
  

Leesmap oktober 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 oktober 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 

 

Verbod op alcoholverstrekking aan 18-min werkt! 

Wat zijn de ontwikkelingen in het alcoholgebruik van jongeren sinds de leeftijdsgrens is verschoven 

van 16 jaar naar 18 jaar? 

       Lees hier meer 

 

Minder 4-FA-incidenten, xtc-intoxicaties stabiel 

Uit het monitor Drugsincidenten (MDI) blijkt dat het aandeel acute gezondheidsproblemen na gebruik 

van 4-FA stabiliseerde in 2017. De MDI geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde 

gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door 

ambulancediensten, ziekenhuizen en politieartsen in acht regio’s in Nederland plus landelijk werkzame 

EHBO-organisaties, dus geeft geen totaaloverzicht over Nederland. Bekijk het rapport via de hyperlink. 

       Lees hier meer 

 

Partydrugs gerelateerde klachten 

Dit artikel heeft als doel om de kennis te vergroten om partydrugs gerelateerde klachten te herkennen. 

Partydrugs zijn drugs die veel worden gebruik bij het uitgaan. Typische partydrugs zijn xtc, speed en 

cocaïne. Per soort drugs (stimulerend, dempend of hallucinogeen) worden de klachten belicht.  

       Lees hier meer 

 

Succesvolle pilot NIX18 in Utrecht krijgt vervolg 

De pilot van ‘Stichting NIX18 in Utrecht’, KHN en gemeente Utrecht was een succes. De naleving van 

de leeftijdsgrens in de horeca is flink gestegen. Hoe hebben zij dit gedaan? Deelnemende 

horecabedrijven kregen vier controles per jaar, per overtreding op de leeftijdsgrens wordt een extra 

hercontrole uitgevoerd. Deze aanpak krijgt nu een structureel vervolg in Utrecht.  

       Lees hier meer 
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Het IJslandse model in Nederland: wat kunnen we ervan leren? 

Er is volop aandacht voor de IJslandse aanpak als een ‘nieuwe’ manier om alcohol- en drugsmisbruik 

onder jongeren aan te pakken. Echter, wij kunnen deze interventie niet zonder meer overnemen en in 

Nederland implementeren. Dit artikel van Koning en collega’s (2018) omschrijft wat wij kunnen leren 

van het IJslandse model en de belangrijkste aandachtpunten; met name het belang voor oog voor de 

lokale context en onderzoeksgegevens. 

       Lees hier meer 

 

Start IJslands preventiemodel: onderzoek gezondheid Texelse jongeren  

In de gemeente Texel wordt gewerkt aan de uitvoering van het IJslandse preventiemodel. De 

gemeente Texel voert eind oktober een onderzoek uit onder jongeren van 15 en 16 jaar om meer te 

weten te komen over hun gezondheid en alles wat hierop van invloed kan zijn: hun omgeving, welzijn 

en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld. Met de verzamelde gegevens wordt een plan van aanpak gemaakt 

om hun gezondheid en leefgewoonten te verbeteren. De ondervraagde jongeren, hun ouders, 

verenigingen en lokale organisaties worden hierbij actief betrokken. 

       Lees hier meer 

 

Preventie terug op de politieke agenda 

Via het Nationaal Preventieakkoord komen onderwerpen zoals tabaksgebruik, overgewicht/gezond 

eten en problematisch alcoholgebruik op de politieke agenda te staan.  De verwachting is dat het 

akkoord in november wordt gepresenteerd. 

       Lees hier meer 

 

Terugkijken: webinar uw kind en uitgaansdrugs van Brijder Jeugd 

Een interessante webinar over uitgaansdrugs/partydrugs en hoe het gesprek aan te gaan met uw kind. 

       Bekijk hier 

 

Terugkijken: Debat Pauw - ben je als drugsgebruiker medeverantwoordelijk voor 

drugscriminaliteit 

Debat bij Pauw of drugsgebruikers medeverantwoordelijk zijn voor drugscriminaliteit.  

       Bekijk hier 

 

Aankomende evenementen 2018 

• Studieochtend en informatiemiddag NIX18 – 15 november, Utrecht 

• Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak – 28 november, Utrecht. 
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Sociale media In Control 

       

 

 

Voelt u zich vrij om deze leesmap te delen met anderen! 
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