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Abstract
Middelengebruik is een groeiend probleem bij adolescenten in de huidige
samenleving. In dit literatuuroverzicht is gekeken of religie een beschermende factor tegen
middelengebruik bij adolescenten kan zijn. Door te kijken naar de risico‐ en beschermende
factoren kan onderzocht worden welke factoren ten grondslag liggen aan middelengebruik
bij adolescenten. Uit het huidige literatuuronderzoek is geconcludeerd dat religiositeit, met
diens domeinen belang en aanwezigheid, wel degelijk beschermend werkt tegen
middelengebruik bij adolescenten. Hoe hoger de mate van religiositeit, des te lager de mate
van zowel alcohol en drugsgebruik. De relatie tussen religiositeit en middelengebruik is
verschillend voor mannen en vrouwen. Waar voor vrouwen aanwezigheid beschermde
tegen drugsgebruik, en belang tegen alcoholgebruik, was voor mannen belang meer
beschermend tegen drugsgebruik en aanwezigheid tegen acloholgebruik.
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inleiding
Voordat adolescenten bekend raken met alcohol en drugs gaan ze door een staat
heen van experimenteren. Het is al decennia de vraag waarom sommige adolescenten wel
en andere niet experimenteren met alcohol en drugs. Er wordt tegenwoordig veel
geëxperimenteerd met middelen. Op 12‐jarige leeftijd heeft ruim de helft (56%) van de
leerlingen van het voortgezet onderwijs in Nederland ervaring met alcohol. Op 14‐jarige
leeftijd neemt dit toe tot 81%. Vanaf 15 jaar neemt dit percentage geleidelijk toe tot 95% op
17‐18 jarige leeftijd (Trimbos‐Instituut, 2007). In de rest van de westerse samenleving geldt
dit probleem eveneens. Twee derde van alle adolescenten die alcohol gebruikt, gebruikt ook
drugs (Deas & Brown, 2006).
Voor adolescenten is middelengebruik slechter dan voor volwassenen. Het is voor
adolescenten schadelijker voor de hersenen, omdat deze nog in de groei zijn. Hoe kleiner het
lichaam des te gevoeliger het is voor de werking van middelen (Sinha et al., 2007). Tot het
twintigste levensjaar beïnvloedt alcohol en drugs de ontwikkeling van de hersenen.
Regelmatig gebruik bij adolescenten kan voor problemen in de concentratie zorgen of
eventuele leerachterstanden op school. Het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren is
sinds 1999 verzestienvoudigd (GGD, 2007). De adolescentie wordt als een periode van
lichamelijke en geestelijke verandering gekenmerkt. Adolescenten zijn in deze fase van hun
leven namelijk bezig met het losmaken van de familie, het zoeken naar een identiteit en
kijken daarbij veel naar de mensen om hen heen en zijn daarbij ook meer beïnvloedbaar dan
in latere levensfasen. Adolescenten kunnen in deze fase van het leven risicogedrag vertonen
waaronder het experimenteren met middelen.
Gedragsproblemen onder de jeugd zoals middelengebruik en middelenmisbruik, zijn
een ernstig en groeiend probleem. Het gebruik van middelen als alcohol en drugs hebben
niet alleen een negatief effect op de adolescent zelf, maar het beïnvloedt de maatschappij
als geheel (Wallace, Brown, Bachman, & Laveist, 2003; Chu, 2007). Wanneer er bij alcohol
meer dan vijf alcoholische eenheden achter alkaar worden geconsumeerd, spreekt men van
binge drinking (NIAAA, 2010). Binge drinking begint vaak gedurende de middelbare school
en beleeft zijn piek in de jonge volwassenheid (Miller, Naimi, Brewer & Jones, 2007).
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Op individueel niveau geven de gevolgen van middelengebruik onder andere meer
kans op laag zelfvertrouwen, problemen op school en verhoogde kans op psychische
stoornissen. Enkele onderzoeken stellen dat vroeg beginnen met drinken de kans op
alcoholproblemen op latere leeftijd verhoogt (Trimbos‐Instituut, 2007), wat de samenleving
jaarlijks enorme bedragen kost (Coleman & Cater, 2005; McKeganey, 2005). De huidige
westerse maatschappij krijgt tevens steeds meer te maken met adolescenten die zich in
risicogedrag wagen. De fiscale en sociale kosten die dit gedrag van adolescenten opeist,
loopt steeds meer uit de hand. Het is dan ook van groot belang om de achterliggende
factoren van risicogedrag zoals middelengebruik te achterhalen en deze te reduceren.
Om effectief het probleem van middelengebruik bij jongeren aan te kunnen pakken
