
 

Leesmap februari 2018 

Vanuit het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ wordt kennis over alcohol en drugs 

gedeeld. In deze leesmap staan wetenschappelijke berichten die in de maand februari zijn 

gepubliceerd en belangrijke nieuwsflitsen. Heeft u iets toe te voegen of te delen over 

alcohol- en drugspreventie? Dan kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Onderzoek: Wel vragen om de ID, maar geen naleving van de leeftijdsgrens? 

Vorige maand zijn de cijfers van het nalevingsonderzoek Noord-Holland Noord 2017 bekend 

gemaakt. Hieruit bleek dat de naleving in de regio is verbeterd en op bijna alle fronten beter scoort 

dan het landelijke gemiddelde. Het vragen naar de ID heeft het grootste positieve effect op de 

naleving. Maar het bepalen van de leeftijd aan de hand van een ID kaart leidt niet automatisch tot 

een correcte naleving. Een mogelijke oplossing hiervoor is het implementeren van een Leeftijd 

Verificatie Systeem (LVS). Hierbij kan gedacht worden aan het scannen van de ID kaart of het 

intoetsen van de op de ID-kaart vermelde leeftijd. Uit het onderzoek van Roodbeen en collega’s 

(2016) blijkt immers dat het inzetten van een LVS de naleving in Nederlandse supermarkten 

verbeterd. Het maakt het voor caissières mogelijk om een bevestiging te krijgen of kopers wel of niet 

boven de leeftijdsgrens vallen om alcohol te kunnen kopen en ook hiernaar te handelen. Bovendien 

lijkt het de angst van caissières te verkleinen om naar de ID-kaart te vragen. 

       Lees hier meer 

 

BOA’s uitruilen 

Steeds meer gemeenten maken onderling afspraken over het uitruilen van buitengewone 

opsporingsambtenaren (BOA’s). Het onderling uitwisselen van BOA’s kan een aantal voordelen 

opleveren. Zo wordt er efficiënt omgegaan met de toezicht capaciteit en de continuïteit in 

piekperioden kan gewaarborgd blijven. Daarnaast kan het ook de veiligheid vergroten voor 

gemeenten die beperkte bezetting hebben in de avond en de nacht of tijdens evenementen. Ook is 

het voor de lokale BOA soms lastig om anoniem controles uit te voeren, omdat het bekende 

gezichten zijn. De inzet van een niet bekende BOA, uit een andere gemeente, kan hier een oplossing 

voor zijn. In onze regio is er al convenant gesloten dat de uitwisseling van BOA’s mogelijk maakt. Hier 

wordt door sommige gemeenten ook al gebruik van gemaakt. Andere gemeenten vinden het lastig 

en lopen tegen problemen aan. Het ‘centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid’ heeft een 

tweetal infosheets opgesteld met daarin adviezen voor het uitruilen van BOA’s. Mogelijk helpen deze 

infosheets bij het uitruilen van de BOA’s. 

       Lees hier meer 

 

‘Hoe feestelijk zijn partydrugs?’ Gebruik en risico’s van 4-FA in beeld 

Het artikel laat het belang zien van het monitoren van het drugsgebruik en het testen van de drugs, 

met als voorbeeld de drug 4-fluoramfetamine (4-FA). In eerste instantie had deze drug een 
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onschuldig imago. Echter bleek al snel dat het aantal gezondheidsincidenten toenam. Vandaar dat in 

december 2016 gezondheidswaarschuwingen uit ging. Vervolgens werd na een risico inschatting de 

drugs eind mei 2017 verboden. 

       Lees hier meer 

 

Onderzoek: De Social Norms Approach voor legaal en illegaal drugsgebruik bij studenten 

Gedrag van mensen wordt grotendeels gevormd door de sociale normen binnen de groep. Echter is 

het zo dat deze normen vaak verkeerd worden ingeschat, omdat het niet uitgesproken wordt. 

Hierdoor wordt in het algemeen ongezond gedrag overschat en gezond gedrag onderschat. Vandaar 

dat de Social Norm Approach methode wordt gebruikt. De eerste stap hiervan is, achterhalen wat de 

percepties binnen een groep zijn (bijvoorbeeld de perceptie dat door de meerderheid van de groep 

drugs wordt gebruikt). Het werkelijke gebruik wordt vervolgens naar voren gebracht, om de 

verkeerde perceptie te corrigeren, met als effect dat het gebruik in de groep succesvol verlaagd. 

       Lees hier meer 

 

Nieuwsflitsen 

Problematisch alcoholgebruik onderdeel Nationaal Preventieakkoord 

Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht, maar ook over 

het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat maakt staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend.  

       Lees hier meer 

 

Anti-alcohol-alliantie bundelt krachten in strijd tegen drankmisbruik 

Elf gezondheidzorg organisaties gaan onder de naam Alcoholalliantie meedoen aan de besprekingen over 

maatregelen om het alcoholmisbruik terug te dringen. De deelnemers aan de Alcoholalliantie zien de Alliantie 

Nederland Rookvrij als voorbeeld. Dat is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties dat elk 

kind dat geboren wordt in een volledig rookvrije omgeving wil laten opgroeien, zonder verleidingen. 

       Lees hier meer 

 

Alkmaar gaat bodycams dragen tegen alcoholgebruik minderjarigen 

Per 1 maart begint in Alkmaar een pilot genaamd SWAG (snel werkende actie genotsmiddelen). Indien de 

minderjarige kenmerken vertonen van het onder invloed zijn (zwalken, rood doorlopen ogen, etc.)  Dan worden 

deze jongeren aangesproken en verbaliseerd voor openbare dronkenschap. Het gesprek wordt middels de 

bodycam opgenomen. De jongeren en de ouders zullen worden ingelicht over het feit dat er beelden zijn 

opgenomen. Op een later moment is het op vrijwillige basis mogelijk om te beelden terug te zien, onder leiding 

van een Halt medewerker, om het vertoonde gedrag te bespreken.   

       Lees hier meer 
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