
  

Leesmap juli 2020 
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 

Jeugd en riskant gedrag 2019 is uit! 
De kerngegevens uit het nieuwste Peilstationsonderzoek Scholieren zijn gepubliceerd. We zien dat na 

een jarenlange daling, het gebruik van de traditionele middelen (alcohol, tabak en cannabis) stabiliseert 

onder scholieren. Daarnaast blijven scholieren op zoek naar andere verleidingen. Lachgas en de e-sigaret 

blijven redelijk populair en voor het eerst is nu ook het gebruik van alcoholvrije dranken onderzocht. 

Lees hier het rapport of download de infographic 

 

Het IJslandse preventiemodel in Nederland: Tussenevaluatie 

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om 
middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Zes Nederlandse gemeenten 
nemen deel aan het beleidsvormend leertraject van ons en het Nederlands Jeugdinstituut waarin zij dit 
model implementeren. In dit rapport kunt u de tussentijdse evaluatie van dit traject lezen.  
 

Download hier het rapport 
 

Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines 

Vanaf 1 juli zijn de sportkantines weer open. Hét moment om te werken aan een gezonde 
sportomgeving. Onze infosheet 'Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines' ondersteunt 
sportverenigingen met het opstellen van het alcoholbeleid in sportkantines. 

Download de infosheet 
 

Dronkenschap en doorschenken 
Alcohol en uitgaan zijn vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het kan bijdragen aan een positieve 
beleving, maar ook leiden tot negatieve gevolgen. Voorbeelden zijn seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, geweld en vernielingen. Dronkenschap in het uitgaansleven kan aangepakt worden. Hierbij is het 
belangrijk dat de gemeente nauw samenwerkt met de horeca en toezichthouders. In deze factsheet 
wordt het thema dronkenschap in het uitgaansleven uitgediept, succesvolle aanpakken beschreven en 
ervaringen uit de praktijk gedeeld. 

Download de factsheet 
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Alcoholgebruik in Nederland - Kerncijfers 2019 
De laatste cijfers over alcoholgebruik onder de volwassen Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder) 

Download de infographic 
 

WHO-rapport over marketingtechnieken alcoholindustrie 
De alcoholbranche zoekt bewust naar marketingmogelijkheden op sociale media waar niet of nauwelijks 
beperkende wetgeving geldt. Dat blijkt uit een nieuw rapport van WHO-Europa dat 7 juli is verschenen. 

Lees hier meer  

 

Nieuws 

Coronacrisis infecteert ook mentale gezondheid, drank en depressie liggen op 
de loer 
De coronapandemie infecteert niet alleen de fysieke gezondheid van haar slachtoffers en de staat van de 
economie, maar ook de mentale conditie van de Nederlanders. Drank en depressie liggen op de loer, 
waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Lees hier meer 
 

Mooi weer, maar vrijwel alles is dicht. En als de verveling toeslaat, is de 
alcohol dichtbij. Daarom start nu een campagne tegen ’coronazuipen’ van 
jongeren  
Mooi weer en vrijwel alles is dicht, dus de verveling slaat toe. Steeds vaker zitten jongeren in groepjes in 
parken, op het strand en bij recreatieplassen en vaak gaat dit gepaard met het nuttigen van alcohol: 
’coronazuipen’. Een ontwikkeling die In Control of Alcohol & Drugs hoopt te keren met de campagne 
’Maak er met NIX deze zomer een feestje van!’. 

Lees hier meer 

 

Maak er met NIX deze zomer een feestje van! 
Het is zomer, het weer wordt mooier, maar veel uitgaansgelegenheden zijn nog (deels) gesloten 

vanwege Corona. De afgelopen weken zien we steeds vaker dat (minderjarige) jongeren met vrienden 

samenkomen in parken, op het strand of bij recreatieplassen en daarbij alcohol nuttigen. Veel 

alcoholgebruik en overlast zijn hierbij geen uitzondering. Om jongeren deze zomer voor te lichten over 

alcoholgebruik start In Control of Alcohol & Drugs met haar partners de campagne: Maak er met NIX 

deze zomer een feestje van! 

Lees hier meer 
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Politie bezorgd over toenemend aantal betrapte 'drugsrijders' 
Het aantal automobilisten dat wordt betrapt terwijl ze onder invloed van drugs achter het stuur zitten 

neemt fors toe. Dat bevestigt de Nationale Politie na berichtgeving van De Telegraaf. 

Lees hier meer 

 

Maandag de weg op? Dan kan dat pilletje van zaterdagavond je nog flink 

opbreken. Drugs blijven lang in ’t bloed. En dat weten veel mensen niet 
Dat ze niet met drank op achter het stuur moeten stappen? Dat zit ook bij de jeugd tegenwoordig wel 

tussen de oren. ,,Maar ik hoor ze dus nooit over die rotpilletjes’’, zegt burgemeester Marjan van Kampen 

van Schagen. ,,En dat baart me wel zorgen.’’ 

Lees hier meer 

 

Winkels mogen dit weekend geen alcohol verkopen op de Amsterdamse 

Wallen 
In het Amsterdamse Wallengebied is het vanaf donderdag 16.00 uur verboden om alcohol in winkels te 

verkopen. De regel geldt ook op vrijdag, zaterdag en zondag, in elk geval tot 1 september.  

Leer hier meer 

 

Wennen aan het alcoholverbod op de Wallen: ‘Niemand begrijpt het’ 
Het door burgemeester Halsema afgekondigde alcoholverbod op de Wallen valt niet bij iedereen in 

goede aarde. ‘We verkopen al maanden niets.’ 