hebben onderzoekers de risk and protective factors approach (Fitzpatrick & laGory, 2000)
ontwikkeld, over de risico‐ en beschermende factoren. In dit raamwerk wordt de invloed van
verschillende factoren op middelengebruik in kaart gebracht. Uiteindelijk wil men de
risicofactoren reduceren en de beschermende factoren vergroten. Er wordt in dit
literatuuroverzicht gefocust op de beschermende factoren die middelengebruik bij
adolescenten indirect kunnen verminderen. Religiositeit is een van deze beschermende
factoren die kan helpen om adolescenten voor zichzelf te beschermen in risicovolle
gedragingen (Atkins et al. 2002). In dit literatuuroverzicht zal dan ook gekeken worden of
religie een beschermende factor is tegen middelengebruik in de adolescentie.
Om te kijken of middelengebruik in de adolescentietegengegaan kan worden zal in
dit literatuuroverzicht gekeken worden of religie een beschermende factor is tegen
middelengebruik bij adolescenten. Sinha et al. (2007) vond dat religieuze adolescenten
minder risicogedrag en meer beschermend gedrag vertonen ten opzichte van zichzelf. Zo
hebben ze meer aandacht voor gezondheidsgedragingen, en in plaats van dat de adolescent
naar middelen grijpt om met negatieve emoties om te gaan, kan het zich ook juist op religie
richten (Sinha et al., 2007). Aangezien de adolescentie een kritieke levensfase is wat betreft
middelengebruik, zal er in dit literatuuroverzicht dan ook gericht naar adolescenten gekeken
worden.
Religie is gedefinieerd als ‘georganiseerd systeem van geloof, handelingen en rituelen
die ervoor gemaakt zij om dichtbij het heilige te komen’ (Moreira‐Almeida et al., 2006).
Religiositeit gaat echter voorbij iemands religie die het bij geboorte heeft gekregen en bevat
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individuele domeinen. De twee kerndomeinen zijn aanwezigheid en belang. Deze twee
kerndomeinen correleren enigszins met elkaar (R=.50). Met aanwezigheid wordt de mate
bezoek naar de kerk, moskee etc. bedoeld. Belang staat voor de mate waarin religie als
belangrijk wordt ervaren door het individu. Het portretteert de mate van toewijding en
daadwerkelijk beoefenen van de religieuze overtuigingen.
Er is tegenwoordig sprake van een daling in de hoeveelheid religieuze personen in de
westerse wereld. Steeds minder jongeren horen bij een kerk of een levensbeschouwelijke
groepering. Sinds 1997 daalde het aantal jongeren tussen 12 en 25 jaar dat zich religieus of
kerkelijk noemt, met zes procent. Er is gebleken dat 56% van de Nederlanders religieus is
(CBS, 2008). Het kerkbezoek onder jongeren in die leeftijdscategorie is eveneens laag.
Ongeveer een op de zeven Nederlandse jongeren bezoekt minstens een keer per maand een
kerk of een andere religieuze bijeenkomst (Kliewer & Murrelle, 2007). Deze jongeren
bestempelen zichzelf door hun kerkbezoek als ‘emotioneel stabieler dan leeftijdsgenoten’
(Galen en Kloet, 2010).
Galen en Kloet (2010) hebben religie in verband gebracht met hogere mate van
welzijn zoals emotionele stabiliteit. Dit bleek een lineair verband: hoe hoger de mate van
religiositeit van een individu is, des te groter het welzijn. Het is daarbij zo dat hoe sterker de
overtuiging van het geloof, hoe groter de emotionele stabiliteit binnen een individu
vergeleken met mensen die een zwakke of onzekere overtuiging bezitten. Deze bevinding
gaat op voor zowel sterke religieuze als atheïstische overtuigingen. Ook is er dan vaak sprake
van een sterker en positiever gevoel over de ‘betekenis van het leven’. Religie, welzijn en
betekenis in het leven ervaren, helpen adolescenten omgaan met tegenslagen en stress
(Kovacs, Pika & Fitzpatrick, 2011).
Het is duidelijk dat het probleem omtrent middelengebruik in de jeugd al zijn
oorsprong heeft. Om die reden is er in dit literatuuroverzicht gekeken naar religie als
beschermende factor tegen middelengebruik onder adolescenten. Wanneer er tijdig
ingegrepen en voorgelicht kan worden bij de risicogroep, kan de adolescentie alsmede de
maatschappij een hoop negatieve consequenties bespaard blijven. Er wordt in dit
literatuuroverzicht gekeken naar het verband tussen religie en middelengebruik. Eerst zal
naar de relatie tussen alcoholgebruik en religie gekeken worden, en daarna naar het verband
tussen drugsgebruik en religie. Tevens wordt er ingegaan op eventuele mediators in de

