
  

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

Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische 
problemen of verslaving, en hun ouders 
In Nederland hebben gemiddeld 5 kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of 
verslavingsproblemen (KOPP/KOV). Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen 
vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Wij ontwikkelden een reeks nieuwe 
informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te 
openen. 

Lees hier meer  

 

Lachgasmaterialen herzien: geen onschuldig middel 
Lachgas is geen onschuldig middel en er bestaat geen veilige onder- of bovengrens voor gebruik. Dat 
is de boodschap die duidelijker naar voren komt in de herziene voorlichtingsmaterialen van het 
Trimbos-instituut. Na het eind vorig jaar verschenen CAM-rapport over de risico’s van lachgas is 
steeds meer bekend over de risico’s van het middel op korte en langere termijn. De verschillende 
voorlichtingsmaterialen en interventies – zoals de handreiking voor gemeenten - zijn hier nu 
grotendeels op aangepast. Alle materialen zijn gratis te downloaden. 

Lees hier meer 

 

Jeugdmonitor 
In het najaar van 2019 is door GGD Hollands Noorden voor de 7e keer de Gezondheidsmonitor Jeugd 
(voorheen Emovo) uitgevoerd onder 2e en 4e klassers van scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in 
Noord-Holland-Noord (NHN). De resultaten zijn verwerkt tot gemeente- en (sub)regiorapporten en 
schoolrapporten. De gemeente- en (sub)regiorapporten zijn vanaf vandaag te vinden 
op www.gezondnhn.nl onder publicaties. 

Bekijk hier de gemeenterapporten 
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Nieuws 

Landelijke campagne voor bewustwording: alcoholgebruik in bijzijn van 
kinderen 

"Zien drinken, doet drinken", met deze boodschap start volgende week de campagne van Alliantie 
Alcoholgebruik Nederland om volwassenen bewust te maken van hun voorbeeldfunctie en de 
invloed die zij kunnen hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. 

 
Lees hier meer 

 
Edam-Volendam laat jongeren gamen om drank- en drugsgebruik tegen te 
gaan 

Deze winter mogen vijfhonderd jongeren op kosten van de gemeente Edam-Volendam gaan gamen 
in de H20 Esports Campus in Purmerend. Dat is een onderdeel van het LEF-programma van Edam-
Volendam, bedoeld om drank en drugsgebruik onder jongeren van 14 tot 18 jaar terug te dringen. 
LEF wil de jeugd op vrijdag- en zaterdagavond een alternatief bieden voor feestjes thuis en drank- en 
drugsgebruik. 

 
Lees hier meer 

 

Blowverbod op straat vanaf 20.00 uur kan toch 
Het is wel degelijk mogelijk om het bezit en gebruik van softdrugs op straat na 20.00 uur te 
verbieden. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat het een misverstand is dat zo'n 
blowverbod niet kan vanwege het Nederlandse gedoogbeleid. 

 
Lees hier meer 
 

 

Omzet horeca daalt door bezorgen en afhalen minder dan bij eerste 
lockdown 
De omzet in de horeca is in de eerste week van de nieuwe sluiting minder hard gedaald dan tijdens 
de eerste horecasluiting in maart. Dat blijkt uit pinomzetcijfers van ING. 
 

 Lees hier meer  
 

Kabinet wil horeca volledig sluiten en drankverkoop in de avond verbieden 
Het kabinet gaat 13 oktober besluiten om de horeca weer helemaal te sluiten in de strijd tegen het 
coronavirus. Ingewijden bevestigen dat het kabinet dat vrijwel zeker zal bekendmaken op de 
persconferentie die voor 19.00 uur staat gepland. Ook de verkoop van alcohol door winkels, zowel 
fysiek als online, wordt in de avonduren verboden. De extra beperkingen zouden twee weken 
moeten gaan gelden. 

Lees hier meer 
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Grote meerderheid onder West-Friezen voor vroege sluiting supermarkten: 
’Geen gezeur of agressie meer’ 
89 procent van de respondenten op een stelling van het Noord-Hollands Dagblad liet deze week 
weten het eens te zijn met het sluiten van alle supermarkten om 20 uur. Veiliger voor het personeel 
en duidelijkheid voor klant. 

