
  

Leesmap januari 2020 
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 

 
Gratis e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de Horeca 

Samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) presenteerde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
op 13 januari – tijdens de nieuwjaarsreceptie van KHN op de Horecava – de e-learning 'verantwoord 
alcohol schenken'. In deze gratis e-learning, getiteld 'Voor Elkaar - Horeca' leren horecamedewerkers 
meer over de regels voor verantwoorde alcoholverstrekking. De e-learning bestaat uit drie modules, 
een toets en een certificaat.  

lees hier meer of ga naar de e-learning 
 

Nog geen 18 en zin in een biertje? Bij bijna de helft van de verkooppunten in 
Noord-Holland Noord lukt het minderjarigen alcohol te kopen 

Bij 44,4 procent van de verkooppunten in Noord-Holland Noord lukte het minderjarige 
mysteryshoppers om alcohol te kopen. Dat blijkt uit een nalevingsonderzoek dat deel uitmaakt van 
het regionale programma ’In Control of Alcohol & Drugs’, een samenwerking waar onder andere GGD 
Hollands Noorden deel van uitmaakt. 
 

Lees hier meer 

 

Minderjarigen krijgen te makkelijk alcohol bij cafetaria, horeca en 
supermarkten 

In Castricum krijgen minderjarigen nog te makkelijk alcohol in cafetaria, horeca en supermarkten. Dit 
komt naar voren uit steekproeven van mysteryshoppers in het najaar van 2019. Het onderzoek laat 
zien dat inzet nodig blijft en de naleving beter moet. Het belangrijkste advies aan verstrekkers van 
alcohol is: vraag altijd om een ID-bewijs. 

Lees hier meer 

 
Mallorca en Ibiza leggen alcoholmisbruik toeristen aan banden 

De autoriteiten op de Spaanse eilanden Mallorca en Ibiza nemen maatregelen om het 
alcoholmisbruik door veelal jonge toeristen terug te dringen. In belangrijke toeristenplaatsen zijn 
happy hours en onbeperkt drinken in cafés en bars voortaan verboden, net als partyboten en 
georganiseerde kroegentochten. Ook mogen winkels na 21.30 uur geen alcohol meer verkopen en 
geen drankflessen in de etalage hebben. 

Lees hier meer 
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Record: 41.466 Nederlanders staan droog in januari, ook inwoners Noord- en 
Zuid-Holland even uitgeborreld 

’Dry January’ leeft. Het recordaantal van 41.466 deelnemers aan IkPas belooft een maand geen 
druppel alcohol te drinken. In Noord-Holland doen 6.733 mensen mee. In Hollands-Midden (Leiden, 
duin- en bollenstreek) lassen 2.021 inwoners een alcoholpauze in. 

Lees hier meer 

 

Opvallend meer alcoholslachtoffers in Tergooi ziekenhuizen tijdens 
jaarwisseling. Drie jongeren opgenomen met drankvergiftiging 

De Tergooi ziekenhuizen hebben tijdens de jaarwisseling zes vuurwerkslachtoffers en vijf mensen 
met drank- of drugsvergiftiging behandeld. Drie van de drankslachtoffers waren jongeren. De 
verwondingen door vuurwerk waren in alle gevallen licht. Dat hebben de ziekenhuizen 
woensdagochtend bekendgemaakt. 

Lees hier meer 

 
Ruimte Voor Tieners van start: "Sport en spel moeten jongeren weg houden 
van drank en drugs" 

Het project Ruimte Voor Tieners is op 23 januari van start gegaan. De gemeente Hollands Kroon 
hoopt dat sport en spel de verveling en daarmee het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen 
gaat.  

Lees hier meer 

 

D66 zwengelt discussie over legalisering drugs aan 

D66 wil een open discussie starten over de regulering van verboden drugs als xtc, cocaïne, paddo's en 
ghb. Ook wil de partij een staatscommissie instellen die gaat kijken hoe het Nederlandse drugsbeleid 
gemoderniseerd kan worden. Het uitgangspunt daarbij is om de gezondheidsrisico's van drugs zo laag 
mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de samenleving als geheel zo goed 
mogelijk te waarborgen. 

Lees hier meer 

 
Blog: visie Trimbos op het drugsmanifest 

Afgelopen maand heeft D66 met Jellinek, Verslavingskunde Nederland (VKN) en diverse 
verslavingsartsen het drugsmanifest gelanceerd waarin de overheid wordt opgeroepen het 
drugsbeleid te reguleren. Hoewel het Trimbos-instituut in diverse (verslavings)netwerken en bij VKN 
betrokken is, en we ons kunnen vinden in een aantal doelstellingen, hebben wij na intensieve 
bestudering en goed beraad het manifest niet ondertekend. 

Lees hier meer 
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Meer extreem uitgaansgeweld: 'Pepperspray maakt geen indruk' 

Diverse partijen signaleren meer extreem geweld tijdens het uitgaan. Bij bijna alle geweldincidenten 
is er alcohol in het spel en de combinatie met drugs maakt het geweld nog erger.  

Lees hier meer 

 

Werkt harm reduction niet averechts? 

Uitleggen hoe je de risico’s kunt beperken als je een xtc-pil slikt. Kan dat niet ook een averechts effect 
hebben? Die kans moet zo klein mogelijk worden gemaakt, zegt Lotte Voorham. Maar wie daarin 
aanleiding ziet om harm reduction boodschappen over drugsgebruik niet meer te gebruiken, ‘gooit het 
kind met het badwater weg.’ 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Meeste alcohol- en drugsgebruik onder samen ‘hangende’ jongeren 

Het lijkt een open deur: jongeren gebruiken voornamelijk alcohol en drugs wanneer ze omgaan met 
leeftijdsgenoten, zonder toezicht van volwassenen. Maar is deze aanname ook waar? Om dit te 
onderzoeken verzamelden Ellen de Jong, Marre Lammers en NSCR-onderzoeker Wim Bernasco 
gedetailleerde uur-tot-uur-informatie over de activiteiten van adolescenten. 

Lees hier meer of ga naar het volledige onderzoek 

 

Meerderheid influencers plaatst alcoholposts; 1 op de 5 zijn merkposts 

Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren veel alcoholgerelateerde berichten (ofwel alcoholposts) op 
sociale media plaatsen en dat het zien van deze berichten het drinken van alcohol stimuleert. Omdat 
influencers een sterke invloed op jongeren kunnen hebben, is het belangrijk om te weten of en hoe 
vaak ze over alcohol posten. 

Lees hier meer of ga naar het volledige onderzoek 
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