
  

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

Jongvolwassenenmonitor 2021 
Van mei tot en met augustus zijn jongvolwassenen uit Noord-Holland Noord online bevraagd over 
hun leefstijl en gezondheid. Bijna 6000 jongvolwassenen in de leeftijd 15 t/m 26 jaar hebben vragen 
beantwoord over alcohol, drugs, psychische gezondheid, seksualiteit en nog veel meer.  

Lees hier het rapport  

 

Trimbos-instituut komt met eerste verkenning voor bouwstenen Nationaal 

Preventieakkoord Mentale Gezondheid 
Wat maakt Nederland mentaal gezond? Deze vraag staat centraal in een verkennende studie van het 

Trimbos-instituut ter voorbereiding op een mogelijk Nationaal Preventieakkoord Mentale 

Gezondheid. Hierin komen vijf belangrijke adviezen naar voren die zijn uitgewerkt naar de praktijk. 

Lees hier meer  

 

Praktijkondersteuner huisarts GGZ: wat goed gaat en wat nóg beter kan 
De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een steeds belangrijkere rol in de 
hulpverlening voor mensen met psychische problemen. We weten echter nog weinig over de 
dagelijkse inrichting en uitvoering van de functie POH-GGZ, wat de ervaringen van patiënten zijn en 
wat de POH-GGZ bijdraagt aan hun herstelproces. Om hier meer zicht op te krijgen heeft het 
Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ een meerjarig onderzoek 
uitgevoerd. 

Lees hier meer 

 

Nieuw: handreiking voor gemeenten voor inzet collectieve horecaontzegging 
De collectieve horecaontzegging (CHO) is een goed instrument om de grootste onruststokers in het 

uitgaansleven de toegang tot de horeca te weigeren. In de CHO werken horecaondernemers nauw 

samen met politie en gemeente. In deze nieuwe handreiking lees je hoe je als gemeenteambtenaar 

kan helpen om de CHO tot een succes te maken. 

Lees hier meer 
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Nieuws 

Designerdrug 3-MMC verboden 
Per 28 oktober 2021 staat de designerdrug 3-MMC (3-Methylmethcathinon)op lijst II van de 

Opiumwet. Dat betekent dat het bezit, de productie en de verkoop van 3-MMC verboden zijn.  

Lees hier meer 

AAN start in Alcohol-actieweek campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ 
De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die 1 november van start zal gaan in het kader van de 
Alcohol-actieweek 2021, wil ouders ervan bewust maken dat het beter is geen alcohol te drinken 
waar hun kinderen bij zijn. 

Lees hier meer 

 

Meer jongvolwassenen met mentale problemen in Noord-Holland Noord 
Jongvolwassenen uit Noord-Holland Noord hebben vaker last van psychische problemen dan twee 

jaar geleden. Dat blijkt uit de 'Jongvolwassenenmonitor 2021' van de GGD Hollands Noorden, die de 

resultaten 'verontrustend' noemt. 

Lees hier meer 

 

Mentale gezondheid jongvolwassenen in de regio Noord- Holland Noord 

verslechterd 
In de regio Noord-Holland Noord loopt 45,1 % van de jongvolwassenen risico op psychische 

ongezondheid en 56,6 % is eenzaam. Dat blijkt uit de jongvolwassenenmonitor 2021 van de GGD 

Hollands Noorden. 

Lees hier meer 

 

Jongeren drinken vooral thuis, ouders weten niet wat ze ermee moeten 
Jongeren vinden alcohol drinken heel normaal. Meer dan de helft van de 12- tot 15-jarigen heeft 

weleens alcohol gedronken; een derde doet dit regelmatig. Dat blijkt – volgens een artikel in Trouw - 

uit onderzoek van stichting Chris en Voorkom onder meer dan tienduizend jongeren die deelnamen 

aan weerbaarheidstrainingen. 

Lees hier meer 

 

Verslavingszorg Noord-Nederland kreeg meer aanmeldingen in coronatijd 
Volgens preventiespecialist Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) liep het aantal 

aanmeldingen in 2020 op, maar geeft dat geen reden tot grote zorgen. 

