
  

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

Nationale Drugs Monitor 2019 

Trends en cijfers van het afgelopen jaar over gebruik en schade door alcohol, tabak en drugs en over 

drugsgerelateerde criminaliteit. 

Lees hier meer 

Gemeentelijke aanpak tegen dronkenschap en doorschenken 
 
In het uitgaansleven levert overmatig alcoholgebruik en dronkenschap problemen op voor de 
gezondheid van de drinker en de openbare orde en veiligheid in het gebied. Dit leidt tot grote inzet 
van politie, gemeente en zorg en is daarmee een uitdaging voor gemeenten als regisseur van het 
lokale alcoholbeleid. Trimbos heeft samen met Objectief een aanpak ontwikkeld om gemeenten 
hierbij te helpen.  
 

Lees hier meer  

 

Quick scan: nieuwe fenomenen in het uitgaansleven 

Het CCV heeft, in opdracht van het ministerie van J&V, in 2019 een quickscan uitgevoerd met als doel 

inzicht te krijgen in de nieuwe fenomenen in het uitgaansleven met betrekking tot onveiligheid, de 

aanpak en de behoeften die hierbij spelen. In focusgroepen is gesproken met jongeren 

(uitgaanspubliek), lokale professionals en experts. De resultaten uit de focusgroepen met jongeren 

zijn bovendien getoetst in een digipanel met meer dan 200 jongeren. 

Lees hier meer 

 

Nieuws 

Gebruik van cannabis fors gestegen 

In 2018 gebruikten zo'n 220.000 volwassenen in Nederland (bijna) elke dag cannabis. Een jaar ervoor 

waren dat er nog maar 140.000, staat in de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut en het 
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Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid. 

Lees hier meer 

 

Meer Nederlanders drinken hooguit een glas alcohol per dag 

Steeds meer Nederlanders drinken geen alcohol of hooguit een glas per dag. Zij voldoen daarmee 

aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Vrouwen en ouderen laten alcohol het vaakst staan. Dat 

blijkt uit de Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het 

RIVM en het Trimbos-instituut. 

Lees hier meer 

 

Recordaantal anonieme tips over crimineel geld en drugs 

Meld Misdaad Anoniem heeft bijna 5000 tips gekregen over harddrugs en ongeveer 1000 meldingen 

over crimineel geld of witwassen. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2019. Het meldpunt zegt dat het 

over deze zaken nog nooit zoveel meldingen heeft gekregen. 

Lees hier meer 

 

Pillen laten rondgaan in een etui: drugs dealen op de middelbare school 

In de klas een etui met hasj laten rondgaan, xtc verkopen in het fietsenhok en cocaïne verkopen in de 

bosjes achter school: voor sommige jongeren is dit hun bijbaan. Ze zitten op de middelbare school en 

zijn drugsdealer. NOS Stories sprak met minderjarige drugsdealers over hoe ze in die wereld zijn 

beland, en of ze er nog wel uit kunnen. 

Lees hier meer 

 

Kwart 55-plussers fietst met te veel drank op 

55-plussers stappen regelmatig met te veel drank achter de kiezen op de (elektrische) fiets. Ook 

weten zij onvoldoende hoeveel alcoholische drank er in een standaard glas zit. Dat blijkt uit 

onderzoek in opdracht van Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

Lees hier meer  

 

Rijden onder invloed laatste twee jaar met bijna een kwart toegenomen 

Het aantal geregistreerde gevallen van rijden onder invloed neemt de afgelopen twee jaar opvallend 

toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Lees hier meer 
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Blokhuis beantwoordt vragen over zijn wetsvoorstel Drank- en Horecawet 

Begin maart heeft staatssecretaris Paul Blokhuis antwoord gegeven op de vragen van de fracties van 

de Tweede Kamer over zijn voorstel om de Drank- en Horecawet te wijzigen i.v.m. het 

Preventieakkoord en de evaluatie van de wet. 

Lees hier meer 

 

Vijftig procent meer overlast van alcohol en drugs in vijf jaar tijd 

In vijf jaar tijd zijn er in ons land bij de politie 50% meer meldingen gemaakt van alcohol- en 

drugsoverlast. In 2015 waren er 25.700 meldingen en vorig jaar iets meer dan 40.000. 

Lees hier meer 

Gevolgen corona-crisis op drugsgebruik(ers) en drugsmarkt 
 
Wat zijn de gevolgen van de corona-crisis voor het gebruik van drugs, de drugsmarkt en de 
activiteiten van het Trimbos-instituut? We hebben samengevat wat we weten, wat we doen, wat we 
gaan onderzoeken en waar we proberen beter zicht op te krijgen. 

Lees hier meer 

 

Alcoholverbod hoofdstad Groenland om kinderen te beschermen 

De autoriteiten in Groenland hebben de verkoop van alcohol in de hoofdstad Nuuk tijdelijk verboden 

om kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik thuis, nu de scholen zijn gesloten vanwege de 

coronacrisis. 

Lees hier meer 

 

WHO: alcohol helpt niet bij stress als gevolg van de coronacrisis 

Veel is anders nu het coronavirus rondwaardt. Meer mensen zijn angstig. En de World Health 

Organization weet wat dat betekent: meer mensen zullen waarschijnlijk een paar extra drankjes 

nemen om hun zenuwen te kalmeren. Dr. Aiysha Malik van WHO-Europa, stelt echter dat alcohol 

geen behulpzaam middel is om met angst en stress om te gaan. 

Lees hier meer 

 

Alcoholbesluit en Alcoholregeling ter consultatie voorgelegd  

Op 31 maart is de consultatie van het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling gestart. Tot 11 mei kan op 

deze documenten gereageerd worden. 

Lees hier meer 
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Onderzoek  

Drinkgedrag ouders beïnvloedt op korte termijn alcoholverwachting jongeren 

Jongeren die vaker worden blootgesteld aan alcoholgebruik door ouders, ontwikkelen positievere 

verwachtingen over de sociale effecten van alcohol over een periode van zes maanden. Dit geldt 

zowel voor het alcoholgebruik van vaders als moeders en geldt voor zowel jongens als meisjes. 

Lees hier meer 

 

OESO positief over Nederland, maar kritisch over toename sterftecijfer 

alcohol en drugs 

Uit een grootschalig internationaal onderzoek van de OESO in Parijs, de ‘club van rijke landen’, naar 

welvaart en het welzijn in meer dan 40 landen, blijkt dat Nederlanders bovengemiddeld veel 

vertrouwen in de politiek hebben. De OESO roemt Nederland op een aantal punten als het gaat om 

‘welzijn’. Het onderwijs is er goed, Nederlanders doen bovengemiddeld veel vrijwilligerswerk en het 

aantal mensen met overgewicht ligt véél lager dan in de meeste andere landen. 

Lees hier meer 

 

41 procent van de volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag 

In 2019 gaf 41 procent van de Nederlanders aan geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag te 

drinken. Daarmee voldeden ze aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Van de vrouwen van 18 jaar 

en ouder was dit ruim 50 procent. Van de ouderen was dit zelfs twee op drie. Volwassenen die 

maximaal 1 glas alcohol per dag drinken roken minder en gebruiken ook minder drugs. Dit blijkt uit de 

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het 

Trimbos-instituut. 

Lees hier meer 
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