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Vanuit het project In Control of Alcohol en Drugs wordt maandelijks kennis over alcohol en 

drugs gedeeld. 

 

Alcoholgebruik onder 55-plussers 

Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken, maar het tegengestelde 

gebeurt bij 55-plussers die al overmatig drinken. Zij gaan met het ouder worden juist meer drinken. 

Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik 

voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik. 

       Lees hier meer 

 

Mijn kind en drugs 

In deze infosheet staan zes tips voor ouders over het aangaan van het gesprek over drugsgebruik van 

hun kinderen. Ouders zijn immers cruciaal bij het terugdringen van alcohol en drugsgebruik bij 

jongeren. Het is belangrijk dat ouders zelf op tijd beginnen met het bespreekbaar maken van drugs, 

regels opstellen, duidelijk zijn over hoe zij zelf denken over drugs, informatie geven die nodig is om 

hun kinderen te ondersteunen, signalen van drugsgebruik kunnen herkennen en betrokken blijven bij 

het dagelijkse leven van de kinderen. 

       Lees hier meer 

 

Wanneer is bier voor de wet alcohol? 

In deze factsheet wordt informatie gegeven over de begrippen alcoholhoudend, alcoholvrij, 

alcoholarm bier en de bijbehorende accijns- en btw-regels. Samenvattend zijn alcoholhoudende 

dranken de dranken die voor méér dan 0.5% uit alcohol bestaat. De aanduiding alcoholvrij bier mag in 

Nederland uitsluitend worden gebruik voor bier dat ten hoogste 0.1% alcohol bevat. (Dit is 

verschillend per land). De grens voor de bieraccijnsregelgeving en de btw op bier ligt ook bij 0.5%. Bij 

minder wordt geen bieraccijns geheven, maar valt dit onder btw-tarief van 6%. 

       Lees hier meer  

 

Gezondheidsorganisaties willen effectiever alcoholbeleid 

Veertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties pleiten voor nieuwe maatregelen om 

alcoholproblematiek in Nederland aan te pakken. In een herinneringsbrief aan de Tweede Kamer 

stellen zij een verhoging van de prijs van alcohol, een beperktere beschikbaarheid van alcohol en een 

verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring voor. 

       Lees hier meer 

 

www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1552
http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/nieuwsbrief/virtuele-map/artikelen-augustus-1/ouderavonden-gesprek/
http://www.stap.nl/nl/publicaties/factsheets.html/3522/6050/factsheet-wanneer-is-bier-voor-de-wet-alcohol#p3522
http://www.stap.nl/nl/nieuws/persberichten.html/3490/6016/nederlandse-gezondheidsorganisaties-willen-effectiever-alcoholbeleid#p3490


 
Gezondheidsorganisaties bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet 

Naast dat de gezondheidsorganisaties in gesprek willen over effectiever alcoholbeleid, zijn er ook 

zorgen over de mogelijke verruiming van de Drank- en Horecawet. Het VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeente) wil dat elke gemeente de bevoegdheid krijgt om te beslissen waar alcohol geschonken 

mag worden en in welke winkels voor thuisgebruik mag worden verkocht. Uit hun pilot ‘Mengvormen 

Drank- en Horecawet’ bleek dat winkeliers het als positief beschouwen als zij door het schenken van 

alcohol een extra beleving aan de consument kunnen geven, waardoor de klantbinding versterkt 

wordt. De gemeenten ervaarde deze pilot ook als positief: ze beschikken over de capaciteit om 

toezicht te houden en tijdens dit toezicht is er in 91% van de ondernemers niks qua overtreding 

geconstateerd. Echter, de verruiming van het aantal verkooppunten en het normaliseren alcoholische 

dranken is zeker niet positief voor de volksgezondheid van de maatschappij!  

       Lees hier meer  
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