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Samenvatting 

Overmatig gebruik van alcohol in de adolescentie is in de meeste 
ontwikkelde landen een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Het 
is belangrijk zich bij het bestuderen van dit gedrag op adolescenten te 
richten, omdat belangrijke leefstijlpatronen tijdens deze periode van 
het leven worden vastgelegd. Overmatig drinken in de adolescentie is 
een belangrijke voorspeller van aan alcohol-gerelateerde problemen 
op volwassen leeftijd. Zulk gedrag leidt niet alleen tot afhankelijkheid 
van alcohol, maar ook tot chronische lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Ondanks de groeiende invloed 
van leeftijdsgenoten in de adolescentie, blijft de familie een factor met 
een sterke invloed op het gedrag en de ontwikkeling van de leefstijl van 
jongeren.

Het hoofddoel van dit proefschrift was om de relatie tussen 
overmatig drankgebruik gedurende de adolescentie en een aantal 
kenmerken van het gezinsleven te verkennen. De bijdragen van zowel 
de structurele kenmerken (gezinsstructuur, sociaal-economische positie) 
als psychosociale kenmerken (sociale steun, ouderlijk toezicht, ouder-
adolescent communicatie, gevoelens van adolescenten ten opzichte 
van ouders) bij overmatig drinken gedurende de adolescentie werden 
onderzocht. Een verder doel van dit proefschrift was om de bijdrage van 
andere factoren (persoonlijkheid, welzijn, vrijetijdsactiviteiten, en sociale 
steun van groepsgenoten) te verkennen. Gebaseerd op de doelen van dit 
proefschrift werden vijf onderzoeksvragen achtereenvolgens beantwoord 
wat betreft de verschillen in gezins-, sociale en persoonlijkheidskenmerken 
tussen adolescenten met drie patronen van alcoholgebruik (hoofdstuk 
3), het verband tussen de echtscheiding van de ouders en andere 
factoren en dronkenschap gedurende de adolescentie (hoofdstuk 4), het 
verband tussen risicovolle vrijetijdsbestedingen en ouderlijk toezicht, 
en dronkenschap gedurende de adolescentie (hoofdstuk 5), het verband 
tussen de structuur van het gezin en de kwaliteit van de ouder-adolescent 
communicatie enerzijds en dronkenschap en frequent alcoholgebruik 
anderzijds gedurende de adolescentie (hoofdstuk 6), en tenslotte het 
verband tussen echtscheiding van de ouders en dronkenschap gedurende 
de adolescentie en de bijdrage aan dit verband van de gevoelens van de 
adolescent ten opzichte van hun ouders (hoofdstuk 7). De antwoorden op 
deze onderzoeksvragen zijn beschreven in de hoofdstukken 3 tot 7.

In Hoofdstuk 1 wordt algemene informatie over overmatig 
alcoholgebruik bij adolescenten gegeven, over de belangrijkste dimensies 
van de gezinsomgeving (gezinsstructuur, sociaal-economische positie van 
het gezin, sociale steun vanuit het gezin, ouderlijk toezicht, ouder-adolescent 
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communicatie en gevoelens van adolescenten ten opzichte van ouders), 
en andere factoren die werden onderzocht (persoonlijkheidsfactoren, 
welzijn, invloed van groepsgenoten). Het doel van het onderzoek en de 
onderzoeksvragen worden geformuleerd alsmede een model van de 
bestudeerde variabelen.

Informatie over de opzet van de studie wordt gegeven in Hoofdstuk 
2. Het beschrijft twee steekproeven die zijn gebruikt in dit proefschrift. 
Het biedt verder een korte beschrijving van de meetinstrumenten en de 
gebruikte analysemethoden. 

In Hoofdstuk 3 worden drie groepen van jongeren met specifi eke 
patronen van alcoholgebruik (geheelonthouder, gebruiker, en de 
overmatige drinker) vergeleken met betrekking tot persoonlijkheidsfactoren 
(extraversie, gevoel van eigenwaarde, en agressie), gezinsfactoren (sociaal-
economische positie, gezinsstructuur), sociale steun van het gezin en van 
vrienden, en welzijn. De resultaten laten signifi cante verschillen zien 
tussen de geheelonthouders, de gebruikers en de overmatige drinkers - 
een riskant alcoholgebruik was meer waarschijnlijk onder adolescenten 
van gescheiden ouders, met een hogere sociaal-economische positie, 
hogere scores wat betreft ervaren sociale steun van vrienden, extraversie, 
een negatief zelfbeeld en agressie, en lagere scores wat betreft sociale 
steun van het gezin en wat betreft welzijn.

