
  

Leesmap augustus 2020 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in augustus 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 

Folder: Geen 18, geen alcohol 

Alcohol is schadelijk voor opgroeiende kinderen. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren. 
Dat kan leiden tot geheugenproblemen of moeite met concentreren. Ook kan alcoholgebruik de 
schoolprestaties verminderen. Er zijn dus genoeg redenen om kinderen zo min mogelijk alcohol te 
laten drinken. Als ouder kun je verschillende dingen doen om te voorkomen dat je kind alcohol gaat 
drinken. Het helpt om samen met je kind duidelijke afspraken te maken. 

Download hier de folder 

 

Nieuws 

Introweken studenten mogen toch doorgaan, maar met grote beperkingen 

De introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen mogen toch 
doorgaan, zolang de organisatoren zich aan bepaalde beperkingen houden. Studierichtingen en 
studentensportverenigingen mogen kennismakingsactiviteiten organiseren, maar tot uiterlijk 22 uur 
en zonder alcohol. 

Lees hier meer  

 

Nederland laat kansen liggen in de zorg voor jeugd 

Goede cijfers over de gezondheid van kinderen en adolescenten zijn belangrijk. In vergelijking met 
andere Europese landen verzamelt Nederland niet genoeg gegevens over de gezondheid van haar 
jeugd. Daar is nog winst te halen. 

 Lees hier meer  

 

Politie druk met flippende drugsgebruikers in Noord-Holland 

De politie in Noord-Holland heeft gisteravond en afgelopen nacht meerdere mensen aangehouden 
die onder invloed van drugs rare dingen deden, vochten of spullen vernielden. In alle gevallen kostte 
het agenten behoorlijke moeite om de drugsgebruikers aan te houden. 

Lees hier meer  
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Lockdown neemt grote hap uit bierverkoop Heineken 

Heineken zag zijn bierverkopen in de eerste helft van dit jaar kelderen met 11,5 procent, blijkt uit 
cijfers die de Nederlandse bierbrouwer maandag bekendmaakt. 

Lees hier meer 

 

TUI pleit voor alcohol- en drugstest voordat je het vliegtuig instapt 

Het aantal mensen dat zich misdraagt op een luchthaven of in een vliegtuig neemt flink toe. Dat blijkt 
uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) die door De Telegraaf zijn opgevraagd. TUI pleit 
voor maatregelen. 

Lees hier meer 

 
Nieuwe collectieve campagne brouwers om bier in horeca te promoten 

Samen proosten op een succesje, op elkaar of gewoon op het weekend. Allemaal van die gewone 
alledaagse dingen, die veranderen in gouden momenten met een goed glas bier. Dit is de boodschap 
van de nieuwe collectieve campagne 'Gouden momenten' van Nederlandse Brouwers. 

Lees hier meer 
 

Centrum Alkmaar als één groot overdekt terras. Horeca wil de kou en corona 
verslaan met winterterrassen. ’Smalle zaakjes redden het niet, als er buiten 
niets kan’ 

Ondanks regen, wind, sneeuw en kou alsnog met warme en droge voeten op het terras zitten. Het 
plan van de Alkmaarse horeca is om een winters dorp van de stad te maken met overal overdekte 
winterterrassen. 

Lees hier meer 
 

Burgemeester Nieuwenburg sluit drugswoning aan Stijgbeugel in Zwaag 

Burgemeester Nieuwenburg van Hoorn heeft donderdag een drugswoning aan de Stijgbeugel in 
Zwaag voor een maand gesloten. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen. 

Lees hier mee 

 
Politie Schagen pakt drie bestuurders op voor rijden onder invloed 

Rond en in Schagen zijn vrijdag 21 augustus drie mensen aangehouden voor rijden onder invloed. Zij 
testten allen positief op het gebruik van drugs. Eén bestuurder had daarnaast ook alcohol gedronken. 

Lees hier meer 
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Borrel taboe op Belgische stranden 

Op stranden langs de hele Belgische kust wordt sterkedrank verboden tot en met 30 september. De 
boete kan oplopen tot 200 euro. Strandtenten met een vergunning mogen wel een borrel blijven 
serveren. 

Lees hier meer 

 

Alcoholverbod en nachtelijke sluiting om overlast in Zaans park tegen te gaan 

Met ingang van 17 juli geldt in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam een alcoholverbod. Het is 
een van de maatregelen die het college inzet om de overlast in het park tegen te gaan. De groep 
mensen die overlast geeft, gebruikt dagelijks verdovende middelen, waaronder alcohol. En dat leidt 
volgens de gemeente Zaanstad tot vernielingen, overtredingen en strafbare feiten. 

Lees hier meer 

 

Zaanse scholen gaan zelf kluisjes leerlingen controleren op wapens en drugs 

Openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad gaan dit schooljaar zelf de kluisjes van 
leerlingen controleren op wapens, drugs, vuurwerk en andere ongewenste voorwerpen. 

Lees hier meer  

 

Onderzoek 

Drankgebruik gedurende eerste weken zwangerschap verhoogt risico op 
miskraam 

Alcoholgebruik door zwangere vrouwen in week 5 tot 10 na de laatste menstruatie verhoogt het 
risico op een miskraam. Dat blijkt uit een onderzoek door medewerkers van het Vanderbilt University 
Medical Center (VUMC), gepubliceerd in het American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Lees hier meer 

 

Matige drinkers hebben op middelbare leeftijd minder hersenvolume 

Finse onderzoekers vonden – zowel bij mannen als bij vrouwen - een direct verband tussen matige 
alcoholconsumptie en minder hersenvolume op middelbare leeftijd. Dat blijkt uit hun deze week 
gepubliceerde studie in Scientific Reports. 

Lees hier meer 

 
Vroegere sluitingstijden en kortere winkeltijden hebben gunstig effect 

Nadat in Nieuw-Zeeland in 2013 een nieuwe alcoholwet was ingevoerd, waardoor alle bars en clubs 
om 4 uur 's ochtends moesten sluiten en detailhandel in alcoholhoudende dranken vanaf 23.00 uur 
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verboden werd, nam het aantal ziekenhuisopnames in verband met geweld 11% af. Dat blijkt uit 
nieuw onderzoek, verschenen in het tijdschrift Addiction. 

Lees hier meer 
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