
1 
 

 

 

 

Een verklaring voor de relatie tussen de 

culturele context en binge drinking 

 

De medierende rol van de Theory of Planned Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Twente 

Auteur:  Teresa Stolte (s0190349) 

Begeleiders:  Pia Hunger 

  Dr. Henk Boer 

Juli 2011 

 



2 
 

Samenvatting  

In deze studie wordt onderzocht of de culturele context invloed heeft op binge drinking 

gedrag bij adolescenten. De alcoholconsumptie bij jongeren is in de laatste jaren steeds 

toegenomen. Maar de jongeren zijn zich vaak niet bewust van de consequenties. Overmatige 

alcoholconsumptie kan op lange termijn tot verschillende problemen lijden, zoals psychische 

en fysische stoornissen, maar ook het risico te verslaven. Om die reden vormt 

alcoholconsumptie een belangrijk onderwerp voor de maatschappij. Omdat nog geen 

verklaring of oplossing voor de problematiek is gevonden, wordt binnen dit onderzoek het 

Twente Model of Binge Drinking gebruikt om verschillende voorspellende factoren uit de 

culturele achtergrond en het reflectieve pad voor het vertonen van binge drinking gedrag te 

identificeren. De focus wordt bij de culturele context op alcohol-specifieke regels en 

ouderlijke controle gelegd. Verder wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen het 

reflectieve pad, bestaande uit een uitgebreid versie van de Theory of Planned Behavior (TPB), 

en binge drinking.  

Om tot voldoende resultaten te komen, worden jongeren met een leeftijd tussen 16 en 21 door 

middel van flyers, posters en E-Mails geworven om een Nederlandstalige vragenlijste in te 

vullen. Op die manier worden 213 respondenten bereikt. De vragenlijst omvat zowel open 

vragen als ook Likert schalen om de constructen van het model te toetsen.  

Bij de data-analyse kwam naar voren dat er een significante, negatieve relatie tussen alcohol-

specifieke regels en binge drinking bestaat, terwijl geen significante relatie tussen ouderlijk 

controle en binge drinking gevonden wordt. Verder wordt een significante, positieve relatie 

tussen attitude, descriptieve norm en intentie en het gedrag van binge drinking geconstateerd. 

Tenslotte kond ook een medierend rol van het reflectieve pad ten opzichte van de invloed van 

de culturele achtergrond op binge drinking vastgesteld worden. Op basis van deze resultaten 

kan geconcludeerd worden dat het Twente Model of Binge Drinking een waardevol bijdrage 

oplevert voor het verklaren van binge drinking. Als naar het gedrag wordt gekeken blijkt de 

intentie om alcohol te drinken een significante, onafhankelijke voorspeller te zijn voor het 

gedrag. Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat jongeren die een positieve intentie ten 

aanzien van alcoholconsumptie hebben meer binge drinking gedrag vertonen. Intentie wordt 

erbij uit de variabelen attitude en gedragscontrole gevormd. Om die reden zou een preventie 

op deze punten opbouwen. Door beïnvloeding van de attitude en gedragscontrole zou de 

intentie van jongeren ten aanzien van alcoholgebruik veranderd kunnen worden.  
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1. Inleiding 

De consumptie van alcohol bij adolescenten is in de laatste jaren steeds toegenomen en wordt 

steeds een groter probleem. In Nederland worden er per persoon per jaar iets meer dan 

honderd liter “alcoholhoudende drank”, zoals wijn, bier en gedestilleerd geconsumeerd 

(Duimelaar, 2007). Een reden ervoor is, dat alcohol een van de weinige drugs is die in de 

westerse landen legaal geconsumeerd mag worden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat 

zowel het aantal drinkende jongeren als ook de frequentie van de consumptie toenemen. 

Zowel de consumptie van alcohol als ook van andere drugs is daarom een belangrijk 

onderwerp voor de maatschappij. Om die reden werden er in de jaren 1995, 1999 en 2003 drie 

omvangrijke surveys onder 15- en 16 jarige studenten uitgevoerd (Andersson, Hibell, Beck, 

Choquet, Kokkevi, Fotiou, Molinaro, Nociar, Sieroslawski & Trapencieris., 2007). Binnen dit 

“European School Survey Project in Alcohol and other Drugs” (ESPAD) wordt onder andere 

vastgesteld dat 81% van de bevraagde jongeren uit Duitsland al vaker alcohol heeft 

geconsumeerd. Hohm, Blomeyer, Schmidt, Esser en Laucht (2007) hebben verder vastgesteld 

dat de leeftijd van Duitse adolescenten bij hun eerste consumptie van alcohol 13,6 jaar 

bedraagt, hoewel de consumptie van jongeren van zestien jaar en jonger illegaal is. Hoewel 

het gebruik van alcohol over de gehele wereld veel voorkomend is, wordt de meeste alcohol 

in Europa door Nederlandse jongeren gedronken (Monshouwer, van Dorsselaer, Gorter, 

Verdurmen & Vollebergh, 2004). Zo hadden in 2003 85% van de middelbare scholieren in 

Nederland al ervaringen met alcohol gemaakt.  

Er zijn al wetten ingevoerd om jongeren voor de gevaren te beschermen. Maar vooral de op 

leeftijd gebaseerde wetten zijn meestal niet strikt genoeg of worden niet consequent genoeg 

gecontroleerd. Jongeren vinden nog steeds middelen of wegen om desondanks alcohol te 

consumeren.  

De motivatie zich door het alcoholgebruik te ontspannen en de invloed van leeftijdgenoten 

zijn twee redenen die tot alcoholconsumptie leiden. Andere oorzaken zijn te vinden in de 

sociale omgeving en bij de mediale invloed. Volgens Hanewinkel, Tanski en Sargent (2007) 

wordt alcohol in de media alleen maar positief gepresenteerd, en om die reden verheerlijkt. 

Op basis van deze weergave ontwikkelen al kinderen positieve associaties, zoals geluk en 

aardigheid, met alcohol. 

In het huidige onderzoek is vooral het risicogedrag van binge drinking van belang. 

Onderzoekers verwijzen met deze term meestal naar de overmatige consumptie van alcohol 

en het excessief drinken. Deze verwijzing bestaat, hoewel er geen sprake is van een consensus 
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met betrekking tot de definitie (McAlaney & McMahon, 2007; Measham, 2006). De meest 

gebruikte definitie gaat bij binge drinking van meer dan vijf alcohol units in een 

achtereenvolgend drinking sessie voor mannen en van vier units voor vrouwen uit (Wechsler 

& Nelson, 2001; Ham & Hope, 2003). Binge drinking wordt overwegend met een negatieve 

bijklank in de zin van ongezond en oncontroleerbaar gedrag gezien. Maar als men 

adolescenten zelf na de betekenis van binge drinking vraagt, wordt er vaak niet naar de 

formele definitie maar naar de volgende beschrijving verwezen: “drinken tot men is vergiftigd 

of dronken” (McMahon et al., 2007). Het aantal binge drinkende jongeren is in de afgelopen 

jaren steeds toegenomen. Een reden voor deze ontwikkeling is te zien in het aanbod van 

goedkope en vaak sterke drankjes.  