Hoofdstuk 4 richt zich op gezinsfactoren. Het verband tussen 
echtscheiding van de ouders en dronkenschap gedurende de adolescentie 
en de bijdrage van sociaal-economische positie, gezinsstructuur, sociale 
steun vanuit het gezin en welzijn worden verkend. De bevindingen zijn 
dat echtscheiding van de ouders een langdurige invloed op overmatig 
drankgebruik gedurende de adolescentie heeft. Echtscheiding verhoogt de 
kans op dronkenschap onder jongeren. Dit effect bleef statistisch signifi cant 
na het toevoegen van de andere genoemde factoren. Voorts kunnen een 
hoog opleidingsniveau van de ouders, een hoog welvaartsniveau van 
het gezin, een laag niveau van sociale steun vanuit het gezin, en een 
laag niveau van psychisch welbevinden de kans op dronkenschap onder 
jongeren verhogen.

In Hoofdstuk 5 worden de vrijetijdsactiviteiten van adolescenten en 
ouderlijk toezicht op hen behandeld, en het verband ervan met overmatig 
drankgebruik gedurende de adolescentie. De resultaten laten zien dat 
de deelname aan risicovolle activiteiten de kans op dronkenschap onder 
jongeren deed toenemen. Dit effect bleef statistisch signifi cant ook na de 
toevoeging van het ouderlijk toezicht aan het model. Bovendien verhoogde 
een laag niveau van toezicht door de moeder de kans op dronkenschap. 
Binnen de groep van ‘risicovolle deelnemers’ (jongeren die deelname aan 
ten minste een van de drie risicovolle activiteiten dagelijks of meerdere 
keren per week opgaven) scoorden degenen die meldden dat ze dronken 
waren geweest signifi cant lager wat betreft het toezicht van de moeder 
vergeleken met degenen die dat niet waren geweest.
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In Hoofdstuk 6 wordt de rol van de gezinsstructuur en de kwaliteit 
van de communicatie met de ouders onderzocht met betrekking tot twee 
patronen van adolescent alcoholgebruik (frequent alcoholgebruik en 
dronkenschap ooit gedurende het leven). Uit de resultaten blijkt dat een 
onvolledig gezin en moeilijke communicatie met beide ouders de kans op 
zowel dronkenschap als frequent alcoholgebruik onder jongeren verhoogt 
indien alleen de ruwe effecten van deze variabelen worden beoordeeld. 
Bij de beoordeling van de wederzijds gecorrigeerde effecten hadden alle 
variabelen een statistisch signifi cant verband met dronkenschap, en met 
frequent alcoholgebruik, uitgezonderd de communicatie met de vader. 
Bovendien verhoogde het mannelijk geslacht en een hogere leeftijd de 
kans op zowel dronkenschap en frequent alcoholgebruik.

In Hoofdstuk 7 wordt het verband tussen de echtscheiding van de 
ouders en dronkenschap gedurende de adolescentie nogmaals onderzocht. 
Daarbij wordt ook de bijdrage van de gevoelens van de adolescent naar diens 
ouders met betrekking tot dit verband verkend. Echtscheiding verhoogt 
de kans op dronkenschap onder jongeren. Dit effect bleef statistisch 
signifi cant, zelfs na het toevoegen van twee dimensies van de gevoelens 
van de adolescent naar de moeder (positieve en negatieve gevoelens) aan 
de analyse, terwijl beide dimensies (positieve en negatieve gevoelens 
naar de moeder) verband hielden met dronkenschap. Toevoeging van de 
dimensies van de gevoelens van de adolescent naar de vader (positieve en 
negatieve gevoelens) aan de analyse deed het verband tussen scheiding 
van de ouders en dronkenschap gedurende de adolescentie dalen. Beide 
dimensies (positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van de vader) 
hingen samen met dronkenschap gedurende de adolescentie.

Ten slotte worden in Hoofdstuk 8 de belangrijkste bevindingen 
samengevat en besproken in de context van de theoretische achtergrond. 
Vervolgens worden de sterke punten en beperkingen van het onderzoek 
besproken en de mogelijke implicaties voor toekomstig onderzoek en voor 
de volksgezondheidspraktijk geschetst.

Inzicht in de factoren die van invloed zijn op overmatig 
alcoholgebruik gedurende de adolescentie, en in de mechanismen die 
dat gebruik beìnvloeden is van belang voor de preventie van overmatig 
alcoholgebruik. De bevindingen van deze studie ondersteunen het belang 
van de context van het gezin wat betreft dit risicogedrag van adolescenten. 
De negatieve impact van een echtscheiding van de ouders (of het deel 
uitmaken van een onvolledige familie) op overmatig drinken gedurende 
de adolescentie is relatief goed bekend uit een aantal studies. Echter, uit 
de bevindingen van dit proefschrift blijkt dat andere aspecten van het 
gezinsleven en de ouder-adolescent relatie ook aan dat gedrag bijdragen. 
Dit kan extra aangrijpingspunten bieden om de negatieve effecten van 
een echtscheiding op het gezondheidsgedrag van adolescenten te doen 
afnemen. 
 



 




