
 

 
  
 

Fris op school: nieuwsbrief voor ouders 

Mei 2021 

In deze nieuwsbrief leest u welke invloed de omgeving heeft op het alcoholgebruik van uw 

kind. Maar ook hoe u problematisch alcoholgebruik signaleert, vermindert, voorkomt en waar 

u terecht kunt om te praten over het alcoholgebruik van uw kind. 

 

Fris op school 

‘Fris op school’ is een project in gemeente Zaanstad over het voorkomen van roken, blowen 

en gebruik van alcohol bij jongeren. Brijder Jeugd en GGD Zaanstreek-Waterland maken 

samen met scholen een plan om hiermee in het onderwijs structureel aan de slag te gaan. 

Hierbij werken ze samen met verschillende partners, zoals Halt en Straathoekwerk.  

In 2019 is dit project gestart op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Door de maatregelen 

rondom het Coronavirus gaan veel activiteiten helaas niet door. Gelukkig kan een aantal 

activiteiten aangepast toch plaatsvinden. 

 

Vragen, opmerkingen of tips? Bel of mail ons gerust. 

We zijn bereikbaar voor overleg, (video)gesprekken 

en advies. Mathilde Wicherink en Dianne van der 

Lans, adviseurs Gezondheidsbevordering, GGD 

Zaanstreek-Waterland: mwicherink@ggdzw.nl en 

dvanderlans@ggdzw.nl.  

Celeste Bik, preventiedeskundige, Brijder Jeugd: 

celeste.bik@brijder.nl of 06 83 29 55 45. 

 

 

‘Ziet drinken, doet drinken’ 

Als uw kind anderen ziet drinken, heeft hij of zij zelf een grotere kans ook (meer) te gaan 

drinken. Jongeren zien overal om zich heen mensen alcohol drinken. Dat heeft invloed op 

hun mening over alcohol. Ze kijken vooral naar belangrijke voorbeelden in hun omgeving, 

zoals hun ouders en vrienden. Maar ook reclames, films en sociale media hebben invloed. 

Daarom voert Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) sinds eind vorig jaar de campagne 

‘Zien drinken, doet drinken’. Deze campagne maakt u bewust van uw voorbeeldfunctie 
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wanneer u alcohol drinkt in het bijzijn van uw kind. Ook laat de campagne zien dat uw 

drinkgedrag medebepalend is voor het drinkgedrag van uw kind in de toekomst. 

 

Ouders spelen een belangrijke rol bij het beeld dat kinderen hebben van alcohol. Al vanaf 2 

jaar kunnen kinderen alcohol van frisdrank onderscheiden. Kinderen en jongeren hebben zelf 

geen of weinig ervaring met alcohol. Daarom zijn rolmodellen zoals ouders en vrienden en 

hun gedrag voor jongeren een belangrijke bron van informatie. Als uw kind u vaak ziet 

drinken, gaat hij of zij positiever denken over alcohol. Deze positieve associatie met drank 

zorgt ervoor dat jongeren vaker en meer alcohol drinken. Jongeren die hun ouders vaak zien 

drinken, gaan dus zelf vaak ook meer drinken. U heeft als ouder hierin een voorbeeldfunctie. 

Juist in deze tijd is dit extra belangrijk om te realiseren. Want jongeren brengen meer tijd 

door in huis met hun ouders en zien mogelijk vaker de negatieve gevolgen van het 

alcoholgebruik van ouders. 

 

Daarnaast zijn sociale contacten belangrijk voor jongeren en zoeken zij vaak vrienden die op 

hen lijken. Jongeren willen ‘erbij’ horen en hebben daarom de neiging zich aan te passen aan 

het gedrag van hun vriendengroep. De vriendengroep heeft daarom veel invloed op de 

hoeveelheid alcohol die jongeren drinken. Jongeren die hun vrienden en leeftijdsgenoten 

zien drinken, hebben een grotere kans om zelf eerder en meer alcohol te drinken. 

 

Ook alcoholreclames zetten jongeren aan eerder en meer alcohol te drinken. Veel 

alcoholmarketing heeft als thema ‘feest’, wat vooral voor jongeren aantrekkelijk lijkt. De 

reclames zetten vaak het beeld neer dat alcohol gezellig, 

ontspannend en cool is. Hetzelfde geldt voor alcohol in films of 

op sociale media. Die reclames beïnvloeden hoe jongeren naar 

alcohol kijken. Als jongeren positief denken over alcohol, dan 

is de kans groot dat ze meer of vaker gaan drinken. 

 

Lees meer over de campagne en over wat u kunt doen om 

alcoholgebruik bij uw kind te beperken op: 

ziendrinkendoetdrinken.nl. 

