
Veel jongeren in Nederland en Vlaanderen drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met 
ernstige negatieve gevolgen voor zowel jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat 
jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals 
Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten 
zien. 

Het doel van dit ACHC* symposium is niet alleen om in kaart te brengen in welke mate en op welke 
manier jongeren over alcohol op SNS posten, maar ook wat de effecten van deze posts zijn op hun 
(risico-inschattingen van) overmatig alcoholgebruik. Tevens zal worden besproken in hoeverre 
marketeers gebruik maken van SNS om alcohol-gerelateerde posts te verspreiden onder jongeren, en hoe 
dit overmatig alcoholgebruik kan beïnvloeden. Deze informatie zal leiden tot concrete aanbevelingen voor 
de praktijk en voor ideeën voor interventies om overmatig alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. 

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Dr. Hanneke Hendriks (h.hendriks@uva.nl).  

Aanmelden kan via http://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-alcohol-en-sociale-netwerk-
sites-2/. 

Locatie 
Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam 

Programma 
12.30 - 13.00: Inloop met koffie en thee 
13.00 - 13.10: Welkom en introductie 
13.10 - 13.30: Wetenschap 1 - Hanneke Hendriks 
13.30 - 13.50: Wetenschap 2 - Kathleen Beullens 
13.50 - 14.10: Wetenschap 3 - Jeroen Loman 
14.10 - 14.40: Pauze met koffie en thee 
14.40 - 15.00: Praktijk 1 - Wim van Dalen 
15.00 - 15.20: Praktijk 2 - Peter de Wolf 
15.20 - 15.40: Blitz presentaties - Femke Geusens; Mathijs Mesman 
15.40 - 16.10: Pauze met koffie en thee 
16.10 - 17.00: Keynote - Megan Moreno (Engels) 
17.00 - 18.00: Borrel 
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Alcohol en Sociale Netwerk Sites: Voorspellers en Effecten 
van Online Communicatie van Jongeren over Alcohol

* Het Amsterdam Center for Health Communication is in januari 2016 opgericht aan de Universiteit van Amsterdam en streeft er 
naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.  

Voor meer informatie - www.gezondheidscommunicatie.amsterdam

mailto:h.hendriks@uva.nl
http://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-alcohol-en-sociale-netwerk-sites-2/
http://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-alcohol-en-sociale-netwerk-sites-2/
http://www.gezondheidscommunicatie.amsterdam
mailto:h.hendriks@uva.nl
http://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-alcohol-en-sociale-netwerk-sites-2/
http://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-alcohol-en-sociale-netwerk-sites-2/
http://www.gezondheidscommunicatie.amsterdam


Lijst van sprekers 

Dr. Hanneke Hendriks, Universiteit van Amsterdam (dagvoorzitter) 
Dr. Kathleen Beullens, Katholieke Universiteit Leuven 
Drs. Jeroen Loman, Radboud Universiteit Nijmegen 
Ir. Wim van Dalen, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP 
Drs. Peter de Wolf, Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie STIVA 
Drs. Femke Geusens, Katholieke Universiteit Leuven 
De heer Mathijs Mesman, Universiteit Leiden 
Dr. Megan Moreno, University of Washington 
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Presentaties 

Hanneke Hendriks 
What's there to like? Alcohol-gerelateerde posts van jongeren op sociale netwerk sites 

Veel jongeren plaatsen alcohol-gerelateerde posts op sociale netwerk sites (SNS) hetgeen kan resulteren 
in ongewenste effecten. Hoewel verschillende studies hebben onderzocht hoe vaak alcoholposts geplaatst 
worden op SNS, is het nog niet duidelijk (a) wat voor type alcoholposts worden geplaatst op SNS, (b) wat 
de motivaties zijn van jongeren om dit soort posts te plaatsen, en (c) welke jongeren dit soort posts het 
vaakst plaatsen. Middels een onderzoek onder Nederlandse jongeren (12-30 jaar, N = 561) werd het 
posten van verschillende type alcoholposts, de motivaties om deze posts al dan niet te plaatsen, en 
verschillen in postgedrag tussen subgroepen onderzocht. Resultaten lieten zien dat vooral gematigde, in 
tegenstelling tot meer extreme alcoholposts, werden geplaatst, en vooral wanneer alcohol min of meer 
toevallig in de post voorkwam. Jongeren plaatsten alcoholposts vooral om zichzelf en anderen te 
vermaken. Tot slot werden verschillen gevonden in postgedrag op basis van leeftijd, geslacht en geloof. 
Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor toekomstige interventies die alcoholposts op SNS 
proberen te verminderen. Toekomstig onderzoek zou de effectiviteit van dit soort interventies moeten 
uitwijzen. 

Kathleen Beullens 
#DrinkDrankDrunk. Het verband tussen sociale netwerk sites en alcoholgebruik bij jongeren. 

