
  

Leesmap augustus 2019 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in augustus 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 sbosma@ggdhn.nl 

 

Het Landelijk Ouderpanel over alcohol, roken, drugs en gamen 

Alcohol, roken, drugs en gamen. Vroeg of laat krijgen de meeste ouders te maken met een kind die 

één of meerdere van deze dingen ontdekt of ermee in aanraking komt. Hoe ga je daar dan mee om? 

Aan welke informatie, tips en hulpmiddelen heb je behoefte? En welke rol speelt de school in het 

geheel? Daarover ging dit onderzoek. Daarnaast konden jullie je mening geven over 

voorlichtingsmaterialen die door het Trimbos ontwikkeld zijn. 273 ouders deden mee aan het 

onderzoek.  

      Lees hier meer 

 

Minderjarigen met alcohol worden steeds vaker gepakt 

Alcohol drinkende minderjarigen lopen steeds vaker tegen de lamp, zo blijkt uit cijfers die BNR opvroeg 

bij stichting Halt. Directeur Wim van Dalen van Nederlands Instituut Alcoholbeleid Stichting STAP wijst 

ook naar de rol van verstrekkers: 'Het is goed om te kijken wat verstrekkers doen. Neem evenementen: 

drank is ruimschoots aanwezig, is goedkoop, de grote merken zijn aanwezig - het wordt jongeren ook 

wel heel makkelijk gemaakt, ze worden bijna uitgenodigd om te drinken. 

      Lees hier meer 

 

Nieuw: 360 gradenvideo Doorschenken 

Wanneer is iemand te dronken en mag je hem geen alcohol meer geven? Dat is een lastige afweging 

voor horecamedewerkers. De nieuwe 360 gradenvideo Doorschenken van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt handvatten. 

      Lees hier meer 

 

Onderzoek: Alcoholgebruik in Nederland 

Nederland kent een aanzienlijk aantal overmatige drinkers. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek naar 

het alcoholgebruik van volwassen Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM. Gemiddeld 

drinkt 1 op de 11 overmatig veel alcohol. Je neemt dan meer dan 21 (mannen) en 14 (vrouwen) glazen 

alcohol per week. Overmatig drankgebruik concentreert zich volgens het onderzoek vooral in ‘rijke’ 
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(kust)gemeentes zoals Bergen, Bloemendaal, Laren (NH) en Noordwijk. Van de twaalf Nederlandse 

provincies is Noord-Holland de koploper. 

      Lees hier meer 

 

Rode Kruis geeft festivalgangers tips  

Het Rode Kruis gaat festivalgangers tips geven over het gebruik van lachgas en andere drugs. De 

organisatie ziet dat steeds meer mensen lachgas gebruiken en wil daarom de risico's van het middel 

zo veel mogelijk beperken. Hulpverleners willen voorkomen dat feestvierders bij de EHBO-post 

belanden. 

      Lees hier meer  

& hier 

 

Handreiking Lachgas: van zorgen naar acties 

Een handreiking voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals in de aanpak van de verkoop 

en het gebruik van lachgas. 

      Lees hier meer 

 

Is er sprake van ‘normalisering’ van drugsgebruik? 

Een blog van drugsdeskundige Ferry Goossens over de vraag of er sprake is van normalisering van 

drugsgebruik.  

      Lees hier meer 
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