
  

Leesmap augustus 2018 

Vanuit het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ wordt kennis gedeeld over alcohol en 

drugs. In deze leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in augustus zijn 

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

kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

De ‘best buys’ om schadelijk alcoholgebruik te verminderen zijn nog steeds geldig 

‘Best buys’ zijn effectieve maatregelen om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen. Uit recent 

onderzoek blijkt dat het verhogen van de accijns, beperken van alcoholreclame, aanbieden van 

kortdurende interventies en houden van gerichte verkeerscontroles nog steeds kosteneffectief zijn om 

het alcoholgebruik te verminderen.  

       Lees hier meer 

 

Bier vaak in de aanbieding 

Supermarkten stunten regelmatig met de alcoholprijzen. Bij bier is 46,7% van de omzet 'stuntbier'. Bij 

wijn is dat 40%.  

       Lees hier meer 

 

Ouders laten hun minderjarige kinderen alcohol drinken 

Meer dan de helft van de Nederlandse ouders (56 procent) laat hun kind voor zijn of haar achttiende 

alcohol drinken. In veel gevallen kopen zij zelf de drank voor hun 16- of 17-jarige zoon of dochter. Dat 

blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 2500 ouders.  

       Lees hier meer 

 

Lichamelijke gevolgen van alcohol bij jongeren worden nog steeds zwaar onderschat 

Het is bijna vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie naar 18 jaar werd verhoogd. 

En met succes: jongeren drinken minder en beginnen later. Echter, neemt de hoeveelheid binge 

drinkers onder pubers niet af en drinken jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar meer dan elke andere 

leeftijdscategorie. Jongeren onderschatten de gevolgen van alcohol.  

       Lees hier meer 
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Gratis water van Gemeente Hoorn tijdens kermis 

Ook de gemeente Hoorn deelt tijdens dit kermisseizoen gratis water uit aan het kermispubliek. De 

actie is onderdeel van de ‘Wie ben jij-campagne’. Tijdens deze actie delen collegeleden en 

jongerenwerkers het water uit. ‘Met het uitdelen van water willen wij iedereen een fijne kermis 

wensen én aangeven dat je voorzichtig moet zijn met alcohol. Je hebt altijd de keuze om tussendoor 

een watertje te drinken. En dan is het nog steeds gezellig’, aldus wethouder Marjon van der Ven. De 

actie vond plaats op 11 en 17 augustus 2018. 

       Lees hier meer 

 

Het hedendaagse uitgaansleven 

Tijdens het BNR radioprogramma ‘ask me Anything’ ging het maandag 30 juli 2018 over het 

hedendaagse uitgangsleven. Onder andere Marjolijn van Hest, adviseur veiligheid uitgaan bij het 

centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, was te gast. Interessante vragen die aanbod 

kwamen over alcohol en veiligheid waren: Is er meer politie nodig in het uitgaansleven? Gaan vroege 

open- en sluittijden overlast tegen?  

       Luister het radioprogramma hier 

 

Wat doet alcohol of drugs met jouw lichaam? 

De drugdancer illustreert in een animatiefilmpje het effect van alcohol en/of drugs.  

       Lees hier meer 

 

Interessant – Appelpop wil ook indrinken uitbannen 

De organisatie van het popfestival Appelpop (vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018 op de Waalkade 

in Tiel) scherpt de maatregelen aan om overmatig alcoholgebruik onder - met name - jonge bezoekers 

terug te dringen.  

       Lees hier meer 

 

Europees drugsrapport 2018 

       Bekijk hier de trends en ontwikkelingen 

 

Onderzoek - Educatieve en psychosociale factoren in verband met alcoholgebruik bij 

adolescenten in Denemarken 

Onderzoekers Köning et al. (2018) onderzochten het verband tussen alcoholgebruik, educatieve, en 

psychosociale factoren bij 15-16 jarigen in Denemarken. Uit het onderzoek bleek dat het drinken van 

alcohol vaker voorkwam als het gaat om mannen, het hebben van een vriendengroep die alcohol drinkt 

en het ervaren van problemen met hun vrienden of thuis. De jongeren gaven zelf aan dat zij positieve 
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verwachting hadden over het drinken van alcohol, en dat zij niet perse de negatieve gevolgen zullen 

ervaren. Daarnaast bleek dat jongeren die positieve verwachting hadden over het drinken van alcohol, 

ook meer alcohol drinken. Dit was ook zo voor jongeren met negatieve ervaringen. Het overgrote 

merendeel van de jongeren wist dat het drinken van 4-5 dranken gezondheidsrisico’s heeft. Verder 

waren hogere schoolprestaties gerelateerd aan minder alcohol consumptie in de afgelopen 30 dagen. 

En de sociaal economische status van ouders was niet gerelateerd aan een hogere alcohol consumptie 

van jongeren.  

Dit onderzoekt bevestigt kortom het effect van leeftijdsgenoten op alcohol consumptie, het verband 

tussen positieve verwachting en alcoholgebruik en dat er geen verband is tussen sociaal economische 

status en alcohol consumptie. Belangrijk vraagstuk blijft dat jongeren ondanks de kennis over de 

gevolgen van alcohol toch alcohol gebruiken. 

       Lees hier meer 

 

Onderzoek – In binge drinkende studentencultuur is weinig of niet drinken sociaal 

onacceptabel 

Vaak wordt het binge drinken tijdens de studententijd als normaal gezien.  Binge drinken is een vorm 

van alcoholgebruik waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid alcohol genuttigd wordt. Dit onderzoek 

analyseert hoe het is om binnen een binge drinkende studentencultuur weinig of niet te drinken. Dit 

is interessant omdat sociale normen belangrijk zijn voor het drinkgedrag (het vormt de identiteit van 

de groep door het delen van dezelfde ervaring). Uit het onderzoek (Robertson en Tustin, 2018) blijkt 

dat drinken verbonden is aan de identiteit van studenten. Hierdoor is het moeilijk om het drinken 

binnen een binge drinkende subcultuur te beperken. Zwaar drinken wordt als positief gezien en de 

zware drinker als sociaal. Studenten die weinig of niet drinken worden als negatief en asociaal gezien, 

gestigmatiseerd en onder druk gezet om meer te drinken. Deze studenten moeten argumenten geven 

waarom ze gematigd of niet drinken. De beïnvloeding van de studentencultuur gebeurt door de 

gevormde perceptie van studenten dat het weinig drinken onacceptabel is, studenten worden immers 

niet gemotiveerd om bepaalde hoeveelheden alcohol te drinken. 

       Lees hier meer 

 

Alcoholbranche dankt aanzienlijk deel omzet aan riskante drinkers en een algehele daling 

van de alcoholconsumptie zou leiden tot financiële verliezen. 

       Lees hier meer 

 

MDMA: partydrug of fatale partypil 

       Lees hier  
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Aankomende evenementen 2018 

• Zomersessies Trimbos   

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

• Cannabiscongres – 30 oktober, Antropia Driebergen. 

 

Colofon 
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