
  

Leesmap april 2018 

Vanuit In Control of Alcohol en Drugs wordt kennis over alcohol en drugs gedeeld. In deze 

leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in april zijn gepubliceerd. Heeft 

u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Dan kan dat naar 

sbosma@ggdhn.nl 

 

Jaarverslag 2017 - In Control of Alcohol & Drugs 

Met plezier presenteren wij het jaarverslag van In Control of Alcohol & Drugs en een vooruitblik op 

2018. De mijlpalen van 2017 zijn de lancering van de digitale interventiekaart, het opstellen van een 

regionaal preventie en handhavingsplan, de conferentie en de verschillende onderzoeken die zijn 

uitgevoerd. 

       Lees hier meer 

 

Onderzoek - Motivatie om alcohol te drinken? 

Mensen hebben verschillende redenen om alcohol te drinken. Uit onderzoek (Jünger en collega’s, 

2017) blijkt dat onder 18- en 19-jarige jongens alcohol de expliciete motivatie om alcohol te drinken 

verhoogd. Expliciete motivatie zijn de trage, opzettelijke en controleerbare cognitieve processen. Het 

tegenovergestelde geldt voor impliciete motivatie, wat is gebaseerd op snelle, onbedoelde en 

automatische processen die moeilijk te controleren zijn. Alcohol verlaagt de impliciete motivatie om 

alcohol te drinken onder 18- en 19-jarige jongens. 

       Lees hier meer 

 

KNVB gaat verbod op bier drinken op tribunes betaald voetbal schrappen 

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wil het verbod op het drinken van alcohol op de 

tribunes van de stadions in het betaald voetbal schrappen. De KNVB vindt dat de stadiondirecties en/of 

het bestuur van de voetbalclubs er zelf over moeten kunnen beslissen. Daarbij wijst de KNVB er wel 

op dat voor drinken op de tribune vergunningen, zoals een door de gemeente verstrekte Drank- en 

Horecawetvergunning, vereist zijn. 

       Lees hier meer 

 

Nieuwe app Maxx motiveert mensen minder alcohol te drinken 

Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken kunnen vanaf vandaag de app 

Maxx gebruiken. Maxx is een gratis app die op een positieve en praktische manier ondersteunt bij het 
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minder of geen alcohol drinken op lastige momenten. De app is gemaakt met financiering van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

       Lees hier meer 

 

Gratis flesjes water tijdens de kermissen in West-Friesland 

De West-Friese gemeenten delen gratis flesjes water uit tijdens de kermissen. Dit is onderdeel van de 

‘Wie ben jij..-campagne’, om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Bedoeling is om 

laagdrempelig het gesprek te starten over de invloed van alcohol. Op de kermis worden ook 

spandoeken opgehangen met het campagnebeeld van ‘Wie ben jij’; een frisse en een zieke emoticon, 

om te tonen dat mensen een keuze hebben. 

       Lees hier meer 

 

West-Friese sportclubs moeten wennen aan nieuwe alcoholregels 

Het verhogen van de legale minimumleeftijd om alcohol te mogen schenken naar achttien jaar bleek 

ook ingrijpende consequenties te hebben voor sportkantines. Vaak beheren vrijwilligers de bar en 

hebben zij moeite met het nee-verkopen aan minderjarigen. Voor ‘In Control of Alcohol & Drugs’ reden 

om in actie te komen en om de hulp van Team Sportservice West-Friesland in te schakelen bij de 

interventie ‘Sportverenigingen en alcoholmatiging’. Team Sportservice West-Friesland ging vorig 

voorjaar de boer op naar de sportverenigingen. Sinds de interventie is de handhaving, blijkens nieuwe 

bezoeken van de mysteryshoppers, gestegen van eenentwintig naar zevenenzestig procent. “Een 

fantastisch resultaat, al zou het natuurlijk eigenlijk honderd procent moeten zijn. Maar uit onze 

gesprekken is wel gebleken dat clubs uiteindelijk positief tegenover deze interventie staan en dat ze 

inzien dat ze er wel degelijk iets aan kunnen hebben.”, aldus Haakman van Team Sportservice W-F. 

       Lees hier meer 

 

Helemaal geen vin, schnapps of pintje is gezonder, hoe reageert Europa? 

Een Brits onderzoek (Wood en collega’s, 2018) heeft het alcoholgebruik in verschillende Europese 

landen vergeleken. Een van de conclusies is dat volwassenen die één glas alcohol per dag drinken een 

kortere levensverwachting hebben van ongeveer 1-2 jaar als zij 40 jaar oud zijn. Het Nederlandse 

alcoholadvies  komt overeen met de onderzoeksresultaten. Het advies in Nederland luidt: drink geen 

alcohol, maar als je drinkt dan niet meer dan een glas per dag. In het nieuwsbericht van het NOS zijn 

de verschillende reacties van Europese landen te vinden, want op basis van het onderzoek blijkt dat 

de adviezen van veel landen over alcoholgebruik niet streng genoeg zijn.  

       Lees hier meer 

       Ook interessant 
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Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder 

Nederland 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het 

Nationaal Preventieakkoord en hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels 

te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland. Een van de 

thema’s is problematisch alcoholgebruik. 

       Meer informatie 

 

Evenement - Vooraankondiging Studiedag Alcohol Toezicht 4 oktober 2018 

       Meer informatie 

 

Evenement – Cannabiscongres 30 oktober 2018 

       Meer informatie 
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