
  

Leesmap september 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 september 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 

 

Staatssecretaris Blokhuis wil alcohol duurder maken  

Om het probleem van alcohol drinken tegen te gaan, wil staatssecretaris Paul Blokhuis 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat alcohol duurder wordt en er niet langer met alcoholprijzen 

wordt gestunt. Daarnaast wil  Blokhuis de accijnzen op alcohol indexeren, zodat de prijs met de inflatie 

meegroeit. Maandag 29 oktober is het nationaal preventieakkoord pas definitief. 

       Lees hier meer 

 

Helpt een jointje tegen psychoseklachten of is het de oorzaak ervan?  

In het artikel in de Trouw, wordt een onderzoek naar de relatie tussen psychotische klachten en 

cannabis beschreven. Hieruit blijkt dat patiënten psychotische ziekte lijken te ontwikkelen voor ze voor 

het eerst een joint opsteken.   

       Lees hier meer 

 

Kinderprogramma het Klokhuis haalt programma over alcohol van internet na klacht STAP 

Een uitzending van het Klokhuis waarin het gaat over een bezoek aan een brouwerij, waar bier wordt 

gebrouwen is onlangs verwijderd, nadat het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft 

geklaagd over ‘productplacement’, vertoning van een product in een programma, en mogelijk zelfs van 

sluikreclame. 

       Lees hier meer 

 

Doe mee aan de Smokefree challange 

De meeste rokers starten tussen hun 12e en 16e jaar. Hoe jonger ze beginnen, hoe vaker ze blijven 

roken. Doe daarom mee met de Smokefree Challenge: een klassikale niet-rokenwedstrijd! De 

Smokefree Challenge duurt van 1 november tot 1 mei. In die periode wordt iedereen uitgedaagd om 

niet te roken. Bovendien is het de bedoeling dat het aantal rokers in de klas daalt of gelijk blijft. In 

november, januari en april krijgen de leerlingen een les over de gevolgen van roken. 

mailto:sbosma@ggdhn.nl
https://www.nu.nl/politiek/5439077/staatssecretaris-blokhuis-wil-alcohol-duurder-maken.html?redirect=1
https://www.trouw.nl/home/helpt-een-jointje-tegen-psychoseklachten-of-is-het-de-oorzaak-ervan-~a1f07f32/
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       Lees hier meer 

 

Rapport voor effectief alcoholbeleid 

Het rapport ‘Trouble Brewing’ gaat uitgebreid in op de 3 Best Buys (bewezen effectieve 

alcoholbeleidsmaatregelen) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het beperken van 

schadelijk alcoholgebruik. Dat zijn: 

1. Verhoog de accijnzen op alcoholhoudende dranken;  

2. Beperk en handhaaf de fysieke beschikbaarheid van alcohol in de kleinhandel; en  

3. Zorg voor een aanzienlijke beperking van de blootstelling aan alcoholreclame.  

Andere bewezen effectieve maatregelen zijn: 

4. Formuleer wetgeving over rijden onder invloed en bepaal alcohollimieten; en  

5. Bied korte psychosociale interventies aan. 

       Lees hier meer 

 

Tips voor ouders 

Ouders kunnen het alcoholgebruik van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Uit 

onderzoek onder jongeren blijkt dat je meer invloed hebt op het drinkgedrag van je kind dan je denkt.  

        Lees hier meer 

 

Fris komt naar Hoorn!  

Dé frisse avond uit voor tieners tussen de 12 en 16 jaar komt op vrijdag 26 oktober naar Hoorn. FRIS 

laat tieners op een verantwoorde manier kennis maken met het uitgaansleven; geen alcohol, geen 

drugs; gewoon FRIS.  

       Lees hier meer 

 

Aankomende evenementen 2018 

• Studiedag Alcohol Toezicht – 4 oktober, Postillion Convention Centre Utrecht Bunnik. 

• Cannabiscongres – 30 oktober, Antropia Driebergen. 

• Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak – 28 november, Utrecht. 
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Sociale media In Control 

       

 

 

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

https://twitter.com/incontrolofalc
http://www.facebook.com/incontrolofalc
https://www.instagram.com/incontrolofalc/