Lees hier meer  

 

Minder jongeren in ziekenhuis door drank en drugs 
Landelijk is het aantal jonge mensen op de spoedeisende hulp door alcohol en drugs de afgelopen 

maanden gedaald, zegt waarnemend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van 

Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). 

Lees hier meer 

 

Oproep aan minister: 'Onderwijs heeft sleutel stijgende zorgkosten in 
handen' 
De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten ligt niet bij de zorg, maar bij het onderwijs. Een 
gezondere leefstijl kan veel klachten voorkomen en preventie zou daarom in het onderwijs verankerd 
moeten worden. Dat staat in een opiniestuk in het FD, dat is ondertekend door 44 hoogleraren, 
bestuursvoorzitters en medici. 

Lees hier meer  
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Veiligheidsregio's: 'Drukte in horeca is aandachtspunt, vooral 's avonds laat' 
Sinds 1 juli zijn er meer mensen welkom in de horeca, mits de gasten genoeg afstand houden en 

iedereen een vaste zitplaats heeft. Maar met name in cafés blijkt het moeilijk om die regels te 

handhaven. 

Lees hier meer 

 

Zon, zuipen en (geen) 1,5 meter afstand op de jongerencamping 
In Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen weer, vooral onder jongeren. Mensen tussen de 

20 en 29 jaar vormen inmiddels de grootste besmette groep, maar ook bij mensen van 19 jaar en 

jonger is het aantal gevallen fors hoger dan in maart. 

Lees hier meer 

 

Kermis Hoorn gaat door, met regels en zonder alcohol 
De traditionele Hoornse kermis kan aangepast én met het opvolgen van de coronaregels dit jaar toch 

doorgaan. Dat is goed nieuws voor de Hoornse kermisliefhebbers én de kermisexploitanten die het 

zwaar hebben gehad de afgelopen maanden. Lappendag gaat dit jaar niet door, meldt de gemeente 

dinsdagmiddag. 

Lees hier meer 

 

Coca-Cola komt met bruisend water met alcohol 
Frisdrankreus Coca-Cola komt met een op bruisend water gebaseerde alcoholhoudende drank, met 

weinig calorieën en weinig suiker. 

Lees hier meer 

 

Kamerfracties stellen vragen over het initiatiefwetsvoorstel Ziengs  
Afgelopen week verscheen het verslag van de Tweede Kamer met de vragen van vijf Tweede 

Kamerfracties over het initiatiefwetsvoorstel van Erik Ziengs, dat strekt tot introductie van 

mengformules. 

Lees hier meer  

 

Uit de regio: Eentje Minder 

Op initiatief van de Jongerenraad heeft de gemeente Barneveld in samenwerking met de 

jongerenraad en FrisValley de campagne Eentje Minder ontwikkeld om (vooral) jongeren bewust te 

maken dat alcohol en verkeer niet samengaan. De campagne is zo ontwikkeld dat andere gemeenten 

ook van het concept gebruik kunnen maken. 

Lees hier meer 
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Sportflight 'Wel zo sportief' 
De aftrap van de landelijke sportflight 'Wel zo sportief' vindt plaats rond de nationale sportweek van 

18 tot en met 27 september en zal in oktober verder worden uitgerold. De sportflight is een initiatief 

van het ministerie van VWS in samenwerking met NOC*NSF en de KNVB. Het doel van de sportflight 

is dat ook in sportkantines vaker de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd. Daarom zal veel worden 

ingezet op POS-materiaal in de sportkantine. Meer informatie over de sportflight vindt u binnenkort 

op de website van Trimbos. 

 

NIXzonderID actie 2020 
De landelijke NIXzonderID actie, waarbij we met zijn allen de naleving op de verstrekking van drank 

en tabak aan jongeren verbeteren, kon dit voorjaar vanwege de corona uitbraak niet doorgaan. Mits 

de situatie rondom corona onder controle blijft, zal de vijfde landelijke NIXzonderID actie dit najaar 

plaatsvinden van 15 tot en met 25 november. We houden u op de hoogte. 

 

Onderzoek 

Possibilities for Co-Creation in Adolescents’ Alcohol Prevention 
The aim of the current study is to pilot methods for the involvement and empowerment of 

adolescents in regard to alcohol consumption and situational abstinence and the possibilities of 

adolescent-created narratives in alcohol abuse prevention. 

Lees hier meer  

 

Is alcohol outlet density in the residential area associated with alcohol 

consumption among adolescents? 
To investigate the association between the alcohol outlet density in residential areas and the current 

and lifetime alcohol consumption, adjusted for individual and family factors. 

Lees hier meer 

 

What explains the decline in adolescent binge-drinking in New Zealand? 
Binge-drinking prevalence among New Zealand adolescents has declined sharply since 2001, as it has 

in many other high-income countries. Other adolescent risk behaviours (e.g. smoking, cannabis use 

and precocious sexual activity) have also declined, raising the possibility of common underlying 

drivers. This study investigates potential contributing factors – both factors that predict risk 

behaviours in general, and alcohol-specific factors – and the extent to which they account for the 

decline in binge drinking. 

Lees hier meer 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0973258620924950
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Decline in adolescent drinking: Some possible explanations 
Adolescent drinking has decreased in numerous high‐income countries in the 2000s, and how to 

explain this downward trend is far from clear. Focussing on the decline in drinking to intoxication 

among youth in Norway, we examined the following potential explanatory factors: family/home‐

based and peer‐oriented leisure‐time activities, perceived parental drinking, drug substitution, school 

conscientiousness and delinquency. 

Lees hier meer 
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