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samenvatting
De adolescentie wordt dikwijls gekenmerkt door een toename aan risicovolle ge-
dragingen, waaronder het experimenteren met middelen zoals alcohol, tabak en
softdrugs. Omdat het middelengebruik van jongeren op de korte termijn bijdraagt
aan een ongezonde leefstijl en op de langere termijn ernstige gezondheidsproble-
men als gevolg kan hebben, is preventie bij deze doelgroep van belang. Dit artikel
schetst een overzicht van beschikbare universele preventiemogelijkheden vanuit
beleid, voorlichting en educatie die gericht zijn op het tegengaan van middelenge-
bruik bij adolescenten, voornamelijk roken, drinken en het gebruik van cannabis. Tot
slot zal bediscussieerd worden of het huidige aanbod voldoet, waar verbetering
mogelijk is en waar toekomstige aandachtspunten liggen.

Inleiding

Gedurende de adolescentie proberen jongeren een scala aan risicogedragingen uit,
waaronder roken, drinken en het gebruik van softdrugs. Hoewel de schadelijke ge-
volgen van dit gedrag voor de gezondheid grotendeels bekend zijn, blijft de prevalentie
van middelengebruik en misbruik onder de Nederlandse jongeren hoog. Omdat mid-
delengebruik bijdraagt aan een ongezonde leefstijl van jongeren op de korte termijn en
daarnaast kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen op de langere termijn, is
preventie belangrijk. De jeugd wordt dan ook beschouwd als een doelgroep waar een
aanzienlijke gezondheidswinst valt te behalen en waar de basis wordt gelegd voor de
gezondheid in de rest van het leven (Schrijvers & Pos, 2006).
In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het tegengaan van experimenteren,

beginnen en doorgaan met middelengebruik door middel van verschillende preven-
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tieactiviteiten. De maatregelen gericht op preventie kennen drie vormen, gericht op
groepen met oplopend risico:
. Universele preventie gericht op de algemene bevolking of subgroepen zonder pro-
blemen (waaronder wet- en regelgeving en (massamediale) voorlichting).

. Selectieve preventie gericht op groepen met een verhoogd risico op middelenge-
bruik, bijvoorbeeld kinderen van ouders met alcohol- of drugsproblemen (waaronder
peer-educatie, voorlichting in uitgaanssetting en websites).

. Geı̈ndiceerde preventie gericht op mensen die al problematisch gebruiken maar nog
geen diagnose misbruik of verslaving hebben (waaronder vroegsignalering, gespe-
cialiseerd spreekuur, internet-drinktests).

In het huidige artikel richten we ons op de eerst genoemde vorm van preventie,
namelijk universele preventie. Universele preventie richt zich op gehele (deel)popula-
ties en individuele risicofactoren spelen bij dit type preventie niet tot nauwelijks een
rol. Er zijn verschillende domeinen waarop universele preventie kan plaatsvinden. Zo
zijn er maatregelen vanuit de overheid die zich direct richten op het terugdringen van
middelengebruik onder jongeren, zoals accijnsverhoging, reclameverbod, leeftijds-
grenzen, beperking van verkooppunten, en bijvoorbeeld het rookverbod in openbare
ruimtes. Een andere vorm van preventie is voorlichting. Voorlichting heeft tot doel om
jongeren bewust te maken van de (schadelijke) gevolgen van (overmatig) middelenge-
bruik. Voorlichting en educatie over middelengebruik kan via verschillende kanalen
plaatsvinden, bijvoorbeeld massamediale voorlichting via televisie en radio, program-
ma’s op scholen, of via ouders.
Dit artikel heeft tot doel om een overzicht te bieden van de universele preventie-

instrumenten en -activiteiten die gericht zijn op het tegengaan van middelengebruik
bij jongeren. Daarnaast wordt nagegaan of het huidige aanbod voldoet, waar het
eventueel beter zou kunnen en waar in de toekomst nog aandacht aan besteed zou
kunnen worden. Hierbij richten we ons voornamelijk op roken, drinken en cannabis-
gebruik.

