
  

Leesmap April 2020 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in april 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 

Leeftijdschecker van NIX 

Voor verstrekkers van alcohol en tabak is het checken van de leeftijd vaak een lastig onderdeel. Om 

verstrekkers daarbij te ondersteunen is een kalender ontwikkeld. Hierop is eenvoudig de datum af te 

lezen die minimaal nodig is voor verkoop van alcohol en/of tabak. 

Lees hier meer 

 

Panden met een luchtje 

In opdracht van de ministeries van BZK en J&V is er een onderzoek uitgevoerd naar de verhuur van 

panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande 

(preventieve) maatregelen of aanpakken staan betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk 

aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden 

tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie. 

Lees hier meer  

 

Nieuws 

IkPas 2020 

Inmiddels liggen zowel de 30- als de 40-dagen campagne achter ons. Twee succesvolle alcoholpauzes 

waar meer dan 52.000 mensen aan deelnamen. Vlak voor het einde van de 40-dagen campagne 

ontving IkPas berichten waarin de vraag werd gesteld of ze ‘alsjeblieft nog even door wilden gaan’. 

Op basis daarvan heeft IkPas besloten de ondersteuning tot 1 juni voort te zetten, in de vorm van 

een wekelijkse nieuwsbrief, het forum toegankelijk houden en de bereikbaarheid van de IkPas-coach. 

Lees hier meer  of bekijk hier de resultaten van IkPas 2020 

 

In 2019 opvallende daling accijnsopbrengsten 

De opbrengsten van de accijnzen op alcoholhoudende dranken zijn in 2019 opvallend gedaald. Dat 

blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 was de opbrengst €1.081.000.000, 

het jaar daarvoor was dat nog €1.146.000.000 een daling met 5,7%. 

Lees hier meer  
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Alcoholverbod in Zuid-Afrika: minder misdaad, wel gefrustreerde mannen 

Door een verbod op de verkoop van alcoholische dranken in Zuid-Afrika zijn de misdaadcijfers 

gekelderd. Het is een positieve ontwikkeling in het gewelddadige land. Toch zetten verschillende 

deskundigen vraagtekens bij de maatregel. Voor sommige mannen is alcohol een uitlaatklep, het 

ontbreken hiervan resulteert in toenemend huiselijk geweld.  

Lees hier meer  

 

Alcoholverbod op Sint Maarten door stijging huiselijk geweld 

Op Sint Maarten is de verkoop van alcohol tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat er meer huiselijk 
geweld plaatsvindt. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs zondagavond (lokale tijd) 
aangekondigd. Op het eiland geldt een lockdown vanwege de corona-crisis, dat betekent dat de 
bevolking de hele dag thuis zit. Volgens haar is er de afgelopen dagen sprake van een flinke toename 
van meldingen van huiselijk geweld op het eiland en daarbij is vaak alcohol in het spel. 
 

Lees hier meer 

 

Europese wijnkelders tot nok toe vol met onverkochte wijn 

In Europa's belangrijkste wijnlanden Frankrijk, Spanje en Italië stapelen de problemen zich op door 

de coronacrisis. Wijn blijft in grote hoeveelheden onverkocht in vaten, dozen en flessen zitten. 

Volgens schattingen liggen omgerekend meer dan een miljard flessen wijn in Europa te verpieteren, 

omdat de markt compleet is ingestort. 

Lees hier meer  

 

Overdag alcohol drinken: verleidelijk maar niet verstandig 

Nu we door de coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen, is het misschien verleidelijk om al in de 

middag een alcoholisch drankje te nuttigen. Hoewel overdag drinken dezelfde (nadelige) effecten op 

het lichaam heeft als 's avonds drinken, kleven er meer nadelen aan de borrel bij daglicht. 

Lees hier meer  

 

Trimbos beantwoordt op website vragen over alcohol en corona 

Het Trimbos-instituut beantwoord  op haar website de belangrijkste vragen over drug en alcohol en 

het nieuwe coronavirus (en COVID-19), op basis van wetenschappelijke inzichten die op dit moment 

beschikbaar zijn.  

