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Hersenen op sterk water

ONDERWEPEN:

1. Jonge drinkers
2. Hersenen
3. Wat te doen?



Percentage 15-16 jarige jongeren dat
! 10 dagen per maand drinkt

1999 2003
Denemarken 18% 13%

Finland   1%   2%
Zweden  2%   1%

Nederland 20% 25%
Belgie 20%
Duitsland 11%

Engeland 16% 17%
Ierland 16% 16%
Verenigde Staten   5%   5%



Veranderingen in drinkgedrag bij adolescenten

Maandelijkse dronkenschap in 1988 en 2003
bij 12-18 jarigen in Nederland

1988 2003
Jongens 15% 21%
 Meisjes 10% 21%

12-15 jarigen  drankgebruik laatste maand
1992 2003

Jongens 15% 21%
Meisjes 10% 21%



‘Binge drinken’: meer dan 3x in laatste 30 dagen

(Bron: IAS,UK; Jaar: 2003)

Binnen de groep van drinkers



Percentage probleemdrinkers onder 16 t/m 25 jarige
mannen en vrouwen
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!21 x per maand 4 of meer glazen en/of 
!1x per week 6 of meer glazen 



Zijn adolescenten kwetsbaarder voor
alcohol schade dan volwassenen?



Alcohol misbruik (verslaving) onder volwassen
(SAMHSA, 2004)

Leeftijd waarop drinken is begonnen 
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• Algemeen: elk jaar later beginnen verkleint alcohol misbruik op
latere leeftijd aanzienlijk.
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amygdala

Hersengebieden waar alcohol op aangrijpt

Beslissen

Emotie

Geheugen

Lekker vinden

Hippo-
campus



Adolescenten met extensief alcohol gebruik,
vergeleken met een controle groep….



• Verkleinde hippocampus (10-35%)
• Minder hersenactiviteit tijdens een geheugentaak

(Bron: De Bellis, 2000;Nagel, 2005)

Overmatige
gebruikers (14
personen)

Controles (17
personen)

Overmatige
gebruikers (12
personen)

Controles (24
personen)



• Minder hersenactiviteit tijdens een geheugentaak

Controle Drinker



Adolescentie is een
periode van
hersenontwikkeling

! Vroeger dacht men
dat
hersenontwikkeling
voorbij was na de
kinderjaren

! Het groeiproces is
echter niet compleet
voor je 24e!



Hersengebieden die in adolescenten kleiner
zijn dan in volwassen

(en dus nog moeten ontwikkelen…..)

voorkantachterkant



Prenatale hersenontwikkeling

• Substantiele toename in
grootte van de hersenen

• Enorme structuur-
veranderingen



NormalNormal FASFAS FASFAS

Foetaal Alcohol Syndroom: hersenen in doorsnede



Robinson et al. Synapse, 2002

Zelftoediening
van morfine

Controle

Alcohol?



Constructie-werk
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Gedurende
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adolescentie f.i systems involved in sensory

processing develop very early



motivatieemotieplanning

Op 24-jarige
leeftijd

physieke
coordinatie;
sensorische
informatie



• Slechte planning en besluitvorming
• Tendens om risico’s te nemen, impulsief

gedrag, experimenteren

> bijv. Alcohol opzoeken

• Sterk laten meespelen van gevoelens
> omgeving bevordert dit

• Weining toegankelijk voor rationele
argumenten

> dus: preventie richten op volwassen (bv ouders)

‘Consequenties van een nog niet
uit-ontwikkeld brein’



motivatieemotieplanning
Motor
coordinatie;
sensorische
informatie

motivatie

emotie

Motor
coordinatie;
sensorische
informatie

Verstoord door alcohol

planning



Conclusies uit de Biologie

• Alcohol beinvloedt de normale ontwikkeling en 
daarmee het nog te ontwikkelen volwassen gedrag

• Adolescentie is een fase van hersenontwikkeling

• Het adolescente brein is niet af --> adolescent gedrag

• Schade tijdens de ontwikkeling is veelal onomkeerbaar

• Adolescent gedrag --> experimenteren, impulsief handelen
(= ‘normaal!’)
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“Hoe en wanneer ik drink staat los van mijn kinderen”

Was dat maar waar…..



