
  

Leesmap Juni 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in juni 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 

Uitgaan na corona 
Het uitgaansleven heeft lang stilgelegen maar begint nu weer langzaam op te starten. Bij 
uitgaan en middelengebruik horen altijd bepaalde risico’s, maar voor ‘uitgaan na corona’ 
komen daar een aantal specifieke risico’s bij. De risico’s en maatregelen in deze infographic 
komen voort uit een panelgesprek met experts uit het uitgaansleven, de 
evenementensector, horeca, politie, (verslavings)zorg, EHBO-diensten, beveiliging, 
gemeente, gedragswetenschap en het studentenleven. 

Download hier de infographic 

 
Europees Drugsrapport 2021 verschenen 
In het Europees Drugsrapport 2021 signaleert het EMCDDA een toename in de aanvoer van 
cocaïne op de Europese drugsmarkt in de afgelopen jaren en een toenemend misbruik en 
illegaal gebruik van benzodiazepinen. Het EMCDDA maakt zich zorgen over de gevolgen van 
de steeds sterker wordende ecstasy- en cannabisproducten en signaleert een groeiende 
hulpvraag vanwege cannabisproblemen. De coronacrisis heeft opmerkelijk weinig 
(langdurige) impact gehad op de drugsproductie en -handel. 

Lees hier meer 

 

99 antwoorden op de vraag ‘Wat zijn belangrijke kenmerken van het concept 
mentale gezondheid bij jeugd? 
Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van 
de mentale gezondheid bij jeugd is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale 
gezondheid van jongeren te komen. Als stap richting meer eenduidigheid heeft het Trimbos-
instituut samen met het RIVM (de kenmerken van) het concept ‘mentale gezondheid bij 
jeugd’ in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers – waaronder jongeren en zorg- 
en onderwijsprofessionals. 

Lees hier meer 
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Nieuws 

We roken en drinken minder dan vijf jaar geleden. Maar het risico op een 
angststoornis of depressie is volgens de GGD toegenomen in de regio Noord-
Holland Noord 
Het risico op een angststoornis of depressie is in de regio Noord-Holland-Noord 
toegenomen, met name onder de jongere volwassenen. Daar staat tegenover dat minder 
mensen roken en alcohol drinken en dat men zich in het algemeen iets gezonder voelt en 
minder beperkingen ervaart in het dagelijks leven dan in 2016. Dat blijkt uit de resultaten 
van de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD Noord-Holland Noord. 

Lees hier meer 
 

De nieuwe Alcoholwet 
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. Deze vervangt de Drank- en 
Horecawet. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen die in werking treden voor 
verkopers van alcohol én particulieren.  

Lees hier meer 

 

Koggenland zint op maatregelen na overlast bij meertje Hensbroek 
De gemeente Koggenland zint op maatregelen vanwege de overlast die jongeren veroorzaken bij het 
meertje van Hensbroek. Wethouder Rosalien van Dolder vindt de situatie ’onacceptabel’. 

Lees hier meer 
 

Beveiligers moeten rust bij strandjes Julianapark in Hoorn terugbrengen;  
De afgelopen weken was er sprake van toenemende overlast in het Julianapark, met name in 
de avonden en nachten, bevestigt gemeentewoordvoerster Marieke van Leeuwen. 
,,Verschillende groepen, van jongeren tot jong-volwassenen, maakten zich schuldig aan 
vernielingen, vervuiling, scooteroverlast en illegale feestjes, die gepaard gaan met lachgas, 
drank en drugs.’’ 

Lees hier meer 

 

Bob is twintig jaar jong 
Een feest met groot vertoon is wat overdreven, maar toch mag het niet onvermeld blijven: 
Bob bestaat alweer 20 jaar, een jubileum! Bob kennen we allemaal; van ’Wie is de Bob?’ of 
’Bob jij of Bob ik?’, dat soort teksten. Maar waar die drie letters dan ook alweer precies voor 
staan, oei dat is wat moeilijker. 

