
  

Leesmap Februari 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in februari 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 

Regioproject: Drugs wat doet het met jou 
De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant 
Zuidoost en Novadic Kentron  willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben hun 
krachten gebundeld in een regionaal project dat op 1 september 2020 van start is gegaan. 
De werktitel is ‘Drugs, wat doet het met jou?’ 

Lees hier meer 

 
‘Wat Drink Jij?' website voor jongeren vernieuwd 

Het Trimbos-instituut heeft de ‘Wat Drink Jij?’ website, een kortdurende online 
alcoholinterventie voor regelmatig drinkende jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) 
vernieuwd. Het biedt jongeren en jongvolwassenen een persoonlijk advies over hun 
alcoholgebruik en welke gevolgen dit heeft voor hun gezondheid én hun financiën. 

Ga naar de website 

 

Vernieuwde handreiking en checklist aanpak GHB-problematiek 
GHB-problematiek vormt voor gemeenten een stevige uitdaging. De verslaving aan GHB is 
hardnekkig en het risico op terugval is groot. Het Trimbos-instituut heeft samen met de 
gemeenten Twenterand en Etten-Leur, Tactus Verslavingszorg, Novadic-Kentron en NISPA 
een casusgerichte maatwerkaanpak voor deze problematiek ontwikkeld.  

Lees hier meer 

  

Nieuws 

‘Ik dacht dat blowen achter het stuur kon’ 
Drugs in het verkeer Jongeren die onder invloed van drugs autorijden, zijn een groeiend 
probleem. „Er heerst een vorm van zelfoverschatting.” 

Lees hier meer  

mailto:spost@ggdhn.nl
https://www.regioprojectdrugs.nl/
https://www.alcoholinfo.nl/watdrinkjij
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/vernieuwde-handreiking-en-checklist-aanpak-ghb-problematiek
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/02/ik-dacht-dat-blowen-achter-het-stuur-kon-a4030287


 

'Tienduizenden werknemers illegaal op drugs getest, met name 
arbeidsmigranten' 
Honderden bedrijven testen hun personeel op de werkvloer op drugsgebruik, terwijl 
privacywetgeving dat verbiedt. De tests wijzen uit dat er met name veel drugs gebruikt 
wordt door arbeidsmigranten, die zwaar en eentonig werk moeten verrichten. 

Lees hier meer 

 

Grote reorganisatie bij Heineken: 8000 banen verdwijnen 
Heineken schrapt de komende jaren wereldwijd 8000 banen om kosten te besparen. Dat 
komt neer op ongeveer tien procent van het personeel. In totaal werken er zo'n 85.000 
mensen bij het bedrijf. Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen, is niet bekend. De 
brouwer wordt hard geraakt door de pandemie, meldt het bedrijf bij de bekendmaking van 
de jaarcijfers. 

Lees hier meer 

 
Grote drugsvangsten Nederland: 'Criminelen durven het risico te nemen' 
De grootste heroïnevangst ooit in de haven van Rotterdam, en een onderschepping van in 
totaal 23.000 kilo cocaïne in de havens van Hamburg en Antwerpen. Ondanks de coronacrisis 
en de impact op de wereldhandel blijven grote drugsladingen met bestemming Nederland 
binnenkomen. Criminelen zijn bereid het risico te nemen en de vraag neemt niet 
noemenswaardig af. 

Lees hier meer 
 

Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen 
Jongeren gebruiken meer drugs en ook gebruiken ze met een andere reden. Waar het vóór 
corona ging om de lol, roken ze nu tegen de verveling, eenzaamheid en depressieve 
gevoelens. Harde cijfers ontbreken, maar het zijn serieuze signalen die hulpverleners krijgen. 
Het baart hen zorgen: vooral voor kwetsbare jongeren ligt verslaving op de loer. 

Lees hier meer 

 

Jongeren gebruiken meer drugs 
Sinds corona is het drugsgebruik onder jongeren toegenomen. Eén op de drie blowt vaker én 
meer dan een jaar geleden. De reden van het gebruik is veranderd: waar het voor corona 
ging om lol te hebben, is het nu om depressieve gevoelens te verdrijven. 

