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1. Samenvatting
op vraag "1 Heeft u een zoon of dochter onder de 18 jaar?" is het meest gekozen antwoord (59%):
"Nee".
Op vraag "1.1 Drinkt uw kind weleens alcohol?" antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1.1 Hoe vaak drinkt uw kind alcohol?" antwoordt 33% van de respondenten: "Een enkele
keer per jaar".
Op vraag "1.1.2 Waar komt uw kind in aanraking met alcohol?" is het meest gekozen antwoord
(57%): "In een keet, soos of bij vrienden".
Op vraag "1.1.3 Wat voor soort alcohol drinkt uw kind?" is het meest gekozen antwoord (67%):
"Bier".
Op stelling 1.1.4 “Ik heb een goed beeld op de hoeveelheid alcohol dat mijn kind drinkt” antwoordt
73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".
Op stelling 1.1.5 “Ik vind het goed dat mijn kind weleens alcohol drinkt” antwoordt 63% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "1.1.5.1 Waarom vindt u het goed dat uw kinderen (weleens) alcohol drinken?" is het
meest gekozen antwoord (58%): "Ik was zelf ook jonger toen ik mijn eerste glas alcohol dronk".
Op vraag "1.1.5.1 Waarom vindt u het niet goed dat uw kinderen (weleens) alcohol drinken?" is het
meest gekozen antwoord (100%): "Slecht voor de gezondheid".
Op stelling 2 “Ik ben het eens met de leeftijdswijziging van 16 naar 18 jaar in de huidige wet- en
regelgeving omtrent alcoholgebruik” antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op stelling 3 “Een kind onder de 18 jaar mag in een veilige omgeving best een alcoholisch drankje
drinken” antwoordt 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "4 Wat is volgens u de juiste leeftijdsgrens om alcohol te schenken?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Boven de 18 jaar".
Op vraag "5 Hoe zou u uzelf omschrijven als het gaat om het nuttigen van alcohol?" antwoordt 56%
van de respondenten: "Matige drinker".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PijnackerNootdorp, waarbij 400 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Drank
In de Drank- en Horecawet is vastgelegd dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol
verkocht mag worden. Hoe staan inwoners van Pijnacker-Nootdorp tegenover de wet- en
regelgeving rondom drank en jongeren? Moet dit ook absoluut gelden ook voor een enkel
biertje in sportkantine of tijdens een bezoekje aan een kroeg?

1 Heeft u een zoon of dochter onder de 18 jaar?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=399)
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Ja, jonger dan 15 jaar

Ja, jonger dan 18 jaar

Nee

op vraag "1 Heeft u een zoon of dochter onder de 18 jaar?" is het meest gekozen antwoord (59%):
"Nee".

Toelichting









Ben pas 20 wonend bij moeder
Ik ben zelf 18 jaar oud
Ik ben zelf een meisje van 20 jaar ik ga veel om met 17 en 18 jarige jongeren.
Kleinkinderen
Mijn dochter is net 18
Nog wel jonge kinderen van 2,4,6 jaar dus die begrijpen hier nog niet zoveel van.
Ze zijn 21 en 23 en ik doe een hoop vrijwilligerswerk oa op feesten
Zoon net 18 jaar
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1.1 Drinkt uw kind weleens alcohol?

(n=92)
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Weet niet

Op vraag "1.1 Drinkt uw kind weleens alcohol?" antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".

Let op: lage aantallen.

Toelichting
Ja






Nee




Alleen degene die 17 jaar is. Die van 13 en 11 jaar niet
Die van 17 jaar wel, die van 14 jaar niet.
Ja, maar wel bescheiden. Ik kom gemiddeld niet verder dan 1 glas (0,15 ltr) per dag.
Waarschijnlijk is deze schatting te hoog.
Was gelukkig wel eenmalig: zoon (toen 15 jaar oud) had stiekem met vriendje tequila
gedronken. Hij was daar zo beroerd van dat hij het dezelfde avond nog opbiechtte en
aangaf dat hij het niet meer zou doen want hij vond het eigenlijk heel vies. Hij was
nieuwsgierig naar het effect...Nu, een jaar later, durf ik wel te zeggen dat dit experiment
hem veranderd heeft. Hij geeft regelmatig zelf aan dat hij geen behoefte heeft aan drank
en dat hij met het drinken van bier zal wachten tot hij achtien is.
Als ouder ben je er niet altijd bij. Dus moet je vertrouwen op wat je kind zegt. Ons kind
zegt geen alcohol te nuttigen. Anderen bevestigen dit, dus geloven wij dat ook.
Heb (nog) geen kinderen
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1.1.1 Hoe vaak drinkt uw kind alcohol?

