
  

Leesmap juli 2018 

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

gedeeld. In deze leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in juli zijn 

gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Dan 

kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Problematisch cannabisgebruik: cijfers en preventie 

Met de factsheets ‘Riskant cannabisgebruik in Nederland’ en ‘Cannabispreventie’ zijn de recente cijfers 

gebundeld en worden denkrichtingen geschetst voor gerichte preventie van cannabisgebruik.  

       Lees hier meer 

 

Expertisecentrum Alcohol 

De website van het expertisecentrum alcohol is online. Op deze website wordt actuele onderbouwde 

kennis over alcohol en alcoholpreventie gebundeld. De website is bedoeld voor beleidsmedewerkers, 

uitvoerende professionals en onderzoekers. Neem zeker een kijkje op de website. 

       Ga naar de website 

 

Interessant: Onder de 18 ook geen alcoholvrij biertje op Schiermonnikoog 

Jongeren onder de 18 jaar kunnen in de supermarkt op Schiermonnikoog geen alcoholvrij bier halen, 

de enige supermarkt van het eiland stopt namelijk met het verkoop aan 18 minners. 

       Lees hier meer 

 

KHN juicht gebruik blaastesten op zomerfeesten toe 

KHN juicht het toe als organisaties blaastesten inzetten om ervoor te zorgen dat minderjarigen geen 

alcohol drinken. 

       Lees hier meer 
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Naleving leeftijdsgrens 18 jaar in de regio Noord-Holland Noord relatief goed 

Bij het vergelijken van het nalevingsonderzoek 2017 met de andere regio’s, blijkt dat het 

nalevingspercentage in Noord-Holland Noord relatief het beste was. In onze regio bleek in iets meer 

dan de helft de verstrekkers de leeftijdsgrens na te leven. Dit was in de andere regio’s lager. 

       Lees hier meer 

       Bekijk hier het nalevingsonderzoek Noord-Holland Noord 2017  

 

Meer voorlichting over risico’s lachgas 

Het Trimbos-instituut heeft materalen ontwikkeld voor gemeenten, ouders, uitgaanders en 

leerkrachten over het voorkomen van het gebruik lachgas en het bijstellen van het positieve imago.  

       Lees hier meer 

 

App Red Alert 

Met de (gratis) Red Alert app ben je deze zomer direct op de hoogte brengt van gevaarlijke drugs die 

in omloop zijn. 

       Lees hier meer 

 

Volg ‘In Control of Alcohol & Drugs’ vanaf nu op Instagram! 

       Bekijk hier 

 

Aankomende evenementen 2018 

• Zomersessies Trimbos   

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

• Cannabiscongres – 30 oktober, Antropia Driebergen. 
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