Overheidsmaatregelen

In de wet zijn maatregelen vastgelegd om middelengebruik te ontmoedigen. De
verschillende maatregelen zijn gericht op de productie, promotie, toegankelijkheid en
verkoop van alcohol, tabak en cannabis. Deze overheidsmaatregelen worden vaak ge-
combineerd met voorlichting aan jongeren om op deze manier extra draagvlak te
creëren en de naleving van de maatregelen te bevorderen. Tot nu toe zijn de effecten
van overheidsmaatregelen op het middelengebruik van jongeren in Nederland nau-
welijks op een systematisch en gecontroleerde wijze onderzocht. Effectonderzoek naar
overheidsmaatregelen bestaat vaak uit het maken van een vergelijking tussen voor- en
nametingen of trendanalyse over meerdere metingen om het bereik en de naleving van
de maatregelen na te gaan. De meeste studies over het effect van overheidsmaatregelen
zijn uitgevoerd in het buitenland. Hieronder zullen enkele maatregelen besproken
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worden die vanuit het wettelijke/regulerende kader worden toegepast om middelen-
gebruik onder jongeren te voorkomen.

Prijsmaatregelen
Prijs- of accijnsverhoging lijkt een zeer effectieve maatregel om het aantal jeugdige

rokers en drinkers terug te brengen (Anderson & Baumberg, 2006; Bouwens, Klein-
jan, Peters, & Van den Eijnden, 2007; Room, Babor, & Rehm, 2005; Van Baal, Vijgen,
Bemelmans, Hoogeveen, & Feenstra, 2005). Specifiek voor alcohol geldt dat prijs-
maatregelen meer invloed hebben op zware, frequente drinkers dan op matige drin-
kers. Maar vanuit het maatschappelijk gezondheidsperspectief gezien is, vanwege de
hogere prevalentie van matige drinkers in de samenleving, prijsverhoging ook voor
deze groep lonend. Daarnaast lijkt de prijs van alcohol meer invloed te hebben op het
drinkgedrag op jongere leeftijd en wordt die invloed minder naarmate de leeftijd
toeneemt (Anderson & Baumberg, 2006). Voor tabak is eerder gevonden dat een
prijsverhoging van 20% het aantal jonge rokers in Nederland op de korte termijn met
ongeveer 20.000 kan reduceren (Van Baal e.a., 2005). Er zijn geen prijsmaatregelen of
effecten daarvan bekend voor cannabisgebruik.

Leeftijdsgrenzen
Voor alcoholgebruik bestaat er vanuit internationaal onderzoek empirische evidentie

dat een verhoging van de leeftijdsgrens minder alcoholgebruik tot gevolg heeft (Wa-
genaar & Toomey, 2002; Room e.a., 2005). Daarnaast is gevonden dat een adequate
handhaving van leeftijdsgrenzen de verkoop van alcohol aan minderjarigen sterk kan
doen dalen (Anderson & Baumberg, 2006). Uit eerder onderzoek naar de handhaving
van leeftijdsgrenzen in Nederland bleek echter dat in winkels en in de horeca de
leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop nauwelijks worden nageleefd (Bieleman, Kruize,
& Niehuis, 2006; Gosselt, 2006). Ditzelfde geldt voor tabak. In Nederland mag tabak
uitsluitend verkocht worden aan personen van zestien jaar en ouder. De handhaving
van deze leeftijdsgrens is echter zeer problematisch (Willemsen, 2005). Het effect van
het stellen van leeftijdsgrenzen op het gebruik van alcohol en tabak is dus beperkt te
noemen omdat de controle hierop amper wordt uitgevoerd. Omdat schijnbaar horeca,
supermarkten en slijterijen de controle van leeftijdsgrenzen – wat relatief eenvoudig is
te doen door het checken van het identificatiebewijs bij verkoop – niet serieus en
consequent ter harte nemen, zou handhaving primair bereikt kunnen worden door
strengere en frequentere controles van de overheid.

