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Alcoholconsumptie in Europa 

Europese mannen drinken meer dan 
vrouwen. En het merendeel van de 
Europeanen vindt dat de verantwoor-
delijkheid om schade door alcohol te 
voorkomen zowel van het individu 
als de overheid moet uitgaan. Dit 
komt naar voren in de Eurobarometer 
Attitudes towards alcohol die in maart 
2007 werd gepubliceerd. Het onder-
zoek werd uitgevoerd in opdracht van 
de Europese Commissie in oktober en 
november van 2006. Via interviews in 
29 landen werd navraag gedaan naar 
het alcoholgebruik in de maand voor-
afgaand aan het onderzoek en dat in 
het jaar ervoor. Van alle Europeanen 

had 75 procent alcohol gedronken 
in het onderzoeksjaar, een lichte 
verhoging met een eerdere meting 
in 2003, hoewel de hoeveelheden en 
de frequentie over het algemeen wat 
gedaald waren. Bijna de helft van de 
Europeanen zei in de dertig dagen 
voorafgaand aan het onderzoek alco-
hol gedronken te hebben, waarvan 
25 procent 1 keer en 23 procent 2 tot 
3 keer per week. 21 procent zei meer 
dan vier keer per week te drinken (8 
procent, 4-5 keer), 13 procent dage-
lijks.

De Portugezen gaven aan dat ze het 
vaakst dagelijks drinken (47 procent 

van de bevolking), gevolgd door de 
Italianen (26 procent). In Nederland 
komt het aantal dagelijkse drin-
kers op 18 procent uit. De meeste 
Nederlanders (25 procent) drinken 
2-3 keer per week, en daarmee kunnen 
we ons meten met de Belgen, Denen, 
Spanjaarden en Italianen die ongeveer 
dezelfde frequentie hebben. Degenen 
die het hoogst zijn opgeleid lijken het 
vaakst te drinken.
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Dronk u in het afgelopen jaar alcohol in
de vorm van bier, wijn, cider, sterke drank?

Europa
Nee Ja

7525
Man 8416

Vrouw 6832

Leeftijd
15-24 7525

25-39 8119
40-54 8119

55+ 6733

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming
tegen schade door alcohol?

Individuen 8020
Overheid 7129

Status van de ondervraagden
Zelfstandigen 8119

Managers 8812
Kantoormedewerkers 8218

Handwerkers 8416
Huisvrouw/-man 5743

Werkloos 7426
Gepensioneerden 6733

Studenten 7228
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