Factsheet
Drinkwijzer

Boodschap Drinkwijzer
Kennis van alcohol is van groot belang om verantwoord
alcohol te drinken. Daarbij maakt het niet uit of je bier,
gedistilleerd of wijn drinkt. Geadviseerd wordt om als man
niet meer dan drie glazen te drinken en als vrouw niet meer
dan twee. En soms wordt geadviseerd om helemaal niet te
drinken, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap of in
het verkeer.
Doelstelling Drinkwijzer
Drinkwijzer wil Nederland inzicht geven in de thuisconsumptie
én mensen bewust maken van hun drinkgedrag via een
daartoe in het leven geroepen app.
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Initiatief Drinkwijzer
Drinkwijzer is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse
Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken en
wordt ondersteund door de STIVA.
Alcoholgebruik in Nederland
Van de Nederlanders van 25 jaar en ouder drinkt 84% wel
eens een alcoholhoudend drankje. Bijna een kwart van deze
groep houdt het bij één glas per week of minder, één op de
zes drinkt in een week meer dan tien glazen alcohol.
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Merendeel drinkende Nederlanders niet
bekend met gelijke hoeveelheid alcohol
in standaardglazen
Gevraagd naar het in volgorde zetten van standaardglazen
van de dranken rode wijn, bier, whisky, port, wodka en mixdrank denkt ruim zes op de tien dat deze niet allen dezelfde
hoeveelheid alcohol bevatten terwijl dit vaak wel het geval is.
45% kent de grootste hoeveelheid alcohol toe aan het glas
whisky en 15% denkt dat een glas jenever meer alcohol bevat
dan de andere vier glazen. Bijna de helft denkt dat van de
genoemde dranken een glas bier de minste alcohol bevat.
Thuis drinken: meer glazen dan buitenshuis
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (84%) die wel
eens alcohol drinkt, doet dit ook buitenshuis, 16% drinkt
alleen thuis en 5% drinkt juist alleen buitenshuis. Bij buitenshuis drinken blijft het in 86% van de gevallen bij maximaal vier
glazen per week (14% drinkt gemiddeld meer glazen).
Thuis drinkt men meer, 39% drinkt thuis vijf of meer
glazen per week.
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De Drinkwijzer app: hoe werkt deze?
Via de Drinkwijzer app houd je onder andere je eigen Drinkdagboek bij. Zodra je thuis of in de kroeg een drankje op
Hogere alcohol
consumptie tijdens
decembermaand
De decembermaand is een periode waarin veel
Nederlanders van 25 jaar en ouder meer alcohol
drinken dan anders. Voor vier op de tien Nederlanders
zijn de feestdagen aanleiding voor een hogere
alcoholconsumptie thuis en/of buiten de deur.
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hebt, vul je dit in via de app. Zodra je over de dagelijks
voorgeschreven maximale hoeveelheid gaat, geeft de app
door middel van een melding aan dat je je limiet bereikt hebt.
Op deze manier krijg je een duidelijk inzicht in je eigen drinkgedrag. Naast het Drinkdagboek houdt de app
ook het aantal calorieën per drankje bij, geeft deze voorlichting over alcoholgebruik en informatie over de
verschillende dranksoorten. De app is speciaal ontwikkeld voor iPhone en vanaf woensdag 7 december te downloaden
via www.drinkwijzer.info of de App Store. Voor andere mobiele platforms zoals Android en Windows Mobile is er een
mobiele website: www.drinkwijzer.info.
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Wat is erger: thuis of buitenshuis een
glaasje teveel? De meningen zijn verdeeld
Twee op de tien 25-plussers die wel eens een drankje drinkt,
gebruiken in huiselijke sfeer eerder een glaasje teveel dan
buitenshuis. Dit is vaker het geval voor mannen dan voor
vrouwen (23% vs. 17%). Bijna vier op de tien vindt dit minder
erg dan wanneer dit in de kroeg gebeurt.
Thuis drinken in de provincies
Aantallen (in %) wat
Friesland
aangeeft 5 of meer glazen
per week te drinken.
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Groningen

Opvallende vergelijkingen
Thuis drinken in de provincies; 56% van de Drentenaren drinkt wekelijks vijf of meer dan
56
Drenthe
vijf glazen thuis. In Utrecht wordt het minst thuis gedronken; 27,4% zegt per week 5 of meer
Noord-Holland
Flevoland
glazen te drinken.
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Thuis drinken naar leeftijd; Opvallend is dat slechts 12% van de leeftijdsgroep 25 tot
Utrecht
31,7
en met 49 jaar meer dan 8 glazen per week thuis drinkt tegen 34% bij de 50 plussers.
Zuid-Holland
40
Overijssel Verschil tussen mannen en vrouwen; Vrouwen zeggen vaker dan mannen nooit alcohol te
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Noord-Brabant
drinken (23% vs. 9%). Mannen drinken vaker wel eens bier (88% vs. 50%), vrouwen drinken
Gelderland
vaker witte wijn (81% vs. 73%) en bubbels (62% vs. 49%). Ook drinken mannen vaker alcohol
Zeeland
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als zij alleen thuis zijn (58%) ten opzichte van vrouwen (42%). Daarnaast letten vrouwen vaker
53,7
wel eens op het aantal calorieën dat in een glas zit (37%) dan de mannen (23%).
Limburg
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