
  

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

Nederlandse pilotgemeenten enthousiast over IJslandse aanpak tegen 

middelengebruik 
Zes Nederlandse gemeenten namen de afgelopen drie jaar deel aan een pilot met het 

IJslandse preventiemodel. Ze implementeerden de veelbelovende IJslandse aanpak om 

middelengebruik onder jongeren tegen te gaan en welbevinden te verbeteren. Alle zes de 

gemeenten zijn enthousiast over de IJslandse werkwijze, blijkt uit de eindevaluatie van de 

pilot. 

Lees hier de eindevaluatie 

 

De (studenten)tijd van je leven, zonder riskant alcoholgebruik: een 

stappenplan voor gemeenten 
Hoe kunnen gemeenten én lokale partners samenwerken aan de preventie van riskant 

alcoholgebruik onder studenten? De nieuwe handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ 

biedt een praktisch stappenplan voor gemeenten en lokale partners. 

Download hier de handreiking 

 

Nieuws 

Verliest Nederland grip op de rechtsstaat? 
Na de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 klonk: zoiets mag nooit meer gebeuren. 

Toch werd dinsdag journalist Peter R. de Vries op klaarlichte dag neergeschoten in het 

centrum van Amsterdam. Het motief is nog niet geheel duidelijk maar een link met zijn rol 

als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces lijkt waarschijnlijk. 

Wiersum was de advocaat van dezelfde kroongetuige. Wat moet Nederland tegen dit soort 

aanslagen doen? 

Lees hier meer 
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Lachgaskoeriers druk ondanks verbod: 'Ze bestellen nu een tank' 
In meer dan de helft van de gemeenten in Nederland geldt op dit moment 

een lachgasverbod, maar lachgaskoeriers zeggen tegen NOS Stories daar weinig van te 

merken. Ook zien drugsonderzoekers dat in plaats van patronen nu vooral lachgastanks 

steeds populairder zijn onder jongeren. Uit de kleinste tank haal je tot soms wel 250 

lachgasballonnen. 

Lees hier meer 

 

Deze veteraan werd met MDMA behandeld tegen zijn oorlogstrauma. Met 

succes 
MDMA: het is vooral bekend als partydrug tijdens het uitgaan, maar in verschillende landen 

wordt ermee geëxperimenteerd als behandelmiddel bij psychische klachten. En met succes: 

uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt het middel zeer effectief te zijn bij mensen die 

lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Lees hier meer 

 

Ouders en jongeren denken verschillend over effect reclame alcoholvrij 
Jongeren denken – vaker dan volwassenen - dat door reclame voor alcoholvrij jongeren deze 

dranken eerder zullen kiezen als alternatief voor dranken mét alcohol. Maar ze denken ook 

dat ervaring met alcoholvrije dranken drempelverlagend kan werken om dezelfde dranken 

mét alcohol te gaan proberen, omdat ze al gewend zijn aan de smaak van deze producten 

zonder alcohol. Volwassenen, ook ouders, zijn zich minder bewust van dit mogelijk negatieve 

effect van reclame voor alcoholvrij.  

Lees hier meer 

 

Minimum eenheidsprijs voor alcohol veelbelovend om problematisch drinken 

tegen te gaan 
De invoer van een minimale prijs per hoeveelheid alcohol in drank (minimum eenheidsprijs) 

blijkt in landen als Schotland en Canada goed te werken om gezondheidsproblemen door 

drank te verminderen. Mensen die veel alcohol drinken kiezen vaak voor goedkope dranken. 

Door deze prijsmaatregel worden juist deze dranken met alcohol duurder, waardoor veel 

drinkers in die landen minder zijn gaan drinken. Ook in ons land zou dit een effectieve 

maatregel kunnen zijn om gezondheidsproblemen en bijkomende kosten door alcohol te 

verminderen aldus het RIVM en Trimbos-instituut. 

Lees hier meer 
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Lot van Julianadorper kermis ligt maandag in handen van het kabinet. 