Beperkingen van verkoop en nuttigen
De verkooppunten van alcoholhoudende drank vormen de gebruikelijke setting voor

maatregelen die gericht zijn op het beperken van het aanbod van alcoholhoudende
dranken (Schrijvers & Schoemakers, 2008). Uit eerdere buitenlandse studies bleek dat
een hogere dichtheid aan verkooppunten van alcohol (meer verkooppunten dicht bij
elkaar) samenhangt met overmatig drinken bij zestien- en zeventienjarigen (Anderson
& Baumberg, 2006). Echter, jongeren geven zelf aan dat ze niet alleen alcohol kopen of
verkrijgen via horeca, supermarkten en slijterijen, maar het ook krijgen of kopen via
hun vrienden en ouders en in zogenaamde ‘keten’ (Bieleman e.a., 2006).
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Een belangrijke maatregel om de consumptie van tabak te verminderen is een rook-
verbod. Verschillende landen hebben in de afgelopen jaren rookverboden ingesteld in
alle openbare gelegenheden. Uit recent Amerikaans onderzoek bleek dat rookverboden
in de horeca effectief verhinderen dat jongeren overgingen van experimenteren met
roken naar regelmatig roken (Siegel, Albers, Cheng, Hamilton, & Biener, 2008).
Effecten van het rookverbod in Nederland op het aantal rokers zijn nog niet bekend. Op
dit moment is er een internationale overzichtsstudie in voorbereiding om uitspraken te
kunnen doen over de effectiviteit van het rookverbod op de prevalentie van roken
(Callinan, Clarke, Doherty, & Kelleher, 2009). Wel is gevonden dat een rookverbod op
school (‘Rookvrije school’) lijkt samen te hangen met een daling van het aantal rokende
leerlingen (Brug & Van Lenthe, 2005; Levy & Friend, 2003; Wakefield & Giovino,
2003). Belangrijk hierbij is echter wel dat er op de naleving van het beleid wordt
toegezien.
De coffeeshops vormen in Nederland openlijke verkooppunten van cannabis. Ne-

derland telde eind 2005 in totaal 729 officieel gedoogde coffeeshops. Hiervan was
ongeveer de helft gevestigd in de grote steden (> 200 duizend inwoners). In gemeenten
met gedoogde coffeeshops wordt ongeveer 70% van de cannabis direct in de coffee-
shop gekocht (Van Laar, Cruts, Verdurmen, Van Ooijen-Houben, & Meijer, 2008). Het
huidige kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat coffeeshops bij scholen
worden gesloten. Gemeenten, maar ook de regering beraden zich op het vaststellen van
minimale afstanden tussen coffeeshops en scholen. Deze maatregel heeft als doel het
cannabisgebruik onder jongeren terug te dringen. Of dergelijke maatregelen effectief
zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Reclamerestricties
Kinderen en jongeren zijn over het algemeen gevoeliger voor media en reclame

uitingen dan volwassenen (Anderson & Baumberg, 2006; Anderson, De Bruijn, An-
gus, Gordon, & Hastings, 2009). Reclamerestricties lijken effect te hebben op de
alcoholconsumptie, zij het bescheiden (Anderson & Baumberg, 2006; Meijer, Smit,
Schoemaker, & Cuijpers , 2006; Paschall, Grube, & Kypri, 2009). Zo vond een zeer
recent vergelijkend onderzoek in 26 landen dat reclamerestricties negatief samenhan-
gen met de prevalentie van alcoholgebruik en bingedrinken in de afgelopen 30 dagen
en met het drinken van het eerste glas alcohol voor de leeftijd van 13 jaar. Uit studies
van Engels, Hermans, Van Baaren, Hollenstein en Bot (2009) en Koordeman, An-
schutz en Engels e.a. (In press) blijkt ook dat alcoholreclame niet alleen op termijn
keuzes voor producten en merken beı̈nvloedt, maar ook direct leidt tot meer con-
sumptie wanneer mensen tv of films kijken. Voor tabak is gevonden dat tabaksreclame
en publiciteit de kans dat jongeren gaan beginnen met roken verhogen (Lovato, 2003).
In Nederland geldt inmiddels voor de meeste vormen van tabaksreclame een verbod
(reclame op radio, televisie, kranten en tijdschriften, etc.). Uit een review en vergelij-
king van 22 landen bleek dat reclameverboden de tabaksconsumptie kunnen vermin-
deren, mits het verbod verstrekkend en overkoepelend is (Saffer & Chaloupka, 2000).
Een beperkt reclameverbod had weinig of geen effect.
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Voorlichting en Educatie