Deze consumptie neemt steeds toe, alhoewel er al kennis over de voor de gezondheid 

schadelijke consequenties bestaat. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van 

alcoholgebruik. Overmatige consumptie van alcohol kan op korte en lange termijn 

verschillende problemen opleveren. Ten eerste neemt het risico van jongeren toe om bij 

ongelukken betrokken te zijn (Feldman, Bartharvey, Holowaty & Scortt, 1999). Verder 

behoren zowel psychische als ook fysieke stoornissen tot de mogelijke gevolgen (American 

Psychiatric Association, 2000). De voornoemd fysieke stoornissen houden volgens de DSM-

IV onder andere intoxicatieverschijnselen, somatische aandoeningen en stoornissen van het 

geheugen in. Deze verschijnselen worden door de in alcohol bevattende aandeel van ethanol 

veroorzaakt. 

Naast de boven genoemde acute gevolgen vormt ook het risico om verslaafd te worden een 

belangrijke consequentie. Onthoudingsverschijnselen en het stevig verlangen naar alcohol zijn 

twee criteria, die volgens de DSM-IV een middelafhankelijkheid diagnosticeren. Met 

betrekking tot alcohol is het belangrijk dat als teken van een afhankelijkheid een 

problematisch gedrag vertoond wordt, dit zou zeggen dat er tenminste een keer per week zes 

glazen alcohol, of 21 keer peer maand vier glazen alcohol gedronken worden (Duimelaar, 

2007). 

Samengevat resulteren de mogelijke gevolgen die uit de consumptie mogen ontstaan in 

problematische gedragingen, criminaliteit, ongelukken, lage prestaties op school en een hoger 

risico om later aan de drank verslaafd te worden (Brown et al.,2000; Ellickson et al., 2003). 

Omdat alcohol in de huidige maatschappij als het meest gevaarlijke verslavende middel wordt 

gezien, moet de nadruk erop gelegd worden inzicht in de oorzaken van alcoholgebruik onder 

jongeren te krijgen. Alleen door het onder de ogen te krijgen is het mogelijk om effectieve 

interventies te ontwikkelen en zo het overmatig alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. 
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Ondanks de grote hoeveelheid onderzoeken met betrekking tot alcoholconsumptie onder 

jongeren is er in feite nog geen oplossing voor deze problematiek gevonden. 

In de volgende paragrafen zou ten eerste op de determinanten worden ingegaan die 

samenhangen met binge drinking. Zo wordt in paragraaf 2.1 op de culturele context en 

vervolgens op het reflectieve pad (§2.2) ingegaan. Aan het eind van het tweede hoofdstuk 

wordt de opbouw van dit onderzoek verklaard (§2.3). 

Na dit theoretisch kader wordt iets over de gebruikte methode gezegd (§3), met focus op de 

respondenten (§3.1), de gebruikte procedure (§3.2), de vragenlijst (vanaf §3.3), en tenslotte de 

gebruikte data-analyse (§3.4). Vervolgens gaat het binnen dit verslag om de resultaten (§4), 

die per hypothese verwerkt worden (§4.1 tot §4.3). Tenslotte wordt op de discussie van het 

onderzoek ingegaan (§5.), waarbij ten eerste de resultaten besproken worden (§5.1), daarna de 

focus op de betekenis voor toekomstige onderzoeken gelegd wordt (§5.2). Afsluitend worden 

nog enige sterke punten van deze studie (§5.3) en zwakke punten (§5.4) besproken. 
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2. Determinanten die samenhangen met Binge Drinking 

Omdat nog geen verklaring of oplossing voor de problematiek is gevonden, en gelet dat 

verschillende onderzoeken hebben laten zien dat de consumptie van alcohol in een gehele 

context gezien moet worden, wordt het Twente Model of Binge Drinking ontwikkeld (Figuur 

1). Binnen dit model worden psycho-sociaal-culturele variabelen met theoretische redenering 

van substantiemisbruik bij jongeren gecombineerd. De aandacht wordt hierbij aan de 

personaliteit, en zowel expliciete als impliciete gedragsfactoren, die leiden tot bepaald 

gedragingen, besteed. Alleen als de gehele context wordt beschouwd, kunnen alle belangrijke 

factoren worden verklaard.  

Het wordt verwacht dat de verschillende factoren (persoonlijke eigenschappen, systemen van 

informatieverwerking, demografische gegevens en de culturele context), die opgenomen zijn 

in het genoemde model, samenhangen met binge drinking. Deze factoren worden gebruikt om 

risicofactoren van binge drinking te identificeren en te verklaren.  

Als persoonlijke karaktereigenschappen worden vier verschillende variabelen in het model 

opgenomen, namelijk Sensation Seeking (SS), Impulsiveness (IMP), Anxiety Sensitivity 

(AS), and Hopelessness / Introversion (H). Sensation seeking is gerelateerd aan het streven 

om gevarieerde, nieuwe en intensieve sensaties en ervaringen te maken. Zo is het 

alcohologebruik op jonge leeftijd als een verboden gedraging gerelateerd aan sensation 

seeking processen (Hittner & Swickert, 2006). Anxiety Sensitivity heeft betrekking op de 

vrees voor angstgerelateerde sensaties, bijvoorbeeld verhoogde hartfrequentie en zweten.  

Het wordt aangenomen dat deze sensitiviteit problematische drinkgewoontes door negatieve 

verzwaring versterkt, omdat zij het gevoel hebben dat alcoholgebruik hun angstgerelateerde 

sensaties afzwakt. Adolescenten, die hoog op Hopelessness scoren, hebben de neiging om van 

normale drinkgewoontes naar problematische drinkgewoontes te wisselen om negatieve 

affecten te verwerken. Impulsiveness meet de tendentie om zonder na te denken te handelen. 

Met betrekking tot binge drinking betekent dit dat jongeren die hoog op impulsiveness scoren 

hun gedragingen ten aanzien van verleidelijke aspecten niet goed kunnen controleren.  

De variabele “Demographics” omvat de aangaven over het geslacht, de leeftijd, nationaliteit 

en verder het niveau van onderwijs. Het construct “Culturele Context” omvat in totaal vijf 

verschillende aspecten, namelijk de vrijetijdsbesteding, drinkgelegenheden, ouderlijk respect, 

alcohol-specifieke regels, en controle/monitoring. Van deze culturele achtergrond variabelen 

wordt een direct effect op binge drinking verondersteld. Op basis van de data ten opzichte van 

alcohol-specifieke regels, controle/monitoring, en ouderlijk respect kunnen na analyse verder 
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uitspraken over de opvoedstijlen gemaakt worden. Zo kan een relatie tussen verschillende 

opvoedstijlen en het vertonen van binge drinking gedragingen van jongeren bepaald worden. 

Volgens dit model, wordt binge drinking direct beïnvloed door zowel een reflectief, rationeel 

en bewust, als ook een impulsief, dus affectief en onbewust, pad. Allebeide paden zijn van 

invloed op het vertonen van een bepaald gedraging. 

Binnen dit onderzoek wordt de focus gelegd op de culturele context en het reflectieve pad. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat de culturele context, in het bijzonder de invloed van de 

ouders, een groot invloed heeft op de ontwikkeling van adolescenten (Bandura, 1977). Om die 

reden wordt op deze twee aspecten in de volgende paragrafen (§2.1 en §2.2) nog verder 

ingegaan. 

