
  

Leesmap september 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken 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 spost@ggdhn.nl 

 

Publicaties 

Determinanten van gezondheid: Problematisch Alcoholgebruik 
Waarom drinkt iemand veel alcohol? En wat bepaalt of iemand dan te veel drinkt? Er zijn 
allerlei factoren waardoor iemand te veel gaat drinken. Zo kunnen mensen in  de omgeving 
het drinken van (veel) alcohol aanmoedigen. Maar het kan ook door veel stress komen. 
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de factoren die samenhangen 
met te veel drinken in kaart gebracht. 

Bekijk hier de factsheet 

 

NIXzonderID 
De NIXzonderID actie zal dit jaar plaatsvinden van 4 tot 18 oktober. Met de actie motiveren 
we verkopers om de ID check te doen bij jongeren die alcohol willen kopen en spreken we 
jongeren aan om hun ID te laten zien. Met het nieuwe materiaal ‘Hoe show jij je ID?’ 
verleiden we jongeren om spontaan hun ID kaart te showen. Fijn, want dan hoeven 
kassamedewerkers in de supermarkt en horecapersoneel er niet naar te vragen. Naast het 
nieuwe materiaal bevat de toolkit o.a. de postergenerator, een leeftijdschecker en diverse 
teksten en beelden om de NIXzonderID actie in uw regio te promoten.  

Naar de toolkit 

 

Nieuwe training helpt preventiewerkers kinderen en hun ouders met 

psychische problemen of verslaving ondersteunen 
Preventiewerkers willen meer handvatten om kinderen van ouders met psychische en/of 

verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en hun ouders  zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen. Er waren diverse trainingen beschikbaar voor KOPP/KOV-interventies, zoals 

de Doe-praat groep en de Jongerengroep. Maar het volgen van meerdere trainingen kost 

veel tijd, geven preventiewerkers aan. Te veel tijd. Ter vervanging heeft het Trimbos-

instituut daarom in samenwerking met KOPP/KOV-professionals en KOPP/KOV één nieuwe 

meer omvattende training ontwikkeld: de Standaard training KOPP/KOV. 

Lees hier meer 
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Nieuws 

Nieuwe NIX18 campagne ‘Wel zo sportief’ voor sportverenigingen 
De leeftijdsgrens voor alcohol in sportkantines is voor barpersoneel en vrijwilligers soms 
lastig te handhaven. Daarom gaf staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op 6 september de 
landelijke aftrap voor de campagne ‘NIX18. Wel zo sportief’. In het meest recente 
nalevingsonderzoek in Noord-Holland Noord presteerde de sportkantines aanzienlijk beter 
dan voorgaande jaren. Deze positieve ontwikkeling wil het regionale programma ‘In Control 
of Alcohol & Drugs’ graag verder stimuleren. Met die reden brengt ‘In Control’ de campagne 
extra onder de aandacht bij verenigingen en ouders in de regio. 

Lees hier meer 

 

Tijdens lockdowns veel minder kinderen met alcoholvergiftiging 
De lockdowns in de coronacrisis hebben ertoe geleid dat er fors minder kinderen in het 

ziekenhuis werden opgenomen met een alcoholvergiftiging. Tijdens de eerste lockdown, van 

16 maart tot 31 mei 2020, was de daling 70 procent. 

Lees hier meer 

 

Alcoholpoli's beducht op extra hard feesten met veel alcohol 
Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpoli van Nederland in het Reinier 

de Graaf ziekenhuis in Delft, waarschuwt tegen "extra hard feesten met veel alcohol" in de komende 

tijd, met name door minderjarigen. Die dronken tijdens de lockdowns aanzienlijk minder alcohol. 

Lees hier meer 

 

Burgemeesters: softdrugs legaliseren tegen ondermijnende criminaliteit 
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig 

burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen 

dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. 

Lees hier meer 

 

Is het drugsbeleid nog beheersbaar? 
Wetenschappers, hulpverleners, bestuurders en toezichthouders vrezen dat het huidige 

drugsbeleid onbeheersbaar is geworden. 