Massamediaal
Er zijn regelmatig massamediale campagnes rond het gebruik van genotmiddelen.

Over het algemeen zijn de campagnes gericht op jongeren, al zijn er ook campagnes
die zich richten op andere doelgroepen, bijvoorbeeld ouders. Massamediale campag-
nes bestaan doorgaans uit televisiespotjes, maar kunnen daarnaast ook gebruikmaken
van radio, geprinte materialen of combinaties hiervan.
Massamediale voorlichting lijkt vooral effect te hebben op kennis over en houding

van jongeren tegenover alcoholgebruik. Maar ze hebben nauwelijks effect op het
terugdringen of uitstellen van alcoholgebruik (Anderson & Baumberg, 2006; niaaa,
2006). Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat massamediale campagnes gericht op
rookgedrag effectief kunnen zijn in het verhogen van de leeftijd, waarop jongeren
beginnen met roken (Sowden & Arblaster, 2000). Echter, op de langere termijn heb-
ben de meeste campagnes geen effect op houding, kennis en intentie om te beginnen
met roken. Recente Nederlandse jongerencampagnes gericht op rookgedrag hebben
zich voornamelijk gefocust op het bevorderen van het positieve imago van niet-rokers.
Deze campagnes bleken geen effect te hebben op attitude en het daadwerkelijke rook-
gedrag (Koolhaas & Willemsen, 2005). Wel werden er voorzichtige aanwijzingen ge-
vonden dat het imago van niet-rokende jongeren positiever werd (Koolhaas & Willem-
sen, 2005).
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat massamediale voorlichtingscam-

pagnes dus voornamelijk bijdragen aan bewustwording, kennisvermeerdering en atti-
tudeverandering. Ze leiden echter nauwelijks tot gedragsverandering. Het is echter wel
belangrijk om hierbij te vermelden dat, ondanks dat er redelijk veel onderzoek is
gedaan naar de effecten van massamediale campagnes, deze studies over het algemeen
kampen met forse methodologische problemen (Cuijpers, Scholten en Conijn, 2006).
Een belangrijk probleem is dat massamediale campagnes vaak op bevolkingsniveau
worden uitgevoerd. Hierdoor zijn gerandomiseerde trials bijkans onmogelijk. Vaak
wordt volstaan met een voor- en nameting, met al dan niet een (niet-gerandomiseerde)
vergelijkingsgroep. Het is dus moeilijk om precieze uitspraken te doen over de effec-
tiviteit van massamediale campagnes.

Schoolprogramma’s
In Nederland vormen scholen een goed medium om jongeren te benaderen voor

