
  

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

Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren 
Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk - zeker in de huidige 

coronatijden. Maar hoe doet u dat in úw gemeente? De nieuwe handreiking 'Bevordering 

mentale gezondheid Jeugd' die Trimbos samen met het Pharos opgesteld heeft helpt 

gemeenten stap voor stap op weg. 

Lees hier meer 

 

Wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en 

het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 
Dit besluit wijzigt het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit 

middelenonderzoek bij geweldplegers. Die besluiten regelen de onderzoeksbevoegdheden 

die kunnen worden ingezet bij een verdenking van rijden onder invloed of een verdenking 

van (kort gezegd) het onder invloed plegen van geweldsdelicten.  

Ga naar de consultatie 

 

Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en 

tabak in 2020 
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Bureau Objectief onderzoek gedaan naar de 

naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en sigaretten. De controles zijn 

vorig jaar door zogeheten mysteryguests uitgevoerd bij onder meer supermarkten, 

tankstations, horecabedrijven, sportkantines en slijterijen. De mysteryguests zijn jongeren 

van 17 jaar die in opdracht van het kabinet proberen om bier, wijn of sigaretten te kopen. 

Download hier het rapport 
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Nieuws 

Kopen van tabak en alcohol nog vaak mogelijk voor jongeren 
Jongeren onder de achttien jaar kunnen nog steeds op veel plekken alcohol en tabak kopen. 

Dat blijkt uit controles van het ministerie van Volksgezondheid, waarvan de resultaten 

woensdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Staatssecretaris Paul Blokhuis is ontevreden 

over de resultaten. 

Lees hier meer   

 

BestelThuis kiest voor leeftijdsverificatie met iDIN 
De nieuwe Alcoholwet verplicht bij online bestellingen én tijdens de levering 

leeftijdscontrole. Dit moet voorkomen dat minderjarigen online alcohol bestellen. 

BestelThuis, een landelijk platform gericht op bestellen van eten, drank, boodschappen en 

bloemen, kiest in haar nieuwe platform voor online leeftijdsverificatie met iDIN via Bluem. 

Lees hier meer 

 

Problemen jeugd vaker verborgen door onderwijs op afstand: 'Scholen zien 

niet alles' 
Leerachterstanden vormen niet de enige zorg die gepaard gaat met de sluiting van de 

scholen. De problemen die zich achter de voordeur kunnen afspelen zijn talrijk: van 

psychische problemen door het gebrek aan sociale contacten tot alcohol- en drugsmisbruik, 

en van huiselijk geweld tot eetstoornissen. GGZ Noord-Holland Noord laat aan NH Nieuws 

weten dat tijdens de eerste lockdown en in de zomer nog een daling te zien was in het 

aantal meldingen, maar dat sinds september sprake is van een duidelijke stijging. 

Lees hier meer 

 

Zorgelijke toename drugsgebruik onder Amsterdamse studenten: "Zoeken 

afleiding" 
Tijdens deze lockdown grijpen studenten in Amsterdam sneller naar drugs dan ze anders 

zouden doen. Dat zegt huisarts Vonk, die het aantal studenten met problemen door 

drugsgebruik ziet toenemen. "Dit gaat van hartritmestoornissen door te veel cocaïnegebruik, 

tot een zelfmoordpoging onder invloed van LSD. De tweede lockdown wordt anders ervaren 

door studenten, en daarom zoeken ze afleiding." 

Lees hier meer 
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Alkmaarse jeugdwerker Vanessa Macias: ’Ik maak jongeren verantwoordelijk 

voor de stad’ 
„We zien veel depressies en eenzaamheid bij jongeren. Ze gaan meer blowen, meer drugs 

gebruiken. Ze zijn hun baantje in de horeca kwijt, hebben geen vooruitzicht. Je hart breekt”, 

zegt jongerencoach Vanessa Macias van Straatgeluid in Alkmaar. De oorspronkelijke 

lockdown was al zwaar en daar komt de avondklok nog bovenop. 

Lees hier meer 

  

Dood Pepijn (14) maakt problemen jongeren in lockdown pijnlijk duidelijk 
Op 16 januari overleed de 14-jarige Pepijn Remmers aan de gevolgen van een 

koolmonoxidevergiftiging in combinatie met drugs. In een brief laten zijn ouders weten dat 

Pepijn veel moeite had met de coronamaatregelen, zoals het online onderwijs. 

