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inleiding

Het is een schrikbeeld van veel ouders: een telefoontje op zater-
dagnacht van een eerstehulparts of politieagent die vraagt om snel 
naar het ziekenhuis of het politiebureau te komen. Als je kind de 
wereld van feesten, kroegen en discotheken ontdekt, brengt dat 
nieuwe uitdagingen, vragen en soms ook zorgen met zich mee. 
Tot hoe laat mag mijn zoon uit? Hoe weet ik of mijn dochter 
niet te veel drinkt? Bel ik met die ouders om te checken of mijn 
dochter daar echt logeert? Kan ik mijn zoon ervan weerhouden om 
met die jongens uit te gaan?
Gelukkig weten de meeste jongeren grenzen te stellen en lopen ze 
niet in zeven sloten tegelijk. Een keer flink op de blaren zitten door 
een onhandige actie kan bovendien ook erg leerzaam zijn: risico’s 
horen bij puberen en opgroeien. Toch wil je je puber behoeden voor 
echte drama’s. Het lijkt misschien alsof je als ouder van een puber 
alleen maar langs de zijlijn staat en uitgespeeld bent, maar je hebt meer 
invloed dan je denkt, ook al kun je dat aan een puber moeilijk aflezen.
Pubers & uitgaan is vooral bedoeld voor ouders, maar ook andere 
opvoeders (zoals leerkrachten die op maandagmorgen een half sla-
pende klas aantreffen) kunnen er hun voordeel mee doen. Dit boek 
biedt inzichten en tips die je kunnen helpen, niet alleen als pubers 
pas net uitgaan, maar ook in de vele uitgaansjaren die volgen.

indeLing van het boek

Als de puberteit haar intrede doet, is de wereld van stampende 
beats en lonkende blikken meestal niet meer ver weg. Hoofdstuk 
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inleiding

1 schetst de uitgaanscarrière die de meeste jongeren doorlopen, 
van de eerste schoolfeesten van vroege pubers tot de grootschalige 
dance-evenementen van twintigplussers.
Dat uitgaan zo belangrijk is voor jongeren heeft ook alles te 
maken met de rollercoaster die puberteit heet: gierende hormonen 
en een onvolwassen brein zorgen voor een overgevoeligheid voor 
nieuwe sensaties en risico’s. Hoofdstuk 2 gaat dan ook over de 
biologische veranderingen in de puberteit. Toch verklaart vooral 
de invloed van vrienden het gedrag van jongeren in deze fase. 
Daarover gaat hoofdstuk 3.
Uitgaan brengt naast veel plezier ook risico’s met zich mee. De 
feiten liegen er niet om: regelmatig uitgaan hangt samen met 
gebruik van alcohol, drugs en tabak, maar ook met gehoorschade, 
geweld, riskant seksueel gedrag, rijden onder invloed en slaapte-
kort. Deze risico’s komen aan bod in hoofdstuk 4 tot en met 9. Ze 
helpen om beter te begrijpen wat de belangrijkste risico’s zijn en 
waarom die samenhangen met uitgaan. Deze hoofdstukken begin-
nen telkens met een vergelijking tussen vroeger en nu en sluiten 
af met tips voor opvoeders.
De terugblikken waar de ‘risicohoofdstukken’ mee beginnen, 
maken duidelijk dat er veel veranderd is sinds de meeste ouders 
van nu puberden en uitgingen. Het laatste hoofdstuk schetst het 
uitgaansleven van vroeger en nu. Dan blijkt hoe groot de verande-
ringen in het uitgaansleven zijn geweest sinds jongeren zich daar 
meer en meer een plek in hebben verworven.

verantwoording

Als ouder kun je van allerlei andere ouders horen hoe zij de uit-
gaansopvoeding aanpakken. Dat is natuurlijk zinnig, maar weten-
schappelijke inzichten voegen daar iets aan toe, waardoor het 
uitgaansleven en het gedrag van uitgaande pubers nog beter te 
begrijpen is. Ze geven je bovendien houvast bij het gesprek met 
een eigenwijze puber die meent alles al te weten.
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inleiding

In dit boek probeer ik met verschillende wetenschappelijke bril-
len naar het uitgaansleven te kijken: een historische, neurobiologi-
sche, psychologische en criminologische bril. Deze verschillende 
invalshoeken helpen om uitgaande pubers beter te begrijpen. Zo 
wordt duidelijk waarom uitgaan zo opwindend en belangrijk is 
voor veel pubers, en welke vragen en uitdagingen dat met zich 
meebrengt voor veel opvoeders.
Als het gaat over uitgaan schiet de wetenschap soms ook tekort. 
Juist de groep die het meest uitgaat, jongeren van 16 tot 24 jaar, 
is vaak niet goed in beeld. Een betrouwbaar beeld schetsen van 
uitgaansgedrag van Nederlandse jongeren is daardoor lastig. Soms 
moest ik het daarvoor hebben van lokale onderzoeken, websites 
en kranten- en tijdschriftenartikelen. In die zin mag dit boek ook 
niet worden gezien als een publicatie van het Trimbos-instituut, 
waar een strenge wetenschappelijke norm wordt gesteld. Het is 
een boek dat ik heb geschreven voor andere ouders, in mijn vrije 
tijd, maar wel met hulp van collega’s van het Trimbos-instituut en 
collega-instituten.
Voor de leesbaarheid heb ik alleen daar waar specifieke getallen 
worden genoemd de bron in een voetnoot vermeld. De belang-
rijkste gebruikte bronnen zijn te vinden op www.boompsycholo-
gie.nl/pubersenuitgaan.

de opvoedcoach

In dit boek staan verschillende uitspraken van ‘de opvoedcoach’. 
Dat is niet één persoon. Ik heb voor deze uitspraken gebruikge-
maakt van de adviezen van verschillende opvoedexperts en die 
soms ook gecombineerd. De belangrijkste experts waren mijn col-
lega’s van de infolijnen over alcohol, tabak en drugs en Jacqueline 
van Elk, maatschappelijk werker van Versa Welzijn, gedetacheerd 
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin van Huizen en Hilversum.
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inleiding

de ouders

Tientallen ouders vertellen in dit boek over hun ervaringen met 
uitgaande pubers. Hun verhalen zijn soms een beetje aangepast, 
en hun namen heb ik verzonnen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
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