 

 

https://www.ziendrinkendoetdrinken.nl/


 

 
  
 

Alcoholpreventie: opvoedtips voor ouders 

Als uw kind naar de middelbare school gaat, kunt u als ouder het gevoel hebben dat u 

minder invloed hebt op uw kind. Vrienden worden belangrijker en uw kind zoekt meer een 

eigen weg. Toch heeft u zeker invloed op wanneer uw kind alcohol drinkt. Door goed te 

kijken waarom en waar uw kind drinkt, kunt u als ouder maatregelen nemen om het 

alcoholgebruik van uw kind te voorkomen of verminderen. Dat doet u met deze 6 

opvoedtips: 

1) Maak duidelijke regels: geen alcohol onder 18 

Duidelijke regels beschermen uw kind tegen alcoholgebruik. Als u duidelijke regels afspreekt 

met uw kind over alcohol, verkleint u de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd. Leg bij 

het stellen van regels ook uit waarom die regels belangrijk zijn. Laat zien dat u 

geïnteresseerd bent en rekening houdt met de behoeftes van uw kind. Dan is de kans groter 

dat hij of zij zich begrepen voelt en zich aan de afspraken houdt. Zorg voor een open 

gesprek door het stellen van open vragen. 

2) Bespreek de regels op tijd 

Bespreek de regels liefst voordat uw kind begint met experimenteren. Dit verschilt per kind 

en voelt u als ouder het beste aan. Verder is het belangrijk alvast de gevolgen te bespreken 

als uw kind de afspraak niet naleeft. Kies daarbij samen een geschikte straf, bijvoorbeeld dat 

uw kind bij een volgend feestje eerder thuis moet komen. Vergeet daarnaast niet om 

complimenten of een beloning te geven als uw kind zich wel aan de afspraken houdt. 

3) Weet wat uw kind doet 

Blijf op de hoogte van wat uw kind doet. Zo kunt u maatregelen nemen. Vraag bijvoorbeeld 

regelmatig waar uw kind heen gaat, wat hij of zij gaat doen en welke mensen daarbij zijn. In 

het geval van een verjaardagsfeest is het een goed idee om aan de andere ouders te vragen 

of er ook alcohol is. Probeer uw kind niet te onderwerpen aan een vragenvuur, maar toon 

eerlijk interesse. Uw kind is dan meer geneigd open te zijn. 

4) Geef zelf het goede voorbeeld 

Kinderen leren door het gedrag van andere mensen te kopiëren. Als u alcohol drinkt, kan uw 

kind dat gedrag overnemen. Ook als het gaat om één glas wijn bij het avondeten. Want zien 



 

 
  
 

drinken, doet drinken. Daarom is het goed om zo min mogelijk alcohol te drinken waar uw 

kind bij is. Als uw zelf veel drinkt, kan dit lastig zijn. Toch is het dan extra belangrijk om niet 

in de buurt van uw kind te drinken.  

Ook de beschikbaarheid van alcohol speelt een belangrijke rol. Alcohol in huis hebben kan 

ervoor zorgen dat uw kind positiever tegen alcohol aankijkt en uiteindelijk zelf vaker drinkt. 

Daarnaast gaan kinderen eerder met alcohol experimenteren als ze een fles drank uit de kast 

kunnen pakken. Het is dus verstandig om drank uit het zicht van uw kind of achter slot en 

grendel te houden. 

5) Leer uw kind om “nee” te zeggen 

U kunt tijdens het gesprek met uw kind over alcohol alvast oefenen hoe uw kind kan 

reageren als iemand anders alcohol aanbiedt. Vragen die u aan uw kind kunt stellen zijn: 

“Hoe reageer jij als iemand je een drankje aanbiedt? En wat zeg je als iemand blijft 

aandringen?” Door deze vragen te stellen, geeft u uw kind de tijd om hier al eens over na te 

denken en voelt uw kind zich zekerder om “nee” te zeggen. 

6) Praat erover met andere ouders 

Bespreek de aanpak van alcoholgebruik met andere ouders. En onthoud ook dat 

experimenteren normaal is voor pubers. Opgroeiende kinderen overzien de gevolgen van 

hun daden nog niet altijd. Als ouder hebt u niet altijd in de hand wat uw kind doet. Soms 

doen ze dingen die achteraf niet zo slim blijken. Lees meer opvoedtips op: 

helderopvoeden.nl en alcoholinfo.nl. 

 

Maakt u zich zorgen om uw kind?  

Misschien wilt u of uw kind verder praten over gamen, blowen of alcoholgebruik. Neem dan 

contact op met Celeste Bik, preventiedeskundige bij Brijder Jeugd, via 06 83 29 55 45. 

Of stuur een mail naar celeste.bik@brijder.nl. Celeste maakt geen dossier van uw gezin en 

de gesprekken zijn gratis. 
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