
  

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

Cocaïne: wie gebruikt het en waarom? 
Cocaïne is al jaren één van de meest gebruikte illegale middelen in Nederland. Gebruik van 

cocaïne brengt risico’s met zich mee voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de 

gebruiker. Een goed beeld van doelgroepen is een belangrijke voorwaarde voor het slagen 

van preventieve interventies. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over gebruikers van 

cocaïne.  

Lees het rapport hier 
 

 
Lachgas: Van zorgen naar acties 
Een handreiking voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals in de aanpak van 

de verkoop en het gebruik van lachgas 

Download hier de handreiking 

 

Monitor Drugsincidenten 
De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in 

drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens 

verzameld door ambulancediensten, ziekenhuizen en forensisch artsen in acht regio’s in 

Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties. 

Download hier de factsheet 

 

Middelengebruik MBO-HBO: Minder gebruik tabak en drugs, meer lachgas 

Vergeleken met 2017 zijn in 2019 MBO- en HBO-studenten van 16 tot en met 18 jaar minder 

gaan roken. Wel roken MBO-studenten vaker dan HBO-studenten. Het gebruik van lachgas 

nam in deze periode toe; waarbij geen verschillen tussen schooltypes zijn gevonden. Dit 

blijkt uit de middelenmonitor MBO-HBO. 

Download hier de factsheet 
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Ouders over het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en de e-sigaret door 
jongeren 

Deze week verscheen een factsheet van het Trimbos-instituut met de resultaten van een 
landelijk onderzoek naar de opvattingen van ouders over het gebruik van tabak, alcohol, 
cannabis en de e-sigaret door jongeren en de opvoedstrategieën die zij daarbij als ouder 
hanteren. 

Lees hier meer 

 

Trends in emotioneel welbevinden van jongeren 
Deze factsheet beschrijft recente trends in emotioneel welbevinden bij jongeren in 

Nederland, en de mate waarin mogelijke veranderingen in schooldruk en sociale relaties met 

ouders en leeftijdgenoten hierin een rol spelen. 

 Download hier de factsheet  

 

Nieuws 

In januari weer IkPas actie 
Begin volgend jaar gaat IkPas weer van start. Nieuw is dat de actie in januari wordt 

gehouden in plaats van in maart. Hiermee sluit IkPas aan bij de Britse Dry January. 

Lees hier meer 

 

'Dranquilo'-campagne om drinkgewoontes te doorbreken 

Voor het eerst sinds de jaren 90 begint de overheid een campagne om bewuster om te gaan 
met alcohol en drinkgewoontes te doorbreken. Met de 'Dranquilo'-campagne wil 
staatssecretaris Blokhuis laten zien dat geen of minder alcohol drinken heel normaal is en 
dat iemand niet buiten de groep valt als hij niet meedrinkt. 

Lees hier meer  

 

Vraagtekens bij publiekscampagne over alcohol 
Naar aanleiding van de overheidscampagne Dranquilo besteedt de NRC uitgebreid aandacht 

aan de effectiviteit van publiekscampagnes over alcohol aan de hand van enkele vragen, 

gesteld aan Bas van den Putte van de Universiteit van Amsterdam, Ninette van Hasselt van 

het Trimbos-instituut en Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. 

Lees hier meer 
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Vomar wil zo snel mogelijk af van alcoholverbod in supermarkten 
De Noord-Hollandse supermarktketen Vomar Voordeelmarkt wil dat het zo snel mogelijk 

afgelopen is met het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur in supermarkten. 

Algemeen directeur Aart van Haren ziet geen enkel voordeel in de maatregel en denkt dat hij 

juist averechts werkt. "Het helpt in ieder geval niet bij het spreiden van winkelend publiek." 

Lees hier meer 

 

Groot drugsnetwerk opgerold in Noord-Holland: recordhoeveelheid ketamine 

gevonden 
In een jaren durend onderzoek naar een enorm drugsnetwerk in Noord-Holland heeft de 

politie ruim een maand geleden een recordhoeveelheid ketamine in beslag genomen. Er zijn 

in totaal elf mensen aangehouden, onder wie twee Hoofddorpers die ervan worden 

verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie.   

Lees hier meer 

 

'Er wordt veel meer coke gesmokkeld in haven Rotterdam dan politiek beseft' 
De hoeveelheid cocaïne die elk jaar in de Rotterdamse haven in beslag wordt genomen is in 

drie jaar vertienvoudigd: van ongeveer 4000 naar dit jaar al bijna 40.000 kilogram. Toch 

wordt nog veel meer coke niet gepakt. Zoveel zelfs dat de in beslag genomen partijen geen 

enkele invloed op de straatprijs hebben. 