6

relatie tussen verminderd middelengebruik en religie, en zal gekeken worden hoe dit proces
in zijn werk gaat.

Religie en Alcohol
Over de hele wereld wordt alcohol duidelijk een steeds groter probleem voor de
publieke gezondheid. Steeds meer adolescenten experimenteren al vroeg met alcohol, en de
leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurd wordt met het decennia lager (Boyd, McCabe &
Morales, 2005). In de adolescentie bereikt het gebruiken en misbruiken van alcohol een
hoogtepunt (Miller et al., 2000). Alcohol is het meest gebruikte middel onder adolescenten
en dan met name op universiteiten. Binge drinking is hierbij een veelvoorkomend fenomeen
(Johnston, O’Mally & Bachman, 2002). In deze paragraaf zal onderzocht worden of religie
een beschermende factor is tegen alcoholgebruik. Doordat religiositeit en religie
multidimensionale begrippen zijn, zijn dit een van de meest moeilijke concepten om te
meten (Smith, 2003). Een aantal studies hanteren het begrip religie op een unilaterale
manier, wat inhoudt dat er enkel gevraagd wordt of er wel of geen religiositeit aanwezig is.
Bij andere onderzoeken wordt religiositeit aan de hand van de domeinen aanwezigheid en
belang onderzocht. Er wordt gericht op het christelijke geloof en hierbij niet naar
verschillende stromingen gekeken. In het christelijke geloof is het gebruik van alcohol
toegestaan, en is daarmee een beter te onderzoeken geloof dan bijvoorbeeld de Islam, waar
men geen alcohol dient te consumeren.
Wallace, Yamaguchi, Bachman, O'Malley, Schulenberg en Johnston (2007) deden
onderzoek naar beschermende factoren, waaronder religie, voor het gebruik van alcohol bij
een grote steekproef Amerikaanse adolescenten (N=16,716). In dit onderzoek werd gekeken
naar de frequentie van alcoholgebruik van het afgelopen jaar en of de adolescenten wel of
niet religieus waren. Na het uitvoeren van een regressieanalyse over de verkregen data werd
gevonden dat christelijke adolescenten minder alcohol gebruiken dan niet religieuze
adolescenten. Dit onderzoek is echter uitgevoerd in de Verenigde Staten en het is de vraag
in hoeverre de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere delen van de wereld.
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Ghandour, Karam en Maalouf (2009) keken naar het verband tussen religie en
alcoholgebruik bij adolescenten in het midden oosten. Er werd aan 1837 Libanese studenten
van verschillende religies een vragenlijst over alcoholgebruik voorgelegd en tevens dienden
de adolescenten aan te geven wat hun mate van religiositeit was. Na het uitvoeren van een
regressieanalyse over de variabelen, bleek dat religieus zijn een voorspellende factor kan zijn
voor het heftig gebruiken van alcohol bij adolescenten. De resultaten kwamen overeen
tussen de verschillende religieuze groepen. Adolescenten die tot een religieuze groep
behoren, zullen minder alcohol drinken dan niet religieuze adolescenten. De resultaten die
uit dit onderzoek voortkomen zijn te in overeenkomst met het onderzoek van Schulenberg
en Johnston (2007).
De omgeving waarin een adolescent opgroeit en zich ontwikkelt kan zeer bepalend zijn
voor het (latere) vertoonde gedrag. Factoren als familie en religiositeit geven de adolescent
normen en waarden mee. Vaak beïnvloedt de wel of niet aanwezige religiositeit binnen een
gezin, de zienswijze van de kinderen. Religiositeit kan van invloed zijn op het alcoholgebruik
van adolescenten, doordat het meehelpt aan het ontwikkelen van negatieve attitudes ten
opzichte van alcoholgebruik. Een voorbeeld van negatieve attitudes zijn de volgende
leefregels zoals vernoemd in de Bijbel: Zichzelf onder controle te houden en niet verslaafd te
worden (1 Corinthiërs 6:12), wat inhoudt dat alcoholgebruik onder controle gehouden dient
te worden, om de controle over lichaam en geest niet te verliezen. Tevens dient men niet
verslaafd te worden. Goed voor het lichaam te zorgen omdat dát de tempel is van de Heilige
Geest (1 Corinthiërs 6:19) Stelt dat het verkeerd is om zodanig alcohol te drinken, dat het
schadelijk wordt voor het lichaam. Wanneer adolescenten deze leefregels hanteren zullen ze
minder snel geneigd zijn om alcohol te consumeren, aangezien gebruik ervan de regels kan
overschrijden. Deze negatieve attitudes kunnen dus beschermend werken voor
adolescenten en daarmee lagere mate van alcoholgebruik voorspellen (Johnson, Sheets &