 

Figuur 1: Twente Model of Binge Drinking 
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betekent, dat deze determinant gezondheidsgedrag door middel van distale determinanten 

beïnvloedt, die opnieuw gedragingen indirect door proximale determinanten, zoals attitude, 

beïnvloeden. 

Er zijn, zoals in de voorgaande paragraaf genoemd, vijf variabelen die de latente variabele 

culturele context bepalen. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat in bijzonder de rol 

van de ouders belangrijk is om het alcoholgebruik van jongeren te voorspellen. Volgens 

Bandura (1977) beïnvloeden ouders het drinkgedrag van hun kinderen direct door dienst te 

doen als rolmodel. Het lijkt dat vooral strikte regels en controle met betrekking tot 

alcoholgebruik bij jongeren van groot belang zijn. Van der Vorst, Engels, Dekovic, Meeus, en 

Van Leeuwe (2005) hebben binnen hun onderzoek een negatieve correlatie tussen het 

opstellen van strikte regels en het alcoholgebruik van jongeren aangetoond. 

Omdat de rol van de ouders met betrekking tot alcoholconsumptie van jongeren van groot 

belang is, worden binnen dit onderzoek de variabelen controle/monitoring en alcohol-

specifieke regels in het middelpunt geplaatst.  

De variabelen, die dus binnen dit onderzoek de culturele context bepalen, zijn 

“Controle/Monitoring” en “Alcohol-specifieke regels”.  

 

2.1.1 Controle / Monitoring 

Bij de controle gaat het voornamelijk om het in bedwang houden van de adolescenten. Als de 

ouders veel controle uitoefenen, weten ze bijvoorbeeld waar en met wie hun kinderen gaan 

drinken. Volgens Van der Vorst et al. (2006) bestaat er empirisch bewijs voor de relatie 

tussen ouderlijk controle en alcoholgebruik bij adolescenten. Verder wordt binnen hun 

onderzoek geconstateerd dat ouders die adequaat controle uitoefenen hun kinderen van te 

vroeg alcoholgebruik kunnen weerhouden. Dientengevolge is strikte controle gerelateerd aan 

lager alcoholconsumptie. Deze conclusie is in overeenstemming met de inferentie uit 

verschillende longitudinale onderzoeken waar het preventief effect van ouderlijke controle ten 

aanzien van de ontwikkeling van alcoholgebruik bij jongeren wordt onderzocht (Duncan, 

Duncan, Biglan & Ary, 1998). 

 

2.1.2 Alcohol-specifieke regels 

Ten aanzien van het opstellen van regels gaat het erom te definiëren waar en hoeveel de 

kinderen mogen drinken. Het lijkt dat kinderen van ouders die geen regels opstellen vaker 
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alcohol drinken (Van der Vorst & Engels, 2003). Van der Vorst et al. (2006) hebben 

geconstateerd dat strikte regels gerelateerd zijn aan een verschuiving van alcoholconsumptie. 

Zo worden jongeren gestijfd alcohol te consumeren als hun ouders een permissieve houding 

ten aanzien van alcoholgebruik aannemen (Wood, Read, Mitchell & Brand, 2004). 

 

Volgens Barnes en Farrell (1992) is een grote mate van controle, evenals het niet definiëren 

van regels gerelateerd aan een toename van alcoholgebruik bij adolescenten. Verder is de 

kans op alcoholgebruik bij kinderen groter als deze geen ouderlijke controle ervaren en 

nauwelijks regels krijgen met betrekking tot alcoholgebruik en bezit (Jackson, Henriksen & 

Dickenson, 1999). De ouderlijke omgang met controle en regels lijkt dus van invloed te zijn 

op de ontwikkeling van een kind, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van 

middelen, drugs of alcohol. Om een effect op lange termijn te constateren, zijn zowel strikte 

regels en voorschriften, maar ook de controle en communicatie hierover van belang. Alleen 

maar door combinatie van deze factoren wordt op lange termijn een effect duidelijk. 

 

2.2 Het Reflectieve Pad 

Het reflectieve pad omvat expliciete cognities die door de Theory of Planned Behavior (TPB; 

Figuur 2; Ajzen, 1991) verbeeld worden, waarbij hier met een uitgebreide versie van de 

theorie wordt gewerkt. Dit model wordt vaak gebruikt, vooral in de gezondheidspsychologie, 

om alcoholgebruik en ander gezondheidsgedrag te verklaren. Er worden verschillende 

variabelen gebruikt om een bepaald gedrag te verklaren (Armitage et al., 1999; Conner et al., 

1999).  

Volgens Ajzen is de variabele “Intentie” de meest belangrijke voorspeller van een bepaalde 

gedraging van een persoon. Intentie is binnen dit model een proximale determinant, die een 

directe invloed heeft op het gedrag. Het gaat erbij om bewuste beslissingen om het gedrag te 

vertonen. Deze neiging of motivatie geeft aan hoe sterk de persoon van zins is om het gedrag 

uit te voeren. Verder is de intentie een indicator voor de tijd en moeite die een persoon bereid 

is om eraan te besteden zich op een bepaalde manier te gedragen (Rivis et al., 2006). Binnen 

de TPB wordt de intentie door drie variabelen vastgesteld. Deze zijn “Attitude”, “Subjectieve 

Norm”, en “Perceived Behavioral Control”.  

De attitude geeft aan welke houding de persoon ten opzichte van een bepaald gedrag heeft, 

dus een evaluatie van de eigen mening ten aanzien van een gedraging. Bepalend voor de 
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attitude zijn verschillende determinanten, zoals externe variabelen, bijvoorbeeld 

demografische gegevens, en behavioral beliefs. 

De subjectieve norm omvat de sociale invloed van anderen. Dit wil zeggen, de gepercipieerde 

sociale druk die een voor het individu belangrijke persoon uitoefent om een bepaald 

gedraging wel of niet uit te voeren. Op basis van deze perceptie wordt het gedrag beïnvloed 

(Conner & Norman, 2007). Deze norm is het resultaat van door de mens opgemerkte 

gedragsvoorkeuren van derden, zo genoemde “Normative Beliefs”. Er bestaat een manier van 

waargenomen druk van voor de persoon zelf belangrijke personen uit zijn omgeving, die ertoe 

leiden een bepaald gedrag al dan niet te vertonen. Naast deze subjectieve normen blijken ook 

descriptieve normen van belang te zijn. Deze houden in wat belangrijke personen uit de eigen 

omgeving doen met betrekking tot een bepaald gedrag. Hier gaat het ten opzichte van 

alcoholgebruik bijvoorbeeld om het aantal vrienden die binge drinking gedrag vertonen. Hun 

gedragingen hebben invloed op het gedrag van het individu. 

De waargenomen gedragscontrole geeft aan of de persoon het gevoel heeft een bepaald 

situatie te kunnen controleren of niet (Conner et al., 1999). Determinanten die van belang zijn 

voor de waargenomen gedragscontrole zijn omgevingsinvloeden en de opvatting in hoeverre 

het gedrag gecontroleerd kan worden. 