Bekijk het filmpje 

https://nos.nl/artikel/2370028-tienduizenden-werknemers-illegaal-op-drugs-getest-met-name-arbeidsmigranten.html
https://nos.nl/artikel/2368039-grote-reorganisatie-bij-heineken-8000-banen-verdwijnen.html
https://nos.nl/artikel/2369976-grootste-heroinevangst-ooit-in-nederland-1500-kilo-in-haven-rotterdam.html
https://nos.nl/artikel/2370069-voor-600-miljoen-euro-aan-cocaine-onderschept-bestemd-voor-nederland.html
https://nos.nl/artikel/2370134-grote-drugsvangsten-nederland-criminelen-durven-het-risico-te-nemen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2367567-toegenomen-drugsgebruik-onder-jongeren-baart-hulpverleners-zorgen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2367618-jongeren-gebruiken-meer-drugs.html


Geen straf voor drugsdealende portiers, politie lokte hen uit 
Portiers van een luxe Amsterdams hotel die een paar gram cocaïne verkochten aan 
undercoveragenten, zijn door de politie uitgelokt. Ze gaan daarom vrijuit, heeft de rechter 
bepaald. 

Lees hier meer 

 

Politievlog dwarsboomt veroordeling man die 6 kilo harddrugs in auto had 
Een 34-jarige man uit Almere die deze zomer werd aangehouden met 6 kilo harddrugs in zijn 
auto krijgt geen straf opgelegd. Volgens de rechtbank heeft de politie bij de administratieve 
afhandeling van zijn aanhouding fouten gemaakt. De tekst in het proces-verbaal komt niet 
overeen met de beelden van de aanhouding, gefilmd door een politievlogger, meldt Omroep 
Flevoland. 

Lees hier meer 
 

Politie grijpt in bij tot nu toe vijftien illegale coronafeesten in de Noordkop. 
De teller van het aantal ontdekte coronafeesten in de Kop van Noord-Holland staat op 
vijftien. Den Helder en Schagen gaan aan kop met elk vijf illegale feesten. Het zijn niet altijd 
dezelfde feestvierders, melden woordvoerders.De coronafeesten worden gehouden omdat 
jongeren het zat zijn om niet een avondje uit te kunnen. 

Lees hier meer 

 

Toegenomen alcohol- en drugsgebruik baart kliniek zorgen: "Mensen lopen 
vast" 
De coronapandemie heeft het leven van veel mensen op z'n kop gezet. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat een groep meer drank en drugs is gaan gebruiken. Uit onderzoek van het 
Trimbos Instituut blijkt dat bijna de helft van de cannabisgebruikers tijdens de eerste 
lockdown meer is gaan blowen. En een kleinere groep is meer gaan drinken. "Ik maak me 
heel erg zorgen over die toename en de problemen waar mensen mee kampen", vertelt 
Miriam Diekman, bestuurder bij verslavingskliniek 'Spoor 6'.  

Lees hier meer 

 

Gemeentehandhavers mogen eerst waarschuwen als alcoholverkoper geen 
legitimatie vraagt 
Handhavers van de gemeente Gooise Meren kunnen straks eerst een waarschuwing geven 
als ze merken dat supermarkten of slijterijen alcohol verkopen aan jongeren zonder dat ze 
om een legitimatie vragen. Dat gebeurt op voorspraak van de gemeenteraad.  

Lees hier meer 

https://nos.nl/artikel/2369945-geen-straf-voor-drugsdealende-portiers-politie-lokte-hen-uit.html
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https://nos.nl/artikel/2369105-politievlog-dwarsboomt-veroordeling-man-die-6-kilo-harddrugs-in-auto-had.html
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210211_17527800
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280721/toegenomen-alcohol-en-drugsgebruik-baart-kliniek-zorgen-mensen-lopen-vast
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281158/gemeentehandhavers-mogen-eerst-waarschuwen-als-alcoholverkoper-geen-legitimatie-vraagt


Politie hackt berichten: jarenlange celstraf dreigt voor 'aardige' MDMA-
brouwers 
Vijf Noord-Hollanders hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor het runnen van 
een drugsproductielijn in Heiloo, Akersloot en Amstelveen. Op de in juni vorig jaar opgerolde 
locaties vond de politie (soms levensgevaarlijke) onderdelen van een MDMA-fabriek, met 
grondstoffen die goed zijn voor minimaal 1,4 miljoen XTC-pillen. De verdachten gebruikten 
bijnamen en communiceerden via versleutelde berichten over de drugs: zo wist de politie ze 
dan ook op te sporen.  

Lees hier meer 
 

Ouders van betrapte feesttieners moeten gesprek aan met hun kind, zegt 
burgemeester Dales 
Minderjarige jongeren die vorig weekeinde werden betrapt op een illegaal feest in de duinen 
bij Bloemendaal, krijgen meer dan alleen een waarschuwing van de politie. Hun ouders 
hebben een brief ontvangen van burgemeester Frank Dales, laat de gemeente Velsen weten. 

