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1. Actuele stand van zaken
Jeugd en Alcohol. De actuele stand van zaken rondom dit
thema in Zeeland, ook met betrekking tot benoemde problematiek als comazuipen, alcoholgebruik beneden de 16
jaar, etc. Is het überhaupt een probleem in Zeeland? Hoe
staat Zeeland in verhouding tot Nederland in deze?

1.1 Jeugd en alcohol algemeen
Nederlandse jongeren staan in Europa in de top 3 wat hun
alcoholgebruik betreft. Daarbij gelden de afgelopen jaren
de volgende problemen:
Jongeren gebruiken steeds vroeger
In groep 7 en 8 van de basisschool heeft ruim een derde
(36%) van de leerlingen ooit alcohol gedronken. Op
12-jarige leeftijd heeft ruim de helft (56%) van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaring met alcohol.
Op 14-jarige leeftijd neemt dit toe tot 81%. Vanaf 15 jaar
neemt dit percentage geleidelijk toe tot 95% op 17-18
jarige leeftijd.
Jongeren gebruiken steeds vaker
Onder de drinkende jongeren van 12-18 jaar heeft bijna
de helft (48%) de afgelopen maand 3 tot 10 keer alcohol
gedronken, en 12% zelfs meer dan 10 keer. 40% heeft één
of twee keer alcohol gedronken.
Jongeren gebruiken steeds meer
56% van de 15-jarige drinkende jongens drinkt in een
weekend gemiddeld tenminste 5 glazen per keer, 30%
drinkt 11 glazen of meer in een weekend en 13% drinkt
21 glazen of meer. 48% van de 15-jarige meisjes drinkt in
een weekend gemiddeld tenminste 5 glazen, 19% drinkt
11 glazen of meer in een weekend.
(Trimbos-instituut)
Toch is in 2008 er voor het eerst sprake van een lichte
kentering in deze ontwikkeling, en lijken de cijfers van het
alcoholgebruik, althans die van de toename ervan onder
jongeren, iets af te nemen. Minder jongeren drinken en ze

drinken ook iets minder. Tegelijkertijd echter neemt de problematiek onder de drinkende jeugd toe: zo is het aantal
gevallen van “comazuipen” sinds 2006 explosief gestegen.

1.2 Alcohol en jeugd in Zeeland
Algemeen
De problematiek rondom alcohol en jeugd is in Zeeland vergelijkbaar ernstig met die in de rest van het land: jongeren
drinken steeds jonger, ze drinken veel en vaak.
Dit wordt met name duidelijk op grond van ervaringen
van vele betrokken instanties. Er is geen registratiesysteem
rondom alcohol en jeugd in Zeeland, dus inzicht op grond
van harde cijfers is nauwelijks te geven. Qua registratie
is er alleen de jeugdmonitor Zeeland. Over het algemeen
geldt in Zeeland, net als in de rest van het land, dat de
problematiek van alcohol en jeugd iets meer geldt op “het
platteland” dan in de Zeeuwse steden.
Wel komt in de steden aanmerkelijk meer combigebruik
voor als probleem, dus de combinatie van alcohol en drugs.
Op het platteland spelen meer het indrinken en thuisdrinken en de illegale zuipketen. In de steden is alcohol en
jeugd meer gerelateerd aan de horeca, simpelweg omdat
daar meer horeca voorhanden is.
Alcohol en jongeren onder de 16 jaar
Ook in Zeeland is de verschuiving in leeftijd naar beneden
toe een punt van aandacht en zorg. Jongeren drinken ook
in Zeeland steeds op jongere leeftijd alcohol.
Landelijke graadmeter voor het alcoholgebruik onder
jongeren is het alcoholgebruik onder 14/15-jarigen, de
“derdeklassers”, zij zijn hier ook als graadmeter gebruikt.
Zie de Jeugdmonitor Zeeland: in Zeeland heeft 65% van de
14/15-jarigen in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken.
Landelijk is dit percentage bij 15-jarigen 69%. Ongeveer
drie op de tien jongeren, die wel eens alcohol drinken,