’Alternatief is bier drinken in de achtertuin van een bollenteler’ 
Frank Stuijts is uitbater van café De T’Happerij aan de Langevliet in Julianadorp. Hij houdt 

voor komende maandag zijn hart vast wanneer het demissionaire kabinet zich zal buigen 

over het toestaan van evenementen. „Dan weet ik of ik in het weekeinde van 21 en 22 

augustus een volwaardige kermis kan vieren.” 

Lees hier meer 

 

Voorlichting over drank en drugs voor Purmerendse leerlingen: scholen willen 

het liefst interactief theater 
Leerlingen van de basis- en middelbaar onderwijs in Purmerend moeten toch weer 

voorlichting krijgen over de gevaren van drank en drugs. De gemeenteraad drong daar al in 

2018 op aan en het college ziet nu mogelijkheden een plan van aanpak te lanceren. 

Lees hier meer 

 

Drugsoverlast bij GGZ-instelling? ’Gevaren vergelijkbaar met de rest van de 

samenleving’ 
Incidenten bij Parnassia Dijk en Duin die met drugs te maken hebben, komen relatief weinig 

voor. De afgelopen vier jaar moest de politie daarvoor tien keer in actie komen op het 

terrein van de Castricumse GGZ-instelling. Dat meldt het college van b en w van de 

gemeente Castricum op vragen van lokale partij CKenG. Die had geconstateerd dat een vaste 

groep gebruikers overlast op het GGZ-terrein zou veroorzaken. 

Lees hier meer 

 

Beemster kermis dit jaar alcoholvrij: verplicht zitten tijdens de activiteiten 
De Beemster kermis wordt dit jaar een alcoholvrije editie. Vanwege de coronamaatregelen 

wil de organisatie zo weinig mogelijk risico lopen: alle activiteiten vinden plaats op het 

ijsbaanterrein en drank is uit den boze. 

Lees hier meer 

 

Stelling West-Friesland: Alcoholvrije schippers aan het roer: ’Garantie voor 

mooie vakantie ’ 
Vakantietijd betekent ook drukte op het water. Nu nog geldt een alcoholgrens van 0,5 

promille op het water, net als in het normale verkeer. Respondenten van de stelling staan 

pal achter het pleidooi van politie voor volledig alcoholvrije schippers. 

Lees hier meer 
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Weer slapen zonder pillen, eindelijk rust. ’We hebben ons leven terug’. 

Omwonenden Bolwerk in Alkmaar willen verlenging alcoholverbod in het 

park 
De omwonenden van het Clarissenbolwerk in Alkmaar zijn dolgelukkig met de verboden op 

alcohol en geluid. Dat blijkt uit een evaluatierapport van Team Parkgeest. Met dit rapport 

willen zij een verlenging van het verbod afdwingen. 

Lees hier meer 

 

GGD onderzocht effecten van coronacrisis op jongeren: meer psychosociale 

problemen dan voorheen 
Uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de GGD Hollands-Midden komen verschillende 

effecten van de coronapandemie op jonge mensen naar voren. Het onderzoek wordt jaarlijks 

gehouden onder bovenbouwleerlingen van middelbare scholen in de regio. Opvallend is dat 

de leerlingen hun gezondheid gelijk beoordelen als bovenbouwleerlingen vóór de 

coronacrisis. 

Lees hier meer 

 

Ook dit jaar weer ‘Zien drinken, doet drinken’ 
Na het succes van vorig jaar organiseert AAN, Alliantie Alcoholbeleid Nederland, ook dit jaar 

de campagne 'Zien drinken, doet drinken'. 

Lees hier meer 

 

Weer jongeren met alcoholvergiftiging 
Nu het uitgaansleven weer op volle kracht draait, hebben de SEH’s (spoedeisende hulp) van 
de ziekenhuizen met name in de weekenden te maken met een toeloop van mensen met 
een alcohol- of drugsvergiftiging. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp 
Artsen (NVSHA) is het niveau terug op dat van voor de coronacrisis. Dat stelt voorzitter David 
Baden, arts in het Diakonessenhuis in Utrecht. 

Lees hier meer 

 

KNVB: Nieuwe alcoholcampagne bij sportclubs 
Om sportverenigingen te ondersteunen geen alcohol te schenken aan minderjarigen, wordt 

op 6 september de NIX18 campagne in de sport gelanceerd. Verenigingen kunnen vanaf 1 

augustus de campagnematerialen aanvragen. 

