloed die deze programma’s op het drankgedrag van de Nederlander hebben.
Desgewenst adviseer ik u graag over de manieren waarop de risico’s van alcoholgebruik in
(nieuw te ontwikkelen) televisieprogramma’s aan bod kunnen komen.

Verder zou ik u willen wijzen op een reactie die wij van een kijker van Gooische Vrouwen
kregen over het overmatig alcoholgebruik in de serie. Hieruit blijkt dat verschillende kijkers
zich hieraan storen en bereid zijn hierover een klacht tegen RTL4 in te dienen. De reactie is
als bijlage bij deze brief bijgevoegd. Het rapport van de Gezondheidsraad waaruit het
eerdergenoemde advies t.a.v. alcoholgebruik tijdens de zwangerschap afkomstig is zal u
digitaal worden toegezonden.

Tot slot meld ik u dat het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid deze kwestie dermate
relevant vindt, dat het deze brief als open brief op haar website zal plaatsen.

Hoogachtend,

Ir. Wim van Dalen

Directeur
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Bijlagen:

1. Reactie kijker Gooische Vrouwen

2. Rapport Gezondheidsraad Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en

borstvoeding.



BIJLAGE 1

Reactie kijker Gooische Vrouwen, per e-mail. Ontvangen op vrijdagavond 11 september

2009.

Geachte heer/mevrouw,

Heden Vrijdagavond 11-09-2009, hebben wij met verbazing zitten kijken naar de serie Gooise
Vrouwen van RTL4.

Wij zijn geschrokken van de hoeveelheid alcohol die in beeld komt, dit is een zeer slecht voorbeeld
voor onder andere jeugdige kijkers.

En dan laat men ook nog in grootte mate iemand zien die verslaafd is aan alcohol.

Wij zouden graag een klacht indienen tegen RTL4 en hopen bij u de juiste organisatie te bereiken.

Met vriendelijke groet,

(de naam is om privacyredenen weggelaten)