Kristeller, 2008). Religiositeit kan hogere mate van zelfcontrole bewerkstelligen, waardoor
het individu beter bestand was tegen de verleidingen van alcohol (Walker, 2007). Hierdoor
ontwikkelen negatieve attitudes ten opzichte van alcohol, wat het afwijzen van
alcoholgebruik tot gevolg heeft, waardoor er minder alcohol geconsumeerd zal worden.
Hieruit wordt duidelijk dat attitude ten opzichte van alcohol een mogelijke mediator kan zijn
bij de relatie tussen religiositeit en alcoholgebruik. Meer negatieve attitudes, en daarmee
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afkeur van alcoholgebruik, zou de relatie tussen religiositeit en de hoeveelheid gebruikte
alcohol van een adolescent dus kunnen medieëren (Vaughan, de Dios, Steinfeldt & Kratz,
2011). Voor hun onderzoek vulden 18,314 adolescenten vragenlijsten in over hun attitudes
ten opzichte van alcoholgebruik. Daarnaast gaven zij op de vragenlijst aan wat hun
frequentie van alcoholgebruik was de afgelopen maand en of ze wel of niet religieus waren.
Structural equation modeling werd gebruikt om te testen of attitudes ten opzichte van
alcoholgebruik een mediator konden zijn voor de relatie tussen religiositeit en frequentie
van alcoholgebruik van de adolescent. Hieruit bleek dat attitudes ten opzichte van alcohol
inderdaad een mediërende rol kunnen spelen. Hieruit komt de aanname voort dat wanneer
de attitude ten opzichte van alcoholgebruik negatiever wordt, dit een mechanisme kan zijn
waarbij religie beschermend werkt tegen (overmatig) alcoholgebruik. Religieuze instituten
zouden meer aandacht kunnen besteden aan de attitudes, waardoor deze kennis op meer
adolescenten overgedragen kunnen worden, en op die manier problemen als binge drinking
kunnen voorkomen. In bovenstaande onderzoeken is echter alleen gekeken naar de
aanwezigheid of afwezigheid van religie.
Voor een volledigere kijk op het begrip religiositeit en diens domeinen (aanwezigheid
en belang) werd in het onderzoek van Rasic, Kisely en Langille (2010) beschreven dat zowel
lage mate van aanwezigheid en lage mate van belang geassocieerd zijn met alcoholgebruik.
Adolescenten die laag scoorden op de twee domeinen van religiositeit deden tevens meer
aan binge drinking dan adolescenten met een hogere score. Voor mannelijke adolescenten
bleek dat hogere mate van aanwezigheid verband hield met minder alcoholconsumptie. Dit
bleek na het uitvoeren van een regressie analyse over 1615 adolescenten wiens mate van
religiositeit en alcoholgebruik van de afgelopen maanden door middel van vragenlijsten vast
werd gesteld. Het is belangrijk om de deze verschillen in geslacht met betrekking tot
alcoholgebruik onder adolescenten goed in kaart te brengen, om zo nog nauwkeuriger
preventie te kunnen richten op de juiste doelgroep. Er zijn ook wel degelijk verschillen
gebleken in de alcoholconsumptie bij mannen en vrouwen. Alcoholgebruik is onder mannen
meer problematisch dan onder vrouwen. De prevalentie van binge drinking onder
mannelijke adolescenten is tweemaal zo groot als bij vrouwelijke adolescenten (Office of
Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2005). In het onderzoek van Rasic et al. (2010)
is de rol van geslacht meegenomen als variabele, en heeft daarmee laten zien dat het wel
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degelijk een factor is die er toe doet als gekeken wordt naar de relatie tussen religiositeit en
alcoholgebruik onder adolescenten. In de literatuur is te vinden dat vrouwelijke
adolescenten hogere mate van religiositeit en meer belang laten zien dan mannelijke
adolescenten (Hunt, 2005) en dat vrouwen zich meer religieus voelen dan mannen (Wallace
et al., 2007).
In overeenkomst met de studie van Rasic et al. (2007) werd ook door Kovacs, Piko en
Fitzpatrick (2011) aangetoond dat relatie tussen religiositeit en alcoholgebruik verschillend is
voor mannen en vrouwen. Er werd bij 881 Hongaarse adolescenten een vragenlijst over
frequentie van alcoholgebruik afgenomen. Tevens werd de mate van zowel aanwezigheid als
belang bekeken door middel van eveneens een vragenlijst. Na het uitvoeren van een
regressieanalyse over de verzamelde data bleek dat hoewel alle factoren van religie
bijdragen aan een lagere mate van experimenteren met alcohol, belang in het bijzonder voor
vrouwelijke adolescenten fungeerde als een beschermende factor voor alcoholgebruik.
