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ALCOHOL, BEGIN NIET TE VROEG
Animatiefilmpje waarschuwt voor te jong alcohol gebruiken
Brussel, 15 juli 2015 - VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol- en andere
drugproblemen, stelt vandaag een nieuw campagnefilmpje voor, over alcoholgebruik bij
minderjarigen. Het animatiefilmpje toont in een reeks korte, hilarische situaties wat er
allemaal fout kan gaan wanneer je bepaalde dingen doet voor de tijd er rijp voor is.
Alcohol drinken hoort uiteraard in dat rijtje thuis…

De wet…
In 2009 legde een wetswijziging duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van
alcohol aan jongeren. De wetswijziging zegt in essentie dat alcoholhoudende dranken niet
verkocht, geschonken of aangeboden mogen worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor
sterkedrank (alcopops, vodka, …) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Die wettelijke grenzen kwamen
er voor een reden: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je best zo laat mogelijk met het
drinken van alcohol start. Alcohol verstoort het ontwikkelen van de hersenen en de mentale groei.
Minderjarigen zijn ook veel vatbaarder voor de effecten en gezondheidsrisico’s van alcohol. En ten
slotte blijkt ook dat hoe vroeger een jongere met het drinken van alcohol begint, hoe groter de
kans om later een drankprobleem te krijgen.
…en de realiteit
VAD zet in op de bekendmaking van deze wetgeving. En met resultaat: uit de meest recente
leerlingenbevraging van VAD (schooljaar 2013-‘14), bleek dat 49,5% van de -16-jarigen nog nooit
alcohol gedronken had. Bij het invoeren van de wet was dat slechts 35%. Een aanzienlijke
vooruitgang dus. Toch blijft sensibilisering nodig: de gebruikscijfers bij -16-jarigen moeten nog
verder naar beneden, en +16-jarigen gaan te nonchalant met alcohol om (in 2013-‘14 gaf 22,4%
van hen aan maandelijks aan bingedrinken te doen).
Om die redenen ontwikkelden animatiemakers Wouter Bongaerts en Michélé De Feudis op vraag
van VAD een animatiefilmpje voor jongeren. Het resultaat is te bekijken op de website en op het
YouTubekanaal van De DrugLijn. Het filmpje wordt via Facebook en YouTube verder verspreid.
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Maatschappijbreed
Het filmpje past in een bredere campagne. VAD wil daarbij niet enkel de jongeren sensibiliseren,
maar de samenleving als geheel bewustmaken over het belang om alcoholgebruik bij jongeren te
beperken. Zo organiseerde Duval Guillaume in 2011 een stunt waar bij een BOB-controle langs de
baan niet de chauffeur, maar de kinderen op de achterbank in het zakje moesten blazen. Het
resultaat van die stunt is te zien in een campagnefilmpje, bedoeld voor ouders.
Meer structurele maatregelen zijn gericht op het sensibiliseren van winkel- en horeca-uitbaters.
VAD verspreidt bij hen al jaar en dag de rood-paarse zelfklevers, die in heel Vlaanderen aan
kassa’s en bars de wet verduidelijken. Samen met de koepelorganisaties uit die sectoren zet VAD
ook in op opleiding van kassa- en barpersoneel. Ten slotte wordt er ook onderzocht hoe
gemakkelijk jongeren al dan niet aan alcohol raken. Met de (anonieme) resultaten van dit
onderzoek worden horeca en detailhandel vooral op lokaal niveau verder gesensibiliseerd en
ondersteund om de wetgeving toe te passen.
“Dat het alcoholverbruik afneemt bij -16-jarigen is positief te noemen, maar is bovenal een bewijs
dat we de mentaliteit en sociaal aanvaarde gewoontes kunnen doorbreken. Campagnes zoals
‘Begin niet te vroeg’ zijn hiervoor een extra stimulans”, zegt Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
Alle initiatieven in het kader van de ‘Begin niet te vroeg’-campagne dienen hetzelfde doel. De
maatschappij als geheel – jongeren, ouders, winkel- en horecapersoneel – duidelijk maken dat
minderjarigen best geen alcohol drinken, en dat we daar allemaal een rol in te spelen hebben.
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Over VAD/De DrugLijn VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw,
overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol,
illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. De vereniging wil vanuit een gezondheids- en
welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder
deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de partnerorganisatie van
de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen.
De DrugLijn is de publieksservice van VAD.
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