
  

Leesmap Maart 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in maart 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 

 

Publicaties 

Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2020 
Het Jaarbericht van de NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid (WODC). Het Jaarbericht geeft een overzicht van de laatste cijfers over het gebruik 

van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, 

beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. 

Lees hier meer 

 

Nieuwe cijfers uitgaan en middelengebruik tijdens coronapandemie 
Tijdens de eerste lockdown en de versoepelingen daarna gebruikten minder uitgaanders 

traditionele uitgaansdrugs dan in dezelfde periode in 2019. Drugs die voor de 

coronapandemie ook al vaker in huissettingen gebruikt werden, werden tijdens de 

coronapandemie door ongeveer evenveel uitgaanders gebruikt als in 2019. Negen van de 

tien uitgaanders gaven aan zich geïsoleerd te voelen en ruim 70% had behoefte aan 

ondersteuning. Dit en meer blijkt uit een onderzoek dat terugkeek op de periode van de 

eerste lockdown én de periode van de versoepelingen tot aan de zomer 2020. 

Lees hier meer 

 

Zelfhulpboek voor volwassen kinderen van probleemdrinkers vernieuwd 
Wat betekent het om op te groeien met een probleemdrinker als ouder? Veel kinderen die 

nu volwassen zijn, vragen zich dit op een gegeven moment af. Voor deze mensen is 

‘Drankjewel. Een zelfhulpgids voor volwassen kinderen van probleemdrinkers’ vernieuwd en 

in een nieuw jasje gestoken. 

Lees hier meer  
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Nieuws 

Helft gemeenten wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in 

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft al een eigen lachgasverbod ingevoerd. 
Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het uitblijven van een landelijke verbod is voor 
veel gemeenten aanleiding om zelf stappen te nemen via de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Tot nu toe hebben 184 van de 352 gemeenten dat gedaan, al verschilt de 
wijze waarop. 

Lees hier meer 

 

Herrie, vernielingen, ruzies en overlast door alcohol en drugs. Burgemeester 

Alkmaar besluit tot cameratoezicht op parkeerterrein 
Op een parkeerterrein aan de Spilstraat/Schoklandstraat in de Alkmaarse woonwijk De Mare 

wordt tijdelijk cameratoezicht ingesteld. Burgemeester Emile Roemer heeft tot die 

maatregel besloten, omdat uit signalen uit de buurt en rapportage door de politie sprake 

blijkt van structurele overlast aan met name de Spilstraat. 

Lees hier meer 

 

Alkmaar legt parken en wateren het zwijgen op. Gemeente kan herrie 

stoppen en het varen kan zelfs plaatselijk worden verboden 
Gemeente Alkmaar legt parken en wateren het zwijgen op. Het college van burgemeester en 

wethouders geeft zichzelf toestemming om geluidsoverlast in het groen en op het water aan 

te pakken. Die neemt iedere zomer toe. 

Lees hier meer 

 

Is de lockdown het medicijn tegen comazuipen? Er waren vorig jaar veel 

minder alcoholvergiftigingen in Noord-Holland-Noord 
Er zijn afgelopen jaar een stuk minder comazuipende jongeren geregistreerd in Noord-

Holland Noord. Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio. De daling hangt samen met de 

coronamaatregelen en er wordt dan ook niet verwacht dat dit een blijvende trend is. 

Lees hier meer 

 

Minder alcohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren door 

coronabeperkingen 
Het aantal jongeren in West-Friesland dat vorig jaar met alcohol- of drugsvergiftiging met de 

ambulance naar het ziekenhuis moest, lag in 2020 stukken lager dan het jaar daarvoor. Dat 

blijkt uit de cijfers van de GGD Hollands Noorden, bijgehouden in opdracht van de regionale 
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stuurgroep 'In control of alcohol & drugs'. Volgens West-Friese gemeenten houdt deze 

daling verband met de coronabeperkingen van afgelopen jaar. 

Lees hier meer 

 

Jongeren vieren feest in het Robbenoordbos. ’Met alcohol, chips en muziek’. 

Als de politie komt is het over met de pret en wordt het verstoppertje spelen 
De politie en handhavers van de gemeente Hollands Kroon hebben zaterdagavond een 

feestje verstoord in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Dat meldt wijkagent Bas 

Dirkmaat via Instagram. Een groep jongeren was volgens hem in het bos een feestje aan het 

vieren met muziek, alcohol en chips. 

Lees hier meer 
 

 

Ouders lijken opvoeding gericht op roken en alcoholgebruik lastiger te vinden 

als kinderen ouder worden 

Een grote meerderheid van ouders van jongeren tussen 12 t/m 16 jaar zegt goed te kunnen 

communiceren met hun kind over roken en alcoholgebruik. Ook zijn de meeste ouders zich 

bewust van de schadelijkheid van roken en alcoholgebruik door hun kind. We zien echter dat 

naarmate jongeren ouder worden ouders de opvoeding gericht op roken en met name 

alcohol lastiger lijken te vinden. Via preventieprogramma’s en -campagnes zouden ouders 

ondersteuning moeten krijgen.  

