
  

Leesmap mei 2020 
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 spost@ggdhn.nl 

 

Publicaties 

Nieuwe Helder op School-folders voor preventiewerkers 
Er is een nieuwe reeks Helder op School-folders beschikbaar. Met deze folders kunnen 
preventiewerkers scholen enthousiasmeren om mee te doen met interventies zoals het lespakket 'In 
Charge' gericht op het versterken van zelfcontrole en het trainen van wilskracht en de lessenserie 
'Samen Fris' die leerlingen en hun ouders/verzorgers ondersteunt om samen het gesprek aan te gaan 
over niet roken, alcohol drinken en/of blowen. 

Bestel hier de folders 

 

Ledenbrief VNG: Lachgas 
In de ledenbrief wordt ingegaan op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en de bestaande 

juridische mogelijkheden voor gemeenten om overlast hieromtrent aan te pakken. 

Lees hier meer 

 

Terugkijken webinar: gezondheidsbeleid in coronatijd 
Maandag 18 mei hield de VNG een webinar: Gezondheidsbeleid in coronatijd. Maar liefst 250 

mensen hadden zich aangemeld voor het webinar. Heeft u dit webinar gemist of kon u het slechts 

gedeeltelijk bijwonen? Dan kunt u het webinar terugkijken via YouTube. Het webinar bestaat drie 

onderdelen; 'Sport en beweging in coronatijd'; 'Mentale gezondheid in coronatijd'  en 

'Alcoholpreventie in coronatijd'. 

Lees hier meer 

 

Nieuws 

Infosites alcohol, roken, drugs en gokken vernieuwd 
De informatiewebsites van Trimbos alcoholinfo.nl, rokeninfo.nl, drugsinfo.nl, gameninfo.nl en 

gokkeninfo.nl zijn compleet vernieuwd om bezoekers beter van dienst te zijn. Nieuw is de website 

helderopvoeden.nl. 

Lees hier meer  
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Waarom het herkennen van problematisch alcoholgebruik nu extra belangrijk 

is 
De coronacrisis creëert een 'perfecte storm' voor overmatig alcoholgebruik binnenshuis: er is meer 

gelegenheid én reden om te drinken. En dat blijft nu ook vaker onopgemerkt, waarschuwt 

alcoholdeskundige Lotte Voorham. Voorham bespreekt de mogelijke problemen en wijst op 

laagdrempelige online tools die kunnen helpen bij vroegsignalering.  

Lees hier meer 

 

Zowel RIVM als Voedingscentrum komen met cijfers over drankgebruik in 

tijden van corona 
Uit een grootschalig onderzoek van het RIVM blijkt dat er net ietsje meer mensen zijn die zeggen 

(veel) minder te zijn gaan drinken dan er mensen zijn die zeggen (veel) meer te zijn gaan drinken. De 

respondenten uit een in opdracht van het Voedingscentrum uitgevoerd onderzoek zeggen duidelijk 

vaker minder te zijn gaan drinken, dan méér. 

Lees hier meer 

 

VWS: Half miljoen voor ‘verveelde’ jeugd 
Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten die als doel 
hebben de verveling in corona-tijd tegen te gaan. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners 
komen voor de ondersteuning in aanmerking. 

Lees hier meer 

 

Wijkteams werken nog te weinig preventief 
Sociale wijkteams komen nog onvoldoende toe aan preventief werken en vroege signalering van 
problemen. Ook maken ze nog onvoldoende de overstap van individuele steun naar collectieve 
voorzieningen. Dat blijkt uit een peiling van Movisie onder 212 gemeenten. 

Lees hier meer  

 

Commentaar STAP op nieuwe regelgeving gebaseerd op de Alcoholwet 
De verwachting is dat de Tweede en Eerste Kamer de komende maanden gaan debatteren (en 

stemmen) over het voorstel voor een nieuwe Alcoholwet. Deze wet komt in plaats van de huidige 

Drank- en Horecawet. Bij deze wet komen twee nieuwe besluiten waarin talloze wetsartikelen nader 

worden uitgewerkt. Het gaat om het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling. Op de concepten van 

beide besluiten kan iedereen tot 11 mei a.s. via internet reageren. Het Nederlands Instituut voor 

Alcoholbeleid STAP deed dat afgelopen week. 

Lees hier meer 
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Kabinet hakt knoop door: coronamaatregelen worden fasegewijs versoepeld 
Vanaf 1 juni kunnen de terrassen in Nederland weer open. De gasten moeten aan een tafeltje zitten 

en op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dat lieten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong 

vanavond weten tijdens een persconferentie. Het toestaan van extra ruimte voor terrassen, zoals 

bijvoorbeeld D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil, is een lokale aangelegenheid en niet iets waar het 

Kabinet over kan besluiten. 