Volgens Armitag et al. (1999) wordt de intentie tot alcoholconsumptie vooral door de 

subjectieve norm voorspeld, terwijl de attitude geen grote invloed heeft. 

Met betrekking tot binge drinking hebben Norman, Bennett en Lewis (1998) door middel van 

hun onderzoek een belangrijke conclusie getrokken. Het wordt duidelijk dat alleen maar de 

waargenomen gedragscontrole de frequentie van binge drinking kan voorspellen. 

De Theory of Planned Behavior wordt op verschillende gedragingen toegepast. Door dit groot 

aantal onderzoeken is wijdverbreid een valide empirische steun voor de voorspellingswaarde 

gevonden. Zo voorspellen bijvoorbeeld de variabelen attitude en subjectieve norm 33 tot 50% 

van de variantie in intentie. Door de toevoeging van waargenomen gedragscontrole verhoogd 

de verklaarde variantie met 5 tot 12% (Ajzen, 1991; Armitage & Conner, 2001). 
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Figuur 2: Theory of Planned Behavior 
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Figuur 3 
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3. Methode 

 

3.1 Respondenten 

De respondenten van dit onderzoek waren allemaal adolescenten op de leeftijd tussen 16 en 

21 jaren. De gemiddelde leeftijd was 18 jaar. Met betrekking tot hun opleidingsniveau is er 

een brede spreiding, waarbij de meeste respondenten op de universiteit (43%) of het VWO 

(40%) waren. Onder de bevraagde jongeren waren 53% studenten en 44% scholieren. De 

meeste respondenten woonden ten tijde van de bevraging thuis of zelfstandig. 

 Er wordt voor gekozen respondenten met genoemde leeftijd te kiezen, omdat deze 

adolescenten uit de beoogde leeftijd voor hun eerste keer of al vaker gebruik maken van 

alcohol. Verder lijkt binge drinking vooral in deze leeftijdscategorie aanwezig te zijn. 

In totaal hebben 242 adolescenten de vragenlijst ingevuld. Als bij de analyse van de 

vragenlijsten duidelijk wordt dat de vragenlijst niet volledig, dus minder dan de helft, wordt 

ingevuld, leidt dit tot de verwijdering van de betrokkene vragenlijsten. Verder wordt erop 

gelet dat de respondenten die buiten de leeftijdscategorie van 16 tot en met 21 jaar vallen, 

verwijderd worden. Op die manier zijn er uiteindelijk 213 vragenlijsten geselecteerd en verder 

verwerkt, terwijl 29 moeten worden verwijderd. In de geselecteerde steekproef zitten 

uiteindelijk 145 vrouwelijke (68%) en 68 mannelijke (32%) adolescenten.  

 

3.2 Procedure 

Om de adolescenten uit de bepaalde leeftijdscategorie te benaderen zijn verschillende 

procedures gebruikt worden. Ten eerste worden in Enschede flyers aan adolescenten verdeeld. 

Erbij wordt erop gelet dat de flyers op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen 

worden verdeeld. Op die manier zou een spreiding van leeftijd en opleidingsniveau 

gewaarborgd worden. Verder worden op verschillende openbare plaatsen posters geplaatst, 

bijvoorbeeld bij bushalten, de bioscoop of verschillende cafés. Verder wordt bij verschillende 

scholen in Enschede en omgeving om medewerking gevraagd. Zo worden in totaal 5000 

flyers en een aantal posters verdeeld.  

Naast deze procedures wordt er ook gebruik gemaakt van E-mails. Op die manier was het 

mogelijk veel adolescenten in korte tijd te bereiken. Bij alle gebruikte wervingprocedures 
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wordt erop gelet dat altijd de e-mail adres van het onderzoek genoemd wordt, om zo altijd 

voor vragen bereikbaar te zijn. 

De vragenlijst wordt binnen dit onderzoek online en op papier afgenomen. Van tevoren wordt 

er een duidelijke instructie gegeven om zo vragen of misverstanden te vermijden. Omdat 

Duitse scholieren vaak niet bekend zijn met de manier van vraagstelling die gebruikt wordt, 

wordt er binnen de instructie verklaard hoe de vragenlijst moet worden ingevuld. Verder 

wordt gevraagd om de vragen eerlijk en zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. 

Er wordt benadrukt dat de antwoorden en gegevens anoniem verwerkt worden, en dat de 

respondenten bij vragen een mailtje kunnen sturen. Bovendien moeten de jongeren de 

verklaring toestemming geven. 

Aan het eind van de vragenlijst worden de respondenten gevraagd om hun eigen e-mail adres 

aan te geven. Als de jongeren de vragenlijst volledig hebben ingevuld krijgen zijn een 

cadeaubon voor hun deelname. 

 

3.3 Vragenlijst 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Nederlandstalige vragenlijst (Bijlage 1) over het 

drinken van alcohol. Er is voor gekozen om overwegend gesloten vragen te gebruiken.  

Om zeker te zijn dat de vraagstellingen duidelijk zijn, wordt voor begin van de meting een 

pretest met negen personen doorgevoerd. Daardoor was het mogelijk een precieze 

tijdsaanduiding te maken. Uit deze testen bleek dat alle formuleringen begrijpelijk 

geformuleerd zijn en de afloop storingsvrij werkt. 

De vragenlijst bestaat uiteindelijk uit 42 vragen verdeeld op 27 pagina’s. In het begin wordt 

een korte inleiding gegeven. Naast enige algemene informatie over het onderzoek wordt 

benadrukt dat alle gegevens anoniem verwerkt worden. Eerst als de deelnemers de verklaring 

toestemming geven wordt met de eigenlijke vragenlijst begonnen.  

Daarna volgt een korte instructie hoe de vragenlijst moet worden ingevuld om vragen en 

onzekerheden te vermijden.  

3.3.1 Ultieme Determinanten 

Met behulp van deze vragenlijst worden ten eerste enige algemene gegevens, dus de 

demografische gegevens van de respondenten verzameld. Dat wil zeggen hun geslacht, hun 

leeftijd, hun momentele woonsituatie, hun belangrijkste bezigheid op dit moment en verder 

hun hoogste opleiding. 



16 
 

Culturele Context 

Dit deel van de vragenlijst gaat over de sociale en culturele omgeving van de adolescenten. 

Aan de jongeren wordt ten opzichte van het onderwerp bijvoorbeeld gevraagd of ze thuis een 

glas alcohol mogen drinken als hun vader of moeder thuis zijn. De jongeren moeten op een 

vijf-punten schaal aangeven welk antwoord voor hun van toepassing is. Op basis daarvan 

kunnen uitspraken over de alcohol-specifieke regels gemaakt worden. Dit construct omvat 10 

verschillende items en laten een zeer hoog cronbach’s alpha zien (α=0,94). Om die reden 

lijken de items voldoende betrouwbaar. Om het onderwerp nog iets dieper te behandelen, 

worden naast de boven genoemde regels ook vragen over de controle / monitoring 

afgevraagd. Zo zouden de jongeren bijvoorbeeld op een vijf-punten schaal aangeven hoe vaak 

zij van hun ouders toestemming nodig hebben om door de week alcohol te drinken. Het 

construct controle/monitoring omvat vijf verschillende items. Ook zonder verwijderen van 

items zijn deze items voldoende betrouwbaar (α=0,71). 