Hoewel verwacht werd dat mannen meer baat zouden hebben bij religie als beschermende
factor, al is hun mate van religiositeit lager dan die van vrouwen (Piko & Fitzpatrick, 2004), is
gebleken dat vrouwen niet alleen dieper religieus zijn en hogere mate van aanwezigheid
hebben, maar ook dat zij meer baat hebben bij religie dan mannen (van den Bree et al.,
2004). Uit deze onderzoeken is dus te concluderen dat voor mannen hogere mate van
aanwezigheid, en voor vrouwen hogere mate van belang verband houdt met minder
alcoholconsumptie. Dit geeft inzicht in adolescenten die in de risicogroep verkeren. Er zou
dus meer gefocust kunnen worden op geslachtsverschillen in preventie om alcoholmisbruik
bij adolescenten te voorkomen.
Toch spelen voor mannen ook nog andere factoren een rol. Waar belang vooral
beschermend werkt voor vrouwen, is hier bij mannen geen relatie mee gevonden.
Risicofactoren daarentegen werden onderzocht bij Afrikaans‐Amerikaanse mannelijke
adolescenten. Er is al eens aangetoond dat adolescenten met een andere etnische en
culturele achtergrond veel drinken (Yeung, Cheung, & Chan, 2007). Voor mannen spelen
meer sociale factoren een beschermende rol bij alcoholgebruik dan specifiek religieuze
factoren (Steven‐Watkins & Rostosky, 2011). In het onderzoek van Steven‐Watkins en
Rostosky (2011) werd gekeken naar risicofactoren voor alcoholgebruik bij mannelijke
adolescenten. Het is alom bekend dat familie, omgeving en relaties zoals vriendschap
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belangrijk zijn voor de gedragsontwikkeling bij adolescenten (Perrone, Sullivan, Pratt, &
Margaryan, 2004). Door positieve bejegening kan hogere zelf‐regulatie en positievere levens
oriëntatie ontstaan, waardoor kinderen beter beschermd zijn tegen het latere gebruik van
middelen (Chung & Steinberg, 2006). Bij de primaire invloed familie werd vooral gekeken
naar de hechtheid binnen de familie, en bij de secundaire invloed leeftijdgenoten werd
vooral gekeken naar het alcoholgebruik van 3 beste vrienden. De adolescentie is een
levensfase die zich mede kenmerkt door het groeiende belang van leeftijdgenoten. In deze
longitudinale studie werd bij 1.905 studenten alcoholgebruik, de aanwezigheid van
religiositeit, familie en het alcoholgebruik van leeftijdgenoten gemeten. Na het uitvoeren
van een regressieanalyse bleek dat het alcoholgebruik van directe vrienden een belangrijke
predictor is van alcoholgebruik van de mannelijke adolescent. Deze bevinding werd nog
gemodereerd door leeftijd: jongere adolescenten zijn daar gevoeliger voor dan oudere
adolescenten. Sociale invloeden lijken dus bij mannen meer impact te hebben op hun
alcoholgebruik dan bij vrouwen. De sample uit dit onderzoek bevatte echter slechts
Afrikaans‐Amerikaanse adolescenten, en is daarmee niet zomaar te generaliseren.
Er is duidelijk geworden dat religiositieit beschermend kan werken voor
alcoholgebruik bij adolescenten (Ghandour, Karam & Maalouf, 2009; Vaughan, de Dios,
Steinfeldt & Kratz, 2011; Rasic, Kiseley & Langille, 2011; Kovacs, Piko en Fitzpatrick, 2011;
Steven‐Watkins en Rostosky, 2011). Aangetoond werd dat attitude ten opzichte van alcohol
een mogelijke mediator kan zijn bij de relatie tussen religiositeit en alcoholgebruik. Meer
negatieve attitudes, en daarmee afkeur van alcoholgebruik, mediëert de relatie tussen
religiositeit en de hoeveelheid gebruikte alcohol van een adolescent (Vaughan, de Dios,
Steinfeldt & Kratz, 2011). Lagere mate van aanwezigheid alsmede belang hangt samen met
verminderd alcoholgebruik. De relatie tussen religiositeit en alcoholgebruik is verschillend
voor mannen en vrouwen. Voor mannelijke adolescenten was vooral aanwezigheid een
krachtige voorspeller voor verminderd acloholgebruik (Rasic, Kiseley & Langille, 2011). En
voornamelijk belang fungeerde voor vrouwelijke adolescenten als een beschermende factor
voor alcoholgebruik. Hoe hoger de belang, des te lager het alcoholgebruik (Kovacs, Piko en
Fitzpatrick, 2011). Voor mannen was de beschermende factor naast religieus ook sociaal van
aard. Steven‐Watkins en Rostosky (2011) vonden dat voornamelijk het alcoholgebruik van
leeftijdsgenoten van invloed was op alcoholgebruik bij adolescenten. Hoe meer de
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leeftijdsgenoten alcohol gebruiken, des te waarschijnlijker is het dat de adolescent zelf ook
meer alcohol zal consumeren.

