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Als een meisje
dronken wordt!
Als mensen praten over jongeren en alcohol, dan denken

veel mensen aan jongens. Dat meisjes ook dronken wor-

den, wordt minder vaak besproken. Terwijl de meisjes wat

alcoholgebruik betreft toch een flinke inhaalslag hebben

gemaakt in de afgelopen 30 jaar. In het ziekenhuis belan-

den tegenwoordig net zoveel meisjes als jongens met een

alcoholvergiftiging. Lenie Kap werkt met meiden in het

buitengebied van Ede, zij spreekt regelmatig met hen over

de gevolgen van alcohol. 

Jongens komen wat vaker in beeld door vechtpartijen en

ongelukken door alcohol. Dat zie je terug in de kranten en

mensen kunnen na zo’n incident er ook nog jaren over pra-

ten. Meisjes hebben ook wel ruzie omdat ze dronken zijn,

en soms veroorzaken ze ook verkeersongelukken door al-

cohol, maar dat komt minder vaak voor dan bij jongens.

Meisjes hebben vaker last van andere gevolgen van alco-

hol. Dat zijn vaak intiemere zaken en daar wordt minder

over gesproken. 

Grenzen

Samen met Paulien Middelkoop houdt Lenie Kap zich bezig

met weerbaarheid van meiden in het buitengebied. Lenie:

“Meiden in het buitengebied zijn vaak opgegroeid in een

beschermde omgeving. Ze zijn wat minder ‘streetwise’. Ze

zijn ook wat minder weerbaar tegenover mannen die de

grenzen opzoeken. En dan gaan die meiden zelf ook over

die grenzen heen.” “Of dat tegenwoordig meer een pro-

bleem is dan vroeger, daar hebben we geen onderzoek

naar gedaan, maar er zijn wel een paar dingen heel snel

veranderd in de afgelopen jaren.”

Digitaal

“Vroeger werd je gewaarschuwd voor kinderlokkers, gluur-

ders en potloodventers, die zag je bijna nooit, en thuis was

je veilig. De stap om een pornoblaadje te kopen was

enorm. Tegenwoordig heb je dat allemaal met één druk op

de knop tot je beschikking. Waar in sommige gezinnen de

televisie nog uit den boze was, is nu de mobiele telefoon

heel normaal. Seksualiteit komt op die manier je slaapka-

mer al binnen als je heel jong bent. Er zijn vrienden en

vriendinnen die naaktfoto’s sturen, en de kans dat je zelf

dan ook een foto verstuurt is groot. Wat er met die foto’s

gebeurt, dat weet je niet. Als iemand even boos op je is,

kan jouw foto zo op het internet verspreid worden. We heb-

ben in het buitengebied al gevallen meegemaakt waarin

een oudere man zich voordeed als een jonge meid en zo

foto’s verzamelde. Maar ook van mensen die dreigden om

foto’s te publiceren als meiden niet deden wat er gevraagd

werd.” 

De rol van alcohol voor meiden

In de afgelopen 30 jaar zijn meiden meer gaan drinken. De

alcoholindustrie heeft zoete drankjes ontwikkeld die jonge

meiden lekker en leuk vinden. En meisjes kunnen gemid-

deld minder goed tegen alcohol dan jongens. “De meeste

mensen weten wel dat je grenzen vervagen als je alcohol

gebruikt. Wat de meeste mensen niet weten is dat alcohol

de aanmaak van testosteron verhoogt. Bij jongens valt

daarbij vooral extra agressie op. Bij meisjes veroorzaakt

testosteron vooral extra zin in seks. De combinatie van

minder grenzen en meer zin in seks maakt dat meisjes din-

gen doen waar ze achteraf spijt van hebben. En omdat

meisjes meer drinken dan vroeger, komt dit vaker voor. Een

pikant fotootje appen gaat wat gemakkelijker, zoenen met

iemand gaat ook makkelijker, soms met iemand die je nau-

welijks kent, of iemand die je wel kent, maar die je normaal

gesproken hooguit een hand zou geven. Maar ook seks

met een vage kennis komt voor en er ontstaan ook zwan-

gerschappen uit dat soort ontmoetingen. En waar de vecht-

partijen en ongelukken als gevolg van alcohol ronduit in

de krant staan, blijven zowel de jongens als de meisjes die

achteraf problemen hebben door grensoverschrijdend ge-

drag zelf met de problemen zitten.”

Gesprekken met meiden en moeders

“We voeren op scholen, in kerken en in keten gesprekken

met meiden, en vaak ook met moeders. Dat komt vaak

voorzichtig en met wat giechelen op gang, maar als we

daar eenmaal doorheen komen, dan komen de voorbeel-

den uit de eigen omgeving al snel op tafel. Meisjes die ern-

stige verkeersongelukken hebben gehad als gevolg van

alcohol, maar ook vaak seksueel overschrijdend gedrag.

En als het gesprek op gang is gekomen, is het alweer net

zo moeilijk om er mee te stoppen, omdat de behoefte van

meiden om er over te praten vaak groot is.  We horen vaak

van meisjes dat ze op school wel voorlichting krijgen, maar

dat ze thuis niet over seksualiteit praten. Als er dan iets is

gebeurd waar ze achteraf spijt van hebben, dan is het

moeilijk om er over te beginnen. En als alcohol dan ook nog

een rol heeft gespeeld is de schaamte extra groot. Ouders

vinden het vaak wel spannend om over intimiteit te praten, 

maar ze vinden het eigenlijk ook wel heel fijn dat het toch

gebeurt. De digitale ontwikkelingen zijn voor hen heel las-

tig te volgen. En de veranderingen in het echte leven zijn

moeilijk te bespreken.”

Gesprekken met jongens

Moeders en meisjes zeggen vaak na een gesprek: “Dit zou-

den jullie ook met jongens moeten bespreken.” In be-

perkte mate gebeurt dit al. In de keten en bij alcohol-

voorlichtingen nemen de preventiewerkers Luuk Miedema

en Anne Jan Odinga dit onderwerp regelmatig mee. Zij stel-

len onder andere de vraag: “Hoe fijn is het voor een meisje

om naast een jongen te zitten die vanwege zijn dronken-

schap geen grenzen meer kent en al voor de zevende keer

voorstelt om samen ‘even in de auto te gaan zitten’, terwijl

hij zelf in de vooronderstelling is dat hij het voor het eerst

vraagt.” 

Goede voorbeelden

Voor de medewerksters van het meidenproject is er nog

een lange weg te gaan, maar ze staan niet alleen. Lenie

Kap: “Lang niet alle meisjes zijn kwetsbaar. We komen ook

meisjes en jonge vrouwen tegen die heel goed weten wat

ze wel en niet willen en die grenzen duidelijk kunnen aan-

geven. Vaak zitten die ook in groepjes met meiden die van

huis uit gewend zijn om te praten over gezonde omgang

met intimiteit. Zij kunnen bij elkaar terecht als het lastig

wordt.  Dit zijn meiden die hun weg hebben gevonden waar

anderen wellicht iets van kunnen leren. “

Meer informatie: https://knowlimits.nu

Door Luuk Miedema, 
preventie alcohol&drugsProbleem’n? Poar neem’n!  

Lenie Kap