Bekijk hier de video 
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Alkmaarse tieners in Duitsland gepakt met 800.000 euro aan drugs 
De Duitse politie heeft dinsdag bij een grenscontrole drie tieners uit Alkmaar opgepakt 

wegens drugssmokkel. Twee jongens van 15 en 17 jaar zaten in een auto die werd bestuurd 

door een 19-jarige plaatsgenoot. In de auto vond de politie vijf pakketjes met harddrugs, 

met een straatwaarde van 800.000 euro. 

Lees hier meer 

 

Aantal dumpingen van drugsafval stijgt fors 
Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met 64 procent toegenomen ten 

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de politie vandaag in een 

halfjaarlijks rapport. In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de grootste 

stijging te zien. 

Lees hier meer 

 

'In Rotterdam en Amsterdam worden zo'n 40.000 lijntjes per dag gesnoven' 
Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen, en beschietingen. Drugsgerelateerd geweld loopt 

de spuigaten uit, vindt ook de Rotterdamse hoofdcommissaris Fred Westerbeke. Om de uit 

de hand gelopen drugscriminaliteit te bestrijden wil hij onder meer data-analisten 

aantrekken van bedrijven om tijdelijk bij de politie te werken. "Wij betalen dan de 

salariskosten, want de politie-cao is niet voldoende." 

Lees hier meer 

 

De rol van de zo-af-en-toe-een-pilletje-gebruiker in 'narcostaat' Nederland 

Een advocaat, de broer van een kroongetuige en Peter R. de Vries. Op klaarlichte dag, 

doodgeschoten op straat. Moorden die allemaal terug te voeren zijn naar de bloeiende 

handel in drugs. 

Lees hier meer 

 

Burgemeester Lieke Sievers stuurde waarschuwingsbrief naar Volendamse 

horeca voor aanvang kermisweekend 
Burgemeester Lieke Sievers stuurde voor aanvang van het kermisweekend een 

waarschuwingsbrief naar de Volendamse horeca. Bij de twintig in augustus gecontroleerde 

horeca-instellingen voldeed geen enkele inrichting aan de coronaregels en drankwetgeving. 

Lees hier meer 
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In Schagen nemen de kroegen de controles serieus. Wie geen QR-code kan 
laten zien, komt er niet in 
Het is zo ver. Na anderhalf jaar is de anderhalvemetermaatregel opgeheven. 
Horecabezoekers mogen alleen nog op vertoon van hun QR-code naar binnen. In Schagen 
gaat het er deze zaterdagavond gemoedelijk aan toe. 

Lees hier meer 

 

In Opmeer, Koggenland en Medemblik wonen stevige drinkers: negen tot tien 

procent drinkt te veel 
In Opmeer, Koggenland en Medemblik wonen de stevigste drinkers van Noord-Holland 

Noord. Waar gemiddeld zo'n zes procent van de Nederlanders 'overmatig' veel alcohol 

drinkt, is dat in deze gemeenten negen tot tien procent. Dat blijkt uit de meest recente 

Gezondheidsmonitor. 

Lees hier meer 

 

West-Friezen drinken te veel? Liza (31) dronk vijftig bier in een weekend, 

maar stopte juist met alcohol 
Ongeveer vijftig fluitjes bier dronk Liza Heijselaar (31) uit Enkhuizen in een weekend. Shotjes 

kwamen daar nog weleens bovenop. Het is een bijna een jaar geleden dat ze abrupt besloot 

alcohol in de ban te doen. „Ik kan het iedereen aanraden, want ik voel me nu veel fitter. 

Lees hier meer 

 

Gemeente, horeca en sportclubs in Hilversum gaan door met NIX18-actie. 

’Vier op de tien vierdeklassers heeft de afgelopen maand alcohol gedronken’ 
De gemeente Hilversum gaat door met de actie tegen het verkopen van alcohol aan 

jongeren van onder de achttien in horecagelegenheden en sportkantines. 