7

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland

drinkt alcohol op een doordeweekse dag (31%), maar
meestal gebeurt dit in het weekend (88%). Iets meer dan
een kwart (27%) van alle Zeeuwse derdeklassers zegt in
de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten te zijn
geweest.
8 van de 10 jongeren (80%) in klas drie in Zeeland heeft
wel eens alcohol gedronken. Dat geldt voor zowel jongens
als meisjes. Jongens drinken vaker bier en sterke drank
terwijl meisjes vaker mixdrankjes of wijn drinken. Deze cijfers komen overeen met de landelijke cijfers. Leerlingen op
vmbo en havo drinken vaker alcohol dan leerlingen op het
vso en vwo (84 - 73%).
In Zeeuws-Vlaanderen hebben meer jongeren wel eens
alcohol gedronken (83%) dan op Walcheren (79%). Het
cijfer van de Oosterschelderegio zit daar tussenin (80%).
Vergelijk van gemeenten laat zien dat in Hulst jongeren
vaker wel eens alcohol hebben gedronken (86%) en in de
gemeente Goes wat minder (73%).
Ongeveer drie op de tien jongeren die wel eens alcohol
drinken, drinken alcohol op een doordeweekse dag, de
meerderheid drinkt in het weekend. 8% van deze jongeren
drinkt alle drie de weekenddagen, 32% drinkt op één van
de weekenddagen, 52% van de jongeren drinkt thuis.

1.3 Schadelijk alcoholgebruik
Een maatstaf voor schadelijk alcoholgebruik is het zogenaamde bingedrinken. Dat staat voor het drinken van een
bepaald aantal glazen in een korte tijd. Twee maatstaven:
vijf of meer alcoholhoudende drankjes bij één gelegenheid
en elf of meer glazen in het weekend.
5 glazen of meer
Landelijk is 78% van de 15-jarigen die in de afgelopen
vier weken alcohol heeft gedronken een binge-drinker. In
Zeeland is dit percentage onder de 14-15 jarige drinkers
67%. Van alle 14-15 jarigen is iets minder dan de helft
(45%) een bingedrinker, wat overeenkomt met de landelijke cijfers. In de gemeente Hulst is dit percentage 54%, in
de gemeente Sluis 52%.
Bijna één op de vijf (19%) Zeeuwse derdeklassers is zich in
de voorgaande vier weken zelfs meer dan twee keer te buiten gegaan aan deze vorm van bingedrinken. Meer jongens
dan meisjes doen dat (23-16%), meer vmbo-leerlingen dan
anderen (25-14%). In de gemeente Veere komt deze vorm
van bingedrinken het vaakst voor.
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Als we bingedrinken afzetten tegen het totaal aantal jongeren per gemeente, dan geeft dat het volgend beeld:
Gemeente