 Lees hier meer  
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Reclame voor goedkope alcohol vanwege corona onverantwoord 

Oproep STAP: Voer de door staatsecretaris Blokhuis voorgestelde wettelijke beperking van 
prijskortingsacties voor alcohol snel in. 

Lees hier meer  

 

Alcoholbeleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan beheersing zorgkosten 

De politiek moet rigoureus ingrijpen om te voorkomen dat de kosten van de gezondheidszorg in de 

komende twintig jaar verdubbelen. Die dringende oproep staat in een ambtelijke advies aan het 

kabinet, opgesteld vóór het uitbreken van de coronacrisis. 

 Lees hier meer  

 

Veel meer twintigers en dertigers omgekomen bij verkeersongelukken 

Vorig jaar zijn minder mensen in het verkeer omgekomen dan in 2018, maar onder twintigers en 

dertigers nam het aantal verkeersdoden juist met een kwart toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 

Het CBS geeft geen verklaring voor de toename van het aantal twintigers en dertigers onder de 

verkeersdoden. "Het is altijd een beetje gissen", zegt de woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, 

maar de toename kan volgens hem te maken hebben met drank- en drugsgebruik. "En met lachgas, 

dat tegenwoordig in zwang is." 

Lees hier meer 

  

'Drugshandel gaat onverminderd door ondanks coronacrisis' 

De internationale drugshandel gaat ondanks de coronacrisis gewoon door. Er is geen vermindering 

zichtbaar van de partijen die de Rotterdamse haven binnenkomen. Dat zegt de Rotterdamse 

politiechef Westerbeke in het AD. Er is zelfs al een eerste partij cocaïne aangetroffen in een lading 

medische hulpgoederen, die naar Engeland werd verscheept. "Criminelen passen zich razendsnel 

aan", zegt Westerbeke. 

Lees hier meer  

 

Enkhuizen volgt toch regio inzake sportkantines: ’Slechte score ondanks 

strengere schenktijden’ 

De gemeente Enkhuizen gaat voor sportkantines en dorpshuizen (paracommerciële rechtspersonen) 

toch dezelfde schenktijden voor alcohol hanteren als de rest van West-Friesland. Een voorstel van de 

SP en Enkhuizen Vooruit om de nu strengere tijden overeind te houden, haalde het dinsdagavond 

niet. 

Lees hier meer  
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DIMS jaarbericht: nog steeds heel veel mdma in xtc 

Xtc is nog steeds de meest aangeleverde drug bij het DIMS en de gemiddelde dosering MDMA in 

ecstasypillen is nog steeds onverminderd hoog. Dat blijkt uit het DIMS Jaarbericht 2019. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Hoe beleven inwoners van Noord-Holland Noord de coronacrisis? Wat doen 
de getroffen maatregelen met ze? En waarover maken mensen zich zorgen? 

Via een peiling waarin die en meer vragen worden gesteld, wil de GGD Hollands Noorden inzicht 

krijgen welke invloed corona heeft op het dagelijks leven van inwoners van zeventien gemeenten. De 

GGD wil ook weten of inwoners minder bewegen, minder gezond eten, meer alcohol of drugs 

gebruiken en of ze goed slapen. 

Lees hier meer of lees hier de eerste onderzoekresultaten 

 

Bij halve liter wijnflessen minder alcoholgebruik 

Drink je minder als je halve liter flessen wijn koopt? Deze vraag hebben Britse onderzoekers 

proberen te beantwoorden door 186 huishoudens te vragen hun gewone hoeveelheid wijn te kopen, 

de helft van de huishoudens in gewone flessen wijn en de andere helft in halve liter flessen. Hoeveel 

van die wijn werd vervolgens gedronken en hoe snel? De resultaten zijn online gepubliceerd door het 

tijdschrift Addiction. 

Lees hier meer  
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