
  

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

Grootste deel afspraken Nationaal Preventieakkoord in uitvoering 
De meer dan 70 partijen die eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) hebben afgesloten, zijn in 

2019 met het overgrote deel van de afspraken aan de slag gegaan. Binnen alle drie de deelakkoorden is 

het grootste gedeelte van de afspraken in 2019 in uitvoering (62% voor roken, 80% voor overgewicht en 

65% voor problematisch alcoholgebruik). Dat concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu  in de eerste voortgangsrapportage over het NPA. 

Lees hier meer 

Download hier de voortgangsrapportage en de voortgangsbrief voor de Tweede Kamer  

 

Gerichter beleid nodig op roken en alcoholgebruik Nederlandse scholieren 
De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren is gestagneerd. Wat opvalt zijn de grote 

regionale verschillen in gebruik van alcohol en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken. Dit blijkt 

uit twee verschillende onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD’en en het RIVM. De onderzoeken 

benadrukken het belang van aanvullende maatregelen om de ambitieuze doelstellingen uit het 

Nationaal Preventieakkoord te realiseren: geen tabak- en alcoholgebruik onder de 18 jaar, met voor 

tabak als ‘deadline’ 2040. 

Lees hier meer 

Bekijk de resultaten van de Jeugdmonitor en de resultaten van het peilstation onderzoek 

 

‘In Control’ nieuwsflits sportverenigingen  

Naar aanleiding van de resultaten in het nalevingsonderzoek van 2019 heeft 'In Control' een nieuwsbrief 

gemaakt om sportverenigingen in onze regio te complementeren en daarnaast diverse tools aan te 

bieden om ook na de zomer weer verder voortvarend aan de slag te gaan met alcoholbeleid in de 

kantines en NIX18. De nieuwsflits wordt in juli verspreid onder sportverenigingen in de regio.  

Bekijk hier de nieuwsflits 

 

mailto:spost@ggdhn.nl
https://www.rivm.nl/nieuws/grootste-deel-afspraken-nationaal-preventieakkoord-in-uitvoering
https://www.rivm.nl/publicaties/voortgangsrapportage-nationaal-preventieakkoord-2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z11833&did=2020D25402
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/gerichter-beleid-nodig-op-roken-en-alcoholgebruik-nederlandse-scholieren/
https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50077NED/table?ts=1593603997182
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/scholieren-roken-drinken-en-blowen-nog-even-vaak-als-in-2017
https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_e2f9859b597d4d02aeafda9eb82b46d6.pdf


Rapport WHO Europa over alcoholprijsbeleid 
Het verhogen van de prijzen die consumenten voor alcoholhoudende dranken moeten betalen, is een 

van de meest effectieve beleidsinstrumenten om alcoholgebruik en de daarmee samenhangende schade 

te verminderen. Dat is een van de conclusies van een rapport over alcoholprijsbeleid dat WHO Europa 

vandaag publiceerde. 

Lees hier meer 

 

De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op cannabisgebruik 
Peilingen op sociale media wekten de indruk dat er in bepaalde groepen meer en/of vaker cannabis 

gebruikt zou worden sinds de ingang van de coronamaatregelen. Naar aanleiding hiervan hebben wij 

een korte 'Cannabis en corona'-vragenlijst uitgezet waarmee wij onder meer in kaart hebben gebracht of 

er veranderingen zijn opgetreden in het gebruik van hasj en wiet vier tot zes weken nadat de 

coronamaatregelen zijn ingevoerd.  

Download hier de factsheet 

 

Verkenning effectief alcoholbeleid in het hoger onderwijs  
Hoe kan effectief alcoholbeleid in het hoger onderwijs eruitzien en hoe kan het geïmplementeerd 
worden? Van universiteiten en hogescholen wordt sinds het preventieakkoord verwacht dat zij de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen alcoholbeleid. Dit rapport biedt ondersteuning bij het 
opstellen en implementeren van een alcoholbeleid voor het hoger onderwijs.  