 

3.3.2 Distale Determinanten 

Alcoholgebruik 

Vervolgens krijgen de jongeren enige vragen over hun alcoholgebruik. Met hulp van deze 

vragen zal worden onderzocht of de jongeren al alcohol hebben gedronken. Als ze dit hebben 

gedaan, wordt verder naar hun drinkgewoontes gekeken. Dit onderdeel bevat vragen naar het 

aantal standaardglazen alcohol die ze ofwel op doordeweekse dagen of op de weekenddagen 

drinken. Verder zouden de jongeren proberen hun “tax” te bepalen, dus de eigen grens 

hoeveel standaardglazen alcohol ze op een avond kunnen verdragen. Op basis daarvan wordt 

gekeken hoe vaak ze meer glazen dan hun tax drinken en hoe ze op alcohol drinken reageren. 

Deze aangaven worden gebruikt om het subjectief alcoholgebruik te kunnen bepalen. 

 

3.3.3 Proximale Determinanten 

Reflectief Pad 

Dit onderdeel van de vragenlijst gaat over de mening die de jongeren over alcohol hebben. De 

gebruikte vragen zijn gebaseerd op de Theory of Planned Behavior van Ajzen (1991), waarbij 

met een uitgebreide versie gewerkt wordt waar de “descriptive norm” als variabele 

toegevoegd wordt. 



17 
 

Ten eerste wordt de intentie ten aanzien van hun alcoholgebruik in de komende zes maanden 

gemeten. Dat gebeurt door vragen zoals “Ik ben van plan minder dan 6 standaardglazen 

alcohol per keer te drinken”. De schaal voor intentie omvat drie verschillende items en bleek 

na omschaling van de negatieve items voldoende betrouwbaar (α=0,84). 

Daarna wordt de attitude van de jongeren ten aanzien van alcoholgebruik gemeten. Bij deze 

vraag wordt er aan de jongeren gevraagd hoe zij het vinden zelf minstens een keer per week 6 

of meer standaardglazen alcohol op een avond of feestje te drinken. De 

aankruismogelijkheden gaan hier van slecht (=1) tot goed (=5). Als aanvulling op de attitude 

wordt de morele norm ten aanzien van alcoholconsumptie gemeten. Dit wordt door vragen 

zoals “ik zou het verkeerd vinden als ik minstens een keer per week 6 of meer 

standaardglazen alcohol per keer zou drinken” onderzocht. De jongeren vermelden op een 

vijf-punten schaal in hoeverre zij het met de uitspraken eens zijn. De totaalschaal voor attitude 

bestaat dus uit items met betrekking tot attitude en met betrekking tot morele norm. In totaal 

omvat de schaal zes items en bleek voldoende betrouwbaar (α=0,93). 

Verder wordt de waargenomen gedragscontrole met betrekking tot het drinken van alcohol 

gemeten. Daarbij moeten de jongeren op een vijf-punten schaal aangeven in hoeverre hun 

mening in overeenstemming is met uitspraken zoals “zelf minder dan 6 standaardglazen 

alcohol op een avond drinken als mijn vrienden meer drinken, is voor mij...”. De schaal voor 

de gedragscontrole omvat vijf items met een voldoende betrouwbaarheid (α=0,81). 

Om de descriptieve norm te kunnen meten, worden de jongeren gevraagd hoe veel van hun 

vrienden of vriendinnen minstens een keer per week 6 of meer glazen alcohol per keer 

drinken. De schaal voor de descriptieve norm is niet echt een schaal te noemen omdat het 

slechts uit een enkel item bestaat. Om die reden was de betrouwbaarheid niet te meten. 

De subjectieve norm wordt met vragen zoals “mijn beste vrienden en/of vriendinnen vinden 

dat ik niet 6 of meer standaardglazen alcohol per keer zou moeten drinken” gemeten. De 

antwoordmogelijkheden voor de jongeren zijn hier helemaal mee oneens, mee oneens, niet 

oneens/niet eens, mee eens, en helemaal mee eens. Verder wordt naast de leeftijdsgenoten ook 

naar de familie gekeken. Als aanvulling op de subjectieve norm wordt naar de sociale druk 

gekeken. Om dit te kunnen bepalen moeten de jongeren op een vijf-punten schaal aangeven 

hoe vaak ze het gevoel hebben dat hun beste vrienden/vriendinnen willen dat ze 6 of meer 

standaardglazen alcohol op een avond of feestje drinken. De schaal voor de subjectieve norm 

bestaat uit vragen naar hoeveel van de vrienden vinden dat de respondent niet zes of meer 

standaardglazen alcohol peer keer zou moeten drinken en hoe de ouders of verzorgers over 

het drinken van zes of meer standaardglazen alcohol peer keer denken. Verder wordt aan deze 
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schaal de sociale pressie toegevoegd die meet hoe vaak de vrienden van de respondent willen 

dat hij zes of meer standaardglazen alcohol op een avond drinkt. De betrouwbaarheid van 

deze uit drie items bestaande schaal bleek onvoldoende. Om die reden wordt het item sociale 

pressie verwijderd om een matige, maar voldoende betrouwbaarheid (α=0,62) te bereiken. De 

schaal bestaat dus alleen maar uit twee items en de betrouwbaarheid kan daarom niet door het 

verwijderen van een verder item worden verhoogd. 

 

3.4 Data-analyse 

Voor de data-analyse wordt gebruik gemaakt van SPSS (PASW Statistics 18). De met behulp 

van de online vragenlijst verzamelde gegevens worden in het programma ingevoerd om zo de 

data te kunnen analyseren. 

Het verband tussen de enkele variabelen wordt met behulp van de Pearson correlatie 

coëfficiënt onderzocht. Deze data-analyse wordt gebruikt om te onderzoeken in hoeverre de 

verschillende variabelen binnen een latente variabele met elkaar correleren.  

Verder wordt met behulp van een regressieanalyse gekeken hoe goed de voorspellers uit de 

constructen het gedrag van binge drinking kunnen verklaren. Tenslotte wordt nader naar de 

medierend rol gekeken door aparte regressieanalyses tussen de achtergrondvariabelen en 

binge drinking uit te voeren. 
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4. Resultaten 

Dit hoofdstuk lat zien welke resultaten met behulp van de beschrevene analysemethoden zijn 

gevonden. In eerste instantie wordt de analyse naar de relatie tussen de culturele context en 

binge drinking beschreven. Daarna wordt nagegaan in hoeverre een relatie tussen het 

reflectief pad een binge drinking bestaat. Met behulp van regressieanalyse wordt tenslotte 

naar de medierend rol van het reflectief pad ten aanzien van de invloed van de culturele 

context op binge drinking gekeken. 

 

4.1 Resultaten ten opzichte van de relatie tussen de culturele context en binge 

drinking 

In eerste instantie wordt onderzocht in hoeverre de variabelen binnen de latente variabelen 

“culturele context” met elkaar correleren. Uit deze analyse blijkt da de variabelen alcohol-

specifieke regels en controle/monitoring een positieve, significante correlatie vertonen 

(r=0,37, p< 0,01). 