Lees hier meer 
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Snel veel geld maken. In Alkmaar worden jaarlijks gemiddeld 19 jongeren 
opgepakt die drugs bezitten, maken of verhandelen 
In de gemeente Alkmaar zijn, na Haarlem en Zaandam, de meeste jongeren gearresteerd 
vanwege een drugsdelict in het werkgebied van de politie-eenheid Noord-Holland Noord 
(Amsterdam hoort daar niet bij). Dat blijkt uit het net verschenen onderzoek ’Dealen met 
drugs’ van de provinciale projectgroep ’criminele aanwas’. 

Lees hier meer 

 

Gemeente Schagen in top tien ’Dealen met drugs’: Gemiddeld zevenenhalve 
jongere per jaar dealt drugs 
In de gemeente Schagen zijn de voorbije vier jaar dertig jongeren gearresteerd vanwege een 
drugsdelict in het werkgebied van de politie-eenheid Noord-Holland Noord (Amsterdam 
hoort daar niet bij). 

Lees hier meer 

 

Festivals zijn alert op 'overcompensatie' na coronapauze 
De Nederlandse evenementen en festivals zijn zeer alert op "overcompensatie" door 
bezoekers de komende zomer. Dat heeft Berend Schans, directeur van de Vereniging 
Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), laten weten. "We zijn zeer alert op inhaalgedrag 
door jongeren die het gevoel hebben dat ze misschien nog net iets harder moeten feesten 
dan normaal", stelt Schans. 

Lees hier meer 

 

Wat als je je kind betrapt met sterke drank? 

Joyce van der Meijden gaat elke week een nieuwe opvoeduitdaging aan. Deze week: Mijn 
kind is betrapt met een fles sterke drank. Heb je zelf een opvoedprobleem? Mail deze 
naar vrij@mediahuis.nl 

Lees hier meer 

 

Verkoopverbod alcohol vanaf 22.00 uur vervalt per 26 juni 
Winkels, slijterijen en horeca mogen vanaf 26 juni ook weer na 22.00 uur alcohol verkopen. 
Het verkoopverbod vervalt vanaf dan, meldt demissionair premier Mark Rutte op een 
persconferentie. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou 
verschuiven naar 00.00 uur, maar het kabinet laat een eindtijd nu volledig los. 

Lees hier meer 
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Hangen op het Alkmaars Bolwerk blijft tot 19 september een frisfeestje 
Een enorm succes noemt waarnemend Alkmaars burgemeester Emile Roemer het 
alcoholverbod op de Clarissenbuurt. Daarom verlengt hij de maatregel tot 19 september. 

Lees hier meer 

 

Overlast door drugs- en alcoholgebruik in Alkmaarse woonbuurt: 
cameratoezicht met drie maanden verlengd 
Op last van locoburgemeester Pieter Dijkman is het cameratoezicht op het parkeerterrein 
aan de Spilstraat/Schoklandstraat in de Alkmaarse woonwijk De Mare met drie maanden 
verlengd. 

Lees hier meer 

 

Trimbos en Rutgers waarschuwen jongeren voor ontwenning drank en drugs 
Discotheken en nachtclubs gaan dit weekend weer open en de horeca mag ook na 22.00 uur 
alcohol schenken. Voorlichtingsorganisaties grijpen die versoepelingen aan om jongeren te 
wijzen op de onwennigheid die ze kunnen voelen tijdens het uitgaan. 

Lees hier meer 

 

Jongeren denken mee in de aanpak drugscriminaliteit onder jongeren 
Verschillende Hilversumse scholen doen mee aan de pilot ‘Jongerenaanpak 
drugscriminaliteit’. Vandaag trapte wethouder Annette Wolthers (Onderwijs) af op het 
Roland Holst College met de oprichting van een jongeren denktank. In deze denktank 
denken en praten jongeren actief mee over hoe jongeren uit de drugscriminaliteit moeten 
worden gehouden. Bureau Halt verzorgt de ondersteunende voorlichting aan de leerlingen.  

