
  

Leesmap november 2018 

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

drugs. In deze leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in november 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 sbosma@ggdhn.nl 

 

Maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord 

Het Nationaal Preventieakkoord streeft naar een gezonder Nederland in 2040. Het heeft als doel om 

roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Enkele maatregelen om 

problematisch alcoholgebruik tegen te gaan:  

 

       Lees hier meer 

 

Onderzoek: Argumenten tegen alcohol bedenken op Facebook verhoogt risicoperceptie 

Uit onderzoek blijkt dat het bedenken en lezen van anti-alcohol argumenten geen effect had op de 

alcoholconsumptie. Het zelf bedenken van deze argumenten verhoogde wel de risicoperceptie over 

alcohol, maar heeft geen effect op alcoholconsumptie. Deze methode heet self-persuasion (= 

personen overtuigen zichzelf om zijn of haar gedrag en/of houding te veranderen). 

       Lees hier meer 
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Factsheet: Omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik in Nederland 

Het Trimbos-Instituut heeft de factsheet ‘Riskant alcoholgebruik in Nederland’ uitgebracht. In deze 

factsheet worden landelijke cijfers gerapporteerd over riskant alcoholgebruik in de algemene 

bevolking van 18 jaar en ouder. De overgrote meerderheid van de bevolking van 18 jaar of ouder heeft 

in het afgelopen jaar alcohol gedronken (80%). Hiervan is een substantieel deel (1 op de 6) een riskante 

drinker. De alcoholproblematiek binnen deze groep is divers, variërend van licht (dronkenschap) tot 

ernstig (verzuim of ongevallen). Gezien de omvang van de groep en de kosten die riskant 

alcoholgebruik met zich meebrengt – door verzuim, agressie of vandalisme - lijkt blijvende landelijke 

inzet op alcoholpreventie wenselijk. In deze factsheet zijn cijfers van 2016 verzameld en gebundeld. 

       Lees hier meer 

 

Folder over GHB gebruik 

Het NRC kwam met het bericht dat steeds vaker mensen met een GHB intoxicatie bij de eerste hulp 

terecht komen. In ziekenhuis OLVG in Amsterdam nam het aantal opnames in vier jaar tijd toe van 

vijftig in 2014 naar 133 in 2017. Artsen maken zich zorgen; GHB is extreem verslavend. Vandaar dat 

het Trimbos-Instituut een folder over GHB gebruik onder de aandacht brengt. Daarnaast zet het 

Trimbos-Instituut de feiten over GHB gebruik op een rijtje. 

       Lees hier meer 

 

Kabinet wil ingrijpen in Nederlandse drugsmarkt 

Met een veelvoud aan projecten wil het kabinet de komende jaren de georganiseerde 

drugscriminaliteit in Nederland bestrijden. Drugshandel heeft allerlei neveneffecten: liquidaties, 

afvaldumping, een enorme berg zwart geld die mensen corrumpeert. In West-Nederland is het 

probleem drugssmokkel via havens, Schiphol en veilingen. Het plan is een aanpak zeehavens van 

Vlissingen tot Den Helder, tientallen jachthavens tegen het licht houden en verhinderen Drugssmokkel 

via Schiphol.    

       Lees hier meer 

 

Alcohol- en tabaksgebruik stabiel, lachgas en e-sigaret vaker gebruikt 

Het gebruik van harddrugs bleef stabiel in de periode 2015-2017, het gebruik van lachgas en de e-

sigaret nam toe. In 2015 was het ooit gebruik van lachgas 20%, in 2018 was dat 29%. Het gebruik van 

de e-sigaret steeg van 8% in 2015 naar 12% in 2017.  

       Lees hier meer 

 

Samenwerking Trimbos-instituut en Quest: ‘Help een puber!’ 

Het Blad van NIX wordt uitgegeven in het kader van de NIX18-campagne. Om ouders bewust te maken 

van hun invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind. Én hen te versterken in hun eigen 
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effectiviteit. Dit magazine zal ouders op een leuke manier wijzer maken over de achtergrond en het 

waarom van NIX18. 

       Lees hier meer 

 

 

Doe mee aan het panelonderzoek ‘Houding tegenover alcohol’ 

Afdeling Epidemiologie van de GGD HN heeft momenteel een onderzoek lopen naar de houding van 

de inwoners van de regio Noord-Holland Noord ten opzichte van alcohol. Woon jij in de regio Noord-

Holland Noord en heb je nog niet meegedaan? Doe mee! Onder alle deelnemers worden 25 bol.com 

bonnen (t.w.v. 10 euro) verloot.  

       Doe nu mee! 

 

Terugblik: Cannabiscongres 30 oktober  

21% van de 18+ van de Nederlandse bevolking heeft ooit cannabis gebruikt. Het percentage laatste-

jaar gebruikers van cannabis onder de 15 tot 34 jaar is Europees gemiddeld 14,1% in Nederlands was 

dat in 2017 17,5%. Cannabisgebruik wordt in verband gebracht met bijvoorbeeld cognitieve en 

respiratoire stoornissen, demotivatie, psychotische episodes en afhankelijkheid.  

7 dingen die je moet weten over cannabis, bekijk hier. 

Het Cannabiscongres van 30 oktober was opgedeeld in drie blokken: beleid, praktijk en wetenschap. 

Per thema zijn drie personen geïnterviewd, die hun kennis en laatste inzichten zo delen met een 

groter publiek.  De complete terugblik van het cannabiscongres kunt u hier vinden.  

 

Terugblik: Studiedag alcoholtoezicht 

       Bekijk de presentaties 

 

Colofon 

Redactie: Sharony Bosma 

Contact: sbosma@ggdhn.nl 

Website: www.incontrolofalcohol.nl 

 

Sociale media In Control 

       

 

 

Voelt u zich vrij om deze leesmap te delen met anderen! 
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