Deze correlatie toont aan dat de variabelen alcohol-specifieke regels en controle/monitoring 

voor de latente variabele culturele achtergrond correleren. 

Na deze analyse volgen twee aparte regressieanalysen om een lineair verband te schatten 

tussen de afhankelijke variabele binge drinking en de twee onafhankelijke variabelen alcohol-

specifieke regels en controle/monitoring. De resultaten uit deze uitgevoerde regressieanalysen 

worden in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1 Regressie tussen de culturele achtergrond en binge drinking als afhankelijke variabele 

 β t R² p 

Alcohol-specifieke 

regels 

-0,28 -4,24 0,08 0,00 

Controle/ 

Monitoring 

-0,01 -0,21 0,00 0,83 

 

Zoals te zien in deze tabel bestaat een significant negatief verband tussen de alcohol-

specifieke regels en het gedrag van binge drinking.  
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Verder kan uit de gegevens uit tabel 1 geconcludeerd worden dat er geen significant 

samenhang tussen controle/monitoring en binge drinking bestaat. Dit betekent dat de 

ouderlijke controle geen significant invloed heeft op het vertonen van binge drinking. Om die 

reden wordt deze variabele bij de verdere analyse buiten gelaten. 

 

4.2 Resultaten ten opzichte van de relatie tussen het reflectieve pad en binge 

drinking 

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven wordt ook bij deze analyse ten eerste naar de 

correlatie tussen de enkele variabelen van het reflectieve pad gekeken. Deze analyse geeft 

inzicht in de relatie die tussen de intentie om alcohol te gebruiken en de determinanten van de 

TPB bestaat. De resultaten uit deze analyse zijn te vinden in tabel 2. Op basis van deze 

gegevens wordt duidelijk dat er alle variabelen van het reflectieve pad positief gecorreleerd 

zijn, zodat vastgesteld kan worden dat deze variabelen allemaal voor de latente variabele 

“reflectief pad” correleren. Uit de resultaten van tabel 2 blijkt een sterk, significant positief 

verband te bestaan tussen de intentie om alcohol te drinken, en de variabelen attitude (r=0,78, 

p<0,01) en gedragscontrole (r=0,60, p<0,01). Nog steeds significant positief, maar iets minder 

sterk blijkt de correlatie tussen de intentie en de descriptieve norm (r=0,41, p<0,01) en verder 

de subjectieve norm (r=0,40, p<0,01). 

Vervolgens werd de samenhang tussen het gedrag van binge drinking met de variabelen van 

de TPB onderzocht. Op basis van deze correlatieanalyse kan een inzicht in de relatie tussen 

het alcoholgebruik in de laatste vier weken en de variabelen van de TPB gekregen worden. De 

resultaten uit tabel 2 laten een sterk, significant positief relatie tussen de alcoholconsumptie 

van de jongeren in de afgelopen vier weken en de variabelen intentie (r=0,62, p<0,01), 

attitude (r=0,70, p<0,01) en de descriptieve norm (r=0,63, p<0,01). Verder blijkt er een 

significant positief maar iets minder sterk verband tussen de variabelen gedragscontrole 

(r=0,47, p<0,01), de subjectieve norm (r=0,39, p<0,01) en het vertoonde gedrag te zijn. 

Op basis van deze uitvoering lijkt dus de conclusie van toepassing te zijn, dat de verschillende 

variabelen van de TPB goede voorspellers zijn voor enerzijds de intentie om alcohol te 

consumeren, anderzijds ook het gebruik zelf van alcohol. 
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Tabel 2 Correlatie tussen de variabelen van het reflectief pad en het gedrag van binge drinking 

 Intentie   Gedrag   

 Correlatie Sig. (2-tailed) N Correlatie Sig. (2-tailed) N 

Intentie    0,62 0,00 213 

Attitude 0,78 0,00 213 0,70 0,00 213 

Gedragscontrole 0,60 0,00 212 0,47 0,00 212 

Descriptieve norm 0,41 0,00 213 0,63 0,00 213 

Subjectieve norm 0,40 0,00 213 0,39 0,00 213 

Gedrag 0,62 0,00 213   213 

 

Vervolgens wordt een regressieanalyse uitgevoerd om het verband tussen verschillende 

afhankelijke variabelen, zoals alcoholgebruik en de intentie met betrekking tot 

alcoholgebruik, en verschillende onafhankelijke variabelen, in dit geval de attitude, 

gedragscontrole, descriptieve en subjectieve norm, telkens met betrekking tot alcoholgebruik, 

te schatten. 

Hierbij zullen de TPB helpen om zowel het vertoonde gedrag van binge drinking als ook de 

intentie ten aanzien van hoog alcoholgebruik te verklaren. De onafhankelijke variabelen van 

de Theory of Planned Behavior zullen een verklaring voor de twee afhankelijke variabelen 

(gedrag en intentie) laten zien. Het wordt een causaal verband verondersteld, dat wil zeggen 

de determinanten vormen de oorzaak van de afhankelijke variabelen. 

Ten eerste worden de variabelen van de TPB in de regressieanalyse ingevoerd, om zo de 

belangrijkste voorspellers voor de intentie om alcohol te consumeren te herkennen. Daartoe 

worden in de eerste stap deze variabelen van de TPB ingevoerd. Zoals te zien in tabel 3 

kunnen de variabelen van de TPB 63% van de variantie van de intentie om alcohol te 

consumeren verklaren. Als naar de verschillende gestandaardiseerde β uit dit model wordt 

gekeken, is te zien dat er slechts twee variabelen significante voorspellers vormen. Deze 

variabelen zijn enerzijds de attitude (β=0,68, p<0,01) en anderzijds gedragscontrole (β=0,18, 

p<0,05).  
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Tabel 3 Regressie voor de intentie om alcohol te gebruiken 

 Model 1  

 β 

Attitude 0,68** 

Gedragscontrole 0,18* 

Descriptieve norm -0,06 

Subjectieve norm 0,04 

R² 0,63 

F 88,11 

p 0,00 

**p<0,01 

 *p<0,05 

 

In het vervolg wordt nog een regressieanalyse gemaakt waarbij hier het gedrag, dus de 

frequentie van binge drinking in de afgelopen vier weken, voorspeld zou worden. Om die 

reden worden in de eerste stap weer de variabelen van de TPB ingevoerd. In de tweede stap 

wordt nog intentie bijgevoegd. Zoals te zien in tabel 4 kunnen de variabelen van de TPB 57% 

van de variantie om alcohol te drinken verklaren. Als naar de beta van dit model wordt 

gekeken, wordt duidelijk dat attitude (β=0,45, p<0,01) en descriptieve norm (β=0,34, p<0,01) 

significante, onafhankelijke voorspellers voor het gedrag waren. 

