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c o m m e n t a a r

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde 
alcoholconsumptie op volwassen leeftijd: het belang 
van alcoholcampagnes gericht op de jeugd
a . f . a .  s c h e l l e k e n s

Een vroege start met alcoholgebruik is geassoci-
eerd met verhoogde alcoholconsumptie op vol-
wassen leeftijd (Dawson e.a. 2008; DeWit e.a. 2000). 
Longitudinale studies bij mensen én dieren onder-
strepen deze relatie (Blomeyer e.a. 2013 Grant e.a. 
2006). Daarnaast is alcoholgebruik onder jongeren 
geassocieerd met risicogedrag, zoals rijden onder 
invloed en seksueel risicogedrag, verstoort het de 
psychosociale ontwikkeling en verhoogt het 
gezondheidsrisico’s zoals het risico op kanker en 
hart- en vaatziekten (Anderson e.a. 2009). Op neu-
robiologisch niveau is alcoholmisbruik bij adoles-
centen geassocieerd met volumeafnames van de 
hippocampus en de prefrontale cortex (Welch e.a. 
2013). In een recent overzichtsartikel elders in dit 
nummer blijkt bovendien dat vooral het zoge-
naamde bingedrinken (piekdrinken) nadelige 
effecten heeft op neurocognitief functioneren, en 
dan met name de executieve en geheugenfuncties 
(Amrani e.a. 2013).

Strategieën om het alcoholgebruik onder jon-
geren te verminderen hebben als doel om deze 
alcoholgerelateerde schade op de korte en lange 
termijn te voorkomen. Een belangrijke vraag is of 
alcoholgebruik onder jongeren ook bijdraagt aan 
problematisch alcoholgebruik onder volwassenen. 
In dat geval zou preventie van alcoholgebruik 
onder jongeren tevens bijdragen aan verminde-
ring van problematisch alcoholgebruik onder vol-
wassenen.

Bespreking Geels e.a. (2013) presenteer-
den in het augustusnummer van dit tijdschrift 

de resultaten van hun onderzoek naar de relatie 
tussen de leeftijd van alcoholinitiatie (voor het 
16e en/of 17e levensjaar) en alcoholconsumptie 
als volwassene. De auteurs bestudeerden zelfge-
rapporteerde alcoholconsumptie op volwassen 
leeftijd bij een grote groep eeneiige tweelingen 
(n = 2500) onderverdeeld naar zelfgerapporteerde 
initiatieleeftijd (vroeg versus laat). Doordat de 
tweelingparen vaker eenzelfde alcoholconsump-
tiepatroon op volwassen leeftijd rapporteerden, 
ongeacht de initiatieleeftijd, concludeerden de 
auteurs dat vroege alcoholinitiatie niet leidt tot 
verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leef-
tijd, maar eerder het gevolg is van genetische 
kwestbaarheid of gedeelde omgevingsfactoren 
die het volwassen alcoholconsumptiepatroon 
bepalen. Alcoholcampagnes gericht op verhogen 
van de minimumleeftijd voor het kopen van al-
cohol zouden dan ook geen effect hebben op alco-
holconsumptie op de volwassen leeftijd.

De auteurs benoemen zelf enkele beperkin-
gen van hun onderzoek, waarbij de retrospectieve 
opzet ervan de belangrijkste lijkt. Om oorzakelijke 
verbanden aan te tonen is een prospectieve, liefst 
experimentele, studieopzet nodig. Geels e.a. vin-
den overigens wel degelijk enkele statistisch signi-
ficante effecten en ook de richting van de effecten 
wijst steeds richting hogere alcoholconsumptie 
bij een vroege alcoholinitiatie.

Bovendien kan bij tweelingonderzoek het 
effect van gedeelde genen en omgeving worden 
overschat, ten koste van de relatieve bijdrage van 
een unieke omgevingsfactor, zoals vroege alcohol-
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initiatie. Dit komt doordat eeneiige tweelingen 
naast hun genetische eigenschappen ook meer 
omgevingsfactoren delen dan gemiddeld (Keller 
e.a. 2010). Dat in deze studie de relatieve bijdrage 
van erfelijke factoren en gedeelde omgevingsfacto-
ren bij eeneiige tweelingen het effect van vroege 
alcoholinitiatie verdunt, wil dan ook niet zeggen 
dat er geen effect van vroege alcoholinitiatie 
bestaat.