Download hier het rapport 

 

Zien drinken doet drinken? Een update! 
Trimbos heeft op basis van nieuwe kennis de facsheet: zien drinken doet drinken geupdate. Deze 

behandeld de invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en 

gebruik van alcohol door jongeren 

Download hier de facsheet 

 

Online zomersessie 'Lachgas: hoe bereik je de gebruiker'  
Begin juni verzorgde Trimbos een online kennissessie over lachgas. Lachgasgebruik brengt op 

gemeentelijk niveau de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe beperk je de beschikbaarheid? En hoe 

bereik je gebruikers met oog voor cultuur en omgeving? Laura Nijkamp, Daniëlle Ketelaars (Novadic-

Kentron) en Ricardo Danning (Jongerenwerk op Zuid) gaven een presentatie. 

Kijk hier de livestream terug  (onderaan de pagina)  

 

 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/06/new-who-report-on-alcohol-pricing-europe-ignores-cost-effective-ways-to-lower-health-risks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1782-de-impact-van-covid-19-en-de-coronamaatregelen-op-cannabisgebruik?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_2012&utm_content=publicaties&utm_term=drugs
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1782-de-impact-van-covid-19-en-de-coronamaatregelen-op-cannabisgebruik?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_2012&utm_content=publicaties&utm_term=drugs
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1761-verkenning-effectief-alcoholbeleid-op-het-hoger-onderwijs?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_2012&utm_content=publicaties&utm_term=alcohol
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1600-zien-drinken-doet-drinken
https://www.trimbos.nl/kennis/drugs/lachgas


Nieuws 

Als je als drugsdealer in Den Helder voor de tweede keer wordt betrapt, krijg 

je met de burgemeester te maken 
Als je als drugsdealer in Den Helder voor de tweede keer wordt betrapt, dan krijg je voortaan met de 

burgemeester te maken. Die legt dan een dwangsom op en de kosten kunnen oplopen van 5.000 tot 

20.000 euro. 

Lees hier meer 

 

Het Alkmaarse park van dreunen, drugs en drollen. Bolwerk glijdt af, tachtig 

omwonenden worden tot diep in de nacht wakker gehouden 
Urine in de voortuin. Mensenpoep. Coke op het bankje voor de deur. Graffiti op de muren. Een walm 

alcohol. Blikken bier en flessen met drank die niet meer in de prullenbakken passen. En vooral dat 

aanhoudende hakkende gedreun van beatboxen tot diep in de nacht. 

Lees hier meer 

 

Grote inval bij drugslab in Westzaan, zeker 600.000 pillen en 100 kilo MDMA 

aangetroffen 
De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Rak in Westzaan. In het 

pand werd een drugslab met 600.000 XTC-pillen, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen 

voor het produceren van synthetische drugs aangetroffen. Twee verdachten, een 24-jarige en 50-jarige 

man uit Amsterdam, werden aangehouden. 

Lees hier meer 

 

Driemaal betrapt: politie Schagen houdt in één ochtenddienst meerdere 

bestuurders aan die onder invloed van drugs zijn 
De politie Schagen heeft in één ochtend drie bestuurders aangehouden die onder invloed van drugs 

waren. 

Lees hier meer 

 

Onrust, vechtpartijen en ander geweld op het strand in Castricum: ’Jongeren 

zoeken een uitlaatklep, het strand is de ultieme vrijheid’ 
Kustplaatsen zuchten onder toenemende onrust, vechtpartijen en jeugdgeweld. Ook in Castricum 

trekken jongeren naar het strand nu de kroegen gesloten zijn en een vakantie naar Zuid-Europa er niet in 

zit. 