De toevoeging van intentie leidde tot een verhoging van 2% van de variantie in binge 

drinking. Intentie wordt door de andere variabelen van de TPB veroorzaakt, dus zou de 

toevoeging geen groot verandering in de verklaring van de variantie induceren. Als volledig 

model worden nu 59% van de variantie om alcohol te drinken verklaard. Als naar de beta van 

dit 2
e
 model (Tabel 4) wordt gekeken, waren attitude (β=0,63, p<0,05), descriptieve norm 

(β=0,61, p<0,01) en intentie (β=0,21, p<0,05) de enige significante, onafhankelijke 

voorspellers voor het vertonen van binge drinking. 
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Tabel 4 Regressie voor het alcoholgebruik van adolescenten in de afgelopen vier weken 

 Model 1 Model 2 

 β β 

Attitude 0,45** 0,30* 

Gedragscontrole 0,09 0,15 

Descriptieve norm 0,34** 0,35** 

Subjectieve Norm 0,01 -0,002 

Intentie  0,21* 

R² 0,57 0,59 

R² change 0,57 0,02 

F 68,88 58,62 

F change 68,88 8,11 

p 0,00 0,00 

**p<0,01 

*p<0,05 

 

4.3 Resultaten ten opzichte van de medierend rol van het reflectieve pad 

De voorgaande paragrafen hebben al laten zien dat er zowel een relatie tussen de culturele 

achtergrond en binge drinking als ook het reflectieve pad en binge drinking bestaat. Om die 

reden lijkt het interessant te zijn en mediatoranalyse uit te voeren. Op basis van deze analyse 

kan vastgesteld worden of de samenhang tussen de onafhankelijke variabele culturele 

achtergrond en de afhankelijke variabele binge drinking door het reflectieve pad wordt 

gemedieerd. 

Met behulp van een hiërarchische regressieanalyse zou worden nagegaan of de culturele 

context en het reflectieve pad verklarende factoren zijn voor het vertonen van binge drinking. 

Figuur 4 geeft de verklarende variabelen weer. Deze variabelen zijn in blokken ingevoerd en 

op basis van deze analyse zijn de gestandaardiseerde beta (β) coëfficiënten en 

significantieniveaus gebruikt om uitspraken over de mediatie te kunnen maken. 

De regressieanalyse, bedoeld om de medierend rol te beoordelen, duid ten eerste aan dat 

alcohol-specifieke regels het vertonen van binge drinking voorspelt: jongeren die meer regels 

ten aanzien van alcoholgebruik opgelegd krijgen, vertonen minder alcoholgebruik (β= -0,27, 

t= -3,97, p<0,01). Verder blijkt uit de regressieanalyse dat de intentie ten opzichte van hoog 
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alcoholgebruik het vertoonde gedrag voorspelt (β=0,60, t=10,79, p<0,01). Als naar de relatie 

tussen alcohol-specifieke regels en intentie wordt gekeken, wordt duidelijk dat de regels een 

goed voorspeller zijn voor de intentie om alcohol te drinken (β= -0,23, t= -3,37, p<0,05): 

Jongeren die van hun ouders meer regels met betrekking van alcoholconsumptie opgelegd 

krijgen, hebben een minder positieve intentie om alcohol te drinken. 

Om uitspraken over de medierende rol van het reflectieve pad te kunnen maken, wordt 

tenslotte nog een regressieanalyse uitgevoerd waarbij binge drinking op basis van de twee 

onafhankelijke variabelen alcohol-specifieke regels en intentie zou worden voorspeld. Ten 

eerste wordt de variabele alcohol-specifieke regels in het eerste model ingevoerd, vervolgens 

in het tweede model wordt intentie ingevoerd. Uit deze analyse blijkt dat alcohol-specifieke 

regels het gedrag minder goed voorspellen. Samen met intentie, alcohol-specifieke regels valt 

van een sterk significant (p<0,01) tot een minder sterk significant (p<0,05) voorspeller van 

binge drinking. Het indirect effect van alcohol-specifieke regels via intentie is significant (β= 

-0,14, t= -2,43, p<0,05), wat op een medierend rol wijst. De relatie tussen alcohol-specifieke 

regels en binge drinking blijft echter significant, om die reden wordt van een partiële mediatie 

gesproken. 

 

Figuur 4: Medierende rol van intentie bij effect van alcohol-specifieke regels op binge 

drinking 

 

 

 

 

 

 *p<0,05 

 **p<0,01 
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5. Discussie 

Ondanks dat over de gehele wereld onderzoek naar de alcoholconsumptie bij adolescenten 

wordt gedaan, lijkt er nog geen oplossing voor het probleem te bestaan. Dit onderzoek had als 

doel om een verklaring voor de relatie tussen de culturele context en het gedrag van binge 

drinking af te leggen. Een verdere doelstelling van deze studie was om uitspraken over de 

medierende rol van de Theory of Planned Behavior bij de invloed van de culturele context op 

binge drinking te kunnen maken. Zodoende kan er nagegaan worden waar verdere 

onderzoeken en preventies moeten aanzetten om enerzijds nieuwe inzichten te krijgen en 

anderzijds een mogelijke oplossing voor het fenomeen alcoholgebruik bij jongeren te vinden. 

 

5.1 Resultaten 

In dit onderzoek worden drie hypotheses onderzocht. Ten eerste wordt de aandacht op een 

mogelijk direct effect van de culturele context op het gedrag van binge drinking gelet. Ten 

tweede wordt onderzocht of het reflectieve pad direct gerelateerd is met binge drinking. 

Tenslotte wordt nagegaan of de variabelen van het reflectieve pad een medierend rol spelen 

bij de beïnvloeding van binge drinking door de culturele context. De Theory of Planned 

Behavior wordt gebruikt om na te gaan in hoeverre de culturele context samenhangt met het 

vertonen van binge drinking. Hieronder wordt op deze doelstellingen verder ingegaan. 

Voor de eerste hypothese, dat de culturele context een direct effect op het gedrag van binge 

drinking heeft, wordt in dit onderzoek alleen voor een deel bewijs gevonden. Alleen maar 

alcohol-specifieke regels lijken een direct effect uit te oefenen op het drinkgedrag van 

jongeren. Er bestaat een negatieve relatie. Zo wordt uit de analyse duidelijk dat binge drinking 

minder vertoond wordt als jongeren thuis meer regels ten opzichte van alcoholgebruik 

ervaren. De ouderlijke controle, die nodig is om deze regels te controleren, blijkt positief 

gerelateerd te zijn met het gedrag, dus zou meer controle ook een positief effect op het gedrag 

hebben. Als de ouders meer controle uitoefenen zouden de jongeren minder alcohol 

consumeren. Alhoewel alcohol-specifieke regels en controle wederzijdse betrekking op elkaar 

hebben, lijkt de invloed van controle niet significant te zijn. Er wordt dus geen bewijs voor 

deze relatie gevonden. 

Met betrekking tot de tweede hypothese, dat het reflectieve pad een direct effect heeft op 

binge drinking, wordt in dit onderzoek bewijs voor deze uitspraak gevonden. Ten eerste 
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correleren de determinanten van de Theory of Planned Behavior significant positief met de 

intentie om alcohol te consumeren. Verder wordt uit het onderzoek duidelijk dat ook intentie 

en gedrag met elkaar significant correleren. Hoe positiever de intentie om alcohol te drinken, 

hoe sterker wordt het gedrag vertoond. Andersom lijkt ook het alcoholgebruik binnen de 

afgelopen vier weken de intentie te beïnvloeden: hoe meer alcohol in de afgelopen vier weken 

gedronken wordt, hoe positiever is de intentie om alcohol te drinken. Verder bleek uit de 

analyse dat jongeren die meer alcohol consumeren en jongeren die een positieve intentie ten 

aanzien van alcoholgebruik hebben, een lager waargenomen gedragscontrole te hebben. 

