
  

Leesmap februari 2020 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in februari 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 

Handreiking toezicht op Drank- en horecawet verschenen  

Deze week is het platform handreiking DHW  gepubliceerd die gemeenten ondersteuning biedt bij, 

en praktische informatie geeft over handhaving van de Drank- en horecawet. Veel gemeenten 

hebben hieraan bijgedragen door informatie te delen. 

 Lees hier meer  

 

Bezieling en bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB 

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut een handreiking voor 

Nederlandse gemeenten geschreven om hen te ondersteunen in de aanpak van GHB-problematiek. 

Lees hier meer of ga naar de handreiking 

 

Alcohol, drugs en tabak op evenementen, Leidraad voor gemeenten 3.0 

Deze leidraad biedt achtergrondinformatie en praktische tips over maatregelen die ingezet kunnen 

worden om te zorgen dat: 

1. de Drank- en Horecawet, Opiumwet en Tabaks- en rookwarenwet nageleefd en gehandhaafd 

worden. 

2. de gezondheid- en veiligheidsrisico's door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik 

op evenementen voorkomen worden. 

Lees hier meer of ga naar de leidraad 

 

Nieuws 

2020: het jaar dat Dry January definitief doorbrak? 

Dry January, ofwel in Nederland IkPas, het initiatief om een maandje de alcohol te laten staan, was 

volgens de aanjagers een groot succes dit jaar. 

 

Lees hier meer 

mailto:spost@ggdhn.nl
https://www.handreikingdhw.nl/default.aspx
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1691-bezieling-en-bereikbaarheid-samen-werken-aan-een-leven-zonder-ghb
https://www.trimbos.nl/docs/65b73713-52c7-4831-a324-fc9008fcb19a.pdf
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1704-alcohol-drugs-en-tabak-op-evenementen?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen2004&utm_content=publicaties&utm_term=middelen
https://www.trimbos.nl/docs/99e8bf02-7f33-4123-93be-e4d5afad981d.pdf
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7759/2020-het-jaar-dat-dry-january-definitief-doorbrak#p3454


 

Plan van aanpak monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten 

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het alcohol- en middelengebruik van 

studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos-instituut, 

het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben daarom een landelijke monitor opgezet, voor de 

ministeries van OCW en VWS. Vandaag stuurde de Minister van OCW het plan van aanpak van de 

eerste meting van de monitor naar de Tweede Kamer. 

Lees hier meer  

 

'Géén alcohol is de norm, dat moeten artsen duidelijker uitdragen' 

We drinken nog steeds te veel alcohol. Nederland telt anderhalf miljoen probleemdrinkers, en de 

problemen daarvan zijn terug te zien in het ziekenhuis. Experts waarschuwen Nieuwsuur dat artsen 

patiënten te weinig aanspreken op hun alcoholgebruik, ook omdat het ze soms aan de juiste kennis 

ontbreekt en ze het vaak als privé beschouwen. 

Lees hier meer 

 

Jerrycans, glaswerk en amfetamine: drugslab ontdekt in vrijstaande woning 

Anna Paulowna 

Bij een inval in een vrijstaande woning in Anna Paulowna is afgelopen dinsdag een drugslab ontdekt. 

Er was niemand aanwezig, maar er stond wel 500 liter amfetamine-olie klaar om verwerkt te 

worden.   

Lees hier meer 

 

Praten in het Martinuscollege in Grootebroek over alcohol, drugs en 

groepsdruk onder jongeren 

Wat is een goede manier om met je kinderen te praten over het gebruik van alcohol en (soft)drugs 
en de gevolgen hiervan? En hoe maak je je kind weerbaar tegen groepsdruk? Vragen die aan de orde 
komen tijdens de thema-avond alcohol- en drugsgebruik en groepsdruk, die de oudervereniging van 
het Martinuscollege in Grootebroek op 3 februari hield.  
 

Lees hier meer  

 

Raadslid Harrie van der Laan boos over reclame voor lachgas op tienerfeest in 

Zaandam 

De vermelding ’lachgas aanwezig’ op een poster voor een feest op 31 januari in Club Next in 

Zaandam voor 16+ is raadslid Harrie van der Laan (POV) een doorn in het oog. 