Dat alcohol nauwelijks weg te denken is uit onze samenleving, blijkt al snel bij het bekijken van sociale 
netwerksites (SNS). Een inhoudsanalyse van Facebook toonde bijvoorbeeld aan dat 95% van de 
onderzochte profielen foto’s bevat die naar alcoholgebruik verwijzen. Deze alcohol-gerelateerde berichten 
tonen alcoholgebruik voornamelijk in een positieve context. Het drinken van alcohol wordt geassocieerd 
met feesten, dansen en gezellig samenzijn en de reacties op dergelijk berichten zijn overwegend positief. 
Deze vaststellingen hebben onderzoekers ertoe aangezet om het verband tussen alcoholgebruik en 
sociale netwerksites te onderzoeken. Leidt de blootstelling aan deze berichtgeving tot meer 
alcoholgebruik? Of zijn deze berichten louter een indicator voor het belang van alcohol in onze 
samenleving? Is er een verschillend effect voor verschillende types van SNS-gebruik? En welke rol spelen 
peers in dit proces? In deze presentatie worden deze vragen beantwoord aan de hand van de resultaten 
van een grootschalige longitudinale studie bij meer dan 3000 Vlaamse adolescenten.  

Jeroen Loman 
Zelfovertuiging op Facebook: Alcohol consumptie verminderen door het maken van anti-
alcohol posts 

In dit experiment is getest of het verzinnen van anti-alcohol argumenten voor Facebook (zelfovertuiging) 
overtuigender is dan het alleen lezen van anti-alcohol argumenten van anderen (directe overtuiging). 
Daarnaast is ook onderzocht of het daadwerkelijk posten van de argumenten de overtuiging beïnvloed. 
Participanten (n = 111) logde in op hun eigen Facebook account en werden toegevoegd aan een groep 
met anti-alcohol argumenten in posts van onbekende anderen. Afhankelijk van de conditie verzonnen zei 
hun eigen anti-alcohol argumenten die ze vervolgens wel of niet posten, of lazen zij alleen de aanwezige 
anti-argumenten waarna ze wel of niet posten dat ze die gelezen hadden. Vervolgens konden de 
participanten 30 minuten vrij drinken in tweetallen. De resultaten laten zien dat Facebook als een 
platform voor zelf-overtuiging veelbelovend is om alcohol risico perceptie te verhogen, maar niet om 
onmiddellijk drink gedrag te veranderen. De bevindingen worden besproken in het licht van mogelijke 
reactance effecten.
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Presentaties 

Wim van Dalen 
Alcoholreclame via social media: persoonsgericht, interactief, effectief en moeilijk in te 
dammen 

De meeste studies naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren zijn gebaseerd 
op reclame via traditionele media zoals televisie, radio en billboards. Recent is een unieke studie 
uitgevoerd door STAP waarbij de invloed van alcoholreclame via social media is onderzocht onder 14-
jarige scholieren. Het betreft een vergelijkende studie die in 4 landen is uitgevoerd: Duitsland, Italië, 
Nederland en Polen. In deze bijdrage zullen de resultaten van deze studie worden gepresenteerd. De 
hoofdonderzoeker van deze studie, Avalon de Bruijn van STAP, was zeer verrast over de ontdekte 
significante samenhang tussen het gebruik van social media door de 14-jarige scholieren en hun 
drinkgedrag.De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al haar lidstaten geadviseerd alcoholreclame en 
sponsoring via wettelijke maatregelen te verbieden zoals ook bij tabak is gebeurd. De vraag is echter of 
dat in de praktijk uitvoerbaar is, nog afgezien van het enorme verzet daartegen van Big Alcohol. Finland 
is het enige Europese land die hierover specifieke wettelijke regelgeving heeft ontwikkeld. In deze 
bijdrage zal ook ingegaan worden op de wijze waarop Finland deze vorm van alcoholreclame tracht te 
beperken.

Peter de Wolf 
Verantwoorde alcoholmarketing op social media: hoe regel je dat? 

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) acht het van groot belang dat alcoholreclame op 
verantwoorde wijze gebeurt. In de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) staan artikelen 
waar reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken aan moeten voldoen. STIVA is de penhouder van 
deze Code. Nederland is het enige land dat regels voor actieve internetmarketing heeft opgenomen. 
Onderdeel daarvan is dat adverteerders zo goed mogelijk dienen te voorkomen dat hun uitingen door 
minderjarigen worden bekeken. STIVA heeft onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau R2 
Research die steekproefsgewijs heeft bekeken of gebruikers onder de 18 reageren op content van 
alcoholproducenten. In de presentatie komt aan bod wat de regelgeving op het gebied van actieve 
internetmarketing in Nederland is op dit moment, de technische mogelijkheden die kunnen worden 
ingezet op de platforms om zo goed mogelijk aan de regels te voldoen en de opzet en de uitkomsten van 
het onderzoek. 
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Presentaties 