Lees hier meer 

 
Verveling en sleur, dus zijn studenten meer drank en drugs gaan gebruiken 

tijdens de lockdowns 
Studenten zijn meer drank en drugs gaan gebruiken sinds het begin van de coronapandemie, 

blijkt uit een enquête. Verveling en sleur eisen hun tol. De cijfers komen uit een enquête in 

januari onder ruim 7000 studenten van Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, 

Delft en Utrecht.  

Lees hier meer 

 

Radboud-onderzoek ziet minder middelengebruik studenten 
Nijmeegse studenten nemen minder drugs en drank tijdens corona, maar een ‘zorgelijke’ 

subgroep gebruikt juist meer. Dat blijkt uit onderzoek. Opvallend, want vandaag verscheen 

ook een onderzoek onder studenten uit Leiden, Delft en Utrecht waaruit bleek dat zij juist 

méér waren gaan gebruiken. 

Lees hier meer 
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Minder alcoholgebruikers, maar meer zwaar drinkende jonge drinkers 

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het percentage 

volwassen alcoholgebruikers in het coronajaar 2020 gedaald naar 77,6%. In 2019 ging het 

nog om 79,1% van de 18-plussers. 

Lees hier meer 

 

Alcoholverkoop en coronaregels niet nageleefd: informatiegebouw 

Enkhuizerzand dicht 
Waarnemend burgemeester Dorus Luyckx heeft vanmiddag opdracht gegeven om het 

informatiegebouw van Droomparken op het recreatiegebied Enkhuizerzand te laten 

ontruimen en verzegelen. Handhavers troffen vanmiddag bij het gebouw een lopende 

verkoop aan: volgens de gemeente werd er alcohol geschonken en werden de 

coronamaatregelen niet nageleefd. 

Lees hier meer 

 

Supermarkten gaan langer open, maar alcoholklok blijft 
Supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Lidl openen vanaf volgende week woensdag (een 

deel van) hun winkels tot 21.45 uur, laten ze weten aan NU.nl. PLUS en SPAR laten hun 

zelfstandige uitbaters kiezen of ze dat nuttig vinden. Het blijft echter verboden om na 20.00 

uur alcohol te kopen. 

Lees hier meer 

 

RIVM waarschuwt voor toenemend gebruik verslavende nicotinezakjes 
Het gebruik van verslavende en schadelijke nicotinezakjes neemt toe in Nederland, 

waarschuwt het RIVM. Het instituut wil strengere regels en betere voorlichting over het 

groeiende aanbod van nicotineproducten zonder tabak (NZT). 

Lees hier meer 

 

Criminelen in de bloemenhandel: risico volgens rapport, maar nog te weinig 

actie 

Hoewel er al jaren aanwijzingen zijn dat de Nederlandse bloemenbranche wordt misbruikt 

door criminelen, slaagt de sector er nog altijd niet in om criminaliteit buiten de poort te 

houden. Het economische belang om bloemen snel te kunnen verhandelen staat controles in 

de weg, terwijl de transporten aantrekkelijk zijn voor drugssmokkel. 

Lees hier meer  
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Aantal ontmantelde drugslabs stijgt voor vijfde jaar op rij, maar minder 

dumpingen 
Het aantal drugslabs dat de politie heeft ontmanteld, is vorig jaar gestegen ten opzichte van 

het jaar ervoor. Het gaat om 108 laboratoria waar synthetische drugs - zoals xtc en crystal 

meth - worden geproduceerd, tegenover 90 in 2019. Het is het vijfde jaar op rij dat er een 

stijging is, meldt de politie. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Onderzoek mentale gezondheid en middelengebruik studenten van start 
Maandag 1 maart starten 15 onderwijsinstellingen (hbo en wo) – verspreid over het hele 
land – met de uitvraag van de eerste Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik 
Studenten. Dit vragenlijstonderzoek geeft een landelijk inzicht in de mentale gezondheid en 
het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. In november zijn de uitkomsten 
bekend. 

Lees hier meer 

 

Webinar 

Webinar over het nieuwe model Preventie- en handhavingsplan DHW 
Elke vier jaar maken gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan voor 
handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). Het Modelplan dat het Trimbos-instituut 
hiervoor ontwikkelde, is in het verleden al door veel gemeenten gebruikt. Dit modelplan is 
nu vernieuwd en geactualiseerd. Op 1 april van 10:00 tot 11:00 organiseren we een gratis 
webinar over het nieuwe model Preventie- en handhavingsplan DHW, met veel ruimte voor 
vragen.  

Meld je hier aan voor het webinar of bekijk het nieuwe modelplan 

 

Oproep 

Gezocht: scholen en uitvoeringsorganisaties voor het effectiviteitsonderzoek 
naar Happyles 
Met ingang van het volgend schooljaar (2021-2022) start een onderzoek in vmbo-klassen 
naar Happyles: een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter 
preventie van depressieklachten bij jongeren. Het Trimbos-instituut zoekt naar scholen, 
uitvoeringsorganisaties (GGD/GGZ/JGZ) en belangstellende gemeenten die hier bij willen 
helpen. 

Lees hier meer 
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