(n=30)
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Weet niet

Op vraag "1.1.1 Hoe vaak drinkt uw kind alcohol?" antwoordt 33% van de respondenten: "Een enkele
keer per jaar".

Let op: lage aantallen.

Toelichting
Weet niet



Heb geen kinderen.
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1.1.2 Waar komt uw kind in aanraking met alcohol?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1.2 Waar komt uw kind in aanraking met alcohol?" is het meest gekozen antwoord
(57%): "In een keet, soos of bij vrienden".

Let op: lage aantallen.

Andere locatie, namelijk:





Bij een festival
Bij vrienden
De Guyter
Vrienden

Toelichting




Als ze niet thuis is heb ik geen zicht op. Ik vertrouw er dan op dan ze in de kroeg (Guyter) geen
drank krijgt want ze is nog geen 18. Maar... tot een aantal weken terug kon ze zonder moeite
zelf alcoholhoudende drankjes krijgen. Dat vind ik wel een kwalijke zaak. Ik heb begrepen dat
dat nu niet meer kan dmw bandjes of stempelsysteem. Goede zaak!
NVT
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1.1.3 Wat voor soort alcohol drinkt uw kind?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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Weet niet

op vraag "1.1.3 Wat voor soort alcohol drinkt uw kind?" is het meest gekozen antwoord (67%):
"Bier".

Let op: lage aantallen.

Toelichting


NVT
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1.1.4 “Ik heb een goed beeld op de hoeveelheid alcohol dat
mijn kind drinkt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1.1.4 “Ik heb een goed beeld op de hoeveelheid alcohol dat mijn kind drinkt” antwoordt
73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".

Let op: lage aantallen.

Toelichting
Mee
eens



Wij zijn er erg open en eerlijk over mijn zoon verteld meestal wat en hoeveel hij
heeft gedronken
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1.1.5 “Ik vind het goed dat mijn kind weleens alcohol drinkt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1.1.5 “Ik vind het goed dat mijn kind weleens alcohol drinkt” antwoordt 63% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Let op: lage aantallen.

Toelichting
Mee
eens




Als het bij een enkele per jaar blijft verdraag ik het, maar eigenlijk zou ik liever
hebben dat ze helemaal niets drinkt
Ik merk dat de behoefte er is en je er tegen verzetten werkt averechts .

Neutraal




Hij drinkt en ik wil liever weten dat dit speelt dan dat het achter mijn rug gebeurd
Liever niet. Maar ze zijn nieuwsgierig. En dan beter om bij bekenden te doen

Weet
niet



NVT
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1.1.5.1 Waarom vindt u het goed dat uw kinderen (weleens)
alcohol drinken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=19)
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op vraag "1.1.5.1 Waarom vindt u het goed dat uw kinderen (weleens) alcohol drinken?" is het meest
gekozen antwoord (58%): "Ik was zelf ook jonger toen ik mijn eerste glas alcohol dronk".

Let op: lage aantallen.

Andere reden, namelijk:






Als ik er een groot drama van maak, gaat ze het voortaan stiekem doen. Nu heb ik hoop dat ze
het me vertelt
Begeleiden vh proces, zij moet de grenzen leren kennen
Ervaren wat alcohol met je doet
Ik heb liever dat mijn kind thuis ontdekt wat alcohol is dan dat hij dat met veel stoer doenerij
met vrienden ontdekt.
Omdat ik ze zelf kan uitleggen wat drank met je doet, wat het met anderen doet en hoe je dient
te handelen als er teveel drank genuttigd wordt.

Toelichting



Lijkt langzamerhand wel of ik in rusland woon. Je word met alles betutteld. Maar oh oh wat
konden die minister en iedereen trouwens die ouder is dan 40 flink zuipen vroeger ook onder de
16. Het word langzamer hand te zot voor woorden.
Vanaf 16 jaar mogen ze van mij een biertje of een wijntje drinken , geen sterke drank, zo leren ze
beter hun grenzen kennen dan wanneer ze vanaf 18 jaar ineens alles mogen drinken.
Zo voorkom je volgens mij ook coma zuipen, als ze gewoon een biertje (of wijntje) mogen vanaf
16 jaar hebben ze ook geen reden om eerst stiekem in te drinken met sterke drank.
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1.1.5.1 Waarom vindt u het niet goed dat uw kinderen
(weleens) alcohol drinken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=5)
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op vraag "1.1.5.1 Waarom vindt u het niet goed dat uw kinderen (weleens) alcohol drinken?" is het
meest gekozen antwoord (100%): "Slecht voor de gezondheid".