Lees hier meer 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200622_89957870/als-je-als-drugsdealer-in-den-helder-voor-de-tweede-keer-wordt-betrapt-krijg-je-met-de-burgemeester-te-maken-en-dat-kost-je-dan-tot-20-000-euro
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200611_29664404/het-alkmaarse-park-van-dreunen-drugs-en-drollen-bolwerk-glijdt-af-tachtig-omwonenden-worden-tot-diep-in-de-nacht-wakker-gehouden
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200701_34755266/grote-inval-bij-drugslab-in-westzaan-zeker-600-000-pillen-en-100-kilo-mdma-aangetroffen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200610_51474131/driemaal-betrapt-politie-schagen-houdt-in-een-ochtenddienst-meerdere-bestuurders-aan-die-onder-invloed-van-drugs-zijn
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200626_57819296/onrust-vechtpartijen-en-ander-geweld-op-het-strand-in-castricum-jongeren-zoeken-een-uitlaatklep-het-strand-is-de-ultieme-vrijheid


Bierbrouwers starten na zware maanden productie weer op 
Nederlanders geven sinds de start van de coronacrisis minder geld uit aan bier. In maart daalde de 

verkoop van brouwers met 36 procent, in april met 32 procent en in mei nog met 7 procent. Uit cijfers 

van de Nederlandse Brouwers blijkt dat er weliswaar meer bier in supermarkten en slijterijen wordt 

gekocht voor thuisgebruik, maar dat het verlies in omzet van de horeca bij lange na niet wordt 

goedgemaakt. 

Lees hier meer 

 

Nederland internationaal onder vuur om drugshandel per post 
De handel per post in harddrugs groeit en bezorgt Nederland internationaal een steeds slechter imago. 

Nederlandse dealers versturen maandelijks naar schatting 9.000 postpakketten met daarin coke, xtc, 

speed of crystal meth met name naar het buitenland. Dit zeggen politie en justitie tegen NRC.  

Lees hier meer 

 

'Alcoholvrij' bier is soms niet echt vrij van alcohol 
Bieren met het label ‘alcoholvrij’, ‘alkoholfrei’ of ‘non alcoholic’ bevatten soms toch alcohol. Het 

Voedingscentrum signaleerde dit toen het de etiketten van een aantal bieren analyseerde. Sommige 

geïmporteerde bieren bevatten meer alcohol dan volgens de Nederlandse wet is toegestaan onder de 

benaming 'alcoholvrij'. 

Lees hier meer 

 

Auto dé plek om te trippen op een ballonnetje lachgas, verkoop stijgt in 

coronatijd 
De auto is voor jongeren dé plek om te trippen op een ballonnetje lachgas. Dat blijkt uit onderzoek van 

TeamAlert, belangenorganisatie voor jongeren. Extra verontrustend is de gestegen verkoop van lachgas 

in de coronaperiode. 

Lees hier meer 

 

Wetsvoorstel lachgasverbod maakt einde aan lachgas in gasflessen voor 

consumenten 
Aan lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen komt voor consumenten een einde. Dat 

komt naar voren in het voorstel voor het lachgasverbod, dat Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en 

minister Grapperhaus (J&V) vandaag in consultatie brengen. 

Lees hier meer 

 

 

https://nos.nl/artikel/2337285-bierbrouwers-starten-na-zware-maanden-productie-weer-op.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/29/nederland-internationaal-onder-vuur-om-drugshandel-per-post-a4004476
https://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/alcoholvrij-bier-is-soms-niet-echt-alcoholvrij-.aspx
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200609_7067090/auto-de-plek-om-te-trippen-op-een-ballonnetje-lachgas-verkoop-stijgt-in-coronatijd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/12/wetsvoorstel-lachgasverbod-maakt-einde-aan-lachgas-in-gasflessen-voor-consumenten


Reclame voor Hollandse jenever op kosten van de EU 
De gedistilleerdbranche krijgt €1,5 miljoen voor een promotiecampagne voor Hollandse jenever in de 

Verenigde Staten. Het is geld van de Europese Unie dat wordt uitgedeeld door de Nederlandse overheid 

via de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Leer hier meer 

 

AAN heeft ernstige bezwaren tegen initiatiefwet Ziengs 
De nieuwe Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) heeft in een persbericht laten weten de initiatiefwet 

‘Regulering Mengformules” van Erik Ziengs onaanvaardbaar te vinden. De wet heeft als doel de regels 

voor de verkoop en het schenken van alcohol te versoepelen. 