Lees hier meer 

 

Alcohol-Actieweek vanwege corona uitgesteld 
De nieuwe Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) stelt haar eerste landelijke initiatief uit. Vanwege 

de huidige corona-crisis is de aftrap van de week met de boodschap ‘Zien Drinken Doet Drinken’ 

uitgesteld naar de eerste week van november 2020.  

Lees hier meer 

 

Alcoholenkelband wordt landelijk ingevoerd 
De alcoholenkelband wordt landelijk ingevoerd. De band is bedoeld voor mensen die onder invloed 

van alcohol iets strafbaars hebben gedaan en een alcoholverbod hebben. 

 Lees hier meer  

 

Politie luidt noodklok over toename crystalmethlabs 
De Nationale Politie maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal crystalmethlabs in 

Nederland. In De Telegraaf wijzen recherchechefs op de opmars van 'methlabs' en van Mexicaanse 

drugskartels in Europa. 

Lees hier meer 

 

Alcohol- of drugsvergiftiging minderjarige jongens in West-Friesland stijgt 
Hoewel het totaal aantal drugs- en alcoholvergiftigingen in de regio West-Friesland jaarlijks licht 

daalt, stijgt het aantal vergiftigingen onder minderjarigen. In het eerste kwartaal van 2020 stijgt het 

aantal geregistreerde alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen in West-Friesland van 3 

(vorig jaar) naar 8. 

Lees hier meer 

 

Blokhuis ziet niks in plan voor zelfregulering lachgashandelaren 
Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) voelt er niets voor om leveranciers van lachgas de 

verkoop ervan aan consumenten zelf te laten reguleren. De bewindsman houdt vast aan het verbod 

op het roesmiddel dat hij eerder al aankondigde. 
Lees hier meer 
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Onderzoek 

Verkrijgbaarheidsonderzoek alcohol door minderjarigen 2019 
Onderzoek naar hoe jongeren in de leeftijdsgroepen 14/15 jaar en 16/17 jaar aan alcoholhoudende 
drank komen. Jongeren krijgen vaak alcohol via oudere vrienden, uit vergelijking met de resultaten 
van eenzelfde onderzoek in 2015 komt naar voren dat het deel van de drinkende jongeren dat de 
alcoholhoudende dranken van hun ouders krijgt is gedaald van 51% in 2015 naar 32% in 2019.  De 
resultaten van dit onderzoek zijn in mei door staatssecretaris Blokhuis verstuurd naar de Tweede 
Kamer. 

Lees hier meer 

 

Deel cannabisgebruikers blowt meer sinds coronapandemie 
2 op de 5 cannabisgebruikers die hebben deelgenomen aan de 'cannabis & corona-enquête' is vaker 
cannabis gaan gebruiken na invoering van de coronamaatregelen. Verveling is daarbij de 
belangrijkste reden die wordt gegeven. Daarnaast spelen stress en andere psychische klachten ook 
een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en 1 op de 10 is 
minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt.  

Lees hier meer 
 

Nieuw rapport over effect minimumprijs in Schotland 
Eind mei is een nieuw rapport verschenen over het effect van minimumprijzen per alcoholeenheid 
(MUP) op de verkoop van alcohol in Schotland. Ditmaal heeft de Universiteit van Stirling data 
geanalyseerd en interviews gehouden om te onderzoeken wat de impact is van de MUP op kleine 
verkooppunten, dus niet op grote supermarktketens. 

Lees hier meer 

 

RIVM: een minimumprijs voor alcohol leidt tot minder alcoholproblemen 
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren onder meer het onderzoek van het RIVM naar MUP 
(minimumprijs voor één eenheid alcohol (10 gram)) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet 
overweegt zo'n maatregel in te voeren en had gevraagd om meer inzicht in de literatuur en 
buitenlandse ervaringen. 

Lees hier meer 

 

Dokters van morgen: Alcohol 
Alcohol biedt voor veel mensen een moment van ontspanning, maar alcohol zorgt, naast 
gezelligheid, ook voor lichamelijke schade. Dokters van Morgen zoekt uit hoeveel glazen alcohol je 
per dag kunt drinken zonder gezondheidsschade op te lopen en neemt de proef op de som; wat zijn 
de gezondheidseffecten van een maand geheelonthouding? En hoe heeft de aanpak in IJsland ertoe 
geleid dat IJslandse pubers nu geen druppel alcohol meer drinken? 

Bekijk hier de aflevering 
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Nederlandse kinderen van 11 en 13 jaar drinken minder dan Europese 

leeftijdgenoten 
Op 19 mei verscheen, in samenwerking met de World Health Organization (WHO), het internationale 

HBSC-rapport, een rapport waarin de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa elke vier 

jaar wordt opgetekend. Aan dit HBSC-onderzoek namen in de jaren 2017/2018 meer dan 200.000 

scholieren van 11, 13 en 15 jaar uit 45 landen deel. 

Lees hier meer 
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