
  

Leesmap April 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in april 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 

Tweede nieuwsflits sport 
In april heeft 'In Control' voor de tweede maal een nieuwsflits verstuurd naar 

sportverenigingen in de regio. De nieuwsflits bevat relevante informatie en tips voor de 

verenigingen om hen te helpen een gezonde(re) omgeving te worden voor hun leden, vooral 

voor jongeren.  

Lees hier de nieuwsflits 

 

Het effect van verschillende opvoedstrategieën bij kinderen van verschillende 

leeftijden 
Ouders spelen een belangrijke rol in het beginnend middelengebruik van hun kind. 

Verschillende onderzoeken laten zien dat het belangrijk is dat ouders met hun kind praten 

over middelengebruik. Ook is het belangrijk dat ouders duidelijke regels stellen. In deze 

factsheet van Trimbos wordt ingegaan op het effect dat deze opvoedstrategieën hebben op 

het middelengebruik van jongeren van verschillende leeftijden. 

Bekijk de factsheet 

 

Nieuwe website ondersteunt professionals bij vroegsignalering van 

problematisch alcoholgebruik 
De website www.herkenalcoholproblematiek.nl ondersteunt professionals bij het vroegtijdig 

signaleren en aanpakken van alcoholproblematiek. Op de site kunt u informatie vinden over 

vroegsignalering bij specifieke doelgroepen waarvoor alcoholgebruik extra riskant is. Ook 

bevat de website algemene informatie over het herkennen en aanpakken van (beginnend) 

problematisch alcoholgebruik. 

Ga aan de slag met de website 
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Nieuws 

Gevaarlijke pillen in omloop met Tesla-logo bevatten zeer hoge dosis DOC 
Sinds begin april zijn er enkele pillen die verkocht waren als pillen met daarin de stof 2C-B 

ingeleverd bij testcentra. Het betreft donkerroze, driehoekvormige pillen met een Tesla-

logo. Na analyse bleken deze pillen geen 2C-B, maar het langwerkende tripmiddel DOC te 

bevatten. Inmiddels is ook bekend dat gebruik van deze pillen voor dermate heftige 

tripeffecten en ook lichamelijke effecten heeft gezorgd dat acute ziekenhuisopname nodig 

was. Op basis van deze informatie waarschuwt het Trimbos-instituut gebruikers om extra 

alert te zijn en deze pil niet te gebruiken. 

Lees hier meer 

 

Gronings ziekenhuis waarschuwt voor 'levensgevaarlijk' drankspel met 

bierdopjes 
Verpleegkundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwen 

op Instagram voor de risico's van een drankspel waarbij deelnemers bierdopjes in een glas 

bier proberen te gooien. Als dat lukt, moet iemand het glas leegdrinken. Maar volgens de 

verpleegkundigen is het gevaar van het spel dat naast het bier ook de bierdop naar binnen 

verdwijnt. 

Lees hier meer 

 

Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen 
Sluit bij de aanpak van mentaal welbevinden aan op de ondersteuningsstructuur binnen de 

school. Dat is de oproep van een aantal organisaties die de ambitie hebben uitgesproken om 

gezamenlijk scholen te helpen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Lees hier meer 

 

Experts komen met voorstellen voor extra maatregelen Nationaal 

Preventieakkoord 
Experts op het gebied van preventie en leefstijl hebben maatregelen voorgesteld die volgens 

hen kunnen helpen om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te 

verminderen. Het invoeren van belasting op suikerhoudende dranken, het afschaffen van 

btw op producten uit de Schijf van Vijf en alleen alcoholverkoop bij slijters zijn enkele van die 

extra maatregelen. 

Lees hier meer 
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Supermarkten blijven gewoon alcohol verkopen tot 20.00 uur 
Wie naar de supermarkt wil voor wat alcohol, kan daar gewoon tot 20.00 uur terecht. Dat 

zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Eerder stoppen met de 

alcoholverkoop is volgens de branchevereniging ongewenst, omdat dat voor drukte in de 

supermarkten zou zorgen "op andere momenten". 

Lees hier meer 

 

Supermarkten Haarlem verkopen geen alcohol meer wegens drukte 
De supermarkten in Haarlem verkopen dinsdag geen alcohol meer op verzoek van de 

gemeente. De gemeente wil zo de drukte in het centrum tegengaan. De maatregel is van 

kracht totdat het rustiger wordt, zegt een gemeentewoordvoerster. Vanaf 20.00 uur mag er 

sowieso geen alcohol meer worden verkocht, vanwege de maatregelen tegen het 

coronavirus. 