Meer dan 2
keer minimaal
5 glazen in vier
weken

11 Glazen of
meer op 1 of
meer weekenddagen in vier
weken

Borsele

19%

7%

Goes

14%

5%

Hulst

23%

7%

Kapelle

10%

2%

Middelburg

16%

10%

Noord-Beveland

17%

10%

Reimerswaal

16%

5%

SchouwenDuiveland

22%

8%

Sluis

22%

11%

Terneuzen

19%

10%

Tholen

19%

8%

Veere

32%

17%

Vlissingen

20%

9%

11 glazen of meer
Bijna 10% van de derdeklassers in Zeeland drinkt 11 of
meer glazen op een weekenddag. Jongens vaker dan
meisjes (12-5%). Van de jongeren die 11 of meer glazen
op een weekenddag drinkt, drinkt 39% alle drie (vrijdag,
zaterdag en zondag) de weekenddagen en 42% twee
weekenddagen.
In de Oosterschelderegio drinken 6% van de jongeren 11
glazen of meer op één weekenddag, in Zeeuw-Vlaanderen
is dat 9% en op Walcheren 11%. De gemeente Veere
scoort hierin met 17% het hoogst.
Dronken
Landelijk is 43% van de jongeren van 15 jaar wel eens
dronken of aangeschoten geweest. In Zeeland is dat 53%.
In Zeeuws-Vlaanderen is dat 58%, Oosterschelderegio
50% en Walcheren 51%. Hierin is een relatie met het
onderwijstype te vinden: vmbo-leerlingen scoren hoger
dan anderen.
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1.4. Bereikbaarheid van alcohol 		
voor jongeren
Jongeren onder de zestien kunnen relatief makkelijk
beschikken over alcohol. Landelijk is dat zo en in Zeeland
niet anders. De meeste jongeren (Jeugdmonitor, Scoop)
geven aan thuis of bij anderen thuis te drinken, waar dus
alcohol voorhanden is. En waar ouders aanwezig zouden
kunnen zijn.
Maar ook buiten de deur is alcohol beschikbaar. Voorbeeld:
van de Veerse jeugd van 14/15 jaar drinkt 58% alcohol
in de discotheek, en 45% in het café. En dat terwijl in
dergelijke horecagelegenheden geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder de zestien jaar (zie ook:
Gezondheidsmonitor GGD Zeeland).

1.5 Zuipketen
Een ontwikkeling met betrekking tot alcoholgebruik bij
jongeren is de toename van zogenaamde ‘keten’.
Met keten worden schuren, caravans, keten en hokken
bedoeld waar jongeren (circa 13 tot 23 jaar) samenkomen voor de gezelligheid en om te drinken. Het aantal
van deze locaties is de laatste tien jaar sterk toegenomen.
In Nederland zijn naar schatting 1.500 keten. Landelijk
bezoekt 11% van de jongeren (13-17 jaar) wel eens een
keet. Het alcoholgebruik (voornamelijk bier) in dergelijke keten is zorgwekkend hoog. De jongeren geven aan
gemiddeld een half kratje bier per avond te consumeren.
De prijs voor een flesje bier ligt in een keet aanzienlijk lager
dan in de horeca. Leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking
worden niet gehanteerd (De Hollander et al., 2006).
Politie en horeca in Zeeland geven aan dat het probleem
van de zuipketen hier waarschijnlijk net zo groot is als in de
rest van Nederland. Harde cijfers zijn er niet.

1.6 Comazuipen
Niet alleen in het weekend, maar ook door de week
worden kinderen tussen de 12 en 15 jaar met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. De meesten
van hen zijn in coma geraakt.Coma-zuipen komt overal in
Nederland voor, en in alle sociale klassen.
Al enige jaren is sprake van een toenemend alcoholgebruik
onder jongeren. Ze beginnen op steeds jongere leeftijd met
drinken, en drinken ook steeds meer.
Jongeren tussen 10 en 15 jaar worden sinds 2000 zes
keer zo vaak behandeld voor een alcoholvergiftiging.
Ziekenhuizen ontvangen elke dag een tot twee slachtoffers
tussen de 10 en 20 jaar met een alcoholvergiftiging. Het
totaalaantal behandelingen steeg de afgelopen jaren met

126 procent. In 2007 zijn 320 jongeren tussen de 12 en 17
jaar met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen.
De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 14 en 15 jaar. (St.
Alcoholpreventie). De kinderen die zijn opgenomen met
een alcoholvergiftiging, hebben naast bier en wijn in maar
liefst 67 procent van de gevallen ook sterke drank als whisky, tequila en likeur gedronken. Zij hebben dan ongeveer
acht tot tien glazen alcohol op. Opvallend is dat er geen
regionale verschillen zijn of verschillen in opleidingsniveau:
verspreid over Nederland drinken jongeren zich overal net
zo vaak in coma.
Overigens worden niet alle jongeren met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. In de registratie zijn
kinderen die door een huisarts zijn behandeld niet meegeteld. Hierdoor is in werkelijkheid het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren hoger. In Zeeland zijn in 2007
7 jongeren met een alcoholvergiftiging opgenomen in het
ziekenhuis, het aantal voor 2008 is nog niet bekend maar
zal naar verwachting hoger liggen.