Lees hier meer 

 

Illegaal feesten met drugs tijdens lockdown in een loods: ’Even ontsnappen 
aan dat door overheid opgedrongen keurslijf’ 
De politie en gemeenten hebben de handen vol aan illegale feesten. Toch worden ze niet 
altijd opgerold, hoe kan dat? En wat drijft bezoekers om te gaan? Verslaggever Jiska Kroon 
was een nacht bij een rave in de Randstad, nog voor de avondklok inging. 

Lees hier meer 

 

Recordaantal doden door alcohol in Engeland tijdens pandemie 
Het aantal alcoholgerelateerde doden in Engeland en Wales is in de eerste negen maanden 
van vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Volgens gezondheidsexperts grijpen veel Britten 
naar de fles als gevolg van de stress en isolatie die gepaard gaan met de lockdowns die het 
coronavirus terug moeten dringen. 

Lees hier meer 
 

Kamer neemt motie Bolkestein aan over alcoholreclame 
De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de motie Bolkestein die betrekking heeft op 

afspraken met de alcoholbranche over alcoholreclame gericht op jongeren. Die motie was 

ingediend tijdens het overleg over de initiatiefnota ‘Gezonde leefstijl’ van Antje Diertens 

(D66). 

Lees hier meer 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281505/politie-hackt-berichten-jarenlange-celstraf-dreigt-voor-aardige-mdma-brouwers
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210219_80073676
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20210205_4520067?utm_source=www.noordhollandsdagblad.nl&utm_medium=referral&utm_content=/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210202_3393352
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8371/kamer-neemt-motie-bolkestein-aan-over-alcoholreclame#p3454


AAN wil snelle invoering gezondheidswaarschuwing op alcoholhoudende 
dranken 
Eén van de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie in het Europe’s Beating 
Cancer Plan is het wettelijk verplichten van gezondheidswaarschuwingen op 
alcoholverpakkingen. De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) ondersteunt het plan van 
harte gelet op het oorzakelijk verband tussen alcoholgebruik en kanker en vanwege het feit 
dat veel Nederlanders zich hier niet van bewust zijn. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

AI, de gevaren van rijden onder invloed van drugs worden verkeerd ingeschat 
Heb jij weleens onder invloed van drugs gereden? Grote kans dat jij hier dan positiever 
tegenover staat dan iemand die dit nog nooit gedaan heeft. Sterker nog: veel mensen die 
onder invloed van drugs rijden vinden dat dit gewoon kan. 

Lees hier het onderzoek 

 

Oproep 

Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving Drank en 
Horeawet DHW (herhaling) 
Trimbos zoekt tien Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de 
naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp 
dronkenschap en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp 
leeftijdsgrens. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord het Trimbos-instituut in 
samenwerking met bureau Objectief een pilottraject waarin tien gemeenten aan de slag 
gaan met de handreiking toezicht DHW. 

Lees hier meer 

 

Interessepeiling IJslandse model (herhaling) 
Het leertraject met het IJslandse preventiemodel in zes Nederlandse gemeenten loopt dit 
jaar ten einde. Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken de 
mogelijkheden om ook nieuwe gemeenten of regio's de mogelijkheid te bieden om te 
starten met deze aanpak. Hebt u interesse om met het IJslandse preventiemodel aan de slag 
te gaan? U kunt uw interesse kenbaar maken via een korte interessepeiling.  

Ga naar de interessepeiling 

 

 

 

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8339/aan-wil-snelle-invoering-gezondheidswaarschuwing-op-alcoholhoudende-dranken#p3454
https://teamalert.nl/media/27396/het-grote-drugs-en-verkeer-onderzoek-2020.pdf
https://www.trimbos.nl/kennis/alcoholbeleid-gemeenten/pilot-handreiking-handhaving-dhw/?pagina=1314
https://trimbos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=https://fd8.formdesk.com/nji/ijslandsmodel-interesse&a=90183194&account=trimbos%2Eactivehosted%2Ecom&email=YeVaWmXLeAcy7Wb5gMTPSDwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=81fe6527266a09ab4da7ef292299c509&i=207A356A12A4100
https://trimbos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmZDguZm9ybWRlc2suY29tJTJGbmppJTJGaWpzbGFuZHNtb2RlbC1pbnRlcmVzc2U=&a=90183194&account=trimbos%2Eactivehosted%2Ecom&email=YeVaWmXLeAcy7Wb5gMTPSDwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=81fe6527266a09ab4da7ef292299c509&i=207A356A12A4100
https://fd8.formdesk.com/nji/ijslandsmodel-interesse
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