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Onderzoek & Advies

Jongvolwassenenmonitor 
Onderzoek naar onder andere het gebruik van genotmiddelen en psychische gezondheid. 
4664 jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar vulden de online vragenlijst in.

2017
87%

2019
85%

Met name de 16- en 17-jarigen dronken 

minder vaak alcohol, namelijk:

2019: 72%  2017: 78%

Percentage jongvolwassenen dat ooit 

alcohol heeft gedronken is afgenomen.

Percentage minderjarigen dat alcohol 

kreeg van zijn of haar ouders daalde.

2017
50%

2019
42%

In 2017 kreeg 50% van alcoholgebruikers 

onder de 18 nog alcohol van zijn of haar ouders. 

In 2019 is dat gedaald tot 42%.

2017
28%

2019
33%

? ?

Percentage jongvolwassenen dat een matig tot hoog 

risico op psychische gezondheid loopt is toegenomen. 

Een derde van de jongvolwassenen (33%) in de regio 

loopt een matig tot hoog risico op psychische 

ongezondheid. 

Percentage jongvolwassenen dat softdrugs en lachgas 

in de afgelopen maand heeft gebruikt is toegenomen. 

2019
15%

2017
13%

2019
6%

2017
4%

Eén op de 10 jongvolwassenen (10%) 

gebruikte afgelopen maand harddrugs.  

Softdrugs Softdrugs

Lachgas Lachgas

https://gezondnhn.nl/jive/report?openinputs=true&id=nhn_jvm19


Nalevingsonderzoek  
De mysteryshoppers bezochten in 4 weekenden 903 verkooppunten en hebben 700 keer een 
geldige poging gedaan om alcohol te kopen.  

Het gemiddelde nalevingspercentage 

in de regio Noord-Holland Noord: 

Percentages van mate van naleving:

Sportkantines

Horeca

Slijterijen 

 

Supermarkten

Cafetaria’s 

75,4%

60%

58,9%

52,6%

37,8%

De naleving in supermarkten en slijterijen is gedaald ten opzichte van 2017. In cafetaria’s is de naleving 

gestegen en in de horeca en sportkantines is de naleving in 2019 opmerkelijk veel beter dan in 2017 en 

voorgaande jaren.

Lees het rapport

2019
55,6%

2017
44,6%

2015
31%

Het landelijk gemiddelde nalevingspercentage 

in 2018 bedroeg 38%. 

https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_b56d41feb1bd43e3af5c4ecb0a1634f5.pdf


Interventies & Voorlichting

Interventiekaart
De Interventiekaart is het digitale overzicht van 
alle inzetbare interventies die ingezet kunnen 
worden voor alcohol- en drugspreventie in het 
onderwijs, bij sportverenigingen etc. 
In samenwerking met een werkgroep zijn alle 
interventies getoetst aan de hand van 
kwaliteitscriteria. Het voorstel voor de 
aanpassing van de website is getoetst bij de 
gebruikers, zoals onderwijs en 
Jeugdgezondheidszorg professionals. 

Gezonde School/Gezond leven Check het even?! 
Enkele highlights (zie rechts) -> 

Sport en lokale sportakkoorden
In Control of Alcohol en Drugs maakt onderdeel 
uit van 3 sportakkoorden en er is contact geweest 
met de 5 sportformateurs van andere gemeenten. 

Campagnes & Communicatie

Campagnes
NIX18 uitgedragen in de regio middels campagnes als NIX zonder ID, de Pilot Debat van NIX en 
het verspreiden van NIX18 campagnemateriaal. In Control of Alcohol en Drugs heeft zich ingezet 
om bewustwording over alcoholgebruik te vergroten door de acties Ikpas en 30 dagen gezonder 
onder inwoners te promoten. 

Leesmap
In 9 edities zijn in totaal 89 artikelen geplaatst. Klik hier voor de leesmap. 

Communicatie
• Uitdragen van landelijke inzichten en campagnes in de regio.
• PR middels de website, materialen, social media en persberichten. 
• Persbericht, perscontact en beantwoorden van vragen van geïnteresseerden.
• Verspreiden van intoxicatiecijfers alcohol en/of drugs Veiligheidsregio naar netwerk  

4x per jaar. 

Aantal actieve scholen VO/MBO

Adviesgesprekken op VO scholen

Theatervoorstellingen voor jongeren

Theatervoorstellingen voor ouders

Frisse Start VO scholen

Trainingen Leren Signaleren

Adviesgesprekken alcoholbeleid sport

37

14

73

12

8

20

55

Highlights: 

https://www.incontrolinterventies.nl/
https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/leesmap
https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/


Regionale en bestuurlijke afstemming

Regionale afstemming
• Bijdragen aan regionale werkgroepen.
• Afstemming: intern (JGZ, Gezondheidsbevordering, DMT, Communicatie) en extern  

(gemeenten, samenwerkingspartners, landelijke kenniscentra).

Commissie Zorg & Veiligheid
Afstemming en bijwonen van 3 vergaderingen.    

www.incontrolofalcoholendrugs.nl


