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Effectieve 
interventies en 
aanpakken voor 
opvoeders van 
adolescenten



Alcohol en opvoeding

Ouders rond 2008 

… onderschatten alcoholgebruik van hun kinderen

… denken vaak dat ze weinig aan alcoholgebruik van hun 
kinderen kunnen doen

… denken vaak dat omdat ze zelf drinken ze hun kinderen 
niet iets kunnen verbieden

…  denken dat ze hun kinderen moeten leren drinken

… denken dat verboden vruchten het zoetst smaken
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Ooit alcohol gedronken
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Laatste maand alcoholgebruik

Significante daling in alle leeftijdsgroepen, behalve 16-jarigen



Regelmatig middelengebruik van 
kinderen gezien als schadelijk
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Ook ‘af en toe’ gebruik gezien als schadelijk 

Sterke stijging



Meer ouders ondersteunen leeftijdsverhoging 
16 naar 18 jaar tabak en alcohol
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Stijging voor alcohol is 
vooral sterk voor 
ouders van 14-15 jarigen



Ouders stellen vaker regels omtrent het 
alcoholgebruik van hun kind
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Meer ouders stellen regels



Het gevolg van de inzet van bewezen 
effectieve ouder-interventies?

• Vermoedelijk het gevolg van science
based beleid en interventies.

• Ouder-interventies vermoedelijk 
een belangrijk onderdeel.



Rol van ouders - Overzicht

Middelen specifieke 
opvoeding

Middelengebruik 
van jongeren

Middelengebruik 
van ouders

Cognities jongere

Algemene 
opvoeding



• Autoritatieve opvoeding
• Monitoring
• Betrokkenheid
• …

A. Algemene opvoeding



B. Alcohol specifieke opvoeding

Regels sterkste voorspeller

Vroege 
adolescentie

Jonge 
volwassenheid



Regels

• Regels zorgen dat kinderen later beginnen met 
drinken 

(Van der Vorst, 2006).

• Regels zorgen dat kinderen later beginnen met 
drinken en minder zwaar drinken; ongeacht hun 
persoonlijkheid 

(Van der Vorst, 2007).

• Niet stellen van regels zorgt dat kinderen 
eerder beginnen met drinken, vooral bij 
degenen die genetisch gevoelig zijn voor 
alcohol (Van der Zwaluw et al., 2010)
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C. Middelengebruik ouders

Alcohol

• Hoe meer ouders drinken, hoe groter 
de kans dat kinderen eerder en meer 
drinken

• Alcoholmisbruik en verslaving 
ouders: kinderen ook

• Vaak sterkere effecten voor vaders



-9mnd 
- 4 4 -11 

Overgang middelbare school:

Ouders (in principe kinderen niet) 
voorbereiden op alcoholopvoeding, 

belang regels stellen

Intermediairs: school/GGD/ IVZ 

14-15 16-18 18+

Per fase andere thema’s



-9mnd 
- 4 4 -11 12-13 

Midden adolescentie:

Focus: voorbeeldgedrag, regels stellen, 
betrokkenheid

Intermediairs: school, CJG

16 -18 18 +
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PAS: preventie van alcoholgebruik 
onder scholieren

• Gebruikte methode: Informatie, vaardigheden 
en interactie

• Setting: School en thuis

• Dosering: 5*45 min (1 maand), booster sessie 
een jaar later, 3*ouderbijeenkomst + brochure 
nagestuurd

• Timing: Eerste 3 jaar middelbare school

• Alleen in combinatie effectief
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Effectiviteit

• Het drinken van alcohol werd uitgesteld 
(10, 22 en 34 maanden na nulmeting) en 
de intensiteit van drinken was lager op 15-
jarige leeftijd.

• Effectiever in risicovolle groepen (lager 
opleidingsniveau, meer externaliserend
gedrag, lagere zelfcontrole, tolerante 
ouders)

Koning, 2011



-9mnd 
- 4 4 -11 12-13 14-15

Late adolescentie:

Focus: afspraken maken, 
betrokkenheid, vroegsignalering

Intermediairs: school/GGD/IVZ

18-24



-9mnd 
- 4 4 -11 12-13 14-15 16-18

Vroege volwassenheid:

Focus: betrokkenheid, 
huisregels, vroegsignalering

Intermediairs: opleidingen, CJG, 
IVZ



• Boekje voor start ‘college’
• Klein effect op keuze om ook op college 

niet te drinken
• Positief effect op meisjes: minder 

drankjes per week
• Negatief effect op jongens: meer 

drankjes per week
• Mogelijk van belang dat vooral moeder 

interventie uitvoerde
• In combinatie met interventie voor 

de jongeren wel effectief voor M+V.

VS: Ouders van aankomend studenten



Alleen PAS-interventie is “effectief volgens 
goede aanwijzingen”

Goed onderbouwd, oa:
• Homeparty
• Kopopouders/gezinsinterventie KOP
• Haltafdoening alcohol
• Alcoholmatiging in de Achterhoek

Er zijn meer goed onderbouwde interventies 
met een belangrijke oudercomponent: oa
Triple P, DGSG.

NL: De CGL databank, 
ouderinterventies



• Voorbeelden: Guiding Good Choices en het 
‘Strengthening Families Program’ (SFP), 
Adolescent Transitions Program.

• Intensieve gezinsprogramma’s, vooral geschikt 
voor risico-gezinnen. Veelal niet alleen gericht op 
middelengebruik.

• Effectiever wanneer combi oudertraining, 
gezinsvaardigheidstraining en kindactiviteiten (Elliot et 
al., 2009).

• Effecten op verminderen en uitstel van 
alcoholgebruik, ook op langere termijn (Cuijpers et al., 

2006; Smit et al., 2008).

Andere effectieve interventies uit 
buitenland



• PAS ondanks aangetoonde 
kosteneffectiviteit beperkt ingezet

• Effecten ouderinterventies grootst bij 
risicogroepen, maar beperkte 
werving en behoud van deze 
doelgroepen

Implementatie knelpunten



• Implementatie
• Opvoedingsinterventies op maat 

(M/V, persoonlijkheidsprofielen)
• Ontwikkelen opvoed-interventies 

gericht op minder drinken?
– Stappen met ouders

Uitdagingen



• Samenhang in de normen en regels 
thuis en in de samenleving.

• Combi preventie, handhaving, 
regelgeving.

Binge drinken vergt bredere aanpak 



www.trimbos.nl/lokaal

Van theorie naar praktijk