Religie en drugs
In de vorige paragraaf is gebleken dat alcohol beschermend kan werken bij
alcoholgebruik van adolescenten. Om te kijken of deze bevinding voor middelengebruik in
het algemeen ook geldig is, moet naast alcohol ook het middel ´drugs´ in ogenschouw
genomen worden. In deze paragraaf zal de relatie tussen drugsgebruik en religie onderzocht
wroden.
Er zijn een aantal studies die de Risk and Protective Factor Approach met betrekking
tot drugsgebruik hebben gehanteerd, waarbij de meerderheid de nadruk plaatste op de
risicofactoren, en daarbij vaak de beschermende factoren negeerden (Huesca, Cruz, Encinas
& Pantoja, 2002). Terwijl de beschermende factoren juist meerwaarde kunnen hebben in
preventieprogramma’s bij adolescenten, om op deze manier de mogelijkheid om voor het
eerst drugs te proberen, te vermijden. In deze paragraaf wordt de relatie tussen
drugsgebruik en de beschermende factor religie verder onderzocht.
Hoewel er nog niet veel onderzoek naar gedaan is, zou religiositeit een
beschermende factor met betrekking tot drugsgebruik kunnen zijn, en wordt door veel
onderzoekers wel als belangrijke factor in de adolescentie gezien die mogelijk de kans op het
experimenteren met drugs kan verminderen (Davies & Greenwald, 2002). Het vermoeden
dat de adolescent minder geïnteresseerd in drugs zou zijn wanneer het meer religieus was,
werd dan ook bevestigd door het onderzoek van Blum (2003). In dit onderzoek werden
15.695 adolescenten uit 9 landen in Midden‐Amerika onderworpen aan een vragenlijst over
het gebruik van drugs. Hierin moesten zij aangeven hoeveel drugs ze het afgelopen jaar
gebruikt hadden. Ook werd gevraagd of de adolescenten wel of niet religieus waren. Na het
uitvoeren van een regressie analyse bleek dat religieuze adolescenten ten opzichte van niet
religieuze adolescenten zowel minder interesse in drugs hadden, als drugs gebruikt hadden.
Als er beschermende factoren aanwezig zijn, kan er zelfs in een omgeving met veel
risicofactoren, sprake zijn van minder gebruik en misbruik van drugs (van der Meer Sanchez,
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Garcia de Oliveira en Nappo, 2008). Deze beschermende factoren worden versterkt door
voornamelijk de aanwezigheid van religiositeit en familiestructuur. Voor het onderzoek van
van der Meer Sanchez, Garcie de Oliveira en Nappo (2008) vulden 62 adolescenten een
vragenlijst in over hun drugsgebruik en werd mate van religiositeit, familie en
schoolprestaties gemeten door een andere vragenlijst. Er werd na het uitvoeren van een
regressie analyse over de data gesuggereerd dat religiositeit invloed heeft op de familie
hechtheid en verdere omstandigheden binnen de familie, waardoor familie als factor zelf
ook beschermend werkte. Hogere mate van religiositeit zorgde voor hechtere familiebanden,
die op hun beurt weer beschermend kon werken tegen drugsgebruik.
Het is echter van belang om het begrip religiositeit verder te nuanceren en de
factoren waaruit het begrip is samengesteld te exploreren. Op deze manier kan een
specifiekere uitspraak gedaan worden over de rol die religiositeit speelt met betrekking tot
drugsgebruik bij adolescenten. Zoals in de inleiding vermeld staat is religiositeit opgebouwd
uit de factoren aanwezigheid en belang. Hoge mate van belang en aanwezigheid is al eens in
verband gebracht met lagere mate van drugsgebruik (Faulkner et al, 1998). Miller et al (2000)
lieten zien dat naast aanwezigheid, ook belang een beschermende factor was voor
drugsgebruik en ook met misbruik. Hoe hoger de score op zowel aanwezigheid als belang,
des te verminder drugsgebruik. Voor dit onderzoek werd bij 676 adolescenten een
diagnostisch interview afgenomen over drugsgebruik en vulde zij een vragenlijst in om hun
religiositeit in kaart te brengen. De factor aanwezigheid verklaarde de meeste variantie. Dit
gegeven steunt de hypothese dat adolescenten veel baat zouden kunnen ondervinden bij
religieuze preventie. Risicogevallen onder de adolescenten zouden, zij het in lichte mate,
beschermd kunnen worden voor drugsgebruik wanneer ze (meer) zouden investeren of
betrokken kunnen raken in een religieuze gemeenschap. Deze relatie blijkt ook andersom te
werken: er is gevonden dat drugs de frequentie van aanwezigheid verlaagt (Ritt‐Olson, et al.,
2004).
Daarnaast werd gevonden dat de relatie tussen religiositeit en drugsgebruik
verschillen per geslacht (Rasic, Kisely & Langille, 2010). Aanwezigheid was voor vrouwen de
enige beschermende factor tegen drugsgebruik. Bij lage aanwezigheid was er vaker sprake
van frequent drugsgebruik. Bij mannen daarentegen beschermde belang juist tegen
drugsgebruik. Er werd gesuggereerd dat vrouwen minder waarde hechten aan religie. Lage
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mate van belang werd voor beide geslachten geassocieerd met drugsgebruik. Hiervoor
werden 1615 Canadese adolescenten onderzocht aan de hand van een vragenlijst over mate
van drugsgebruik. Tevens werden dichotome schalen ingevuld over mate van belang en
frequentie van aanwezigheid. Er werd een chi‐square analyse uitgevoerd om de invloed van
geslacht over deze data te bepalen, waarna een regeressienalayse uitgevoerd werd. Doordat
deze studie cross‐sectional is, kunnen er geen causale verbanden getrokken worden. In dit
onderzoek is echter alleen gekeken naar het gebruik van softdrugs, en ook nog alleen naar
marijuana.
In de studie van Yueng en Chung (2007) werd echter naar zowel softdrugs als
harddrugs gekeken. In deze metastudie wordt een decennia aan onderzoeken belicht, om
een breder inzicht te kunnen geven in het verloop van deze maatschappelijke kwestie. Er is
in deze metastudie gekeken naar 22 studies die gepubliceerd zijn tussen 1995 en 2007, om
de relatie tussen religiositeit en drugsgebruik onder adolescenten in kaart te brengen.
Hierbij werd gekeken naar het drugsgebruik van adolescenten en de mate van religiositeit
door middel van het afnemen van vragenlijsten en interviews. Er werd gekeken naar de
mate van het effect van religiositeit op drugsgebruik, waaruit bleek dat religiositeit een groot
effect heeft op mate van drugsgebruik in de adolescentie. Na het uitvoeren van
verschillende regressie analyes bleek dat des te religieuzer de adolescent, des te lager de
mate van drugsgebruik is. Chu (2007) stelde een longitudinale studie op met een sample van
1,725 adolescenten die vanaf de vroege kindertijd gevolgd werden. Deze studie liet zien dat
religieus gedrag direct verband houdt met afstand houden van marijuana en harddrugs.
Hoge mate van religiositeit beschermt adolescenten drugsgebruik en vooral op het begin van
drugsgebruik in de jongere adolescentie. In deze studie werden alleen marijuana en cocaïne
meegenomen. Kogan et al. (2005) hebben gekeken naar alle soorten drugs die er tot op
heden bekend zijn. Hieruit bleek dat religiositeit voor alle soorten drugs beschermend werkt.
Er kan gesteld worden dat religiositeit een beschermende factor is tegen
drugsgebruik bij adolescenten. van der Meer Sanchez, Garcia de Oliveira en Nappo (2008)
bevestigde deze stelling door te concluderen dat religiositeit net als familiestructuur
beschermend kan werken, zelfs in een omgeving met erg veel risicofactoren. Miller et al.
(2000) nuanceerde het begrip religiositeit door te stellen dat zowel aanwezigheid als belang
een verband heeft met drugsgebruik van adolescenten. In de studie van Rasic, Kisely &
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Langille (2010) werd het verschil in geslacht aangeduid. Hoge aanwezigheid was voor
vrouwen de enige beschermende factor tegen drugsgebruik. Bij mannen daarentegen
beschermde hoge belang juist tegen drugsgebruik. Lage mate van belang werd voor beide
geslachten geassocieerd met drugsgebruik. De longitudinale studie van Chu (2007) wees uit
dat religiositeit geassocieerd was met minder gebruik van drugs.