Lees hier meer 

 

Belgische drankrijders krijgen sleutelhanger met naam verongelukt kind 
Axelle, Philippe, Olivier, Timmy, Romina, Corwin, Nathan en Laetitia: het zijn de namen van 

acht Belgische kinderen en jongeren die de afgelopen jaren om het leven kwamen nadat ze 

waren aangereden door een beschonken chauffeur. Vanaf dit weekend krijgen 

automobilisten die bij een alcoholcontrole in België worden betrapt op rijden met te veel 

drank op een sleutelhanger met de naam van een van de jonge slachtoffers. 

Lees hier meer 

 

Opmeer kan straks optreden tegen overlast door lachgasgebruikers 
Hinder en overlast door het gebruik van lachgas kan binnenkort ook worden aangepakt in de 

gemeente Opmeer. Hoewel er mogelijk dit jaar nog een landelijk verbod komt op het als 

recreatieve drug gebruiken van het gas, gaat de gemeente het via de algemene plaatselijke 

verordening (APV) toch alvast aan banden leggen 

Lees hier meer 

 

Drinken, blowen en vooral veel snuiven: politie Den Helder heeft het razend 

druk met bestuurders onder invloed 
Het was een drukke week voor de politie in Den Helder. Niet alleen waren er de afgelopen 

week veel woninginbraken, ook zijn twaalf bestuurders van de weg gehaald die onder 

invloed van drank of drugs reden. 

Lees hier meer 
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Zorgen over opmars van designerdrug ’Poes’ 
De politie heeft de designerdrug 3-MMC, ook wel bekend onder de naam ’Poes’ nog niet 

aangetroffen in Heerhugowaard en Langedijk. Dat laat het college van Heerhugowaard 

weten in een reactie op raadsvragen van de ChristenUnie. 

Lees hier meer 

 

Minder drugspanden in Noordkop gesloten in 2020, toename in Hollands 

Kroon 
Er zijn in 2020 in totaal zestien drugspanden gesloten in de Noordkop. Dat zijn er drie minder 

dan het jaar daarvoor. In Hollands Kroon nam het aantal panden dat gesloten werd toe van 

vijf naar negen. 

Lees hier meer 

 

Douane onderschept 115.000 kilo cocaïne in 2020 

Drugscriminelen lijken geen last te hebben van de coronacrisis. In 2020 onderschepten 

douane en opsporingsinstanties ruim 115.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederlandse 

havens. Daarnaast legden ze beslag op ongeveer 1000 kilo hasj en qat, zo'n 500 kilo xtc en 

marihuana en enkele tientallen kilo's heroïne, amfetamine en crystal meth. De drugs hebben 

samen een straatwaarde van miljarden euro's, zegt een woordvoerder van de douane. 

Lees hier meer 

 

Britse experten raden gebruik alcohol voor en na vaccin sterk af: “Kan invloed 

hebben op immuunreactie” 
Wie de komende maanden een coronavaccin krijgt, kan maar beter voor én na de spuit 

alcohol vermijden. Dat stellen enkele Britse experten. Alcohol drinken kan namelijk invloed 

hebben op de immuunreactie van het lichaam en zou daardoor een negatief effect hebben 

op de werking van het vaccin. 

Lees hier meer 

 

Rubriek Gezond?!: Wijn zonder hoofdpijn, een goed idee? 
Smaakt als ranja’, ’Doet me denken aan opgewarmde pis’. Het zijn maar een paar 

opmerkingen die vaak over iemands lippen kwamen als hij of zij alcoholvrije wijn dronk. 

Wijnmakers zijn sindsdien een stuk opgeschoten en zo erg smaakt alcoholvrije wijn helemaal 

niet meer. Maar is het ook gezond? We vragen het Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. 
 

Lees hier meer 
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Organisaties van evenementen en festivals maken plannen voor nazomerse 

edities: ’We laten het hoofd niet hangen’ 
Diverse organisatoren van evenementen en festivals kijken reikhalzend uit naar de tijd ’dat 

er weer iets kan’. Mogelijk wordt dat niet eerder dan half augustus of september, als de 

grote meerderheid in Nederland is gevaccineerd. Onder meer het Huisweid Festival in 

Warmenhuizen, de Dag van de Muziek in Den Helder en de Paasveetentoonstelling in 

Schagen maken plannen voor een nazomerse editie.  

