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

drugs gedeeld. In deze leesmap staan zowel berichten die in de maand november zijn 

gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift als belangrijke nieuwsflitsen. 

 

 

Onderzoek: Alcohol- en drugsgebruik onder 16- tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam1 

In dit onderzoek wordt onderzocht wat het alcohol- en drugsgebruik is van jongeren tussen de 16 en 18 

jaar in Amsterdam. Het gaat om de jongeren die eigenlijk geen alcohol en drugs mogen gebruiken en 

deze middelen mogen ook niet aan hen verkocht worden. Desondanks is het gebruik van alcohol en 

drugs onder 16- en 18- jarige in Amsterdam hoog (zie tabel 1 in het artikel). De onderzoekers belichten 

dat het doorvoeren van prijsverhogingen en het naleven van de leeftijdsgrens bij het verkoop van de 

middelen het gebruik zal verminderen. Het is voor de preventie van alcohol- en drugsgebruik ook 

belangrijk dat ouders van deze jongeren een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken en het 

stellen van grenzen. Interessant aan dit artikel is dat het alcoholgebruik in Amsterdam niet verschilt met 

het landelijke cijfer. Het gebruik van cannabis en xtc is in Amsterdam wel hoger dan landelijk. 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking tussen de GGD Amsterdam (afdeling Epidemiologie, 

Gezondheidsbevording en Zorginnovatie) en Jellinek Preventie.  

       Lees hier meer 

 

Onderzoek: Kleuters hebben kennis over alcohol en de normen rond alcoholgebruik2 

In de leesmap van oktober is een Australisch artikel opgenomen over de kennis, attitude en 

verwachtingen van jonge kinderen betreffende alcohol. De bevindingen hiervan zijn in 

overeenstemming met een Nederlands longitudinaal onderzoek van het Trimbos-Instituut en Radboud 

Universiteit. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat kleuters alcoholhoudende drankjes onderscheiden 

van niet-alcoholhoudende drankjes. Ook weten kleuters dat mannen vaker drinken dan vrouwen of 

kinderen. Bovendien wijzen kleuters aan dat dat volwassenen vaker drinken op een feestje dan in de 

auto. Kleuters kunnen aldus de situaties herkennen waarin alcohol wel of niet gebruikelijk is. Dit laat 

zien dat alcohol gerelateerde cognities worden gevormd door de drinkpatronen van ouders. Of door de 

blootstelling aan het alcoholgebruik van hun ouders. En onderstreept het belang van de 

voorbeeldfunctie van ouders. Indien ouders bijvoorbeeld niet in het bijzijn van hun kinderen drinken, 

zullen de kinderen dit ook meenemen in hun eigen kennis ten aanzien van middelen. 

       Lees hier meer 

 

 

                                                           
1 Dijkshoorn, Schilthuis, van der Spek, van der Wal (2017) 
2 Voogt, Beusink, Kleinjan, Otten, Engels, Smit en Kuntsche (2017) 
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Een gemeentelijke aanpak tegen dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven 

Het Trimbos-Instituut en onderzoeksbureau Objectief lanceren een aanpak om doordrinken en 

doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken. In het uitgaansleven levert het overmatige 

alcoholgebruik en dronkenschap problemen op voor de gezondheid van de drinken en de openbare 

orde en veiligheid in het gebied. Middels dit stappenplan kunnen gemeenten een effectieve aanpak te 

ontwikkelen voor een veiliger en gezonder uitgaansleven. 

       Lees hier meer 

 

Nieuws: Scotland voert minimumprijs voor alcohol in 

In het voorjaar van 2018 wordt in Scotland de minimumprijs voor alcohol ingevoerd. De minimale prijs 

wordt berekend per eenheid alcohol van ongeveer 8 gram. Ter vergelijking: In een biertje zit 10 gram 

alcohol. Een halve liter bier moet dan minimaal ongeveer 1,11 euro kosten. Deze regelen treft met name 

de prijzen van alcohol in supermarkten en slijterijen, waardoor het stunten met kratten bier wordt 

aangepakt. Scotland is het eerste land met deze wetgeving. 

       Lees hier meer 
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