voorlichting en educatie. Jongeren zijn hier een groot deel van de week aanwezig en het
overgrote deel van deze leeftijdsgroep kan via scholen worden bereikt. Op veel scholen
wordt dan ook in meer of mindere mate aandacht aan middelengebruik besteed.
Interventies op scholen omvatten onder andere lesprogramma’s gericht op het geven
van informatie om het niveau van kennis te verhogen en om attitudes te beinvloeden,
weerbaarheidtrainingen en normbeı̈nvloeding. Goede schoolprogramma’s zorgen voor
uitstel van de eerste consumptie van genotmiddelen en, als jongeren toch gaan ge-
bruiken, voor vermindering van het gebruik. In Nederland beperken schoolgerichte
alcoholinterventies zich voornamelijk tot voorlichting en educatie (Cuijpers e.a.,
2006). Schoolinterventies waarbij alleen informatie wordt gegeven behalen nauwelijks
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positieve resultaten en het effect van schoolprogramma’s op cannabisgebruik is op
individueel niveau ook niet al te groot (Rigter, 2007). Ook voor schoolinterventies
gericht op rookgedrag is gevonden dat informatievoorziening alleen weinig effect lijkt
te hebben (Thomas & Perera, 2008). Interventies vanuit een sociale-invloedbenadering
lijken wel een remmend effect hebben op de stijging van het percentage rokers (Dijk-
stra, Mesters, De Vries, Van Breukelen, & Parcel, 1999; De Vries e.a., 1994; Thomas &
Perera, 2008). Sociale-invloedinterventies beogen om jongeren om te leren gaan met
stress en angst, hun assertiviteit en weerbaarheid te verhogen en om media-invloeden
te weerstaan door middel van cognitieve gedragsvaardigheden zoals instructie en her-
haling. ‘Actie tegengif’ van Stivoro en het Trimbos-instituut is hier een voorbeeld van.
Na een jaar zijn de positieve beschermende effecten van dit programma echter ver-
dwenen en zijn dus additionele interventies nodig om het effect te behouden (Crone
e.a., 2003).
Naast programma’s die zich specifiek richten op een bepaalde interventiestrategie of

het tegengaan van het gebruik van een bepaald middel, worden er ook steeds meer
programma’s ontwikkeld waarin verschillende interventies worden gecombineerd en
die zich richten op verschillende vormen van middelengebruik. Het programma ‘Pre-
ventie Alcoholgebruik Scholieren (pas)’ richt zich zowel op jongeren als hun ouders.
Een rct naar de effectiviteit van dit programma vond dat een e-learningmodule voor
alcoholpreventie voor adolescenten effectief is in het uitstellen van alcoholgebruik,
maar alleen wanneer ook de ouders van deze adolescenten aangesproken worden
(Koning e.a., 2009). Voor roken is daarnaast gevonden dat combinaties van effectieve
methoden het roken van jongeren sterker verminderen dan enkelvoudige strategieën
(Bouwens e.a., 2007; Sowden, Arblaster, & Stead, 2003). Het combineren van een
klassikale niet-rokenafspraak met een lesmodule waarin gebruik wordt gemaakt van de
sociale-invloedbenadering is effectiever dan alleen het geven van informatie of alleen
een klassikale niet-rokenafspraak. Ook de ‘European Smoking prevention Framing
Approach’ (esfa) en ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’ (dgsg) zijn voorbeelden
van programma’s met meerdere componenten. Deze projecten richten zich op be-
wustwording van gezond gedrag bij zowel leerlingen als leerkrachten en het creëren
van een gezonde (school)omgeving. Ook ouders worden bij deze projecten betrokken.
Voor esfa werden er op de korte termijn geen effecten gevonden op rookgedrag of
rookspecifieke cognities. Op de lange termijn werden effecten gevonden op het uit-
stellen van rookgedrag voor allochtone adolescenten, maar een negatief effect voor
autochtone adolescenten. In een paar landen waar esfa werd uitgevoerd, werden
effecten gevonden op gedrag en cognitieve determinanten (bijv. Finland, Spanje, Por-
tugal) en in andere landen niet. Gebrek aan effect in Nederland werd ten dele geweten
aan het gebruik van het dgsg-programma als controlegroep.
Er zijn aanwijzingen dat dgsg een positief effect heeft op de kennis van verschillende

genotmiddelen en van de risico’s van gebruik (Cuijpers, Jonkers, De Weerdt, & De
Jong, 2002; Rescon, 1999). Ook leken er aanwijzingen te zijn dat leerlingen die aan het
integrale programma deelnamen minder tabak, alcohol en marihuana gebruikten dan
leerlingen die niet deelnamen. Omdat verschillende componenten van het programma
in de laatste jaren substantieel zijn veranderd en aangepast op basis van de nieuwste
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inzichten, loopt er op dit moment een grootschalige meerjarige rct naar de effectiviteit
van het aangepaste programma.
Geconcludeerd kan worden dat, met uitzondering van enkele breed geı̈mplemen-