Zondagavond – voetbal kijken – gezellig – vader bier

Familie feestje – samen – eten - drinken

Oudejaarsavond – lang opblijven – oliebollen - champagne



“Ik heb geen invloed op mijn kind(eren)”

“Hun vrienden bepalen of ze beginnen
met drinken”



Invloed van leeftijdgenoten wordt overschat

Jaccard, Blanton, & Dodge (Dev Psych, 2005)

" Effect van drinkgedrag beste vriend op veranderingen in alcoholgebruik van
jongeren is marginaal

Poelen, Engels, et al. (Drug Alc Depend, 2006)

" Effect van drinkgedrag vrienden op beginnen en continueren van
alcoholgebruik is minimaal.

Hoeveel er gedronken wordt wel!



Wellicht de beste manier om vroege aanvang bij
adolescenten te voorkomen is:

• Stellen van duidelijke regels

• Zelf minder gaan drinken als ouder....
(Bijv. Darling et al., Addiction, 2003).



• Mag uw kind thuis een glas alcohol drinken als u thuis
bent?

• Mag uw kind op een feestje alcohol drinken met zijn of
haar vrienden?

• Mag uw kind in het weekend drinken?

Bewustwording: Zijn ouders bewust bezig
met kinderen en alcohol?



Wanneer jongeren nog niet drinken, kan regels stellen
(en vooral behouden!!!) ervoor zorgen dat jongeren niet
beginnen met drinken

dit geldt ook voor laat adolescenten (15-16 jaar)

onafhankelijk van de persoonlijkheid van het kind

Echter, wanneer ze al een regelmatig drinkpatroon
hebben, hebben regels niet veel effect meer.

Van der Vorst et al, 2006, 2007; Van der Zwaluw et al. 2008

Wanneer regels stellen?



Hoe streng zijn ouders eigenlijk?

Van der Vorst et al, 2007 Addictionn = 401



Regels voor twee kinderen…….

Van der Vorst et al, 2007 Addictionn = 401

15 13 1514 1716



"Ondersteunend (responsief, ondersteunend,
warm)

"Controlerend (supervisie, regels, afspraken)

Ondersteunend -> Geen effect op alcoholgebruik van
adolescenten

(Engels & Van der Vorst, 2003; Van der Vorst et al., 2006)

Controlerend -> Werkt preventief op experimenteer-
gedrag en veel drinken

(Engels & Van der Vorst, 2003; Van der Vorst et al., 2006)

Opvoedingsstijl

Van der Zwaluw et al. 2008



Conclusie voor preventie

• Ouders hebben invloed, en degenen die zich dit
vroegtijdig realiseren zijn effectiever

• Duidelijke regels stellen heeft effect op uitstel
van beginnen met drinken

• Niet eindeloos praten; wees duidelijk en stellig,
en op TIJD!!



“Ik leer mijn kinderen (12-13 jarigen) drinken zodat ze er
later verstandig mee om kunnen gaan”



1) Kinderen die vroeg beginnen hebben meer kans op
misbruik/afhankelijkheid later;

2) Ouders die veel drinken geven een slecht voorbeeld
aan hun kinderen;

3) Ouders die (veel) drinken durven geen regels te
stellen

Ouders (leraren) en regels zijn belangrijk!
Van der Vorst et al., 2006

Leeftijd waarop drinken is begonnen 
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Onderzoek zegt:  zeer onverstandig



• Voorlichten begin je in groep 7

• Praat vroeg met je kind

Huidige campagnes



"Kan averechts werken
(Ennett et al., 2001; Van Der Vorst, Engels et al., 2005)

"In sommige gevallen, wanneer ouders vaak met hun
kinderen over drinken praten, gaan kinderen juist vaker of
eerder drinken

Waarom?

Kinderen zijn te jong; ouders maken ze wakker
Sommige ouders kunnen er niet goed over praten, verkeerde
strategie
Stijging tot conflicten tussen ouders en kinderen, verwijdering

Onderzoek zegt:  (zeer) onverstandig!



•Controleren:
Bij het uitgaan (binnen en buiten) de pakkans 
vergroten voor jongeren en uitbaters.

Op scholen geen alcohol schenken. Aan niemand.

•Ouders:
Op het moment dat jongeren onder de 16 alcohol
drinken is het van belang om de ouders erbij te
betrekken (weten vaak van niets).

16 jaar en niet eerder

• Veel ouders ontbreekt de kennis
• Onderschatten drank ge/misbruik
• Hierdoor minder regels, amper afspraken



- beschikbaarheid
- naleving / wetgeving / verkoop
- prijs (happy hour?)
- leeftijd
- reclame

Rol (locale) politiek
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