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Alcohol in ‘Onderweg naar Morgen’ 
gerelateerd aan drinkgedrag jonge 
kijkers  
Nederlandse jongeren kijken dagelijks erg veel 
televisie. Soaps zijn onder jongeren erg populair. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de weergave van 
alcohol en van drinkende personages in soaps de 
ontwikkeling van een pro-alcohol norm kan 
beïnvloeden, en daarmee het drinkgedrag van 
jongeren. Volgens een eerdere studie door Van 
Hoof (2004) drinken personages in ‘Goede Tijden, 
Slechte Tijden’ 4,4 drankjes per aflevering, 
gemiddeld één drankje per 5 minuten. Uit het 
huidig onderzoek van Prof. Dr. Rutger Engels, dr. 
Els Rommes, Sanne Eyndhoven en Debbie ter 
Braak (Radboud Universiteit Nijmegen) blijkt dit 
aantal inmiddels gehalveerd tot één drankje per 10 
minuten. In die andere populaire soap ‘Onderweg 
naar Morgen’ wordt wel nog in hoge frequentie 
gedronken. Het nieuwe onderzoek is in 
samenwerking met STAP uitgevoerd.  
 
Getest werd of het zien van de drinkende acteurs 
verband houdt met het alcoholgebruik van 
adolescenten. 2190 Scholieren tussen 12 en 19 jaar 
van verschillende middelbare scholen in Nederland 
werden ondervraagd over hun kijkgedrag en hun 
drinkgedrag. De frequentie van kijken naar OnM 
hing samen met het alcoholgebruik van jongeren. 
Voor GTST werd geen effect gevonden.  
  
Soaps stellen sociale norm 
Films, soaps en reclame geven een positief beeld 
van genotsmiddelen (zoals alcohol) door prototypes 
van de ‘ideale’ persoon in een aantrekkelijke 
context te presenteren (Everett, Snuth & Tribble, 
1998).  
Kinderen en adolescenten vergaren kennis, leren 
gedrag aan en vormen hun waardesysteem mede 
door de media. Iedereen is in bepaalde mate 
gevoelig voor sociale normen, maar adolescenten 
hebben een grotere sociale gevoeligheid vanwege 
de levensfase waarin ze zich bevinden. In de 
pubertijd worden normen, waarden en attitudes 
ontwikkeld en wordt een eigen identiteit gevormd. 
Omdat jongeren vaak onzeker zijn over hun sociale 
identiteit (Bot, Engels & Knibbe, 2005), besteden 
zij meer aandacht aan hun sociale omgeving in de 
zoektocht naar voorbeelden van een volwassen 

identiteit (Tickle et al., 2001). Onderzoek toont aan 
dat portrettering van alcohol in (massa)media 
invloed heeft op de kijker. Mensen gaan dat wat ze 
zien als ‘normaal’ beschouwen en nemen het 
gedrag dat ze zien over (o.a. Atkin, 1989). In eerder 
onderzoek werd al aangetoond dat jongeren die 
vaak films kijken waarin gerookt en veel gedronken 
wordt, zelf eerder middelen gaan gebruiken (Dalton 
et. al., 2003). Het is daarom zeer aannemelijk dat 
ook de wijze waarop alcohol en alcoholgebruik in 
soaps zichtbaar is, daadwerkelijk invloed heeft op 
de opvattingen over alcohol en het drinkgedrag van 
kijkers. Vooral omdat als jongeren soaps kijken, ze 
dit in de regel zeer frequent doen. 
 
Het onderzoek 
De relatie tussen de weergave van alcohol in soaps 
en het drinkgedrag van jongeren die naar de soaps 
kijken werd onderzocht. Er is een inhoudsanalyse 
uitgevoerd over alle uitzendingen van de soaps 
OnM en GTST gedurende zes weken in het najaar 
van 2005; 28 afleveringen van OnM en 30 
afleveringen van GTST. De hoeveelheden alcohol 
gedronken per acteur, de situatie van consumptie, 
het tijdstip van consumptie en de soort alcoholische 
drank zijn geanalyseerd. Vervolgens werden 2190 
scholieren tussen 12 en 19 jaar van verschillende 
middelbare scholen in Nederland ondervraagd over 
hun kijkgedrag en hun drinkgedrag. 
 
Eén drankje per 5 minuten in Onderweg 
naar Morgen 
In OnM werden in totaal 118 alcohol consumpties 
geteld in 28 afleveringen, resulterend in een 
gemiddelde van 4,3 alcoholische drankjes per 
aflevering. Dat is ongeveer één drankje per 5 
minuten. De alcohol werd geconsumeerd tussen 
17.00u ’s middags en 06.00u ’s nachts. Personages 
dronken voornamelijk in sociale situaties (café, 
thuis, feestje: 61,0%), tijdens het eten (19,5%) en 
op het werk (4,2%). Wijn was de meest populaire 
drank (43,2%), gevolgd door bier (29,7%), sterke 
drank (17,8%) en cocktails (9,3%).  
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Een drankje per 10 minuten in GTST 
In GTST werden 60 consumpties in 30 afleveringen 
geteld; 2 drankjes per aflevering. Ongeveer elke 10 
minuten was er een alcoholconsumptie in beeld. 
Ongeveer 15% van alle drankjes werd 
geconsumeerd tussen 12.00 en 17.00u ’s middags, 
alle andere consumpties vonden plaats tussen 
17.00u ‘s middags en 06.00u ’s nachts. Personages 
dronken vooral in sociale situaties (61,7%), alleen 
(18,3%) en tijdens het eten (11.7%). Wijn was het 
meest populair (53,3%), gevolgd door sterke drank 
(25%), cocktails (15%) en bier (6,7%).  
 

