
 

Leesmap maart 2018 

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

gedeeld. In deze leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in de maand 

maart zijn gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en 

drugspreventie? Dan kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Onderzoek: De jeugdwet in IJsland: bijzonder jeugdbeleid in een bijzonder land 

In IJsland ligt de focus van het jeugdbeleid op vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren. De 

gemeenten bieden een breed aanbod van activiteiten aan voor alle kinderen en jongeren. Het doel van 

de jeugdactiviteiten is om kinderen en jongeren de gelegenheid te geven hun spaarzame vrije tijd in te 

zetten voor idealen, doelen en interesses die zij zelf hebben (versterken van sociale vaardigheden, 

identiteit en actieve participatie). 

       Lees hier meer 

 

Gezondheid en veiligheid bij evenementen 

De afdeling Technische Hygiënezorg (THZ) van GGD HN heeft samen met de GHOR een digitaal 

informatiemagazine ‘Gezondheid en veiligheid op evenementen’ ontwikkeld. Hierin gaat het o.a. over 

de risico’s van alcohol en drugs bij evenementen en welke maatregelen er genomen kunnen worden 

door een organisator. 

       Lees hier meer 

  

Van papier naar praktijk: een nacht meelopen in de Rotterdamse horeca 

Laura Nijkamp beschrijft in haar blog haar ervaringen tijdens een tour langs Rotterdamse 
horecagelegenheden. De avond staat in het teken van dronkenschap en doorschenken. Wanneer 
schenk je iemand nog wel en wanneer is iemand al te sterk onder invloed? Dat blijkt in de praktijk 
een lastiger te beantwoorden vraag dan je in eerste instantie denkt. 

       Lees hier meer 

 

Vernieuwde samenwerking voor aanpak alcohol en drugs in de SED-gemeenten 

Op 13 maart sloten de gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen een convenant met 

organisaties die met jeugd, en alcohol- en drugsgebruik in aanraking komen. Een van de 

uitgangspunten van de lokale uitvoeringsplannen is een ketenaanpak met organisaties die in aanraking 

komen met jeugd en alcohol- en drugsgebruik. Samen zetten zij zich in voor het voorkomen en 

verminderen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. 

       Lees hier meer 
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Balanstest tijdens paasvee 

Woensdag 21 maart  2018 was de Paasvee tentoonstelling. Dit jaar werden bezoekers uitgedaagd  voor 

een 'balanstest'. In de vorm van spelletjes als twister, mega jenga en walk the line werd 

laagdrempelig de invloed van alcohol besproken. De deelnemers die een groepsfoto lieten maken en 

die zelf naderhand op social media plaatsten, maakten kans op een bioscoopavond met vrienden. Voor 

degenen die al enigszins 'uit balans' dreigden te raken was er een verfrissend flesje water. 
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