Lees hier meer 

 

Nederland krijgt eerste slijterij zonder één druppel alcohol in de schappen 
Hij komt er echt aan: de eerste 'slijterij' in ons land waarin geen druppeltje alcohol te koop 
is. Vanaf 9 juli vind je deze in Haarlem. De naam, geheel in stijl, NIX & NIX. NIX & NIX werd in 
Nederland in mei gelanceerd als een 100 procent alcoholvrij digitaal verkoopplatform. 
Online vind je ‘een breed assortiment aan alternatieve spirits, wijnen en bieren’. Straks komt 
daar dus een fysieke winkel bij in de Haarlemse Grote Houtstraat bij. 

Lees hier meer 
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Blog en Columns 

Nederland zou veel meer moeten ondernemen tegen alcoholmisbruik 
Wat aanpak van alcoholgebruik betreft laat Nederland de Wereldgezondheidsorganisatie in 
de kou staan. Dat betoogt Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid 
Stap. 

Lees hier meer 

 

Knaldrang; hoe zorgen we dat het leuk blijft? 
Iedereen heeft knaldrang en dat is begrijpelijk. Als we willen dat zaterdagnacht voor 
iedereen feestelijk wordt, moeten we eerst stil staan bij de mogelijke risico’s van het nieuwe 
uitgaan, betogen Martha de Jonge, Ruben van Beek en Jolien Dopmeijer. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Drinkers zijn simpel van de drank af te krijgen 
Onderzoekers hebben een effectieve manier gevonden om mensen te laten minderen met 
drinken: door het verhoogde risico op kanker dat daarmee gepaard gaat te benadrukken en 
dat te combineren met het tellen van elk drankje. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in 
Addictive Behaviors. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik op de scooter  
Vier op de vijf jongeren die scooter rijden en cannabis gebruiken, rijden onder invloed. 
Jongeren die onder invloed zijn van alcohol pakken daarentegen minder vaak de scooter, 
blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek laat ziet dat de drugscarrière soms al op de basisschool begint 
Uit het politieonderzoek ‘Dealers in de dop’, blijkt dat jongeren al vroeg terecht kunnen 
komen in de drugscriminaliteit. Hoewel drugscriminaliteit in de hele stad voor komt, is de 
kans om in aanraking te komen met drugscriminaliteit groter in buurten waar kinderen op 
straat opgroeien. Het onderzoek geeft inzicht in een aantal signalen waaraan te herkennen is 
dat een kind of jongere betrokken is bij drugscriminaliteit. 

Lees hier meer 
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Webinar 

Webinar: Help, mijn kind gebruikt 

Op donderdag 17 juni organiseerde 'In Control'  samen met Brijder Jeugd weer een webinar 
voor ouders/opvoeders. Dit keer was het thema: Help, mijn kind gebruikt. Want wat moet je 
als ouder doen als jouw kind met alcohol/ en of drugs in aanraking komt en het gebruik zich 
voortzet?  

Klik hier om het webinar terug te kijken 

 

Webinar: Tips voor een zomer van NIX 
Wat kun je als ouders doen om te zorgen dat jongeren een goede zomer hebben en hun 
grenzen goed kunnen bewaken? In Control en Brijderj Jeugd organiseren op donderdag 8 juli 
van 19:00 tot 20:00 uur weer een gratis webinar voor ouders en opvoeders: Tips voor een 
zomer van NIX. 

Klik hier om je aan te melden 

 

Zomersessies 2021 
Spijker ook deze zomer je kennis bij op het gebied van alcohol- en drugspreventie met de 
Trimbos Zomersessies. Gratis. En gewoon vanuit huis. Of onderweg. 

Lees hier meer 
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