Lees hier meer 

 

Preventie drank, tabak en drugs: Alkmaar onderzoekt het spectaculaire 

’IJslands model’, met aanpak via scholen en groepen ouders 
Ouders moeten geregeld bij elkaar komen om de preventie van het gebruik van alcohol, 

drugs en tabak door hun kinderen te voorkomen. Dat kan via de scholen. Die aanpak heeft in 

IJsland spectaculaire resultaten gehad. Introductie van dat ’IJslandse model’ wordt nu ook in 

Alkmaar onderzocht. 

Lees hier meer 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210926_42733428
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210917_55225699
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Beemster jongeren voelen zich opgejaagd door boa’s: ’Ze hebben het echt op 
ons gemunt’ 
Opgejaagd door boa’s. Jongeren in Middenbeemster zeggen dat ze lastiggevallen worden 
door medewerkers van de afdeling handhaving. „We kunnen nergens meer rustig staan.” De 
handhavers zelf doen gewoon hun werk, zeggen ze in een reactie op de beschuldigingen van 
zeven tieners en enkele ouders. 

Lees hier meer 

 

MDL-artsen: er moet meer aan alcoholpreventie worden gedaan 
85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan 

signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten. Een 

op de drie MDL-artsen ziet dagelijks patiënten waarbij alcoholgebruik heeft bijgedragen aan 

de ziekte of aandoening, zo blijkt uit een peiling waar 71 MDL-artsen in het hele land aan 

meededen. Samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) pleiten de artsen voor meer 

en betere opvang- en hulpprogramma’s voor mensen die willen minderen of stoppen met 

drinken. 

Lees hier meer 

 

Recordaantal drugsuithalers in Rotterdamse haven, OM wil snel nieuwe wet 
Het Openbaar Ministerie maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal 'uithalers' in 

de Rotterdamse haven. Dat zijn vaak jonge criminelen die het haventerrein op gaan om 

drugs uit zeecontainers te halen. Het OM noemt de huidige situatie 'onbeheersbaar', en wil 

dat de Eerste Kamer vaart maakt met het behandelen van een nieuwe wet die bestraffen 

makkelijker maakt. 

Lees hier meer 

 

Extreme ontgroeningen: 'Wel verandering, maar niet uit te bannen' 
Een ouderejaars die op het hoofd van een eerstejaars ging staan, een in brand gestoken 

student, iemand die in een coma terechtkwam, een sterfgeval door alcoholvergiftiging. De 

lijst met uit de hand gelopen ontgroeningen is lang en gaat ver terug in de tijd. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Middelengebruik onder jongeren in residentiële jeugdzorg hoog: verbetering 

middelenpreventie en -beleid nodig 
Hoewel het gebruik van alcohol en tabak onder jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJZ) 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210927_8361566
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sinds 2008 gedaald is, roken deze jongeren nog altijd aanzienlijk meer dan hun 

leeftijdsgenoten in het regulier voortgezet onderwijs. Ook het drugsgebruik ligt onder 

jongeren in de RJZ hoger. Dit blijkt uit de resultaten van ons landelijke EXPLORE-onderzoek 

naar preventie en gebruik van middelen in de RJZ. 

Lees hier meer  

 

Passende preventieprogramma's mentale gezondheid nodig voor cluster 4- en 

praktijkonderwijs 
Voor het eerst zijn er landelijke cijfers bekendgemaakt over de mentale gezondheid van 

leerlingen in cluster 4- en praktijkonderwijs. Cluster 4-leerlingen (leerlingen met psychische- 

en/of gedragsproblemen) geven gemiddeld een lager cijfer voor hun leven dan leerlingen in 

het praktijkonderwijs en vmbo-b. Ook ervaren zij meer druk door schoolwerk en minder 

steun dan hun leeftijdsgenoten in de andere onderwijstypen. 

Bekijk hier het onderzoek 

 

Alcoholgebruik tijdens adolescentie vergroot risico op borstkanker 
Hoe meer alcohol je drinkt gedurende je hele leven, hoe groter het risico op borstkanker. 

Dat geldt vooral voor postmenopauzale vrouwen. Met name het alcoholgebruik tijdens de 

adolescentie beïnvloedt het risico. Dat blijkt uit een studie verschenen in The British Journal 

of Cancer. 

Lees hier meer 
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