
Minder binge drinken, maar het kan nog 
beter

Begrippen:

• Binge drinken: minimaal vijf glazen alcohol drinken 
bij één gelegenheid

• Zwaar binge drinken: minimaal vijf keer per maand 
binge drinken (dus minimaal 25 glazen per maand)

Meer zware binge drinkers 
in de gemeente Veere
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Steeds 
MINDER 
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tot 100 i.v.m. afrondingen
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Drankgebruik onder de jongvolwassenen
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1. De Zeeuwse jongvolwassenen wijken wat betreft alcoholgebruik niet af van 
hun leeftijdsgenoten in andere provincies. Van de Nederlandse jongvol-
wassenen tussen de 18 en 25 jaar drinkt 86% alcohol en drinkt 14% geen 
alcohol (CBS, 2016). 
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Hoe kan de daling in drankgebruik 
worden doorgezet?

Verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine

 Stimuleer verkoop van gezonde drankjes en 
 ‘groene’ smoothies

 Laat barvrijwilligers via Indigo de 
 training ‘Instructie Verantwoord Alcohol-
 schenken’ volgen

  “Als voetbalvereniging Luctor’88 vinden 
  wij het belangrijk om verantwoord 
  alcoholgebruik binnen onze vereniging 
  te stimuleren.” Ellie van den Dries, 
  bestuurslid Luctor’88 (Heinkenszand).

 Maak gebruik van het protocol voor 
 verenigingsfeesten, te vinden op nocnsf.nl

 

Alleenwonenden vaakst zware binge drinkers

 13%  11%  5%
 alleen  bij ouders met partner 
     en/of kinderen

Lidmaatschap sportclub verhoogt risico op 
overmatig alcoholgebruik
 

 Geen lid Wel lid
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Deze factsheet is samengesteld door 
ZB| Planbureau - Jeugdmonitor Zeeland in 
(mede) opdracht van de Provincie Zeeland en 
de dertien Zeeuwse gemeenten.

Meer weten over de methode en analyse? 
Bekijk de verantwoording

Kousteensedijk 7 
4331 JE Middelburg
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
www.dezb.nl

Horecacultuur

Uitgaanders 
Drie kwart van de uitgaanders is overmatige 
alcoholgebruiker

Personeel 
Eén op de zes personeelsleden in horeca is 
zware binge drinker
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http://www.dezb.nl/dam/planbureau/bestanden/jeugd/onderzoeksverantwoording-jeugdmonitor-zeeland-alcoholgebruik-zee.pdf