teerde projecten, er in Nederland weinig bekend over de effectiviteit van preventieve
interventies in de schoolsetting (Buijs & Savelkoul, 2009). Van veel projecten is dus
niet bekend in hoeverre ze effectief zijn. Voor enkele projecten is gevonden dat ze
bijdragen aan een toename in kennis over middelengebruik en gezond gedrag. Het is
echter onbekend of meer kennis over middelengebruik uiteindelijk ook zal leiden tot
een daadwerkelijke verandering van gedrag bij jongeren.

Ouders
Ouders hebben een belangrijke invloed op het gebruik van genotmiddelen door hun

kinderen. Ouders kunnen zowel een risicofactor als een beschermingsfactor vormen
voor het middelengebruik van hun kinderen. Uit verscheidene studies is naar voren
gekomen dat er een samenhang is tussen het middelengebruik door ouders en het
gebruik door hun kinderen (bijv. Engels, Knibbe, De Vries, Drop, & Van Breukelen,
1999; Otten, Harakeh, Vermulst, Van den Eijnden, & Engels, 2007; Van der Vorst,
2007). Zo kunnen ouders het middelengebruik door hun kinderen bijvoorbeeld beı̈n-
vloeden door het neerzetten van een duidelijke norm (De Leeuw, Engels, & Scholte,
2010), doordat kinderen het gedrag van hun ouders gaan imiteren (Poelen, Scholte,
Willemsen, Boomsma, & Engels, 2008), of doordat de beschikbaarheid van middelen
toeneemt (Krosnick & Judd, 1982; Stein e.a., 1987). De invloed van ouders kan echter
ook aangewend worden om het gebruik van middelen door jongeren te voorkomen of
te verminderen. In de internationale literatuur worden diverse interventies beschreven,
gericht op alleen de ouders of op zowel de ouders als de jongere zelf, die tot doel
hebben om middelengebruik van jongeren te voorkomen. Uit een recent longitudinaal
survey-onderzoek onder Nederlandse gezinnen blijkt inderdaad dat ouders invloed
hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen door hoe ze regels stellen en hoe ze
zelf met alcohol omgaan (zie voor meer informatie hierover ook het artikel van Van der
Vorst e.a. in dit themanummer). Ook voor roken zijn er aanwijzingen dat het hanteren
van rookspecifieke opvoedstrategieën kan bijdragen aan het verminderen van roken bij
jongeren (Harakeh, Scholte, De Vries, & Engels, 2005; De Leeuw, Scholte, Sargent, &
Engels, 2010; Otten e.a., 2007). Het lijkt er dus op dat ouders een intermediair kunnen
zijn voor preventie van middelengebruik gericht op jongeren. De resultaten voor pas
geven hier op het gebied van alcohol ook aanwijzing voor (Koning e.a., 2009). Inter-
nationale studies naar ouderinterventies laten goede effecten zien, ook op de langere
termijn (Cuijpers e.a., 2006). Dit werd voornamelijk gevonden voor de programma’s
‘Preparing for the Drug Free Years’ en het ‘Iowa Strengthening Families’ programma.
Het is echter niet duidelijk of deze interventies ook in Nederland uitvoerbaar en
effectief zijn en op dit moment is er in Nederland nog geen ‘model of good practice’.
Het verdient sterke aanbeveling dat in Nederland het onderzoek op dit terrein van de
grond komt (Cuijpers e.a., 2006).
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Discussie