Discussie
In dit literatuuroverzicht werd gekeken of religie een beschermende factor is tegen
middelengebruik bij adolescenten. Hieruit is gebleken dat religie wel degelijk beschermend
kan werken voor middelengebruik bij adolescenten. Er werd nagegaan of religie een
beschermende factor is tegen alcoholgebruik. Het bleek dat religie beschermend werkt
tegen alcoholgebruik, en dat deze relatie mogelijk gemediëert kan worden door de attitudes
van de adolescent ten opzichte van alcoholgebruik. Hoe negatiever de attitudes, des te
minder groot de kans is op alcoholgebruik. De relatie tussen religiositeit en alcoholgebruik is
verschillend voor mannen en vrouwen. Aanwezigheid bleek een factor te zijn die vooral
beschermend werkt voor vrouwelijke adolescenten. Voor mannelijke adolescenten bleken
de beschermende factoren naast religieus ook sociaal van aard. Namelijk dat het
alcoholgebruik van leeftijdsgenoten predictieve waarde heeft voor alcoholgebruik van het
individu. Tevens werd er gekeken of religie beschermend werkt tegen drugsgebruik bij
adolescenten. Hieruit bleek dat religie inderdaad een beschermende factor was voor het
gebruiken van drugs in de adolescentie. Er is gebleken dat aanwezigheid alsmede belang een
verband heeft met drugsgebruik van adolescenten. Waar voor vrouwen aanwezigheid de
enige beschermende factor was, was voor mannen belang meer beschermend tegen
drugsgebruik. Voor zowel alcoholgebruik als drugsgebruik kan religie dus beschermend
werken. Waar het op neer komt is dat verhoogde perceptie van het persoonlijk belang van
religie en verhoogde religieuze uitoefeningen, over het algemeen goede predictoren zijn van
verminderd middelengebruik onder de adolescentenpopulatie. Uiteraard zullen vrijwel alle
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adolescenten zich wel eens inlaten met risicovol gedrag, maar gebeurt dit minder bij
religieuze dan niet religieuze jeugd.
Er zijn een aantal beperkingen die in de beschreven literatuur naar voren komen.
Ten eerste is er het feit dat de proefpersonen die gebruikt zijn voor deze onderzoeken niet
allemaal uit hetzelfde land afkomstig zijn. Dit kan een beperking voor de
generaliseerbaarheid van bovengenoemde uitkomsten zijn. Een ander land betekent vaak
een andere cultuur. Dit betekent niet alleen een andere mate van religiositeit, maar ook van
middelengebruik. In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld minder alcohol geconsumeerd
dan in Rusland (Global Status Report on Alcohol and Health 2011). Het is dus mogelijk dat er
verschil zit tussen verschillende etniciteiten. Er zou voor een betrouwbaar
onderzoeksresultaat gebruik moeten worden gemaakt van een homogenere groep qua
religie en cultuur.
Ten tweede blijft het een lastige zaak om religie correct te operationaliseren
aangezien het een subjectieve waarneming is en daarnaast multidimensioneel van aard.
Deze onzekerheid over het begrip wordt versterkt door het feit dat in dit literatuuroverzicht
niet in elk onderzoek op de zelfde manier is omgegaan met het begrip religie. Als religiositeit
niet eenduidig gemeten wordt, zijn de conclusies die getrokken worden uit het onderzoek
dan ook minder betrouwbaar. De resultaten kwamen echter wel overeen wanneer het
begrip op gelijke wijze gemeten werd. Zoals al eerder gesteld is er een afname gebleken in
het aantal mensen dat zichzelf als religieus categoriseert in de afgelopen decennia. Er is
echter 54% van de samenleving dat aangeeft geen religie te hebben (CBS, 2008). Toch zegt
bijna 20% van deze mensen dat religie ‘erg belangrijk´ voor ze is. Het kan zijn dat
tegenwoordig mensen niet zozeer religieus zijn, maar juist spiritueel, zonder dat ze zichzelf
tot specifieke religieuze groepering benoemen. De scheiding tussen het begrip religiositeit
en spiritualiteit is een belangrijk punt voor vervolgonderzoek. Ook is er in de onderzoeken
niet duidelijk naar voren gekomen of verschil in religie een rol speelt. Er zou in
vervolgonderzoek gekeken kunnen worden of verschil in religie ook verschil in
middelengebruik bij adolescenten bewerkstelligt.
Ten derde is er een covariaat die in de toekomstige onderzoeken met betrekking tot
dit onderwerp meegenomen dient te worden, namelijk ‘social capital’. Social capital is door
Bartkowski & Xu (2007) als potentiële mediator aangewezen in de relatie tussen religiositeit
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en verminderd middelengebruik. Dit gold echter alleen voor volwassenen. Social capital kan
gezien worden als steunende hulpmiddelen die voor het individu toegankelijk is door zijn of
haar sociale netwerk. Het is al vaak in verband gebracht met risicofactoren zoals ernstig
middelengebruik (Lundborg, 2005). Gegeven dat religie geassocieerd is met sterkere sociale
netwerken waar steun uit te halen valt in moeilijkere tijden, kan social capital een belangrijk
mechanisme zijn waardoor religie zijn effecten heeft op de geestelijke gezondheid. Als social
capital als mogelijke mediator meegenomen wordt in vervolgonderzoek, kan dit wellicht
bijdragen in het inzicht van de onderliggende mechanisme in de relatie tussen verminderd
middelengebruik en religie.
Tot slot is er gebleken dat religiositeit tegenstrijdigheden binnen de definitie vertoont.
Zo is er uit onderzoek van Rasic, Kiseley en Langille (2010) aangetoond dat lage
aanwezigheid geassocieerd is met hogere mate van alcoholgebruik en drugsgebruik voor
vrouwelijke adolescenten, en hogere belang met verminderde kans op alcoholgebruik. Voor
mannen was lage belang juist geassocieerd met hogere mate van drugsgebruik en lage mate
van aanwezigheid met hogere mate van alcoholgebruik. Het lijkt nogal tegen de intuitie in te
gaan dat twee variabelen zoals aanwezigheid en belang, die enigszins correleren, beide op
een verschillende manier geassocieerd zijn met middelengebruik. De manier waarop
religiositeit invloed kan hebben is nog een gedeeltelijke ´Black Box´. Toch kan er ook wel
weer het een en ander over gesteld worden, wat nuttig kan zijn voor toekomstige
adolescenten.
Kortom, de bevolking zou goed geïnformeerd moeten worden over beschermende
factoren en de rol van religie in middelengebruik preventie bij adolescenten. Ook zouden
gezondheidsprogramma´s op scholen, die middelengebruik in hun lesstof betrekken, meer
moeten focussen op de beschermende factoren uit de culturele en sociale omgeving.
Daarnaast zou er voor zowel jongens als meisjes duidelijk gemaakt moeten worden dat zij
gevoelig zijn voor verschillende factoren. Tot slot zou er meer aandacht gericht moeten
worden naar preventieprogramma´s die geïnitieerd worden door de kerk om adolescenten
helpen te integreren en participeren in de samenleving.
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Verwerking feedback:
Wat vooral naar voren kwam uit de feedback van mijn eerste versie, was dat de rode draad
in het stuk mist. Ik kon mij vinden in de kritiek en heb mijn best gedaan deze te verbeteren.
Ik waardeer het dat ik een tussendoorcheck heb gekregen waardoor ik nog meer aan kon
passen aan de inleiding en het middendeel dan op basis van de feedback over mijn eerste
versie. Dit heeft me wel meer inzicht gegeven in het schrijven van een bachelorthese en
vooral in de balans tussen dit en VRT‐2. Ik zal hieronder puntsgewijs toelichten welke
verbeteringen ik aangebracht heb.
Inleiding:
‐