Let op: lage aantallen.
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2 “Ik ben het eens met de leeftijdswijziging van 16 naar 18
jaar in de huidige wet- en regelgeving omtrent
alcoholgebruik”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=392)
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Op stelling 2 “Ik ben het eens met de leeftijdswijziging van 16 naar 18 jaar in de huidige wet- en
regelgeving omtrent alcoholgebruik” antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens











Mee eens





Alcohol beschadigt de hersenen van mensen jonger dan 18 jaar omdat die hersens
nog in ontwikkeling zijn. Heb je weinig hersens dan maakt het misschien niet zo
veel uit. Dan vul je op deze vraag in "zeer mee oneens"
Alcohol is slecht voor in ontwikkeling zijnde hersenen. Verantwoordelijkheid voor
het zelf komt ook met de jaren!
Alcohol kan verslavend werken en tast de hersenen aan. Als je toch mee wil doen
schenk dan bv alcohol vrij bier.
Er is bewezen dat alcohol heel slecht is voor een jong lichaam. Het risico op
verslaving is aanwezig en een jong iemand kan nog niet goed grenzen herkennen
Heb dit altijd gevonden.. toen ik door problemen met mijn zoon in contact kwam
met jeugdzorg vonden ze mij veel te streng dat ik niet wou dat hij dronk want
iedereen doet het vertelde ze.
Hoe ouder ze worden, hoe beter ze de afweging kunnen maken wat betreft het
alcoholgebruik en de effecten daarvan.
Liever naar 21
Maar hoe te controleren is maar de vraag. Nieuwe regels zonder handhaving heeft
heen zin
Maar nóg beter is het om de leeftijdsgrens - wellicht geleidelijk - te verhogen naar
23 jaar, als de hersenen helemaal volgroeid zijn!
18 jaar voor horeca en festivals
Ivm gezondheidsredenen zeer mee eens, maar het toepassen ervan is blijkbaar heel
erg moeilijk. Nog te veel mensen vinden het flauwekul want zijzelf mochten ook
vanaf hun 16e alcohol drinken en wuiven de mogelijke consequenties weg.
Kinderen drinken toch wel.... Maar alle beetjes helpen. Als je kijkt hoe het in
amerika gaat, daar kunnen we wat van leren toch
12

Neutraal



Omdat de jeugd eigenlijk de ouders geen grenzen aangeven in de opvoeding en dan
de jongeren dus geen grenzen kennen
.Daarom is en komt er een wet. maar ook wetenschappelijk is meer dan vroeger
aangetoond dat alcohol en roken en of drugs heel slecht zijn voor die hersenen.
Van Mensen onder de 18 jaar.



Beetje vreemde vraag zonder toelichting. De wet is toch: geen alcohol onder 18.
Waar komt 16 jaar ineens vandaan?
Ik denk dat als kinderen vanaf 16 jaar drankjes tot 2 procent mogen drinken er een
minder controle nodig is.
Ik vindt het lastig omdat er niet zoals met roken een goede campagne is om het
gebruik van alcohol te ontmoedigen de nixs18 geeft geen reden aan waarom je niet
moet drinken een duidelijk beeld met wat alcohol met je doet met je hersenen zijn
verhalen.
Vanaf 21 jaar zoals in Amerika.
Wanneer ze het zelf niet kunnen halen dan laten ze het wel halen door een ouder
iemand







Mee
oneens





Zeer mee
oneens




Weet niet




Het is niet normaal hoeveel kinderen onder de 18 drinken. Stiekem. Geen controle.
Als bij 16 mogelijk dan is het in de openheid en dus beter controleerbaar.
Niet te handhaven
Verbieden is een "zucht" naar willen, omdat het verboden is!
Er zijn al genoeg regeltjes. Ik heb geen overheid nodig die me verteld hoe ik mijn
kind opvoed
Ik vind dat er zoveel regels opgelegd worden in deze tijd. Ik ben als ouder en als
goede opvoeder van mijn kind meer in staat om te bepalen wat goed is voor mijn
kind dan de overheid. De overheid propt iedereen maar graag in hokjes, bah.
Ik weet niet precies wat de wet inhoud. Ik denk dat er voldoende geld moet zijn
voor clubs, zodat ze geen inkomsten nodig hebben via alcohol e.a. Verkoop. En ook
wetgeving reclame voor alcohol aan banden dient te leggen.
Is deze vraag goed gesteld? Van 18 naar 16 toch?
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3 “Een kind onder de 18 jaar mag in een veilige omgeving
best een alcoholisch drankje drinken”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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(n=392)
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Op stelling 3 “Een kind onder de 18 jaar mag in een veilige omgeving best een alcoholisch drankje
drinken” antwoordt 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Mee eens