Gecombineerde aanpak
In dit artikel is voor een drietal genotmiddelen (alcohol, tabak en cannabis) een

overzicht gegeven van verschillende vormen van universele preventie en de effectiviteit
hiervan. Voor veel preventieve initiatieven geldt dat ze gericht zijn op de afzonderlijke
middelen. Er blijkt echter een sterke samenhang te zijn tussen alcoholgebruik, roken
en cannabisgebruik (Zeijl, Van Dorsselaer, Vollebergh, & Ter Bogt, 2008). Zo blijkt dat
rokende jongeren ongeveer een 22 keer zo grote kans hadden om ook cannabis te
gebruiken in vergelijking met hun niet-rokende leeftijdgenoten. Ook werd er een
duidelijke relatie gevonden tussen het drinken van alcohol en cannabisgebruik. Drin-
kende jongeren hadden een bijna 9 keer grotere kans om ook cannabis te roken in
vergelijking met niet-drinkende jongeren. Tot slot hangt ook het drinken van alcohol
en samen met roken. Jongeren die drinken hadden een bijna 7 keer zo grote kans om te
roken dan niet-drinkende jongeren. Deze samenhang tussen het gebruik van verschil-
lende soorten middelen impliceert dat een gecombineerde preventieve aanpak nodig
kan zijn. Ook in de internationale literatuur blijkt dat er sterke overlap is tussen het
gebruik van verschillende middelen (bijv. Siqueira & Brook, 2003). Het is eerder
geopperd dat de samenhang tussen het gebruik van verschillende middelen verklaard
zou kunnen worden door een overkoepelende factor zoals experimenteergedrag of
jeugdcultuur (Zeijl e.a., 2008). Een goede afstemming van interventies die zich richten
op de afzonderlijke middelen lijkt daarom wenselijk. Programma’s met een gecombi-
neerde aanpak, zoals de ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’, spelen hierop in.

Integrale aanpak
Over het algemeen lijken de huidige (Nederlandse) preventieprogramma’s afzon-

derlijk een vrij bescheiden invloed te hebben op gedrag. Voor de preventie van alco-
holgebruik lijken veranderingen in wet- en regelgeving het meest effectief (Dekker,
Van Dalen, Kuunders, & Mulder, 2006; Meijer e.a., 2006; Schrijver & Schoemakers,
2008). Er zijn echter aanwijzingen dat samengestelde interventies (een integrale aan-
pak) een groter effect kunnen sorteren. Zo is voor alcohol bijvoorbeeld gerapporteerd
dat het naast elkaar bestaan van verschillende beleidsmaatregelen succesvoller is bij het
terugdringen van gebruik (Busch, Kuunders, & Schoemakers, 2007; Edwards, 2001;
Horlings & Scoggins, 2006). Daarnaast blijkt uit de studie naar pas dat uitstel van
alcohol alleen lukt als zowel ouders als de jongeren betrokken worden. De interventie
alleen gericht op de jongere, leverde geen uitstel op (Koning e.a., 2009). Ook voor
roken is het de verwachting dat de effectiviteit van afzonderlijke interventies toeneemt
wanneer ze in combinatie worden toegepast (Bouwens e.a., 2007; Eysink, 2008). Een
verhoging van de prijs van tabak is (kosten)effectief aangaande het verminderen van
het aantal jeugdige rokers en leidt tot een mindere consumptie in het algemeen, maar
gecombineerd met andere maatregelen zoals reclamerestricties, verkoopbeperkingen,
rookverboden en massamediale campagnes is het te verwachten effect groter. Voor-
lichting en educatie lijken het meest rendabel ingezet te kunnen worden voor het
creëren van draagvlak voor andere interventies en maatregelen en op deze manier bij te
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dragen aan de effectiviteit van deze maatregelen (Anderson & Baumberg, 2006; Dek-
ker e.a., 2006; Meijer e.a., 2006).