Lees hier meer 
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4178 kilo coke onderschept in Rotterdam, grootste vangst van afgelopen 

jaren 
In de Rotterdamse haven heeft de douane gisteravond 4178 kilo cocaïne onderschept. Het gaat om 

de grootste vangst van de afgelopen jaren. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 313 

miljoen euro, schrijft het Openbaar Ministerie. 

Lees hier meer 

 

Heineken voelt Nederlands verbod op grote kortingsacties 
Heineken heeft in het derde kwartaal minder bier verkocht in Nederland. Als reden geeft de 

bierbrouwer de nieuwe regels rondom aanbiedingen voor bijvoorbeeld kratjes bier. Sinds 1 juli zijn 

stuntaanbiedingen als 1+1 gratis verboden. 

Lees hier meer 

 

Prijzen boodschappen dit jaar gestegen, vooral bier fors duurder 

Boodschappen zijn dit jaar (opnieuw) duurder geworden. Vooral voor bier, producten voor 

persoonlijke verzorging, schoonmaakproducten en voedsel in blik betaal je meer. Al deze producten 

zijn ruim 5 procent in prijs gestegen. 

Lees hier meer 

 

'Girls' Night In': Britse vrouwen boycotten nachtleven om drogeringen 
In steeds meer Britse steden boycotten vrouwen het nachtleven uit angst gedrogeerd te worden 

tijdens het stappen. Onder het motto Girls' Night In was er gisteravond protest in Manchester, 

vanavond dreigen vrouwen in onder meer Edinburgh binnen te blijven. 

Lees hier meer 

 

28-jarige man overlijdt bij Amsterdam Dance Event door zeldzame 

complicatie na drugsgebruik. Moeder: ’Ik wist niet dat dit kon gebeuren’ 
Een zeldzame, ernstige complicatie na het gebruik van drugs is een 28-jarige bezoeker van het 

Amsterdam Dance Event (ADE) maandagnacht fataal geworden. Dat stelt de moeder van het 

slachtoffer uit Hoorn. 

Lees hier meer 

 

Schiphol waarschuwt eigen personeel voor ondermijning 

Schiphol start een campagne om personeel bewust te maken van de gevaren van ondermijning. 

Onder het motto 'Geef criminelen geen kans' hopen Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer dat 

medewerkers aan de bel trekken als ze iets verdachts opmerken of zelf de criminaliteit worden 

ingelokt. 

Lees hier meer 
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Goed nieuws voor kleine bierbrouwerijen: Kamer zet streep door hogere 

accijns 
De Tweede Kamer verzet zich tegen een accijnsverhoging voor kleine brouwerijen. Het kabinet wil 

hen vanaf 2023 evenveel accijns laten betalen als grote brouwerijen. Een Kamermeerderheid zet 

daar nu een streep door. 

Lees hier meer 

 

Bij een derde bezoeken aan restaurants en cafés geen check op coronapas 
Van alle bezoeken aan de horeca, bioscopen, concertzalen en andere gelegenheden wordt er bij ruim 

een derde (35 procent) niet gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van 

I&O Research in opdracht van de NOS onder een representatieve groep van bijna 2300 volwassen 

Nederlanders. 

Lees hier meer 

 

Polsbandje voor barhoppers: niet elke gemeente ziet er heil in 
Gemeenten mogen polsbandjes geven aan mensen die een geldig coronatoegangsbewijs hebben. Dit 

liet demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie deze week weten. De polsbandjes 

moeten het voor horeca-ondernemers makkelijker maken om te zien of iemand een geldige QR-code 

heeft. Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat gemeenten verschillend denken over het inzetten 

van de polsbandjes. 

Lees hier meer 

 

Kan het volgende week nog? Niemand die het weet. En dus is het dringen 

voor de populaire kroegen op het Alkmaarse Waagplein 
Leef alsof het je laatste dag is. Al om negen uur ’s avonds is het Waagplein in Alkmaar bomvol. 

Jongeren wachten, met hun QR-code in de aanslag, in de rij tot ze naar binnen kunnen bij hun 

favoriete kroeg. 