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de intentie tot alcoholgebruik door verschillende 

factoren wordt voorspeld. Er zijn enerzijds de determinanten van de Theory of Planned 

Behavior, namelijk attitude en gedragscontrole. Anderzijds wordt de intentie ook door de 

culturele achtergrond, dus de opgelegde regels met betrekking tot alcoholgebruik, verklaard. 

In totaal wordt 62% van de variantie in de intentie tot alcoholgebruik verklaard door deze 

variabelen (5% door alcohol-specifieke regels, 57% door attitude en gedragscontrole).  

Opvallend is dat vooral de attitude de intentie verklaard. Uit een regressieanalyse blijkt dat 

attitude en subjectieve norm samen 61% van de variantie in intentie verklaren. Deze 

resultaten liggen boven de bevindingen van Ajzen (1999) en Armitage en Connor (2001). 

Volgens hen verklaren attitude en subjectieve norm samen 33 tot 50% van de variantie in 

intentie. 

Voor de derde en laatste hypothese ten opzichte van de medierende rol van het reflectieve pad 

bij de invloed van de culturele context op binge drinking wordt in het onderzoek 

ondersteuning gevonden. Binnen de analyses voor de eerste twee hypotheses wordt al een 

significant correlatie met binge drinking geconstateerd. Om die reden wordt deze relatie 

verder onderzocht om uitspraken over een mediator te kunnen maken. Alcohol-specifieke 

regels correleren significant met zowel intentie als ook binge drinking. Wat betreft het 

alcoholgebruik zijn de thuis geldende regels een goede voorspeller. Hoe meer regels thuis 

opgelegd worden, hoe negatiever is de intentie om alcohol te drinken, en hoe zwakker wordt 

het gedrag vertoond. Deze negatieve correlatie blijft bij de regressieanalyse naar de 

medierende rol bestaan maar wordt minder significant. Het wordt duidelijk dat intentie in de 

causale keten tussen alcohol-specifieke regels en binge drinking instaat. Het wordt duidelijk 

dat een partiële mediatie bestaat. 
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Uit dit onderzoek bleek dat alcohol-specifieke regels, attitude, descriptieve norm en intentie 

het vertoonde gedrag van binge drinking voorspellen. In totaal wordt 51% van de variantie in 

binge drinking door deze variabelen verklaard. 

 

5.2 Betekenis voor toekomstig onderzoek 

Uit de uitkomsten van deze studie komt naar voren dat de drie hypotheses allemaal bevestigd 

worden. Om die reden kan geconcludeerd worden dat het Twente Model of Binge drinking 

een waardevol bijdrage aan de verklaring of oplossing van het probleemgedrag levert. Het 

model laat verschillende relaties en effecten zien die gebruikt kunnen worden om 

risicofactoren te identificeren.  

Verder kunnen uit de uitkomsten aanbevelingen voor verder onderzoeken of 

preventieprogramma’s afgeleid worden. Om het risicogedrag te beïnvloeden moet bij 

preventie vooral op de alcohol-specifieke regels, attitude, descriptieve norm en intentie 

worden ingegaan. Deze variabelen zijn de belangrijkste verklarende factoren voor het gedrag 

van binge drinking.  

Met betrekking tot interventieprogramma’s zou de focus vooral op de attitude ten opzichte 

van alcoholgebruik gelegd worden. Een methode om dit te bereiken kan zijn de gevolgen, 

risico’s en consequenties van alcoholgebruik duidelijk uit te leggen. Het is van belang bij 

interventies de nadruk op enerzijds de nadelen en negatieve gevolgen van alcoholgebruik te 

leggen, maar anderzijds de voordelen en positieve gevolgen van niet-gebruik te accentueren. 

Om het risicogedrag te begrijpen, moet de jongeren duidelijk zijn dat zij niet alles over de 

consumptie en wier gevolgen weten. Een manier om dit te bereiken zouden internetpagina’s 

of foren zijn, omdat dit een moderne manier is om adolescenten te bereiken. Zo kan op een 

moderne, jonge manier informatie verspreid worden. 

Om niet door de sociale omgeving en normen tot alcoholconsumptie gedrongen te worden, is 

het belangrijk de jongeren te ondersteunen. Zij moeten een zelfbewustzijn ontwikkelen om 

“nee” te mogen zeggen. De druk van de sociale omgeving en leeftijdsgenoten is groot en 

jongeren moeten leren geen meeloper te worden. Hun moet duidelijk zijn dat zij wel alcohol 

mogen drinken, maar dat een regelmatig risicogedrag gevaarlijk voor de gezondheid is. 
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In totaal zou een longitudinaal studie helpen om voorspellende factoren voor binge drinking 

te bepalen en verder de effecten van verschillende constructen te onderzoeken. Op basis van 

een longitudinaal onderzoek zouden veranderingen in het gedrag vastgesteld kunnen worden. 

 

5.3 Sterke punten van het onderzoek 

De steekproef van dit onderzoek bestaat uit 213 adolescenten. Deze steekproef is van 

voldoende omvang zodanigdat bij de analyse significante correlaties ook als significant 

aangetoond worden. Verder wordt de steekproef door een grote spreiding gekenmerkt. In het 

begin wordt voor de steekproef een leeftijdsbeperking vastgelegd, namelijk 16 tot 21 jaren. 

Binnen de steekproef is sprake van een groot spreiding ten aanzien van hun leeftijd, van ieder 

leeftijd zijn er een aantal respondenten. Verder wordt de steekproef door verschillende 

opleidingsniveaus, woonsituaties en bezigheden gekenmerkt. Deze factoren hebben een 

positief invloed op het onderzoek.  

Verder wordt de gebruikte vragenlijst online afgenomen. Op die manier zouden veel 

adolescenten bereikt kunnen worden. Na uitvoering van een aantal pretests wordt duidelijk 

dat de vragen begrijpelijk geformuleerd zijn en geen opmerkingen verwacht worden. 

 

5.4 Zwakke punten van het onderzoek 

Bij de analyse van de ingevulde vragenlijsten wordt duidelijk dat een groot aantal jongeren de 

vragenlijst niet volledig hebben ingevuld. Dit kan op basis van technische problemen, of op 

basis van een te lange duur. Deze negatieve punten kunnen misschien erop wijzen dat de 

vragenlist de lang was en te veel factoren beinhoudt. De lange tijdsduur die nodig was voor 

het invullen kan ertoe lijden, dat de jongeren ofwel afgebroken hebben en dus geen voldoende 

informatie over de aspecten konden geven, of de vragen niet nauwkeurig hebben gelezen. Dit 

kan ertoe lijden dat de vragen niet serieus en eerlijk worden ingevuld. Zo kunnen snel “foute” 

antwoorden, dat wil zeggen antwoorden die niet in overeenstemming met het werkelijk 

gedrag zijn, vermeld worden. Verder zouden technische problemen worden voorkomen als de 

vragenlijst alleen maar op papier wordt afgenomen. 
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7. Bijlage 1: Vragenlijst 
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