
  

Leesmap juni 2019 
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 sbosma@ggdhn.nl 

 

Blokhuis informeert Tweede Kamer over voortgang Preventieakkoord 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede kamer over de voortgang uitvoering Nationaal 

Preventieakkoord. 

      Lees hier meer 

 

Geslaagde NIX 18 actie in Westfriesland 

Van 23 mei t/m 2 juni 2019 was de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’. De regiogemeenten in 

Westfriesland namen ook deel aan deze actieweek  met een ludieke actie om aandacht te vragen aan 

jongeren, (hun) ouders en verstrekkers voor de norm: NIX onder de 18 jaar. Wethouders uit de regio 

controleerden afgelopen woensdagmiddag 29 mei 2019 bij het Deen filiaal in Wognum ID-kaarten van 

jongeren. 

      Lees hier meer 

 

Trimbos Zomersessies 

Deze zomer vijf inspirerende Zomersessies over: 1. Werknemers onder invloed 2. Alles over 

Alcohol(preventie) 3. Online gokken (komt eraan) 4. Persona's & drugsvoorlichting 5. Succesvolle GHB 

aanpak voor gemeenten. 

      Lees hier meer 

 

Hoe schadelijk is lachgas nou echt? 

De afgelopen jaren is er bijzonder veel te doen geweest over lachgas. Lees op drugsinfo over de 

schadelijkheid van lachgas.  

      Lees hier meer 
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Blog: Alcohol en drugs op evenementen 

Een blog over alcohol en drugs op evenementen van Aukje Sannen. Nederland is een goed 

evenementenland. Het aanbod is groot en divers. Van meerdaagse popfestivals, techno party’s en 

piratenfeesten tot Koningsdag, kermissen, jaarmarkten en tractorevenementen. Richtlijnen voor 

risicoschattingen, advisering over crowd control, checklijsten voor veiligheidsmaatregelen en 

hygiënerichtlijnen – het is er allemaal. Wat een tijd nog onderbelicht bleef, was de rol van alcohol- en 

drugsgebruik bij het ontstaan van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op evenementen. Het Trimbos-

instituut ontwikkelde daarom een Leidraad voor gemeenten, vol maatregelen om problemen door 

alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en te beperken. 

      Lees hier meer 

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het IJslandse preventiemodel 

      Lees verder 

 

Nieuwe campagne ‘Eerlijk over je ID, daar kom je verder mee’ 

Op 1 juli 2019 is de nieuwe campagne ‘Eerlijk over je ID, daar kom je verder mee’ van start gegaan. 

Doel van de campagne is om jongeren tussen de 16 en 22 jaar bewust te maken van de vormen en 

consequenties van ID-fraude. 

      Lees hier meer   

 

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet : wat gaat er veranderen?  

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord heeft een aantal 

wijzigingen van de wet tot gevolg. De VNG vraagt via de internetconsultatie vooral aandacht voor de 

gevolgen voor vrijwilligersorganisaties en voldoende toerusting van de NVWA. Onderstaand treft u de 

brief die de VNG heeft geschreven aan staatssecretaris Paul Blokhuis.  

      Lees hier meer 
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