
 

Leesmap oktober 2017 

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

drugs gedeeld. 

 

Infosheet voor professionals: opvoeding en uitgaan 

De infosheet is ontwikkeld door Trimbos-instituut voor professionals. De achterliggende gedachte is dat 

wanneer ouders ondersteuning krijgen in de fase dat hun kinderen uitgaan, gezorgd kan worden dat 

hun kinderen veiligere en gezondere keuzes maken. Voor professionals is het belangrijk dat zij aan 

ouders meegeven dat ouders vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden om het uitgaansgedrag 

en middelengebruik te beïnvloeden. In de infosheet staan vervolgens effectieve elementen, zoals een 

autoritatieve opvoedstijl die ouders kunnen inzetten. 

       Lees hier meer 

 

Strengere tabakswetgeving verbetert gezondheid kinderen flink 

Uit onderzoek is gebleken dat landen die het roken verbieden in de werkplaatsen en openbare 

gelegenheden, voordelen merken voor de gezondheid van kinderen. Wat zijn deze voordelen? Het 

aantal vroeggeboortes nam gemiddeld met 3,7 procent af, de opname voor astma met 9,8 procent, het 

ziekenhuis aanwezigheid voor longwegen infecties met 3,4 procent en de opnames vanwege lagere 

luchtweginfecties met 18,5 procent. Op basis van de cijfers geven de onderzoekers geen uitsluitsel over 

een effect op perinatale sterfte. Deze verbanden leken sterker als landen de rookvrij wetten volledig 

implementeren in plaats van gedeeltelijk. 

       Lees hier meer 

 

Trimbos waarschuwt voor gevolgen blurring 

In de leesmap van september 2017 (klik hier) is naar voren gekomen dat gezondheidsorganisaties 

bezorgd zijn over de verruiming Drank- en Horecawet. De verruiming van het aantal verkooppunten en 

het normaliseren alcoholische dranken is immers niet positief voor de volksgezondheid. Vandaar dat 

het Trimbos-instituut nogmaals benadrukt dat alcohol geen gewoon consumentenproduct is, maar een 

schadelijk product met grote gezondheidsrisico’s voor de maatschappij.  

       Lees hier meer 

 

Onderzoek: Kennis, attitude en verwachting van jonge kinderen betreffende alcohol1 

Het onderzoek van Jones en Gordon (2017) belicht dat kinderen al op een jonge leeftijd weten wat 

alcohol is en ook al enige kennis hebben van de effecten. Dit komt door het observeren van het gedrag 

van volwassenen en de blootstelling via de media (alcoholreclame). Daarnaast komt naar voren dat de 

                                                           
1 Jones & Gordon, 2017 

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1509
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/-strengere-tabakswetgeving-verbetert-gezondheid-kinderen-flink.htm
http://docs.wixstatic.com/ugd/932763_4d73dbb12e824b00b0c2a9b987dfdb61.pdf
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2539


 
houding van kinderen positiever wordt als de leeftijd toeneemt. Kinderen hebben zowel positieve en 

negatieve verwachtingen over alcohol.  

Dit onderzoek laat onder andere zien dat interventies ingezet kunnen worden op dat ouders bewust zijn 

van eigen alcoholgebruik en ook voordat jongeren beginnen met drinken. Daarnaast is het belangrijk 

dat bij voorlichting ingezet wordt op het verlagen van de positieve verwachting, in plaats van vergroten 

van de negatieve verwachting. 

       Lees hier meer 
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