Lees hier meer 

 

’Gedwongen huiselijkheid’ in lockdown heeft slechte gevolgen voor onze 

leefstijl 
De lockdown doet iets met ons ’thuisgevoel’. De vervaging, soms zelfs de versmelting van 

werk en privéleven, doet ons geen goed. Een huis dat we niet kunnen verlaten, voelt niet als 

thuis, maar als een gevangenis. De essentie van thuis zijn, zegt filosoof Pieter Hoexum, is 

thuiskomen. 

Lees hier meer 

 

Artsen zien vaker vergiftiging door designerdrug 3-MMC: 'De jongste was 15' 
Er is een flinke toename in het aantal meldingen van vergiftigingen door de legale drug 3-

MMC (methylmethcathinone). Dat is een designerdrug die qua werking op een combinatie 

tussen xtc en cocaïne lijkt, maar in tegenstelling tot de traditionele drugs niet verboden is en 

die je via tientallen legale webshops gewoon kunt bestellen. Ook als je minderjarig bent. 

Lees hier meer 

 

Ruim 32.000 deelnemers aan IkPas 
Uiteindelijk nemen 32.555 mensen deel aan de IkPas-actie die 1 januari jl. is begonnen. Wie 

meedoet aan deze actie (of de zusteractie Dry January in het Verenigd Koninkrijk) zet zijn of 

haar alcoholgebruik deze maand op een pauze. 

Lees hier meer 

 

Zo zet je Dry January voort: ‘Hoe langer je niet hebt gedronken, hoe 

makkelijker het wordt’ 
Dry January is nog best vol te houden in een lockdown, maar hoe moet het daarna? 

Alcoholonderzoeker Rob Bovens, van wetenschappelijk centrum Tranzo van de Tilburg 

University, geeft adviezen voor als de cafés weer wél open zijn. 

Lees hier meer 
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Ex-lachgaskoning Deniz zag zijn eigen personeel in een rolstoel belanden 

Deniz Üresin, de zelfverklaarde lachgaskoning van Amsterdam, heeft afstand gedaan van de 

troon. Sterker nog, de ballonnetjes die hem duizenden euro’s opleverden, noemt hij nu 

'drugs vergelijkbaar met heroïne'. Met de gemeente en de politie, zijn vijanden van vroeger, 

geeft hij voorlichting aan jongeren over de gevaren van lachgas. 

Lees hier meer 

 

Groot deel supermarkten en slijterijen Gooise Meren houdt zich niet aan 

legitimatieplicht 
De supermarkten en slijterijen in de gemeente Gooise Meren houden zich op grote schaal 

niet aan de legitimatie blijft bij de verkoop van alcohol aan jongeren. Dat stelt de gemeente 

Gooise Meren na controles.  

Lees hier meer 

 

Verborgen alcoholleed bij naasten ‘Als je bier wilt, ga je het zelf maar halen’ 
Anderhalf tot twee miljoen Nederlanders gaan gebukt onder de alcoholproblemen van een 

familielid. Een groep waarvoor pas sinds een aantal jaar aandacht is. Bij  

lotgenotenbijeenkomsten in Utrecht leren naasten omgaan met verslavingsgedrag. Kinderen 

van verslaafde ouders zijn de ggz-patiënten van de toekomst, blijkt uit schaars onderzoek 

naar de gevolgen van verslaving voor de naaste omgeving 

Lees hier meer 

 

Oproep om thema preventie niet controversieel te verklaren 
GGD GHOR Nederland heeft op 26 januari met de bestuurders van 8 andere zorg- en 

sportpartijen de Tweede Kamer opgeroepen om het thema preventie niet controversieel te 

verklaren. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond 
De groep jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt soms lastig te bereiken 

voor professionals. Om meer inzichten en handvatten voor preventie voor deze doelgroep te 

krijgen is dit onderzoek uitgevoerd. 

Ga naar het onderzoek  
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Meta-analyse naar relatie alcoholconsumptie en maagkanker 
Er is een directe relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op maagkanker en dat risico 

neemt toe bij hogere dagelijkse alcoholconsumptieniveaus. 

Ga naar het onderzoek 

 

Impact COVID-19 op lokaal gezondheidsbeleid 

COVID-19 heeft een grote impact, op landelijk en lokaal niveau. Uit recent onderzoek van 

het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  blijkt dat COVID-19 ook invloed 

heeft op de toekomstige volksgezondheid. Zo zijn mensen die al roken nog meer gaan roken 

en neemt eenzaamheid toe. Dit heeft gevolgen voor uw gezondheidsbeleid.  

Lees hier meer  
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