1.7 Indrinken
Indrinken is het drinken van alcohol al voordat men gaat
“stappen”. Dit kan thuis, op straat, in een keet, bij vrienden
en ook in de horeca zelf (door middel van prijsacties). Het
gebeurt vooral op straat, op hangplekken.
Landelijke cijfers:
De helft van degenen die alcohol drinken ((13-17 jaar)
drinkt wel eens in vóór het uitgaan. 61% doet dit thuis,
65% bij vrienden.
Per leeftijdsgroep verschillen de percentages ‘indrinkers’:
-- 26% van de 13-jarige uitgaande drinkers (ofwel 1,5%
van alle 13 jarigen);
-- 41% van de 14/15-jarige uitgaande drinkers (ofwel
12% van alle 14/15 jarigen);
-- 56% van de 16/17-jarige uitgaande drinkers (ofwel
39% van alle 16/17 jarigen).
Er is geen indicatie dat Zeeland afwijkt van dit beeld.

1.8 Vakantie drinkers
Uiteraard heeft Zeeland meer dan gemiddeld van doen met
zogenaamde “vakantiedrinkers”, niet-Zeeuwse jongeren
die zich op vakantie in Zeeland te buiten gaan aan alcohol.
Een groep die aandacht vraagt maar waarover geen cijfers
voorhanden zijn. Onderzoek van het Trimbos-instituut laat
zien dat 80% van de jongens en 50% van de meisjes op
zo’n vakantie elke dag alcohol drinkt. Jongens drinken
gemiddeld 17 glazen en meisjes 7.
“Zomer op Schouwen betekent voor de meeste jongeren
alcohol, slapen, alcohol, slapen enzovoorts. Daar komen ze
voor” (website horeca). Betrokkenen geven aan dat dit ook
invloed heeft op de Zeeuwse jongeren.
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2. Zeeuwse initiatieven
Welke Zeeuwse initiatieven lopen er momenteel of
staan er op de rol bij welke partners ter behandeling
van dit thema?
Uiteraard geldt het thema jeugd en alcohol al langere tijd
als aandachtspunt binnen vele betrokken organisaties en is
onderdeel van hun regulier ondersteuningsaanbod, zoals
binnen het jongerenwerk of bij Emergis. Daar gebeurt in
feite al bijzonder veel als onderdeel van de reguliere organisatie.

--

--

-Alcohol en jeugd wordt in Zeeland in toenemende mate
meegenomen als belangrijk speerpunt binnen het bredere kader van genotmiddelengebruik. Ook is het vaak
een belangrijk onderdeel van bredere beleidskaders, zoals
gezondheidszorg, jeugdbeleid, veiligheidsbeleid of preventie.
Tenslotte wordt er bij dit thema meer en meer gekeken
naar een brede en integrale benadering vanuit verschillende
beleidsterreinen en in samenwerking met verschillende
organisaties.
Preventie blijft daarbij het uitgangspunt, gericht op de vier
velden: onderwijs, gezin, vrije tijd en werk.
Daarbij gaat het om vier hoofdvormen van preventie: universeel, selectief, geïndiceerd en zorggericht.

--

--

--

In februari 2009 zijn in Zeeland de volgende initiatieven
bekend:
Bij maatschappelijke organisaties:
-- de politie Zeeland wil nulmetingen gaan uitvoeren
van promillage alcohol bij jongeren, voor en na het
uitgaan.
-- sociaal-cultureel werkers, jongerenraden en jongerenwerkers zien Zeeland breed alcoholgebruik onder jongeren meer en meer als onderdeel van hun werkzaamheden, wat op korte termijn vraagt om trainingen en
scholing rondom alcohol en middelengebruik.

