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Stellingen
Behorende bij het proefschrift:

Early detection and prevention of adolescent alcohol use
Parenting and psychosocial factors

Leenke Visser, 22 september 2014

1. Verschillende sociaal-demografische factoren voorspellen vroeg 
alcoholgebruik. (dit proefschrift)

2. Adolescenten met overbeschermende ouders hebben een verhoogd risico 
om regelmatig alcohol te gaan gebruiken. (dit proefschrift)

3. Adolescenten met meer zelfcontrole hebben minder risico op het 
ontwikkelen van alcoholmisbruik en op opeenstapeling van ongezond 
gedrag. (dit proefschrift) 

4. Verschillen in operationalisering van alcoholgebruik bemoeilijken onderzoek 
naar de samenhang tussen opvoeding en alcoholgebruik. (dit proefschrift) 

5. Informatie van de leerkracht voorspelt vroeg alcoholgebruik van 
kinderen relatief goed. Versterking van de samenwerking tussen 
Jeugdgezondheidszorg en leerkrachten ligt dan ook voor de hand. (dit 
proefschrift) 

6. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de sociale geneeskunde is veelal 
gericht op maatschappelijke invloeden; daardoor verandert het onderwerp 
van dit onderzoek met regelmaat.

7. Een nadeel van longitudinaal onderzoek is dat maatschappelijke 
veranderingen in de onderzoeksperiode het onderzoek naar beïnvloedende 
factoren bemoeilijken.

8. Bewustwording bij ouders over de mogelijke nadelige gevolgen van 
alcoholgebruik tijdens de adolescentie draagt bij aan het voorkomen dan 
wel beperken ervan.

9. Alhoewel alcoholgebruik tijdens de adolescentie vele negatieve 
consequenties kan hebben, kan het niet experimenteren met alcoholgebruik 
óók duiden op problemen.

10. De beste manier van leren is doceren.

11. Opgeven is iets anders dan falen.

12. De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de 
laatste twee groeien waar de eerste heerst. (Jan Ligthart)