Seriële benadering
Gezien het grootste deel van de jongeren begint met experimenteren gedurende de

middelbare schooltijd, zijn de meeste preventieprogramma’s op het gebied van mid-
delengebruik ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs. Echter, de factoren die bij-
dragen aan de kans om gedurende de adolescentie te experimenteren met genotmid-
delen kunnen al in een eerder stadium ontwikkeld en beı̈nvloed worden. Zo heeft
Stivoro een lesprogramma ontwikkeld (Ik 1ook niet), gebaseerd op de sociale-in-
vloedbenadering, voor jongeren uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Dit programma
heeft als doel om het beginnen met roken tegen te gaan. Op de korte termijn (aan het
eind van groep 7 en 8) bleek het programma niet effectief, maar eenmaal in de brugklas
hadden de kinderen die het lesprogramma gevolgd hadden een hogere intentie om niet
te roken en rookten ze ook minder dan kinderen in de controlegroep (Crone, Dijkstra,
Frissen, & Paulussen, 2005). Het is echter niet bekend of dit effect op de langere
termijn ook stand houdt. Daarnaast is er ook vanuit dgsg een aanbod voor het basis-
onderwijs. Een kanttekening bij het geven van informatie over middelengebruik op
jonge leeftijd is dat er de mogelijkheid bestaat dat kinderen nieuwsgierig worden en
eerder enthousiast worden om het te gaan uitproberen. In de studie van Cuijpers en
anderen (2002) bleek bijvoorbeeld dat jongeren die voorlichting kregen over mari-
huana eerder begonnen met experimenteren dan de jongeren in de controlegroep.
Universele voorlichting, en lessen over middelengebruik, aan kinderen lang voordat ze
überhaupt nadenken over middelengebruik kan wel eens onverstandig blijken te zijn.
Wellicht is dan voorlichting aan ouders, of aan ouders en kinderen samen, van basis-
schoolkinderen een verstandigere aanpak (zie Jackson & Dickinson, 2006). Op dit
moment wordt er bijvoorbeeld een rct uitgevoerd naar de interventie ‘Rookvrije kids’,
waarin ouders op een goede en constructieve manier leren communiceren met hun
kinderen over roken (Hiemstra e.a., 2009).
Bovenstaande pleit voor een meer seriële aanpak, dus bijvoorbeeld interventies die

lopen van de basisschool tot en met de middelbare school en die zich zowel richten op
kinderen zelf en hun omgeving. Deze interventies moeten uiteraard aangepast worden
op de ontwikkelingsfase van kinderen en adolescenten, en aan de fase van gebruik
waarin ze zitten.

Conclusie
Experimenteren met genotmiddelen is deels inherent aan de adolescentiefase, en

zeker in Nederland. Voor een groot deel van de jongeren blijft het bij experimenteren,
maar een eveneens aanzienlijk deel continueert het middelengebruik in de volwas-
senheid met alle negatieve gezondheidsgevolgen van dien. Preventie dient zich dus
voornamelijk te richten op het continueren van gezond gedrag en daar bij voorkeur al
vroeg mee te beginnen (Schrijvers & Schoemakers, 2008). Daarnaast is het belangrijk
dat preventie-initiatieven zich richten op zowel jongeren zelf (beı̈nvloeding van kennis
en gedrag) als op hun fysieke en sociale omgeving (beleidsmaatregelen en voorlichting
aan ouders), dus op een combinatie van risicofactoren. Tot slot komt het gebruik van
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alcohol, tabak en cannabis vaak voor bij dezelfde jongeren. Dit vraagt om een ge-
combineerde of goed op elkaar afgestemde preventieve aanpak. Uit ons overzicht blijkt
dat er amper systematisch onderzoek middels rct’s is uitgevoerd naar de effectiviteit
van universele preventie van middelengebruik bij jeugd in Nederland. In onze optiek
komt dit doordat de overheid dit amper stimuleert door a) bij subsidieaanvragen van
belangrijke organisaties te eisen dat effectiviteit middels rct’s wordt onderzocht en b)
als ze dit wel incidenteel vragen, hier amper onderzoeksbudget tegenover te stellen.
Om structureel voor de toekomst een geı̈ntegreerd programma van universele pre-
ventie te ontwikkelen om het middelengebruik van Nederlandse jongeren te attaqueren
is dit absoluut noodzakelijk. Zo niet, dan schrijven wij over 20 jaar binnen een paar uur
een nieuwe versie van dit overzicht.
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