--

ROVZ start in het najaar 2009 verkeerscampagnes
rondom drugsgebruik en alcoholgebruik in combinatie met verkeersdeelname. Dit als onderdeel van het
regionaal werkplan verkeersveiligheid Zeeland 2009,
waarbinnen alcohol en drugs in relatie tot en verkeersdeelname extra aandacht krijgt.
Indigo gaat in Zeeland de landelijke voorlichtingalcoholcampagne 2009 uitvoeren, welke is gericht op
het gebruik van alcohol in sportkantines en bij sportverenigingen.
binnen de Task Force Jeugd Zeeland is alcohol en jeugd
één van de aandachtspunten, met name waar het gaat
om signalering.
de bezoeken van de CdK aan de Zeeuwse gemeenten
in 2009 staan in het teken van Jeugd en Veiligheid,
waaronder alcoholgebruik, gerelateerd aan veiligheid
in met name het uitgaansleven.
qua voorlichting op scholen loopt een groot 3-jarig
project, aangeboden aan alle scholen in Zeeland:
”Gezonde school en genotsmiddelen”.
mogelijke voortzetting van het 3-jarig project alcohol- en drugspreventie binnen scholen en jongerenwerk in West-Zeeuws-Vlaanderen. Over voortzetting
wordt momenteel gesproken. Dit project was een
samenwerkingsproject van de Stichting Welzijn WestZeeuwsch-Vlaanderen, het Zeeuws Consultatiebureau
voor Alcohol en Drugs, Indigo en de GGD-Zeeland en
werd gesubsidieerd door de gemeente Sluis. Dit project was gericht op het bewegen van instellingen en
organisaties tot het structureel aandacht besteden aan
alcohol- en drugspreventie aan jongeren.
in de gemeenten Hulst en Terneuzen wordt het
genoemde project “Alcohol en Drugspreventie” vanuit West- Zeeuws-Vlaanderen vanaf 2008 succesvol
uitgevoerd. In Hulst door Emergis, in Terneuzen door
de Stichting Jeugd en Jongerenwerk, in samenwerking met anderen, op vergelijkbare wijze als in WestZeeuws-Vlaanderen.
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Bij gemeenten:
-- Oosterschelderegio: meerjarenprogramma preventie
middelengebruik voor de periode 2009-2013, verder
in te vullen en te ontwikkelen in 2009. Focus op alcoholgebruik, ook van jongeren, als onderdeel van een
integraal genotmiddelenbeleid. Het gaat hier om een
regionale en integrale preventie-aanpak waarbij naast
de beleidsterreinen Zorg/welzijn ook integrale veiligheid, regelgeving en handhaving nauw betrokken zijn.
Daarnaast worden ook jeugd en onderwijs betrokken.
Men wil het programma koppelen aan het integraal
veiligheidsbeleid. Na vaststelling van de regionale
kaders kan en zal iedere betrokken gemeente dit verder invullen en prioriteren. Het meerjarenprogramma
preventie middelengebruik wordt in 2009 opgenomen
in de nota regionaal gezondheidsbeleid.
-- De gemeente Veere voert momenteel het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning ”Investeren in
Veere 2008-2009”’uit. Daarin staan 6 vraagstukken
benoemd, waarvan maatschappij en alcohol er één
is. Ingezet wordt op een actief beleid van aanpak
van overlast en andere problematiek rondom alcohol,
voorlichting en handhaving. Men wil paal en perk
stellen aan alcoholgebruik door jongeren onder de
16 jaar. Als de horeca daar zelf niet in slaagt, mogen
die jongeren de cafés en discotheken niet meer in.
Scholen krijgen de mogelijkheid een lespakket aan te
schaffen. De gemeente heeft ook allerlei projecten en
voorlichtingsavonden op stapel staan in de dorpen.
Daarbij zijn onder meer de Stichting Welzijn Veere,
de GGD, Emergis, politie, justitie en maatschappelijke
organisaties betrokken
-- In 2006 is voor de gemeente Reimerswaal een jeugdmonitor uitgevoerd over alcoholgebruik en jeugd.
Mede naar aanleiding daarvan is de projectgroep
Alcohol en Jeugd gestart, die is omgezet in een
gemeentelijke werkgroep. Deze werkgroep richt zich
met name op afstemming, overleg (oa met handhavingsinstanties) en preventie door voorlichting aan
jongeren en ouders.
-- Walcheren: in het schooljaar 2007/2008 is op
Walcheren het preventieprogramma “Gezonde school
en genotsmiddelen”, op aangeven van de betreffende
gemeenten, zeer breed aangeboden aan alle scholen
van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
-- Gemeente Middelburg: In april 2007 heeft de gemeenteraad van Middelburg de nota ‘Opgroeien in balans’
vastgesteld. Deze kadernota is het vertrekpunt voor
het ontwikkelen van effectief beleid op het gebied van
jeugd en onderwijs.
-- Gemeente Vlissingen: verschenen is de integrale nota
jeugdbeleid gemeente Vlissingen 2009-2012, waarin
aanpak van alcohol- en genotmiddelengebruik als één
van de 27 beleidsdoelstellingen is opgenomen. Kern
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--

