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Wat weten Nederlanders over de gevolgen van alcoholgebruik voor de drinker zelf en 
anderen in de maatschappij? Het Trimbos-instituut deed in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar deze vraag.

In dit document worden de belangrijkste resultaten a.d.h.v. grafieken inzichtelijk gemaakt. 
Hierbij wordt ingegaan op de kennis over de (persoonlijke en maatschappelijke) gevolgen 
van alcohol, kennis over de adviesregels van de Gezondheidsraad, en de sociale druk 
omtrent alcoholgebruik.

Een uitgebreid rapport over dit onderzoek wordt op een later moment gepubliceerd.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Preventie-akkoord Problematisch 
Alcoholgebruik. Hierin zijn onder andere doelstellingen vastgelegd om de kennis over 
alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking te verhogen.
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Schadelijkheid 
 
Hoe schadelijk is het om één dag per week 5+ glazen alcohol te drinken? 

 
Van welke ziekten/klachten denkt u dat het risico wordt vergroot door overmatig 
alcoholgebruik? 
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Stelling: Alcoholgebruik door de man vóór de bevruchting vergroot de kans op 
een miskraam. 

 

 
Stelling: In een standaard wijnfles zitten zes standaardglazen wijn.   
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Stelling: Het drinken van twee glazen rode wijn per dag is gezond. 
 

 
 

Stelling: Kinderen die hun ouders zien drinken, gaan positiever over  
alcohol denken.   
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Adviesregels 
 

        Wat is het gezondheidsadvies, in aantal glazen per dag? 

 

 



Pagina 5 van 6 
 

Maatschappelijke effecten 
 

Gevolgen van alcohol voor de maatschappij: 

 
Gevolgen van alcohol voor de maatschappij: 
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Sociale druk 
 

Hoe makkelijk/moeilijk vindt u het om: Geen alcohol te drinken als vrienden wel 
drinken?  

 
Hoe makkelijk/moeilijk vindt u het om: Alcohol te weigeren als het wordt aangeboden? 
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