Lees hier meer 

 

Alcoholverbod in Alkmaars park Bolwerk op Koningsdag. De 

overlastbeperkende maatregelen voor het park beginnen te stapelen 
Nóg een maatregel om overlast tegen te gaan in het Bolwerk. Met Koningsdag mag er geen 

alcohol gedronken worden in het stadspark van Alkmaar. 

Lees hier meer 

 

Bekogeling met bierglazen luidde charges politie in tijdens kermisstunt De 

Goorn. Burgemeester vindt rellen ’vreselijk’  
Het moment dat agenten met bierglazen werden bekogeld, was het startsein voor de politie 

de straten in De Goorn schoon te vegen. Dat maakte burgemeester Monique Bonsen 

(Koggenland) maandagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Bonsen sprak publiekelijk 

haar afschuw uit over de rellen die zich afspeelden toen kermisvolk afgelopen weekend 

tegen de afspraken in, de start van het kermisseizoen vierden. 

Lees hier meer 

 

Witte wijn? Nee, hoor water met limoensmaak. Zie daar als handhaver maar 

een vinger achter te krijgen 
Op een zonnige zaterdagochtend houden op de markten en bij de afhaalpunten alle 

Haarlemmers en bezoekers zich nog behoorlijk aan de regels. Met het vorderen van de 

middag wordt dat wel anders en moet er handhavend worden opgetreden. 

Lees hier meer 
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Lachgas gebruikt? Lach eens naar het vogeltje. Alkmaar plaats een camera 

gericht op het park Bolwerk. Het moet de overlast in het park terugdringen 
Lachgas gebruikt? Lach eens naar het vogeltje. Alkmaar plaats een camera gericht op het 

park Bolwerk. De camera moet helpen tegen de ’structurele overlast’ in park in de warme 

maanden van april tot en met september. 

Lees hier meer 

   

’Help, mijn puber speelt alleen maar games’: hoe ga je om met gamende 

jongeren? 
“En nu gaat dat ding uit!” Een gamende puber naar beneden krijgen voor het avondeten is 

niet altijd even makkelijk. Hoe kunnen ouders daar het beste mee omgaan? En wanneer 

moeten ze zich zorgen maken? De Brijderstichting en Welzijn Bloemendaal hielden 

donderdagavond 8 april een online bijeenkomst voor ouders over gamegedrag van pubers. 

Lees hier meer 

 

Gaan er straks vaker panden of woningen op slot op last van de 

burgemeester? Gemeente Schagen scherpt drugsbeleid aan 
Vanaf nu mag de burgemeester van de gemeente Schagen ook panden en woningen sluiten 

als blijkt dat daarin de productie van of handel in drugs wordt voorbereid. Het is niet meer 

noodzakelijk dat er ook echt drugs worden aangetroffen. 

Lees hier meer 

 

Zaanstad en ministerie investeren om jeugd op het rechte pad te houden: 1,6 

miljoen euro om alternatieven voor boevencarrière te bieden 
De gemeente steekt dit en volgend jaar 1,6 miljoen euro in het voorkomen dat jongeren uit 

Poelenburg, Peldersveld en Saendelft in de criminaliteit terecht komen of daarin blijven 

hangen. 

Lees hier meer 

 

‘Met die troep kan het goed fout gaan. Die doodskoppen staan er niet voor 

niks op.’ Zwaarbewapende politie vindt grote hoeveelheid harddrugs in 

bedrijfspand Alkmaar 
Agenten met mitrailleurs in de aanslag en heftrucks die aan de lopende band spullen 

afvoeren. Wat is er in hemelsnaam aan de hand op industrieterrein Oudorp? 

Lees hier meer 
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Moord, martelingen en dodelijke deals: hoe de Colombiaanse cokemaffia 

oprukt in Nederland 
De wildwesttaferelen met Colombianen als hoofdrolspelers, zoals de liquidatie dit jaar in 

Bergen aan Zee, passen in een zorgwekkende trend in Nederland. In nog geen twee jaar tijd 

pakte de politie een kleine dertig Colombianen op voor betrokkenheid bij drugslabs en 

drugsgerelateerde, ernstige geweldsincidenten. 

