
  

Leesmap mei 2019 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in mei 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 

 

Infographic 'Alcoholgebruik in Nederland - Kerncijfers 2018 

In de infographic ‘Alcoholgebruik in Nederland’ staan de laatste cijfers over alcoholgebruik onder de 

volwassen Nederlandse bevolking gebundeld. De infographic laat zien in hoeverre mensen zich houden 

aan het Advies van de Gezondheidsraad voor alcoholconsumptie: “Drink geen alcohol of in ieder geval 

niet meer dan één glas per dag”. In 2018 dronken 8 op de 10 (volwassen) Nederlanders alcohol. 

Mannen drinken vaker ‘overmatig’ en ‘zwaar’ dan vrouwen. 

      Lees hier meer 

 

NIX18: Help je mee? Pak alvast je ID! 

Van donderdag 23 mei tot 3 juni is de NIXzonderID actie. Bij deze actie worden jongeren opgeroepen 

om uit zichzelf hun ID te tonen bij aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, 

slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de leeftijd van jonge 

kopers van alcohol en tabak in te schatten. 

      Lees hier meer 

 

Afspraken over uitgaan 

Afspraken maken over uitgaan, kan helpen voorkomen dat je kind in aanraking of in problemen komt 

met drugs. Op deze website staan een aantal praktische tips van ouders en experts.  

      Lees hier meer 

 

Nulmeting Pilot IJslandse aanpak Texel 

Om het gebruik van alcohol, drugs en het roken onder Texelse jongeren terug te dringen, neemt de 

gemeente Texel deel aan een pilot over het IJslandse preventiemodel. Uit de nulmeting van het IJslands 

Preventiemodel op Texel bleek: een hoog alcoholgebruik, jong starten met alcohol en een hoge 

tolerantie van ouders ten opzichte van het gebruik. Bekijk de factsheet hier. 

      Lees hier meer 

mailto:sbosma@ggdhn.nl
https://www.trimbos.nl/docs/a33439f7-f9b7-4889-86e7-383bed9e1372.pdf
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/nix18-help-je-mee-pak-alvast-je-id-3
https://www.drugsinfo.nl/publiek/je-kind-en-drugs/afspraken-over-uitgaan
https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/3760815/Factsheet%20IJslandse%20aanpak%20op%20Texel.pdf
https://www.drugsinfo.nl/publiek/je-kind-en-drugs/afspraken-over-uitgaan


Alcohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren blijft punt van zorg 

Uit de nieuwste cijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijkt dat de ambulance in Noord-

Holland Noord nog steeds vaak moet uitrukken in verband met alcohol- en/of drugsgebruik door 

jongeren. Via de rapportage worden de piekdagen gemonitord. 

      Lees hier meer 

 

Zeven jonge festivalgangers 'omgevallen' door drugs en alcohol bij festival 

Bovenkarspel 

Tijdens Cube Outdoor Festival in Bovenkarspel zijn zeven feestgangers onwel geworden. Vermoedelijk 

door de combinatie harddrugs, pijnstillers en alcohol. Er moesten meerdere ambulances uit de kop 

van de provincie uitrukken naar het terrein en dat zorgde even voor onrust. 

      Lees hier meer 

 

In Den Helder nu al meer jongeren met alcohol betrapt dan in heel 2018 

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben de handhavers van de gemeente Den Helder al 42 

jongeren onder de 18 jaar op straat betrapt met alcohol. Ter vergelijking: in heel 2018 waren het er 

37. 

      Lees hier meer 

 

Evenementen 

11 juni 2019 - Inspiratiesessie Ouderbetrokkenheid – IJslandse aanpak 
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