Lees hier meer 

 

Gebruik cannabis, mdma, heroïne en cocaïne levert geen lange dopingstraf 

meer op 
Voor vier Nederlandse sporters met een dopingschorsing kan 2021 een mooi jaar worden. Zij 

kunnen een herziening aanvragen van hun zaak vanwege aanpassingen aan de 

internationale dopinglijst. 

Lees hier meer 

 

Drastische daling van aantal minderjarigen met alcohol- of drugsvergiftiging 

in West-Friesland 
Het aantal minderjarigen met een alcohol- of drugsvergiftiging in West-Friesland is dit jaar 

drastisch gedaald ten opzichte van 2019. De coronamaatregelen spelen vermoedelijk een rol 

bij deze daling. 

Lees hier meer 
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Trimbos waarschuwt voor vervuilde hasj en wiet 
Het Trimbos-instituut waarschuwt voor vervuilde hasj en wiet. De geconstateerde vervuiling 

kan in hoge doseringen levensgevaarlijk zijn, meldt het instituut vrijdag op zijn website. 

Lees hier meer  

 

’Mijn moeder had beter niet zwanger kunnen worden’; alcohol syndroom 

treft jaarlijks 500 kinderen 
Vanwege alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zijn de hersenen van Mario Groeneweg 

(24) en Iwan Baars (43) beschadigd. Gevolg is het Foetaal Alcohol Spectrum Disorder, 

oftewel FASD. ’Als verslaafde baby kon ik niet ontspannen. Ik lag zo stijf als een plank.’ Ruim 

1 procent van de in Nederland geboren kinderen heeft FASD.  

Lees hier meer 

 

Woningsluitingen na drugsvondst: burgemeesters treden steeds strenger op 

tegen drugscriminaliteit, hoe werkt dit in de praktijk? ’Vaker in sociale 

huurwoningen’ 
Het staat regelmatig in de krant: dat er ergens in de regio een woning gesloten is op last van 

de burgemeester omdat er een hennepplantage of harddrugs is aangetroffen. Hoe werkt de 

strijd tegen drugscriminaliteit in de praktijk? 

Lees hier meer  

 

Bussum heeft regionale primeur met ’straatsjablonen’: Afbeeldingen in de 

openbare ruimte moeten jongeren prikkelen om na te denken over de 

gevaren van drugshandel 
De straatsjablonen, die dinsdag op een tiental plekken in Bussum zijn aangebracht, moeten 

met name jongeren aan het denken zetten. Het Gooise dorp is de eerste plaats in het Gooi 

en de Vechtstreek waar ze zijn toegepast. Het is de bedoeling dat de straatsjablonen ook op 

andere plekken in de regio worden gebruikt, mits daarvoor een directe aanleiding (zoals de 

aanhouding van dinsdagochtend) is. 

Lees hier meer 

 

ChristenUnie wil radicaal andere koers in drugsbeleid 
De ChristenUnie heeft een actieplan opgesteld richting een drugsvrije samenleving. Volgens 

de partij is het tijd om de bijl te zetten in de "onaantastbare status van drugs in onze 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201218_55458580
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201209_85955409
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201229_27480312
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201209_56567941


samenleving". In het plan staan 34 voorstellen om het gebruik van drugs en daarmee 

gepaarde criminaliteit terug te dringen. 

Lees hier meer 

 

Tweede Kamer stemt in met nieuwe Alcoholwet 
De Tweede Kamer heeft vanmiddag met algemene stemmen het voorstel van 

staatssecretaris Paul Blokhuis aangenomen om de Drank- en Horecawet te wijzigen. Ook 

heeft de meerderheid van de Kamerleden ingestemd met 8 amendementen op het voorstel. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Middelengebruik gedaald in praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs 
Het gebruik van tabak, alcohol en cannabis is onder leerlingen in het praktijkonderwijs en 

cluster 4- scholen (voor jongeren met psychische- en/of gedragsproblemen) sinds 2008 

gedaald, blijkt uit het landelijke EXPLORE-onderzoek.  

Lees hier meer 

 
“Geef prioriteit aan handhaving leeftijdsgrens in horeca” 
Afgelopen maand verscheen in de Journal of Studies on Alcohol and Drugs een artikel van 

onder anderen Ruud Roodbeen van Tranzo (Universiteit Tilburg) over de handhaving van de 

alcoholleeftijdsgrens en welke prioriteit daarbij het beste gesteld kan worden. 

Lees hier meer 
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