Lees hier meer 
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Verbod op stunten met prijs kratje bier zorgde voor fiks hamstergedrag 
De weken voorafgaand aan het ingaan van de Alcoholwet, waarin stunten met de prijzen van 

alcohol verboden is, is flink meer bier, wijn en sterkedrank gehamsterd. Er is vooral fors 

meer bier ingeslagen, en dan met name in het oosten van het land, zo blijkt uit cijfers van 

onderzoeksbureau IRI die NU.nl heeft opgevraagd. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Implementatie nieuwe alcoholleeftijd had beter gekund 
In Nederland is in 2014 de alcoholleeftijd naar 18 gegaan. Een jaar daarvoor was het toezicht 

op de Drank- en Horecawet gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze ontwikkelingen 

brachten onbedoeld positieve en negatieve effecten met zich mee voor wat betreft het 

effect van de leeftijdsgrensverhoging. Naleving en handhaving, cruciale elementen voor 

optimale effectiviteit van de leeftijdsgrensverhoging, schoten nog weleens tekort. Dit blijkt 

uit promotieonderzoek. 

Lees hier meer 

 

Veel minder leeftijdscontroles in supermarkten 
Supermarkten controleerden in februari, maart en april veel minder vaak de leeftijd van 

klanten die alcohol en tabak wilden kopen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van 

brancheorganisatie CBL dat in handen is van Distrifood. 

Lees hier meer 

 

Wereldwijd meer dan 1 op de 25 kankergevallen alcoholgerelateerd 
In 2020 werd 4,1% van alle nieuwe kankergevallen op de wereld veroorzaakt door alcohol. 

Dat is de schatting van een groep wetenschappers in een studie gebaseerd op de GLOBOCAN 

2020 database, waarvan de resultaten verschenen zijn in The Lancet Oncology. 

Lees hier meer 

 

EUCAM factcheckt de kernboodschappen van de alcoholindustrie 
Wereldwijd gebruikt de alcoholindustrie vaak dezelfde argumenten om hun producten te 

verdedigen en effectief beleid te voorkomen of te vertragen. De zeven meest gehoorde 

argumenten en kernboodschappen zijn recent door Wim van Dalen opnieuw op een rij gezet 

en gefactcheckt. De publicatie 'The seven key messages of the alcohol industry' is een 

uitgave van het project EUCAM. 

https://www.nu.nl/economie/6145121/verbod-op-stunten-met-prijs-kratje-bier-zorgde-voor-fiks-hamstergedrag.html
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8572/implementatie-nieuwe-alcoholleeftijd-had-beter-gekund#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8584/veel-minder-leeftijdscontroles-in-supermarkten#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8587/wereldwijd-meer-dan-1-op-de-25-kankergevallen-alcoholgerelateerd#p3454


Lees hier meer 

 

Rijden onder invloed toegenomen 
Het aantal automobilisten dat, tijdens weekendnachten, met te veel drank op reed is fors 

toegenomen: van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). 

Lees hier meer 

 

Algemeen reclameverbod beschermt jongeren het beste 
In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat het ministerie van VWS laat 

onderzoeken in hoeverre wetgeving een effectief instrument is om te voorkomen dat 

alcoholmarketing op sociale media jongeren bereikt, inclusief de vraag in hoeverre 

wetgeving op dit terrein handhaafbaar is. 

Lees hier meer 

 

Webinar 

Campagne voor meer gezondheid: hoe dan? 
Op 13 juli 2021 organiseerde Alles is Gezondheid met The Pando Network een webinar over 
de vraag hoe je de beweging naar gezondheid en gedragsverandering bij inwoners kan 
ondersteunen met campagnes. 

Bekijk hier het webinar 

 

Zomersessies 2021: een zomer vol kennis 
Onder het motto ‘een zomer vol kennis’ organiseert het Trimbos-instituut ieder jaar 
zomersessies waarin professionals op het gebied van alcohol- en drugspreventie hun kennis 
kunnen bijspijkeren. Net zoals vorig jaar zijn de zomersessies digitaal. Nieuw is een 
podcastserie over partydrugs. 

Lees hier meer 
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