SOAPS: meisjes kijken vaker dan 
jongens 
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Kijkgedrag van jongeren 
Meisjes kijken veel vaker naar OnM dan jongens. 
14.8% van de meisjes tegen 3.2% van de jongens 
kijkt 4 of 5 dagen per week. Er zijn geen 
verschillen gevonden in opleiding of leeftijd. 76.9% 
van de jongeren zegt nooit naar OnM te kijken, 
8.5% kijkt niet meer dan eens per week, 5.5% kijkt 
3 of 4 dagen per week en 9% kijkt 4 of 5 dagen per 
week.  
Meisjes kijken ook vaker naar GTST dan jongens: 
33.9% van de meisjes en 6.9% van de jongens kijkt 
4 of 5 dagen per week. Naar GTST kijkt 57.3% van 
alle jongeren nooit, 13.1% kijkt meer dan eens per 
week, 9.1% kijkt 3 of 4 keer per week en 20.4% 
kijkt 4 of 5 dagen per week. Jonge adolescenten 
kijken iets vaker naar GTST dan oudere. Laag 
opgeleide jongeren kijken vaker dan gemiddeld of 
hoog opgeleiden.  
 

Favoriete acteurs drinken het meest 
De jongeren werd gevraagd naar hun drie meest 
favoriete soapacteurs. Voor OnM bevond de top 3 
van meest zware drinkers in de soap zich ook 
tussen de top 10 van meest favoriete personages. 
De zware drinkers uit OnM zijn Joost van Walsem 
(18 glazen), Sherina Delic (16 glazen) en Tonny de 
Vries (11 glazen). Voor GTST werd slechts één 
personage uit de top 3 zware drinkers genoemd in 
de top 10 van favoriete personages. Dat was Dennis 
Tuinman. Hij dronk 7 glazen alcohol. 
 
Vooral meisjes gevoelig voor 
alcoholgebruik in Onderweg naar 
Morgen 
Het kijken naar OnM is gerelateerd aan 
alcoholgebruik:  
Vooral meisjes blijken gevoelig voor de 
alcoholconsumptie in de soap. Hoe vaker zij naar 
OnM kijken, des te meer alcohol ze drinken. Bij 
jongens bleek door diegenen die nooit, of juist heel 
vaak (4 of 5 dagen) naar OnM kijken het laagste 
alcoholgebruik gerapporteerd te worden. In andere 
woorden: drinkende jongens kijken slechts af en toe 
naar OnM. Er was geen effect van leeftijd of 
opleidingsniveau. Voor GTST werd geen enkele 
relatie gevonden tussen kijkgedrag en 
alcoholgebruik van jongeren.  
 
Conclusie 
Het onderzoek vormt een inhoudsanalyse van het 
alcoholgebruik door personages in Nederlandse 
soaps. Deze soaps zijn populair: 14,5% van de 
jongeren kijkt drie of meer dagen per week naar 
OnM, en maar liefst 29,5% kijkt zeer regelmatig 
naar GTST. In OnM wordt elke 5 minuten 
gedronken, in GTST is dit elke 10 minuten. Een 
deel van de scènes speelt zich af in gelegenheden 
waar drank centraal staat, zoals café’s of 
restaurants. Bovendien wordt alcohol voornamelijk 
geconsumeerd in sociale situaties, en bijna nooit 
geassocieerd met negatieve consequenties. Dit 
creëert een klimaat waarin drinken wordt gezien als 
aantrekkelijk, ontspannend, een band vormend 
tussen mensen en een manier om positieve 
gevoelens te versterken. De langdurige herhaling 
van dit soort beelden resulteert bij kijkers in 
verwachtingen over de functies van alcoholgebruik 
(Van Den Bulck & Buellens, 2005). 
 
In de onderzochte soaps is alcohol in ruime mate en 
voornamelijk in positieve context aanwezig. Uit het 
onderzoek blijkt een verband tussen het kijken naar 
OnM en het alcoholgebruik onder jongeren. Voor 
meisjes geldt: hoe vaker ze naar de soap kijken, des 
te meer ze drinken. Voor jongens is het verband 
minder eenduidig: jongens die nooit of juist vaak 
naar OnM kijken, drinken het minst. Jongens die 
slechts af en toe kijken, drinken het meest.Voor 



GTST werd geen verband gevonden tussen 
kijkgedrag en drinkgedrag. 
 
Discussie  
In deze studie is slechts gekeken naar het effect van 
het alcoholgebruik in de soaps zelf, de commerciële 
onderbreking tijdens beide soaps is daarbij buiten 
beschouwing gelaten. Toch zouden alcoholreclames 
die tussen de afleveringen door worden 
uitgezonden, de ontwikkeling van de pro-alcohol 
norm bij jonge kijkers nog eens kunnen versterken. 
Zo kan de weergave van alcohol tijdens 
televisieprogramma’s én in reclames bijdragen aan 
de sociale norm dat alcohol positief, lekker en 
gezellig is. Deze norm kan bovendien worden 
gevoed door het alcoholgebruik van vrienden en 
ouders dat voor de jongeren tot voorbeeld dient. 
 
Geïnteresseerden kunnen het paper over 
alcoholgebruik in soaps opvragen bij Rutger 
Engels. 
 
Voor meer informatie: 
Prof dr. Rutger Engels 
Behavioural Science Institute 
Radboud Universiteit Nijmegen 
r.engels@bsi.ru.nl 
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