Femke Geusens 

Blitz-presentatie 1. De modererende rol van persoonlijkheid in de relatie tussen het delen van 
alcoholreferenties op sociale media en drinkintenties: Nieuwe risicogroepen en 
plafondeffecten 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het delen van alcoholreferenties op sociale media gerelateerd is 
aan drinkgedrag. De huidige studie breidt de bestaande kennis uit door te onderzoeken of 
persoonlijkheidskenmerken deze relatie kunnen beïnvloeden. De resultaten van een crosssectionele 
survey bij 638 jongvolwassenen (18-25 jaar) geven aan dat sensatiezucht, gevoeligheid voor groepsdruk 
en zelfcontrole de relatie tussen het delen van alcoholreferenties op sociale media en drinkintenties 
modereren. Concreet is de positieve associatie tussen het delen van alcoholreferenties op sociale media 
en drinkintenties het sterkst voor individuen met weinig sensatiezucht en gevoeligheid voor groepsdruk, 
en veel zelfcontrole. Anderzijds is dit verband niet significant voor individuen met de meeste 
sensatiezucht en gevoeligheid voor groepsdruk, en de minste zelfcontrole. Dit toont aan dat de relatie 
tussen het delen van alcoholreferenties op sociale media en drinkintenties niet uniform verloopt voor alle 
individuen, wat verschillende implicaties heeft voor preventie en toekomstig onderzoek. 

Mathijs Mesman 

Blitz-presentatie 2. Is een Facebook vriend een Facebook vriend? Een experimentele studie 
naar de effecten van verschillende eigenschappen van Facebookvrienden op de drinkintenties 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat Facebook- en alcoholgebruik onder jongeren geassocieerd zijn. 
Echter is in het merendeel van de studies geen causaal verband aangetoond en zijn de factoren en 
processen die deze relatie kunnen beïnvloeden weinig onderzocht. Dit experimenteel onderzoek heeft het 
doel om de effecten, alsmede relevante factoren en processen, van alcohol-gerelateerde berichten op 
drinkintenties in kaart te brengen. Om te verduidelijken welke processen van belang zijn in de relatie 
tussen Facebook- en alcohol gebruik, worden eigenschappen van de plaatser van de Facebook-post (i.e., 
of deze persoon een goede vriend is of niet) en eigenschappen van de Facebook post zelf onderzocht. De 
verwachting is dat alcohol gerelateerde Facebookposts van goede Facebook vrienden een sterker effect 
hebben op de alcoholconsumptie dan Facebook posts van niet zulke goede Facebook vrienden. Tevens is 
de verwachting dat dit verschil kleiner wordt naarmate de Facebook vriend als populair wordt beschouwd. 
De resultaten kunnen belangrijke inzichten verschaffen die als startpunt kunnen dienen voor toekomstig 
onderzoek en interventies. 

SYMPOSIUM - 09 DECEMBER 2016 

Alcohol en Sociale Netwerk Sites



Research Priority Area Keynote Lecture. Using social media to understand adolescent alcohol 
behaviors 

Megan Moreno 

Alcohol contributes to major causes of morbidity and mortality for the adolescent population, but 
screening and intervening with adolescents remains challenging. Adolescents are present and engaged on 
social media and often display references to alcohol on their social media profiles. Social media may offer 
new avenues for prevention and intervention with alcohol and youth. Dr. Megan Moreno is the Principle 
Investigator or the Social Media and Adolescent Health Research Team (SMAHRT) at Seattle Children’s 
Research Institute. This talk will provide an overview of methods and findings by her team regarding 
using social media  for research including observation, association between online and offline life, 
influence and intervention. Further, clinical approaches and practice recommendations for engaging with 
youth in clinic regarding social media and alcohol will be discussed. 
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Praktische informatie 
Het symposium zal worden gehouden bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam, in zaal 10.20 van gebouw C. De afdeling Communicatiewetenschap bevindt zich op het 
Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam. Het adres van de afdeling 
Communicatiewetenschap is Nieuwe Achtergracht 166 te 1018 WV Amsterdam. In de omgeving is zeer 
beperkte parkeergelegenheid. Het is aan te raden om met het openbaar vervoer te reizen. 

Uit richting Utrecht/Duivendrecht: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Utrecht/Duivendrecht, kunt u uitstappen bij het NS 
station Amsterdam Amstel. Vanuit daar kunt u met elke metro richting Centraal Station reizen. Bij 
metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseiland complex is 
zo’n 400 meter lopen vanaf deze metrohalte. Het UVA complex wordt aangegeven middels bordjes. 

Uit richting Schiphol/Haarlem: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Schiphol/Haarlem, kunt u uitstappen bij Amsterdam 
Centraal Station. Vanuit daar kunt u elke metro nemen. Bij metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt 
u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseiland complex is zo’n 400 meter lopen vanaf deze metrohalte. Het 
UvA complex wordt aangegeven middels bordjes.
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Locatie 

Symposium



Dit symposium is mogelijk gemaakt door de Research Priority Area Personalized Communication (http://
ascor.uva.nl/research/research-priority-area/rpa-personalized-communication/rpa-personalised-
communication.html) en door een persoonlijke NWO Veni beurs (451-15-022), toegekend aan Hanneke 
Hendriks. 
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