Lees hier meer  

 

Hulp tegen criminaliteit op vakantieparken. Provincie doet een handreiking. 

’Wij willen voorkomen dat parken die het economisch moeilijk hebben, 

worden gebruikt voor ongewenste activiteiten’ 
Al decennia zint de overheid op mogelijkheden om grip te krijgen op permanente bewoning 

van vakantieparken. Sommige van die parken verloederen door criminaliteit. In Langedijk en 

Schagen is proefgedraaid met een werkwijze die de provincie nu ook in de rest van Noord-

Holland wil uitrollen. 

Lees hier meer 

 

Burgemeester Amsterdam wil alcohol en lachgas kunnen verbieden in parken 
Burgemeester Halsema van Amsterdam wil de bevoegdheid krijgen om op bepaalde plekken 

en tijdstippen alcohol, lachgas, en versterkte muziek te verbieden. Ze hoopt daarmee beter 

in te kunnen grijpen als grote groepen de coronamaatregelen negeren, zoals recent 

gebeurde in het Vondelpark. 

Lees hier meer 

 

Column 

100 dagen vrij  

“Als er druivensap was met de smaak van rode wijn, zou ik dát voortaan drinken’’, heb ik wel 

eens verzucht, genietend van een mooie rode. Maar die bestaat dus niet. Het verschil: 

alcohol. Eric schrijft over zijn ervaringen met stoppen met alcohol. 

Lees hier meer  

 

 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210414_92202057
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210406_69218343
https://nos.nl/artikel/2375876-burgemeester-amsterdam-wil-alcohol-en-lachgas-kunnen-verbieden-in-parken
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210412_29010567


Onderzoek 

Rijden onder invloed neemt toe in vrijwel elke regio 

Het aandeel bestuurders dat meer dan 0,5‰ (strafbaarheidsgrens in de wet voor ervaren 

bestuurders) heeft gedronken is gestegen van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019. 

Lees hier meer 

 

Bij prijsacties neemt consumptie tot 50% toe 
Eén van de belangrijkste maatregelen in de nieuwe Alcoholwet is een verbod op prijsacties 

met meer dan 25% korting bij de verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders 

dan ter plaatse. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit wordt verantwoordelijk voor 

de handhaving van het verbod. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek alcoholafhankelijkheid sportkantines en sportevenementen 
Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF onderzoek 

gedaan naar de afhankelijkheid van sportverenigingen en –evenementen van inkomsten uit 

alcohol en ongezonde voeding. Daarnaast is ook gekeken naar kansrijke alternatieve 

inkomstenbronnen. 

Lees hier meer  

 

Meer dranken alleen verkrijgbaar bij de slijter heeft positief effect en is een 

optie met redelijk draagvlak 
Beleidsmaatregelen gericht op het beperken van de alcoholbeschikbaarheid kunnen de 

alcoholconsumptie en de alcoholgerelateerde schade verminderen. Het grootste effect op 

de alcoholconsumptie en hiermee op het aantal levensjaren in goede gezondheid heeft de 

optie om de verkoop van dranken met meer dan 6% alcohol toe te staan bij de slijter. Het is 

ook een van de opties met het meeste draagvlak. 

Lees hier meer 

 

Webinar 

Gratis digitale inspiratiebijeenkomst gezondheidspsychologie 
Op donderdag 3 juni van 10.00 tot 12.00 organiseert Bureau Objectief een gratis 

inspiratiebijeenkomst over gezondheidspsychologie. Tijdens deze bijeenkomst geven 2 

ervaren gedragspsychologen van Bureau Objectief u een inkijkje in de oorsprong van 

menselijk gedrag. We laten zien hoe we door de toepassing van deze kennis in beleid 
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effectiever worden in het stimuleren van gezond gedrag. We kijken specifiek naar de 

toepassing van deze kennis op de gezondheidsgedragingen uit het Nationaal 

Preventieakkoord (eten, bewegen, drinken en roken). 

Meld je hier aan 

 

VNG organiseert 7 alcohol webinars 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert in samenwerking met Bureau 

Objectief, de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs, het Trimbos-

instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reeks van 7 webinars 

over het thema alcohol. 

 

Lees hier meer 
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