16 jaar een drankje met ouders / begeleiders moet kunnen
16 of 17 jaar dus. Niet jonger!
Bij familie en vrienden
Een enkele keer is niet erg en zo wordt de "het mag eigenlijk niet & het is daarom
harstikke spannend"-factor er vanaf gehaald
Het probleem is dan: wat is de definitie van 'veilige omgeving'? Dat is in ieder geval
niet daar waar groepsdruk kan plaatsvinden, zoals in de kantine, de kroeg, feestjes.
Dus alleen 'thuis'?
Iedereen vanaf 16 jaar mag de kroeg in en aan alcohol is makkelijk te komen als je
oudere vrienden hebt. Het is fijn dat ze dan in de kroeg zijn en niet op straat
hangen en in aanraking komen met verkeerde types.
In een thuissituatie, één wij the of biertje moet kunnen.
Je moet juist leren om er bewust mee om te gaan. Door het te verbieden maak jhr
het juist interessant.
Met zeer beperkte mate en bij de ouders
Om te voorkomen dat ze bij een ander in groepsverband stiekem gaan drinken en
dan te veel, zou ik misschien met mijn zoon af en toe een drankje doen thuis, zodat
de nieuwigheid en ‘spanning’ eraf is.
Nu al hebben we het al wel eens over wat alcohol met je doet en waarom het nu
niet mag, wat verstandig is etc. Hij begrijpt dat gelukkig.
Op een feestje thuis als uitzondering en ondef toezicht vind ik acceptabel





1 drankje met kerst of iets met ouders en familie. Maar verder niet
Alleen thuis misschien, waar ouders bij zijn
Vanaf 16 jaar vind ik dat onder toezicht kunnen








Neutraal
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Mee
oneens






Zeer mee
oneens








Weet niet





Een keer een slokje proeven uit nieuwsgierigheid is niet zo'n probleem, maar het
mag nog geen gewoonte worden.
Mwah, als het toch zo'n eenmalig enkelvoudig drankje is, ontgaat de toegevoegde
waarde me een beetje.
Wat is een veilige omgeving? Thuis, bij vrienden thuis, op de sportclub? Controleren
in de privé-setting is moeilijk, maar privé is niet per definitie veilig.
Wat is een veilige omgeving? Wie bepaalt dat? En wie ziet daar op toe? Als met
veilige omgeving thuis wordt bedoeld ben ik het eens. Hoort daar ook een
sportvereniging bij dan ben ik het oneens met deze stelling.
18 is 18 en geen 16
Alcohol is een vergif. Jongeren onder de 18 zijn nog in de groei en ontwikkeling.
Alcohol is slecht voor je lichaam en geest.
Als een veilige omgeving thuis is dan zijn de ouders verantwoordelijk. Als men na
het gebruik van alcohol de woning verlaat is een eventueel probleem altijd voor een
ander. Dat zou niet zo moeten zijn.
Het beste is het om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen.
Het gaat er niet om of het gezien wordt, maar om de gevolgen voor het kind.
Zie antwoord hierboven.
De definitie van een veilige omgeving is hier voor iedereen vrij interpreteerbaar,
maar in mijn geval zou ik daar 'thuis' mee associeren. Zelf ik zou ik mijn kinderen
niet stimuleren om te gaan drinken. Maar als ik het ze een keer zou laten proberen
dan is het in ieder geval wel thuis.
Is het kind 17 dan kan het, is het 15 dan is het afhankelijk van het kind
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4 Wat is volgens u de juiste leeftijdsgrens om alcohol te
schenken?
60%

(n=395)
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Op vraag "4 Wat is volgens u de juiste leeftijdsgrens om alcohol te schenken?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Boven de 18 jaar".

