
  

Leesmap mei 2018 

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

gedeeld. In deze leesmap staan onderzoeken en belangrijke nieuwsflitsen die in mei zijn 

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

kan dat naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Onderzoek –  Meer aandacht, minder alcohol? 

In IJsland is het alcoholgebruik onder jongeren flink afgenomen. Quality time met ouders wordt 

genoemd als een van de pijlers. Van Dorp (2017) meent dat het ouderlijk monitoren een belangrijke 

voorspeller is voor middelenmisbruik door jongeren. Om goed te kunnen monitoren, is het belangrijk 

dat ouders een goede relatie hebben met hun kind, en daarvoor is natuurlijk quality time nodig. Dit 

zodat jongeren het gevoel hebben dat zij kunnen vertellen wat zich bezighoudt. Dit kan natuurlijk niet 

afgedwongen worden, maar de voorwaarden worden geschept door beschikbaar te zijn als ouder. 

       Lees hier meer 

 

Onderzoek – Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s 

Volgens onderzoekers Van den Bos, Sijtstra en Bieleman (2017) is het partydrugsgebruik onder 

Groningse studenten hoog. 30,8% van de studenten heeft recentelijk partydrugs gebruikt. 

Voorbeelden van partydrugs zijn XTC, cocaïne en amfetamine. Uit het onderzoek blijkt dat leden van 

studentenverenigingen recentelijk vaker partydrugs gebruiken dan niet-leden. En meer mannen dan 

vrouwen.  Het begin van de studententijd, met name tijdens de introductieperiode bij 

studentenverenigingen biedt een goede gelegenheid voor voorlichting, die geïntegreerd kan worden 

in andere introductieactiviteiten. Bij de voorlichting is het van belang dat het drugsgebruik niet wordt 

genormaliseerd. 

Interessant is dat de studenten die weleens partydrugsgebruiken voorzorgmaatregelen nemen.  Ze 

zorgen er vooral voor dat tijdens het gebruik bekenden in de buurt zijn en dat ze voldoende water 

innemen, en ze zoeken (vooraf) informatie over de partydrugs. In mindere mate laat men de drugs 

testen of probeert men interactie-effecten met andere middelen (zoals alcohol) te voorkomen. 

       Lees hier meer 

  

Factsheet: ‘Zien Drinken Doet Drinken?’ 

De factsheet ‘zien drinken, doet drinken’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten 

van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door 

jongeren. Kinderen en (jonge) adolescenten hebben zelf geen of weinig ervaring met het drinken van 
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alcohol, maar zij zien dit om zich heen via belangrijke rolmodellen in hun sociale omgeving (ouders, 

vrienden en de media). Hierdoor worden de kennis en normen rondom alcohol gevormd. Jongeren die 

anderen zien drinken, hebben een grotere kans om zelf ook (meer) te gaan drinken. 

       Meer informatie 

 

Jaarbericht Drugs Informatie en Monitoring Systeem 2017 

Het jaarbericht van DIMS is verschenen. DIMS heeft twee taken: 1. landelijke monitoring om te weten 

wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden en 2. surveillance om gevaren voor 

de volksgezondheid al in een vroeg stadium te signaleren. DIMS analyseert drugs afkomstig van 

gebruikers. De gebruiker krijgt daarna informatie over de samenstelling en de mogelijke risico’s. Als 

stoffen worden aangetroffen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, worden regionale of 

landelijke waarschuwingsacties opgezet. De infographic bevat informatie over de in 2017 bij de 

aangesloten testlocaties ingeleverde partydrugs. In 2017 waren er geen waarschuwingen of Red Alerts. 

       Meer informatie 

 

Daling alcoholconsumptie in Nederland lijkt te stoppen   

De daling van het alcoholconsumptie in Nederland lijkt te stoppen in 2017 en iets te stijgen (zie de 

bovenste lijn in de onderstaande afbeelding: totale alcoholconsumptie per Nederlander).  

 

       Lees hier meer 

 

Handhavers Den Helder bekeuren jongeren voor alcoholgebruik  

Begin mei hebben handhavers van de gemeente Den-Helder extra gecontroleerd op het voorkomen 

van jeugdoverlast in de openbare ruimte. Hierbij zijn enkele jongeren bekeurd voor alcoholgebruik. 

       Lees hier meer 

 

 

https://assets.naar18jaar.nl/docs/f1301755-b6bd-48ee-b008-551d98ea34bb.pdf?platform=hootsuite
https://assets.naar18jaar.nl/docs/f1301755-b6bd-48ee-b008-551d98ea34bb.pdf?platform=hootsuite
https://assets.trimbos.nl/docs/0bcf0e44-aed8-4677-80d0-18c57ddea56e.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/0bcf0e44-aed8-4677-80d0-18c57ddea56e.pdf
http://www.stap.nl/nl/nieuws/persberichten.html/3490/6629/daling-alcoholconsumptie-in-nederland-gestopt#p3490
http://www.stap.nl/nl/nieuws/persberichten.html/3490/6629/daling-alcoholconsumptie-in-nederland-gestopt#p3490
http://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/6626/handhavers-den-helder-bekeuren-jongeren-voor-alcoholgebruik#p3454
http://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/6626/handhavers-den-helder-bekeuren-jongeren-voor-alcoholgebruik#p3454


Actieweek - Nix zonder ID 

Van 17 mei tot 1 juni 2018  was de landelijke actie NIX zonder ID. Deze periode werd ook in Noord-

Holland Noord extra aandacht gevraagd voor het tonen van de identiteitskaart door jongeren en de 

leeftijdscheck door verkopers van alcohol en tabak in supermarkten en of sportvereniging. 

Minderjarige jongeren krijgen namelijk helaas nog te makkelijk alcohol en tabak mee in Noord-Holland 

Noord. 

       Lees hier meer 

 

Themarapporten Alcohol en Drugs 2018 

In mei 2018 zijn de themarapporten alcohol en drugs gepubliceerd, naar aanleiding van de 

Jongvolwassenenmonitor 2017. De themarapporten bevatten veel informatie over het gebruik van 

alcohol en drugs onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord. 

       Lees hier meer 

 

Bezieling en bereikbaarheid 

Meer informatie over de aanpak van drugsproblematiek en GHB-problematiek in de gemeente 

Twenterand door middel van de Scanner Lokaal Drugsbeleid. Met de scanner is de aard en de omvang 

van de lokale drugsproblematiek in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van 

en aanpassing van het beleid.  

       Lees hier meer 

 

Alcoholberichten op sociale media kunnen aanzetten tot drinken 

Alcohol gerelateerde content op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat) kan 

adolescenten en jongvolwassenen aanzetten tot een grotere alcoholconsumptie. 

       Lees hier meer 

 

Texelaars op alcoholgebied slecht voorbeeld voor de jeugd 

       Lees hier meer 

 

Aankomende evenementen 2018 

• Zomersessie Trimbos Bezoek een drugslab – 28 juni, Brandweer Zaandam.  

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

• Cannabiscongres – 30 oktober, Antropia Driebergen. 
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