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Alcohol
1. Drinkt u alcohol?
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In het weekend of soms een wijntje s avonds
Soms is toch ook ja....
Soms bij het eten een glas wijn of gewoon voor de gezelligheid.
Soms een wijntje. gemiddeld 1 per week en soms een jenevertje voor het slapen
Het mag geen naam hebben, misschien maximaal 5 keer per jaar een wijntje, in principe
eigenlijk nooit dus, of heel soms.
Ik drink geen alcohol omdat dit niet toegestaan is i.v.m. de medicatie die ik dagelijks
gebruik.
Nooit heb het geprobeerd toen ik jong was(16) maar vond het vies dus nooit meer
gedaan ben 57 nu!
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1.1 Waarom drinkt u alcohol?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




als er iets te vieren valt
op vakantie
zomaar

1.2 Waar drinkt u voornamelijk alcohol?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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feestje
Bij een etentje buiten de deur
Bij familie
etentje of feest
feestje
koor
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na het wandelen
restaurant (5x)
Restaurant
uit eten en vakantie
uitgaan etentje
Wisselend

De combinatie jongeren & alcohol gaat niet altijd samen.

2. Hoe kan volgens u het overmatig
alcoholgebruik onder jongeren worden
tegengegaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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2.1 Er is geen sprake van
overmatig alcoholgebruik
onder jongeren
2.2 Meer voorlichting op
scholen
2.3 Verhoog de prijzen van
alcohol
2.4 De politie moet harder
optreden
2.5 De horeca moet stoppen
met het schenken van
alcohol aan dronken
jongeren
2.6 Leeftijd om alcohol te
consumeren moet nog
verder omhoog
2.7 Anders
2.8 Weet niet
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Anders, namelijk:













ook de ouders
verbod opheffen
alcohol mag mits normaal gebruik in het weekend
Alcohol verbod sportcantines beter controleren
alcoholgebruik moet minder normaal worden. Dus ook grenzen van ouders en voorbeeldgedrag
ouders
Alcoholverbod terug naar 16 jaar. Iets wat verboden is is namelijk des te aantrekkelijker.
Horecaprijzen naar beneden zodat indrinken niet nodig is thuis. .
Beseffen dat de leeftijdsverhoging geen resultaat oplevert. Verlagen naar 16, en de
verantwoordelijkheid duidelijk bij de ouders leggen. Alcoholvergiftiging van een minderjarige?boete voor de ouders.
betere controle
Betere opvoeding door de ouders
bier vrij geven en sterke drank verbieden. Coma drinker wordt je niet van bier, hooguit beroerd
Bier wijn vanaf 16jaar sterkedrank en snotjes vanaf 21 jaar
Dat gaat niet. Maar je kunt ze wel wegwijs maken betreffende hersenbeschadiging.
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de leeftijd voor jongeren moet gewoon weer 16 worden. Dan kunnen ze naar het café, waar ze
onder vrienden zijn. Drinken daar bier. De socilae controle is dan groter en jongeren worden
door ouderen aangesproken als ze dreigen te veel te drinken. |Nu gaa ze thuis indrinken met de
nodige shotjes en andere sterke drank en de controle is compleet weg. Dus laat jongeren een
pilsje drinken en dan gebeurt het in het zicht van. Anders gewoon stiekum. Dit is een leeftijd
waarop ze vrienden maken dus laat het is wat vrijer. Maar verbiedt dan wel om sterke alcohol te
schenken in het café voor jongeren.
de ouders het is hun plicht er voor te zorgen dat overmatige alcohol te bespreken en zeker niet
op jonge leeftijd beginnen geef het voorbeeld drink zelf niet of weinig of niet in bij zijn van de
kinderen anders wordt het normaal
De ouders moeten kinderen daarin opvoeden
de ouders moeten ook het goede voorbeeld geven. Die drinken nl ook nog erg veel
de ouders voorlichting geven
de verantwoordelijkheid ligt voor het grootste deel bij de ouders. Zo lang zij het goedkeuren dat
jongeren thuis indrinken , zal het probleem blijven bestaan.
Duidelijker regels door ouders, in combinatie met wetgeving en handhaving in openbare
gelegenheden.
een biertje mag, maar de beheersing van de jongeren zelf vind ik hier het probleem.Het
overmatig alcoholgebruik ligt bij jongeren aan groepsdruk, geen discipline, geen grenzen.
eerder sluiten
eerdersluitencafe's
En thuis kan er ook aan meehelpen van hoe en wat
er zpt overal een reden aan te hoge leeftijd, andere redene
goed voorbeeld van ouders
Het begint denk ik vaak thuis, voorbeeldfuntie ouders en openheid
het verhogen van de miniumleeftijd voor alcoholgebruik heeft het drugsgebruik met meer dan
25% doen toenemen!!
ik vind ook dat de ouders hier een grote rol in hebben. Zij kunnen ook voorlichting geven en
regels/grenzen aangeven.
invloed van ouders op jongeren
kinderen zelf een boete geven als ze alcohol drinken onder de 16 en niet alleen de cafehouder
kroegen eerder dicht
Laag alcoholpercentage leeftijd 16 jaar, borrels naar 21
leeftijd naar 16 jaar voor bier en wijn en voor sterkere alcoholische dranken naar 18 jaar
leeftijd omlaag nu word er veel thuis ingedronken
leeftijd terug naar 16
Leeftijdsgrens voor sterke drank en shotjes omhoog
meer aandacht aan schenken in ons dagelijkse leven thuis maar ook op de tv, krant, e.d
meer voorlichting aan ouders. Ouders moeten meer besef krijgen van het slechte van alcohol!
Meer voorlichting door ouders
Mogelijk speelt alcohol in combinatie met drugs een grotere rol waardoor het ook de moeite
waard is om dat onderwerp mee te nemen in de gehele aanpak.
Nee
Niet allremaal regeltjes en wetten maken laat jeugd zelf haar verantwoordelijkheid nemen ( een
snoeje weghalen is ook lekkerder dan er een krijgen )
opvoeding
Opvoeding
opvoeding ouders
Ouders beter inlichten en aansporen om het binnen de perken te houden
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ouders beter opletten
ouders blijven communiceren over wat alcohol met je kan doen
Ouders die een goed voorbeeld geven en afspraken maken met hun kinderen zal wel helpen....
Ouders hebben belangrijke rol
Ouders hun verantwoordelijkheid laten nemen!
Ouders moeten verantwoordelijkheid nemen.
ouders verantwoordelijk maken voor de gevolgen en niet de maatschappij
probeer te zorgen dat het zgn indrinken stopt
rol van ouders
sluitingstijd 12.00 uur
Sterkere rol voor de ouders.
stop alcoholreclame
teveel alcohol is niet stoer. dat moeten de volwassenen ook niet aanmoedigen
Thuis aandacht aan besteden
thuis geen alc verstrekken voor het stappen en gevaren bespeken
thuis in gesprek gaan met kinderen
Vaker confronteren met de gevolgen en laten opdraaien voor de kosten
verantwoording van ouders
Volgens mij werkt het bovenstaande allemaal niet; mensen leren van de fouten die ze maken
Voorlichting aan ouders over de gevaren voor hun kinderen
Voorlichting van de ouders
zelf als ouders het goede voorbeeld geven.
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