Anders, namelijk:


















17 jaar
25
25 jaar
Boven 25
Boven de 23 jaar
Die bestaat eigenlijk niet
Eens kijken wat er gebeurt als er geen grens is
Geen alcohol schenken
Geen leeftijdsgrens
Men zou eens af moeten van het "geweldige" van alcohol.
Sterke drank 21, licht alcoholische dranken 18
Sterke drank vanaf 18 en licht alcoholisch vanaf 16
Tussen de 16 en 18
Vanaf 16 jaar bier of wijn, vanaf 18 jaar sterke drank
Wanneer iemand verantwoord ermee om kan gaan, maar je blijft uitzonderingen houden. 18 is
prima
Zie al de voorlichtung en ionderzoek van dr van der Lely Reinier de Graaf: pas boven deze leeftijd
zijn de hersenen niet meer zo kwetsbaar voor alcohol en überhaupt is alcohol niet wenselijk
maar een maatschappelijk geaccepteerd.
Zie vraag 2

Toelichting
Boven de
16 jaar




En dan bedoel ik bier en wijn, geen sterke drank.
Ik twijfel tussen 16 en 18. Ik kies voor 16 omdat 18 jaar en alcohol intdekken, jezelf
overschatten en auto mogen rijden niet samen gaan. Maar biologisch zou het
natuurlijk 21 moeten zijn.
16

Boven de
18 jaar



Tot 18 laag alcoholisch. In principe eigenlijk liever pas na 21 jaar ivm groei
hersenen.. maar ja... dat us niet meer mogelijkz



18 jaar is de leeftijd waar we bepaald hebben dat een kind volwassen is, daarmee
zou ik ook deze leeftijdsgrens hanteren voor het schenken van alcohol.
Eigenlijk helemaal niet. Als je niet meedrinkt val je als jongere buiten de boot. Dat is
triest.
Handhaaf voor roken, alcohol drinken en schenken(!), het liefst ook nog toegang tot
bars gewoon de leeftijdsgrens waarop je volgens de overheid volwassen bent = 18
jaar
Het is wel zo dat ze op de universiteit niets gewend zijn. Met alle gevolgen bij
sommige van dien.
Ja ik ben negentien, als de alcoholleeftijd me gaat achtervolgen dan wel inhalen kan
ik weer aan de ranja dadelijk.
Jongeren van 16 zijn nog extra gevoelig voor overmatigheid en de alcohol is ook
schadelijker. 18 is vroeg genoeg.
Maar in huiselijke kring zou het wat jonger kunnen bv 16 jaar







Boven de
21 jaar







Anders,
namelijk:







Alcohol is slecht voor de gezondheid
Net als in de VS, stelt een duidelijke norm.
Want dan hebben er geen invloed op de hersenfunctie minder.
Wat voor leeftijdsgrens er ook in de wet wordt geschreven, aan alcohol komen
jongeren toch wel.
Zie alsnog veel jongeren van 18 en 19 die gewoon nog echt hun grens niet kennen,
niet nadenken en veels te ver gaan!
Als de gemeente hieraan iets wil doen ook qua voorlichting en preventie dan s.v.p.
contactloze men met dr van der Lely , Reinier de Graaf. Hij is DE geschikte
professional hiervoor, is onegloofelijk bevlogen en ziet dagelijks het ellende van
kinderen en jongeren die opgenomen moeten worden i.v.m alcoholgebruik.
Überhaupt is het bekend dat in Nootdorp en Pijnacker heel veel alcoholmisbruik
onder jongeren is. Hier is echt een samenwerking met de kinderartsen, jeugdartsen
en sociaal-medisch bertokkene nodig. Het alcohol schenken tijdens sport en in de
sportverenigingen en op al de feestjes zou echt moeten beperkt worden. Ook de
berichtgeving over sogeaamt geslaagde feestjes met beelden van jongeren die
duidelijk alcoholglazen in hun handen hebben is nicht preventief. Betrek al de
professionals hierbij! Ook de sporttrainers !
Het is nooit goed om alcohol te gebruiken.
Mijn ouders waren 12,5 jaar getrouwd in 1969. Ik , 11,5 jaar oud, kreeg voor het
eerst een klein glaasje witte wijn. Als je dat naar nu verplaatst wordt je kind uit huis
geplaatst. Maw we zijn aan het vertrutten
Vanaf 16 jaar mogen ze van mij een biertje of een wijntje drinken, geen sterke
drank, zo leren ze beter hun grenzen kennen dan wanneer ze vanaf 18 jaar ineens
alles mogen drinken en dan helemaal los gaan.
Zo voorkom je volgens mij ook coma zuipen, als ze gewoon een biertje (of wijntje)
mogen vanaf 16 jaar hebben ze ook geen reden om eerst stiekem in te drinken met
sterke drank.
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Vanaf 18 jaar is prima maar zorg dan dat de jeugd wel ergens naaf toekan gaan
zonder dat het iets kinderachtigs is.
En als alcohol dan zo slecht is dan moet het net als met roken gewoon de wereld uit
Veel jongeren leren nog en alcohol kan wel de hersenen aantasten. Rond 25 stopt
alles met groeien

