
  

Leesmap december 2019 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in december zijn 

gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt 

u op de verzendlijst? Stuur een mail naar spost@ggdhn.nl   

 

Jongeren in debat over alcoholgebruik 

In een volle Raadzaal van gemeente Castricum debatteerden 60 derde klassers van het Jac. P. Thijsse 

College en Clusius College op 4 december over alcoholgebruik. ‘In Control of Alcohol en Drugs’ heeft 

de scholen benaderd om mee te doen aan het debat als pilot. Aan deze pilot doen zes gemeenten 

mee. 

Lees hier meer 

 

Nieuwe cijfers verschenen over alcoholvergiftigingen en ongevallen op SEH 
 

Op 5 december 2019 staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer het rapport 

'Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol' gezonden. Het is samengesteld door Veiligheid NL 

en geeft een overzicht van het aantal bezoeken in 2018 aan spoedeisende hulpdiensten vanwege een 

alcoholvergiftiging of vanwege een ongeval waarbij alcohol mogelijk een rol speelde. 

Lees hier meer 

 

Indrinken wordt thuis aangeleerd 

Het probleem van herrieschoppende jongeren bij het stappen begint bij de ouders. Die normaliseren 

en onderschatten de gevolgen van het drinken van alcohol wordt in dit artikel uitgelegd, met ook een 

interview met Brijder en de GGD.  

Lees hier meer 

 

Kabinet wil verbod op lachgas voor recreatief gebruik 

Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Aanleiding voor 

de maatregel is een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. Daarin staat dat het risico van 

lachgas voor de volksgezondheid "matig tot groot" is. 

Lees hier meer 
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VNG steunt voorstel verbod lachgas 

Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de 
Opiumwet te plaatsen. In de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid is brede steun voor dit voorstel. 
 

Lees hier meer 

 

Nederlanders weten weinig over risico's alcohol: slaag jij wel voor het 

examen?  
 

Test jezelf - Nederlanders weten bij lange na niet genoeg over de enorme gezondheidsrisico’s van 

alcoholgebruik, blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld scoren we als rapportcijfer een magere 5,1. 

Hoe is het met jouw kennis gesteld? Doe onderaan de test.  

Lees hier meer 

 

Alcohol als het nieuwe roken? Dat kan én moet 

Hoogleraar Keel-, Neus-, en Oorheelkunde Jeroen Jansen veranderde van mening over 

alcoholconsumptie. Het is belangrijk dat de vanzelfsprekendheid van alcohol verdwijnt.  

Lees hier meer 

 

Nieuwsbrief STAP december 2019 

In de Nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de visie van STAP op de voorgestelde 

nieuwe Alcoholwet. Ook wordt ingegaan op de plannen van de nieuwe Alliantie Alcoholbeleid 

Nederland om in 2020 een alcoholactieweek te organiseren. 

 

Verder worden in de Nieuwsbrief actuele cijfers gepresenteerd over het hoofdelijk gebruik van 

alcohol in Nederland de afgelopen 5 jaar en wordt ingegaan op onderzoek van een stagiaire van STAP 

naar de inzet van testkopers bij de handhaving van de leeftijdsgrens. 

Lees hier meer 

 

Wethouder Koggenland Win Bijman wil bewust drinken onder de aandacht 

brengen en ’past’ daarom een maand lang voor alcohol 

Win Bijman, wethouder van de gemeente Koggenland, doet mee aan het landelijke initiatief ’Ik Pas’, 

wat inhoudt dat hij in januari geen druppel alcohol zal drinken. 

Lees hier meer 
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’Happy Hours’ verdelen gemeenteraad Langedijk 

De gemeenteraad van Langedijk buigt zich begin volgend jaar opnieuw over de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2019. De stemming over een amendement van Hart voor Langedijk/D66, VVD en 

Dorpsbelang om het verbod op ’Happy hours’ te schrappen eindigde in een gelijkspel: 10 voor, 10 

tegen. Het onderwerp moet nu opnieuw op de raadsagenda, tot die tijd blijft de oude APV van kracht. 

Lees hier meer 

 

Pilot alcoholvrij feest in Grootebroek, georganiseerd door jongerenwerkers 

Jongerenwerkers in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland geven vandaag voor het 

eerst een alcoholvrij feest onder de naam INVITES in JC Inventas in Grootebroek. 

Lees hier meer 

 

Kennisupdate cannabis: THC rapport, aanbod en gebruikswijzen 

Met 3 nieuwe publicaties levert het Trimbos-instituut nieuwe kennis, cijfers en feiten aan 

beleidsmakers en professionals voor het cannabisbeleid. 

Lees hier meer 
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