Lees hier meer  

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/plan-van-aanpak-monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2324072-geen-alcohol-is-de-norm-dat-moeten-artsen-duidelijker-uitdragen.html
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261574/jerrycans-glaswerk-en-amfetamine-drugslab-ontdekt-in-vrijstaande-woning-anna-paulowna
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200203_95456373/praten-in-het-martinuscollege-in-grootebroek-over-alcohol-drugs-en-groepsdruk-onder-jongeren?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200202_25926525/raadslid-harrie-van-der-laan-boos-over-reclame-voor-lachgas-op-tienerfeest?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


10.000 euro voor aanpak jeugd, alcohol en drugs. Gemeente Hoorn wil 

alcohol- en drugsmisbruik terugdringen 

De gemeente Hoorn wil in 2020 inzetten op drie aandachtspunten om alcohol- en drugsmisbruik 

onder jongeren terug te dringen. Hiervoor is 10.000 euro beschikbaar. De gemeente wil doorgaan 

met het project Jong Preventie Proef. Dit is een methode voor alcoholverstrekkers waarbij zij geld 

inleggen voor de alcoholcontrole. 

 Lees hier meer  

 

Gemeente Hoorn gaat cafetaria’s vaker controleren op schenken van alcohol 

aan minderjarigen 

In de strijd om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan, richt de gemeente Hoorn zich dit 

jaar op cafetaria’s. ,,Uit het laatste onderzoek van de GGD scoorden die in Hoorn opvallend slecht’’, 

aldus gemeentewoordvoerster Jara Hof. 

Lees hier meer 

 

Voor- en naklazen in het café mogelijk ook taboe voor Texelse jeugd - Pop-up-

café als alternatief 

Mogelijk wordt Texelse jongeren van zestien en zeventien jaar dit jaar ook de toegang tot de horeca 

van Den Burg geweigerd tijdens het ’voor- en naklazen’. 

Lees hier meer 

 

Bezoekers maken geen probleem van alcoholvrije avond in Volendamse 

sporthal Opperdam: ’Geen broodje bal was erger geweest’ 

De bezoekers die zaterdagavond de handbalsters van HV Volendam kansloos zagen verliezen (19-32), 
konden de pijn niet verzachten met alcohol. Want de kantine van sporthal Opperdam was alcoholvrij 
vanwege een actie van de gemeente Edam-Volendam en Alliantie Kansrijk. En dus moesten de 
bezoekers het doen met een colaatje of een alcoholvrij biertje of wijntje. 
  

Lees hier meer 

 

Politiek Den Helder wil steviger optreden tegen verkoop alcohol aan 

minderjarigen 

Geschrokken van de cijfers, willen verschillende politieke partijen in Den Helder extra aandacht om 

de verkoop van alcohol aan minderjarigen tegen te gaan. Jongeren kunnen nog te makkelijk aan 

alcohol komen, blijkt uit onderzoek van de gemeente.  

Lees hier meer 

https://www.hoornradio.nl/nw-7951-7-3758465/nieuws/10000_euro_voor_aanpak_jeugd_alcohol_en_drugs.html
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200214_68003774/gemeente-hoorn-gaat-cafetaria-s-vaker-controleren-op-schenken-van-alcohol-aan-minderjarigen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200214_86847926/voor-en-naklazen-in-het-cafe-mogelijk-ook-taboe-voor-texelse-jeugd-pop-up-cafe-als-alternatief
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200216_95513368/bezoekers-maken-geen-probleem-van-alcoholvrije-avond-in-volendamse-sporthal-opperdam-geen-broodje-bal-was-erger-geweest
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261998/politiek-den-helder-wil-steviger-optreden-tegen-verkoop-alcohol-aan-minderjarigen


Onderzoek  

De relatie tussen alcohol- en tabaksgebruik op de leeftijd van je hersenen.  

Bij dagelijks gebruik van alcohol maakt elke gram alcohol je brein een week ouder zo stelt recent 

onderzoek.  

Lees hier meer  of ga naar het volledige onderzoek  

 

Blog  
 

Tijd voor schoollessen over omgaan met emoties 

Besteed aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en kinderen kunnen beter leren, zagen 

Jeroen Lammers en Marloes Kleinjan van het programma Jeugd van het Trimbos-instituut bij scholen 

in IJsland. Ze pleiten ervoor die aanpak naar Nederland te halen. De vraag is nog wel: wat maakt dat 

het werkt? 

Lees hier meer 
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https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7765/elke-gram-alcohol-dagelijks-maakt-je-brein-een-week-ouder#p3454
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56089-4
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties
mailto:spost@ggdhn.nl
http://www.incontrolofalcohol.nl/
https://twitter.com/incontrolofalc
http://www.facebook.com/incontrolofalc
https://www.instagram.com/incontrolofalc/