18

5 Hoe zou u uzelf omschrijven als het gaat om het nuttigen
van alcohol?
60%

(n=394)

56%

50%
40%
30%

23%
18%

20%
10%

2%

0%

1%

Overmatige
drinker

Weet niet

0%
Ik drink
Matige drinker Neutrale drinker Zware drinker
helemaal geen
alcohol

Op vraag "5 Hoe zou u uzelf omschrijven als het gaat om het nuttigen van alcohol?" antwoordt 56%
van de respondenten: "Matige drinker".

Toelichting
Ik drink
helemaal
geen alcohol






Matige
drinker













Ik ben er niet op tegen maar lust het gewoon niet
Ik heb vroeger wel gedronken, maar ik drink nu nauwelijks meer. En als ik besluit
om alcohol te nuttigen dan is het een alcholvrij biertje of maximaal 2%
Ik vind het niet lekker!
Als ik anderen zie genieten van een wijntje, dan zou ik dat ook wel wel willen.
Maar nee, bah.
Ik vind het niet nodig als ik ergens ben dat ik dan alcohol moet benuttigen. Je kan
ook gezellig zijn zonder een drankje.
Een enkele keer drink ik een half tot 1 glaasje bij een bijzondere gelegenheid.
Heel af en toe een biertje of wijntje bij een gelegenheid is lekker, het moet geen
gewoonte worden
Ik ben net geen geheel onthouder.
Ik drink max. 2 glasjes port per week, maar meestal maar 4 glasjes per maand.
Ik drink soms op een feestje een paar wijntjes, één keer in de maand hooguit. En
soms bij uit eten gaan een Radler.
Ik drink zelf 1 glas wijn in de 14 dagen.. Heb ook veel ervaring met een ex met
alcohol verslaving waardoor ik waarschijnlijk anders tegen alcohol aan kijk
Ik drink zelf wel af en toe een radler. Op koningsdag drink ik beetje veel meer en
met kerst een biertje of wijntje. Voor de rest niet. Had een alcoholische vader en
ik wil dat mijn kinderen een goed voorbeeld krijgen. Af en toe een glaasje vind ik
niet erg. Ook niet als je 16 bent. Geloof me de kinderen van onze 2de kamer
mensen en regering die jonger zijn dan 18,drinken af en toe ook wel.
In het weekenf 2a3 glaasjes, bij feestje iets meer. Door de weeks niet.
Nooit meer als 3 drankjes op een avond.
Wat is een neutrale drinker?
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Neutrale
drinker



Wat is een neutrale drinker?? Nooit van gehoord. En beetje rare vraag. De ene
persoon vindt twee glazen wijn per dag veel, de andere weinig. Dus beter in de
vraag zetten het aantal glazen dat men drinkt per week bij voorbeeld. En waar
dient deze vraag eigenlijk voor?








Geniet met mate
Ik drink alleen in het weekend.
Ik drink alleen Zwitsers bier
Ik drink zelden alcohol, hooguit op festival en of speciale gelegenheid.
Op een feestje en in gezelschap drink ik wel een glaasje mee.
Tussen neutraal en zware drinker zit nog wel een extra stap. Ik drink niet
dagelijks, maar als ik op pad ben, neem ik echt wel flink in. Dus afhankelijk van de
situatie, dag en tijd ben ik iets tussen de niet drinker en de zware drinker.
Zelf vanaf mijn 14de in de horeca gewerkt in het Oosten van het land,
alcoholgebruik is daar heel anders dan in het westen



Weet niet





Ik drink niet heel vaak en meestal niet heel veel.
Ik drink zelf hooguit 4 biertjes per week.
Meer een social drinker bij een diner.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PijnackerNootdorp
Drank
29 september 2018 tot 09 oktober 2018
400
4,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
1 minuut en 0 seconden
10 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

22

