
Draagvlak voor beleidsmaatregelen om schade door alcoholgebruik te verminderen
Welke maatregelen zijn mogelijk en wat is het draagvlak onder volwassenen in Nederland?
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Alcoholgebruik vergroot het risico op ongeveer 200 aandoeningen en ziekten voor de drinker zelf. Ook het risico op 
verkeersongevallen en geweld wordt vergroot door alcoholgebruik. Hierbij is de schade vaak voor de ander [1]. Er 
zijn beleidsmaatregelen die schade door alcoholgebruik kunnen verminderen. Bijvoorbeeld het verminderen van de 
beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol. Onderzoek laat zien 
dat deze maatregelen kosteneffectief, betaalbaar en uitvoerbaar zijn [1, 2]. 

Deze infographic presenteert cijfers over het draagvlak voor enkele van deze beleidsmaatregelen op basis van een 
onderzoek onder een panel van 5901 volwassenen (18 jaar en ouder) van I&O Researcha.

Beschikbaarheid van alcohol 

Het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol betekent dat het aantal plekken en de tijden waar je alcohol 
kunt kopen of drinken minder wordt. 

Drie kwart (74%) van de volwassenen vindt een verbod 
op het kopen of drinken van alcohol in een kledingwinkel, 
boekwinkel of bij de kapper (heel) goed. 

Blurring met alcohol
Blurring is het combineren van verschillende bedrijfs
modellen, bijvoorbeeld horeca met detailhandel. 
Denk bij blurring met alcohol aan het verstrekken 
en/of schenken van alcohol in een kledingwinkel, 
de boekwinkel of bij de kapper. Blurring met alcohol 
is op dit moment verboden. Blurring met alcohol 
vergroot de beschikbaarheid van alcohol. 

Bijna vier op de tien (38%) volwassenen vindt het 
(heel) goed als alcohol alléén nog in de slijterij te 
koop is.

Als de leeftijd 
toeneemt, dan wordt 
het draagvlak groter 
om de beschikbaarheid 
van alcohol te 
verminderen.

a   Over het onderzoek: Aan respondenten werd gevraagd wat zij vinden van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. Ze konden per 
maatregel vijf antwoorden geven: ‘heel slecht’ (1), ‘slecht’ (2), ‘niet slecht / niet goed’ (3), ‘goed’ (4) en ‘heel goed’ (5). De vraag is gecodeerd 
naar: (heel) goed (4 en 5) en niet goed (3, 2, 1). Alle gerapporteerde verschillen in deze infographic zijn op statistische significantie getoetst (p<.01) 
door middel van logistische regressieanalyses.
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https://www.trimbos.nl/kennis/alcoholbeleid-en-wetgeving/blurring-met-alcohol/


Alcoholreclame

Als jongeren of jongvolwassenen alcoholreclame zien, vergroot dat de kans dat zij eerder starten met alcohol drinken 
en meer alcohol gaan drinken [3-5]. 

Alcohol kan duurder gemaakt worden door het instellen van een bodemprijs per eenheid alcohol (‘minimale  
eenheidsprijs’), het verhogen van de accijns of het verbieden van prijsacties. 

Twee derde (65%) van de volwassenen vindt een verbod op 
alcoholreclame (heel) goed.

Vrouwen vinden 
een verbod 
op alcohol
reclame vaker 
(heel) goed dan 
mannen (70% 
versus 60%). 

Prijs van alcohol

60%70%

Vier op de tien (40%) volwassenen vindt een 
hogere prijs voor alcohol (heel) goed.

Ruim vier op de tien (44%) volwassenen vindt 
een verbod op kortingen op alcohol in de  
supermarkt of horeca (heel) goed. 

Hoogopgeleiden vinden 
prijsmaatregelen vaker (heel) 
goed dan laagopgeleiden. 

Alcoholetikettering betekent het verplicht vermelden van de ingrediënten, voedingswaarde en risico’s van alcohol op het 
etiket van alcoholproducten. Dit kan de bewustwording over alcoholschade vergroten en alcoholgebruik verminderen [7]. 

Ruim zes op de tien (63%) volwassenen vindt een 
waarschuwing over de risico’s van alcoholgebruik op de 
verpakking (heel) goed. 

Vrouwen vinden 
alcoholetiket
tering vaker 
(heel) goed dan 
mannen (68% 
versus 59%). 
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Verschilt het draagvlak voor beleidsmaatregelen naar type drinkers?

Het draagvlak voor beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen is lager onder volwassenen die overmatigb 
en/of zwaarc drinken dan onder volwassenen die dat niet doen. 

Iets minder dan de helft 
(48%) van de overmatige  
en/of zware drinkers vindt 
een verbod op alcoholreclame 
(heel) goed tegenover twee 
derde (68%) van de niet 
overmatige en/of zware 
drinkers. 

b  Overmatig drinken: het drinken van meer dan 14 glazen (vrouwen) of 21 glazen (mannen) alcohol per week.
c  Zwaar drinken: het minstens 1 keer per week drinken van ten minste 4 glazen (vrouwen) of 6 glazen (mannen) alcohol op een dag.
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