Lees hier meer 

 

Geregistreerde alcohol- en drugsoverlast neemt toe, geregistreerde openbare 
dronkenschap neemt af 
De overlast in verband met alcohol en drugs neemt de laatste 6 jaar toe: in 2014 ging het om 25.163 
gevallen, in 2019 om 40.154 gevallen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het gaat om elke vorm van 
overlast gerelateerd aan harddrugs, softdrugs en alcohol. 

Lees hier meer  

 

Politie Schagen heeft het druk met drugsgebruikers op de weg: vier 
aanhoudingen in twee dagen 
De politie in Schagen heeft het druk met bestuurders die onder invloed van drugs rijden. Woensdag 
werden drie automobilisten betrapt op die overtreding. Donderdag hielden agenten een vierde 
bestuurder aan die drugs op had. 

Lees hier meer  

 
Bijna vijfduizend xtc-pillen aangetroffen in woning Oudkarspel, man 
aangehouden 
In de woning aan de Provincialeweg van een dertigjarige man uit Oudkarspel heeft de politie 
vrijdagmiddag 4763 xtc-pillen aangetroffen. De bewoner is aangehouden. 

Lees hier meer  

 

Onderzoek 

Studie LUMC en CHDR naar nut cannabis bij chronische zenuwpijn 
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat met het Centre for Human Drug Research 
(CHDR) onderzoeken of cannabis zenuwpijn verlicht. Het ministerie voor volksgezondheid, welzijn en 
sport (VWS) heeft hiervoor 1,9 miljoen euro onderzoeksgeld beschikbaar gesteld. 
 

Lees hier meer  

Alcoholgebruik belangrijkste risicofactor ziektelast bij 25-49 jarigen 
Vandaag publiceerde het gerenommeerde tijdschrift The Lancet een artikel over de ziektelast als 
gevolg van 87 risicofactoren in 204 landen en gebieden. Het gaat om een analyse van de data uit de 
Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study uit 2019. Uit de nieuwe studie blijkt dat 
alcoholgebruik in 2019, net als 30 jaar eerder, de belangrijkste risicofactor was voor ziektelast bij 
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mensen tussen 25 en 49 jaar. 6,3% van de DALY's (Disability Adjusted Life Years) is eraan toe te 
schrijven. 

Lees hier meer  

 

Alcoholgebruik en roken verhogen het risico op uitgezaaide kanker zonder 
bron 
In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 1.300 patiënten (2018) de diagnose 'primaire tumor onbekend'. 
Deze diagnose staat ook bekend als CUP (carcinoma of unknown primary). Bij CUP is er sprake is van 
een uitgezaaide kanker, zonder dat de bron (de primaire tumor) bekend is of gevonden kan worden 
ten tijde van het leven van de patiënt. Een recent artikel in het International Journal of Cancer geeft 
de resultaten van een nieuwe Nederlandse studie van de Universiteit van Maastricht naar 
alcoholgebruik, roken en CUP-risico's. 

Lees hier meer 

 
Blog 

Zet meer in op voorlichting en campagnes, hoort Laura Nijkamp regelmatig 
als het gaat om lachgasproblematiek. Er zijn effectievere methoden, betoogt 
ze. En daar wordt al volop op ingezet. 
Zowel in mijn werk als privé gaat het regelmatig over lachgas. Steevast komt terug dat ‘men’ vindt 
dat er te weinig gebeurt en dat we moeten inzetten op voorlichting en campagnes. Adviezen die uit 
zorg om het onderwerp worden geuit. Ik begrijp ze, want ik begrijp de zorgen die er zijn. En ik deel 
deze zorgen. Echter, er gebeurt al heel veel op dit onderwerp. Alleen dat zie je bewust niet op een 
poster in een bushokje of in een campagnespotje op televisie. 

Lees hier meer 

 

Colofon 
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