
  

Leesmap juni 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 juni zijn 

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

kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Onderzoek –  Het effect van ouderlijk drinken op het alcoholgebruik van jongeren 

Het bieden van de juiste voorbeeldfunctie in het gezin is belangrijk. Onderzoekers Mahedy en collega’s 

(2018) vonden namelijk een sterk effect van het alcoholgebruik van de moeder (toen hun kinderen 12 

jaar waren) op het alcoholgebruik als hun kinderen 18 jaar zijn. Wanneer moeders meer alcohol 

drinken, is de kans groter dat hun kinderen later alcohol gebruiken, dan wanneer moeders minder 

alcohol drinken. Dit effect wordt overigens deels verklaard door de startleeftijd en deviante 

leeftijdsgenoten van de jeugdige. Een vergelijkbaar effect van het alcoholgedrag van de moeder was 

er ook voor de partner. 

       Lees hier meer 

 

Alcoholmatiging in het Preventieakkoord: een wereld te winnen  

Een interessant artikel van de onderzoekers Bovens, Garretsen en van de Mheen (2018) over de 

uitdagingen en mogelijke invloed van alcoholmatiging in het preventieakkoord. 

       Lees hier meer 

 

Van Dalen: ‘Alcoholvrij bier verlaagt bij jongeren de drempel naar alcohol 

Het gebruik van alcoholvrij bier onder jongeren verlaagt de drempel om alcohol te gebruiken. Dit 

doordat jongeren leren wennen aan de smaak, en dit lekker gaan vinden. Daarnaast wennen jongeren 

aan het idee van alcohol drinken. Daarom het advies vanuit o.a. STAP om tot 18 jaar ook geen 

alcoholvrij bier te drinken. 

       Lees hier meer 
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Meer jongeren in ziekenhuis met alcoholvergiftiging1 

Uit onderzoek van de Universiteit Twente en het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde 

(NSCK) blijkt dat (landelijk) meer jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging terecht komen.  

       Lees hier meer 

 

Nederlandse gemeenten experimenteren met IJslandse aanpak middelengebruik 

Veel aandacht is er voor het IJslandse succes: in tien jaar was IJsland veranderd van het land waar de 

jongeren veel alcohol gebruikte, naar het land waar zij dit het minst doen. Het Trimbos-instituut en NJi 

zijn daarom een leertraject gestart waarbij de komende drie jaar samen met zes gemeenten de 

IJslandse aanpak nader wordt verkend én toegepast in Nederland.  Het IJslands preventiemodel is 

vooral gericht op het bieden van alternatieven, zodat jongeren gezonde keuzes kunnen maken. 

Hieronder valt uit onze regio de  gemeente Texel.  

       Lees hier meer 

 

Werkbezoek IJsland 

In Noord-Holland Noord is er recent een werkbezoek geweest met vertegenwoordiging van de GGZ 

Noord-Holland Noord, Brijder, Ambulacezorg, ziekenhuis, GGD Hollands Noorden en 

vertegenwoordiging van het bestuur van het project. De eerste bevindingen van dit bezoek worden in 

de leesmap van juli belicht.  

 

QuickScan analyse aanbod hasj en wiet in coffeeshops 

Het Trimbos-instituut onderzocht hoeveel hasj en wiet coffeeshops gemiddeld verkopen en welke 

soorten of variëteiten dit betreft.  

       Lees hier meer 

 

Boetes bij alcoholcontroles in Julianadorp 

Handhavers van de gemeente Den-helder hebben de afgelopen maand gecontroleerd bij zowel 

horecazaken als evenementen. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd waarbij boetes zijn 

uitgedeeld. 

       Lees hier meer 

 

 

 

                                                           
1 De cijfers voor Noord-Holland Noord zijn binnenkort ook bekend. 
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Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik 

Een infosheet over het gebruik van middelen door Syrische en Eritrese vluchtelingen.  

       Lees hier meer 

 

Aankomende evenementen 2018 

• Zomersessies Trimbos   

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

• Cannabiscongres – 30 oktober, Antropia Driebergen. 
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