Lees hier meer 
 

'64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas' 
Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis 

behandeld vanwege het gebruik van lachgas, meldt RTL Nieuws. Dat blijkt uit een steekproef onder 

ziekenhuizen die de Nederlandse Vereniging voor Neurologen heeft uitgevoerd. 

Lees hier meer 
 

Langs de amateurvelden uitsluitend nog promotie voor alcoholvrij bier 

Sinds 2018 hebben leden van Nederlandse Brouwers geen nieuwe contracten voor reclameborden van 

alcoholhoudend bier langs amateurvelden meer afgesloten. 

Lees hier meer  

 

Onderzoek 

Sportdeelname, alcoholconsumptie & gezondheid 
Mensen die wekelijks of vaker sporten, hebben minder vaak overgewicht, roken minder, eten gezonder 

en bewegen vaker dan de gemiddelde Nederlander. Wel drinken meer (wekelijkse) sporters dan niet 

sporters alcohol. Dat betreft met name veldsporters zoals voetballers, hockeyers en tennissers. 

Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut met gegevens uit 2018 van de Leefstijlmonitor van 

het RIVM/CBS onder volwassenen tot 80 jaar. 

Lees hier meer 
 

Alcoholgerelateerde gezondheidsschade bij mannen op alle drinkniveaus 
Niet alleen zwaar drinken kan problemen veroorzaken, ook matig drinken kan leiden tot 
alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames en sterfte. Dat blijkt uit een studie door Canadese onderzoekers 
onder leiding van Adam Sherk, verschenen in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 

Lees hier meer 

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7991/reclame-voor-hollandse-jenever-op-kosten-van-de-eu#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8013/aan-heeft-ernstige-bezwaren-tegen-initiatiefwet-ziengs-#p3454
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5161419/lachgas-veroorzaakte-al-64-dwarslaesies-sommigen-nemen-100-ballonnen
https://nos.nl/artikel/2338520-64-mensen-met-gedeeltelijke-dwarslaesie-door-gebruik-van-lachgas.html
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8021/langs-de-amateurvelden-uitsluitend-nog-promotie-voor-alcoholvrij-bier#p3454
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25488/sportdeelname-alcoholconsumptie-gezondheid/
https://www.prnewswire.com/news-releases/even-low-risk-drinking-can-be-harmful-journal-of-studies-on-alcohol-and-drugs-301074963.html


Eén op de vijf Nederlanders voelt wel wat voor een alcoholverbod 
Alcohol helemaal verbieden? 19 procent van de Nederlanders zou dat helemaal prima vinden. Alcohol is 

slecht voor de gezondheid en zou verboden moeten worden. Die stelling legde onderzoeksbureau 

Multiscope voor in een onderzoek in opdracht van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest, het 

magazine ‘dat je op een leuke manier een beetje wijzer maakt’. Bijna één op de vijf Nederlanders gaf aan 

het hiermee eens te zijn. 

Lees hier meer 

 
Colofon 

Redactie: Sabina Post 

Contact: spost@ggdhn.nl 

Website: www.incontrolofalcohol.nl 

 

Sociale media In Control 

       

https://www.quest.nl/
https://www.metronieuws.nl/lifestyle/fit-gezond/2020/06/een-op-de-vijf-nederlanders-voelt-wel-wat-voor-een-alcoholverbod/
mailto:spost@ggdhn.nl
http://www.incontrolofalcohol.nl/
https://twitter.com/incontrolofalc
http://www.facebook.com/incontrolofalc
https://www.instagram.com/incontrolofalc/