Lees hier meer 

 

De productie van drugs in Noord-Holland is veel groter dan gedacht, maar in 

de jacht op drugsbaronnen loopt de provincie voorop 
Uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland, in samenwerking 

met het project ‘Productielocaties Drugs’, blijkt dat er in Noord-Holland ongeveer 60% meer 

productielocaties, opslaglocaties en dumpingen van drugs en drugsafval zijn dan gedacht. Lees het 

verhaal terug dat wij afgelopen zomer schreven over de Noord-Hollandse drugslabs. 

Lees hier meer 
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Medewerker PLUS in Bilthoven wint NIX Challenge 2021 
Wie is het beste in het inschatten van leeftijden van jongeren die alcohol en tabak willen kopen? Dit 

jaar mag Julie van de PLUS in Bilthoven hier volmondig “ik!” op antwoorden. Zij won namelijk de NIX 

Challenge 2021 en werd verrast met een trofee en een prijs van 500 euro voor een volgend 

(coronaproof-)teamuitje. De NIX Challenge, een wedstrijd in het juist inschatten van leeftijden, is een 

initiatief van het CBL. 

Lees hier meer 

 

Brabantse gemeenten doen onderzoek naar mening jongeren over 

drugsgebruik 
Vanaf 4 oktober kunnen jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit Oost-

Brabant  deelnemen aan de grote drugsmonitor www.trippenofskippen.nl. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’, een samenwerkingsverband van 37 

gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en en Novadic-Kentron. Met dit onderzoek wordt de 

mening en de norm van jongeren over (drugs)gebruik onderzocht. 

Lees hier meer 

 

Alcoholvrij en toch aan de drank, Nix & Nix opent tweede filiaal. ’Alcoholvrije 

wijnen en sterke dranken worden steeds beter’ 
Geen zin in alcohol en toch met een glas gin-tonic drinken? Het lijkt tegenstrijdig, maar alcoholvrije 

dranken zijn sterk in opkomst. Nix & Nix, de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland opent in 

november zijn tweede filiaal in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. 

Lees hier meer 

 

’Benieuwd of ik op de goede weg zit’; Honderden senioren laten hun fitheid 

testen en genieten van gezond samen bewegen. ’Eigenlijk is alcohol het 

grootste probleem’ 
Het eerste rondje loopt hij braaf achter zijn voorganger aan. Hij houdt zich onmiskenbaar in. Als het 

duo aan het tweede rondje begint, houdt hij het niet langer. Met stevige tred zet hij een 

inhaalmanouvre in.  

Lees hier meer 

 

Alkmaar laat ’zorgaanpak’ criminele jongeren steeds vaker los 
Straf én zorg staat jongeren te wachten als ze zich op het criminele pad begeven. Zorg met inzet van 

jongerenwerkers, met als doel herhaling te voorkomen. Maar steeds vaker blijken jongeren te 

volharden in hun keuze voor criminaliteit. 

Lees hier meer 
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Wat als een vriend of vriendin een mes op zak draagt? Spel ’Strijden of 

Snitchen’, dat door burgemeesters is aangeboden aan jongerenwerkers, 

maakt jeugd weerbaar tegen verleidingen van criminaliteit 
Tijdens de landelijke Week van de Veiligheid hebben de burgemeesters van Stede Broec, Enkhuizen 

en Drechterland een speciaal spel overhandigd aan jongerenwerkers in de drie gemeenten. Zij 

kunnen dit gebruiken om de jeugd weerbaar te maken tegen de verleiding van criminaliteit. 

Lees hier meer 

 

Column 

Heeft iedere drugsgebruiker bloed aan zijn handen? 
Danceliefhebbers konden vorige week tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) eindelijk weer genieten 

van de ultieme clubervaring, zonder al te veel beperkingen. Iedereen ging los, ook met drugs. Maar 

het gemak waarmee feestgangers cocaïne, xtc en andere middelen naar binnen werken wordt steeds 

vaker bekritiseerd. 

Lees hier meer 

 

Webinar 

GHB winter webinar 

Word op 16 november (15:00 – 17:00 uur) bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van de gemeentelijke GHB-aanpak. 

Lees hier meer  
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