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Onze bijeenkomst op 13 April a.s.
Ouders zijn bang dat hun kind buiten de boot valt als zij geen alcohol schenken
Sociaal wetenschapper Ina Koning van de Universiteit Utrecht bracht in kaart hoe groot het
probleem is en wat de oplossing zou kunnen zijn.
Wat haar vooral opviel was de jonge leeftijd waarop tieners in de gemeente beginnen met drinken.
Van de 14-jarigen drinkt 23,7 procent tot 42,8 procent maandelijks. Volgens Koning voorspelt een
jongere startleeftijd dat tieners uiteindelijk meer gaan drinken.
Dat verhoogt het risico op verslaving en de gevoeligheid voor gebruik van andere middelen.
Volgens de jeugdmonitor drinken in de regio inderdaad twee keer zoveel tieners als in de steden. De
'hotspots' bevinden zich in West-Friesland, Oost-Brabant, Twente en het Westland.
Mogelijk komt dit door de homogene bevolkingssamenstelling. Volgens Joke Janse van de
Amsterdamse GGD beginnen jongeren met een westerse culturele achtergrond over het algemeen
eerder met drinken omdat hun ouders minder duidelijke regels stellen over alcohol.
Wat volgens Koning, zelf een Volendamse, wel uniek is aan de Edam-Volendamse situatie, is de
groepsdruk. Daardoor zijn ouders soms toleranter dan ze zouden willen. ,,Ze zijn bang dat hun kind
buiten de boot valt als zij geen alcohol schenken bij een zitje." Bovendien zijn de ouders volgens
Koning zelf ook vaak geboren en getogen in Edam-Volendam. Dat betekent dat ouders elkaars
voorgeschiedenis kennen. ,,Als je strenger bent dan andere ouders kunnen ze zeggen: Hoe oud was
jij dan toen je begon met drinken?''

Ina de Koning zal over het IJslandse model informatie geven tijdens onze
bijeenkomst op 13 April zoals hoe ziet het model eruit, wat zijn de voordelen wat zijn
de struikelblokken?

Onze site is vernieuwd, het is zeker de moeite waard om er weer eens naar te kijken.
Daarom klik weer eens op onze site : www.moedigemoeders-nederland.nl

M.M. Landelijke bijeenkomsten in het NBC gebouw Nieuwegein
zijn in 2019 op zaterdag 13 april en op zaterdag 16 november