Causaliteit? Tegenover de bevindingen 
van Geels e.a. staan verschillende aanwijzingen 
dat vroege alcoholinitiatie wel degelijk het risico 
op overmatige alcoholconsumptie bij volwasse-
nen verhoogt, onafhankelijk van andere risico-
factoren, zoals genetische kwetsbaarheid, vroeg-
kinderlijke traumatisering of stress (Blomeyer 
e.a. 2011; Buchmann e.a. 2009; Grant e.a. 2006). 
Een prachtig voorbeeld daarvan is de recente pu-
blicatie van Blomeyer e.a. (2013), waarin zowel 
mensen als ratten werden onderzocht. Zij laten 
in een longitudinale humane studie zien dat niet 
zozeer de kalenderleeftijd, als wel de biologische 
leeftijd waarop de eerste alcoholconsumpties 
plaatsvinden doorslaggevend is voor het latere ri-
sico op overmatige alcoholconsumptie (Blomeyer 
e.a. 2013). Vooral bij alcoholconsumptie tijdens 
de puberteitsontwikkeling (voor de menarche bij 
meisjes; voor ontwikkeling van secundaire ge-
slachtkenmerken bij jongens) was er een sterke 
link met alcoholconsumptie als volwassene.

Omdat een gerandomiseerde experimentele 
studie met variabele initiatieleeftijden voor alco-
holconsumptie bij mensen ethisch niet haalbaar 
is, deden de auteurs ook een experiment met rat-
ten die gerandomiseerd werden blootgesteld aan 
alcohol gedurende hun puberteit (Blomeyer e.a. 
2013). Ratten die blootgesteld waren tijdens hun 
puberteit gebruikten op volwassen leeftijd meer 
alcohol dan ratten die pas na hun puberteit voor 
het eerst hieraan werden blootgesteld. Het ont-
wikkelingsstadium waarop voor het eerst alcohol 
wordt genuttigd, is dan ook wellicht belangrijker 
dan de kalenderleeftijd waarop voor het eerst 
gedronken wordt.

Het belang van alcoholpreventiestrategieën   Ef-
fectiviteit en kosteneffectiviteit van alcoholpre-
ventiestrategieën zijn uitgebreid aangetoond 
(Anderson e.a. 2009; Lhachimi e.a. 2012). De ef-
fectiefste strategieën om alcoholgerelateerde 
problematiek aan te pakken zijn het verhogen 
van de prijs van alcohol en het beperken van de 
beschikbaarheid (Anderson e.a. 2009; Lhachimi 
e.a. 2012). Het verhogen van de minimumleef-
tijd voor alcoholconsumptie is een voorbeeld van 
dat laatste. Doordat in de VS verschillende staten 
door de jaren een uiteenlopend beleid hebben ge-
voerd voor deze minimumleeftijd is het mogelijk 
effecten van verhogingen en verlagingen te ana-
lyseren. Hieruit blijkt dat verhoging van de leef-
tijd leidt tot een afname van alcoholconsumptie 
onder adolescenten en een afname van alcohol-
gerelateerde schade, waaronder het aantal auto-
ongelukken (Fell e.a. 2009; Wagenaar & Toomey 
2002). Een effect op alcoholgebruik onder volwas-
senen is in dergelijke studies niet longitudinaal 
onderzocht.

Conclusie Geels e.a. beschrijven een prach-
tig grootschalig tweelingonderzoek naar de rela-
tie tussen alcoholinitiatie en volwassen alcohol-
gebruik. De aanbeveling aan het adres van be-
leidsmakers wat betreft alcoholpreventiebeleid 
kan met deze studie echter onvoldoende worden 
gerechtvaardigd en sluit niet goed aan bij de 
thans beschikbare literatuur. Beleid gericht op 
alcoholpreventie kan men beter baseren op lon-
gitudinale experimentele studies en specifieke 
effectiviteitsstudies naar alcoholbeleid. Die zijn 
in de literatuur ruimschoots te vinden. Gezien 
de toename van alcoholgebruik en -intoxicaties 
onder jongeren en de beschreven langetermijnef-
fecten van alcoholgebruik onder jongeren blijft 
implementatie van evidence-based beleidsin-
terventies gericht op terugdringen van alcohol-
gebruik onder jongeren van groot belang. Het 
verhogen van de minimumleeftijd voor aankoop 
en gebruik van alcohol, zoals beschreven in een 
recent door de Eerste Kamer goedgekeurd wets-
voorstel, is zo’n interventie.
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