zijn vijf thema’s: gezond opgroeien, goed voorbereid
op de toekomst, veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en maatschappelijke participatie. Jaarlijks wordt
een concreet werkplan opgesteld dat in samenwerking met betrokken instanties wordt uitgevoerd. De
gemeente Vlissingen wil graag in breder regionaal of
zeeuws-breed verband de problematiek van alcohol en
jeugd aanpakken.
Zeeuws-Vlaanderen: verschenen is de Nota Regionaal
Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2009-2012.
Hierin hebben de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zes
speerpunten benoemd die de komende jaren de aandacht vragen. Eén daarvan is overmatig alcoholgebruik,
ook door jongeren. De nota wordt begin 2009 verder
uitgewerkt en geconcretiseerd. Aandachtspunten zijn:
alcohol in sportkantines, alcoholgebruik onder de 16
jaar, voortzetting van het programma van Gezonde
School en genotmiddelen. Men is voornemens in 2009
een regionale bijeenkomst rondom alcohol en jeugd te
organiseren.
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Geraadpleegde bronnen
Geraadpleegde instanties:
-- Emergis verslavingszorg
-- Indigo
-- Gemeente Goes
-- Gemeente Reimerswaal
-- GGD Zeeland
-- Politie Zeeland
-- Scoop Zeeland
-- SMWO
-- St. Alcohol Preventie
-- SWVO
-- St. Welzijn West-ZVL
Geraadpleegde literatuur:
-- Alcohol en jongeren, inventarisaties van het Trimbos-instituut
-- Beleidsbrief alcohol en jeugd van het Ministerie van VWS
-- Diverse artikelen PZC, NRC-Handelsblad, Volkskrant
-- Gezondheidsatlas van GGD Zeeland
-- Informatiepagina gemeente Vlissingen
-- Jeugdmonitor Zeeland 2007
-- Jeugdmonitor Reimerswaal 2006
-- Landelijke jeugdmonitor CBS
----------

Nota Keetbeleid, St. Alcohol preventie (STAP)
Nota Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws- Vlaanderen 2009-2012.
Notitie middelengebruik Oosterschelderegio
Regionaal kompas Volksgezondheid van GGD Zeeland
Themarapport jeugdmonitor 2008
Verslag conferentie jeugd en alcohol Zeeland 2008
Website alcoholinfo.nl
Websites horeca Nederland
Website Provincie Zeeland
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Bijlagen
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