In de inleiding miste vooral een logische structuur. Ik besprak heel veel verschillende
deelonderwerpen maar het liep nog niet goed in elkaar over. Ik heb hierdoor
geprobeerd om de rode draad te verduidelijken en de hele opbouw om te gooien
zodat het meer volgens het zandloperfiguur was. Ik heb de alinea gekopieerd naar
een ander bestand en de volgende kopjes aangehouden: aangeven dat
middelengebruik een probleem is, aangeven dat er verschillende beschermende en
risicofactoren bestaan, de algemene vraagstelling, ingaan op begrip religie,
maatschappelijke relevantie aangeven en tot slot de opbouw van het
literatuuroverzicht. Ik heb alle tekst van de inleiding onderverdeeld onder de
bovengenoemde kopjes zodat alles in een verbeterde volgorde kwam te staan.

‐

Verder heb ik elke comment verbetert, dit waren duidelijke aanwijzingen. Het betrof
vaak te stellige argumenten, spelfouten of vage bewoordingen.

Middendeel:
‐

Het grootste punt waar ik op moest letten was dat het eerst nogal slordig was en dat
ik de onderzoeken niet genoeg besprak. Ik gaf veelal te weinig informatie over
onderzoeken zoals het aantal proefpersonen, de meetmethode etc. Terwijl juist voor
mijn vraagstelling belangrijk is hoe religiositeit gemeten wordt.

‐

Ook zat ik waarschijnlijk zelf te diep in de artikelen dat ik niet helemaal heb gedacht
aan de lezer met weinig kennis. Soms ging ik er vanuit dat de lezer alles wel zou
begrijpen wat ik schreef, maar toen ik nog eens kritisch ging lezen en me verplaatste
in de rol van de lezer viel me wel op dat er meer uitleg gegeven diende te worden.

‐

De overgangen tussen de verschillende artikelen was ook niet altijd naadloos. Dit
kwam ook doordat de onderzoeken niet volledig besproken waren.

Discussie:
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‐

Ik had nogal de neiging om nieuwe informatie in de discussie te vermelden. Hele
nieuwe onderzoeken en bevindingen die niet in het middendeel besproken werden
heb ik er nu uitgehaald. Op deze manier is het overzichtelijker voor de lezer en kan
hij/zij niet in de war raken en denken ‘heb ik dit al eerder gezien dan?’.

‐

De discussiepunten over de methode had ik in de eerste versie nogal door elkaar
opgeschreven. Nu heb ik het overzichtelijker gemaakt door woorden als ‘ten eerste,
ten tweede en ten slotte’ in mijn stuk aan te brengen waardoor het duidelijk is wat er
gaat komen en bij welk stuk van de discussie het hoort.
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