Leesmap februari 2022
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in februari 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
WHO Europa: verhogen van alcoholaccijns kan 133.000 levens per jaar redden
Vele duizenden levens zouden elk jaar kunnen worden gered in de Europese regio van de WHO als de
lidstaten meer accijns op alcohol zouden heffen. Nu sterven elke dag in Europa zo'n 2.500 mensen als
gevolg van alcoholgebruik.
Lees hier meer

‘Over Verslaving’: nieuwe video in begrijpelijke taal
Of je nu verslaafd bent aan sigaretten, cocaïne, bier of seks: in je hersenen gebeurt grotendeels
hetzelfde. ‘Over verslaving’ vertelt in eenvoudige taal wat verslaving is, hoe je het kunt herkennen en
wat je er aan kunt doen. De film moedigt mensen met een verslaving en hun naasten aan om hulp te
zoeken.
Bekijk hier de video

Basiskennis Alcohol en Drugs
Heeft u in uw werk te maken met mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs? Dan is het
goed om te weten wat de verschillende effecten zijn die alcohol en drugs kunnen hebben:
stimulerend, verdovend en/of bewustzijnveranderend. Met de vernieuwde e-learning ‘Basiskennis
Alcohol en Drugs’ leert u aan de hand van het Persoon – Omgeving – Middel-model (POM-model)
snel de verschillende effecten en risico’s van de meest voorkomende middelen.
Lees hier meer

Nieuws
Van Hasselt: blurring nadelig voor de volksgezondheid
Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut is in een opiniestuk in de Telegraaf helder: blurring is
nadelig voor de volksgezondheid. Vooral voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en personen die
een verslaving hebben (gehad) of aanleg daarvoor hebben. Ook heeft het ongewenste effecten op de
veiligheid.

Lees hier meer

Europarlement zwakt initiatiefadvies kankerpreventie af
De afgelopen dagen heeft het Europarlement gesproken en gestemd over "Strengthening Europe in
the fight against cancer", het initiatiefadvies met beleidsmaatregelen in het kader van
kankerpreventie van het Special Committee on Beating Cancer (BECA)*.
Lees hier meer

Kletsen via social media uitgebreid tot hechte ontmoetingsgroep van
jongeren
Persoonlijke grenzen aangeven, hoe doe je dat? In de maandelijkse bijeenkomst ’Kletspraat’
verdiepen jongeren uit West-Friesland zich, onder leiding van Anoek Harder en Fleur Lassche, in dit
onderwerp.
Lees hier meer

Zorgen over gebruik nicotinezakjes onder Hoornse jeugd: "Kick is niet
normaal"
Op Hoornse scholen en Snapchat-feeds zijn nicotinezakjes de nieuwste hype, een nicotinemiddel
waarvan meerdere soorten bestaan. Het is een soort pruimtabak en is razend populair onder
Horinezen. Jongerenwerkers van Stichting Netwerk trekken nu aan de bel. "Het is erg hot."
Lees hier meer

Goedkope wijn: grootschalige productie en veel bestrijdingsmiddelen
Wijn kost in de supermarkt gemiddeld net onder de € 4,00. Dat kan alleen door grootschalige
productie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat is niet zonder risico, ontdekten de makers
van het tv-programma ‘De prijsknaller’.
Lees hier meer

Heineken gaat na topjaar bier duurder maken
Bierbrouwer Heineken waarschuwt dat de bierprijzen gaan stijgen. Het bedrijf is meer kwijt aan
grondstoffen en transport, naar schatting stijgen de kosten zo'n 15 procent. Het bedrijf rekent die
hogere kosten door in de bierprijs die consumenten betalen. Hoe veel duurder bier in de supermarkt
en van de tap wordt, is nog niet duidelijk.
Lees hier meer

Wethouders doen maand lang mee aan een gezonde challenge van de GGD:
geen suikers, minder koffie en gezondere snacks
Dertig dagen lang geen toegevoegde suikers eten, koffie vervangen door water en gezond snacken in
plaats van koekjes, chocolade en chips.
Lees hier meer

Alcoholverbod In ’t Veldpark met twee jaar verlengd, volgens burgemeester
Hamming ’effectief middel’ tegen hardnekkige overlast
Het alcoholverbod in het Burgemeester In ’t Veldpark is met twee jaar verlengd tot en met 9 februari
2024. Dat schreef burgemeester Jan Hamming deze week aan de Zaanse gemeenteraad.
Lees hier meer

Ruim kwart amateursporters gebruikt supplementen, soms schadelijke
Ruim een kwart van de amateursporters gebruikt weleens sportsupplementen, meldt het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek. In ongeveer 10
procent van de producten die de ondervraagde sporters gebruikten, zaten stoffen die schadelijk
kunnen zijn.
Lees hier meer

Leidse Marokkaan Amar Harroui pakte zijn kansen en zit nu aan tafel met de
beleidsmakers: ’De mocromaffia van de hoofdstad zoekt koeriers in nieuwe,
naïeve gemeenten. Zoals Leiden’
Amar Harroui kwam op z’n 17e uit Marokko naar Leiden. Hij leerde de taal via vrienden en in de
horeca, waar hij jaren in werkte. Na de aanslagen in New York, Brussel en Parijs kwam hij tot het
besef dat moslims en westerlingen almaar meer tegenover elkaar komen te staan. Spontaan besloot
hij een stichting op te richten om de kloof tussen beide groepen te dichten. Dat resulteerde in 2013
in de oprichting van de stichting Hoop en Ontwikkeling.
Lees hier meer

Daklozen in Alkmaar krijgen eerst een huis, daarna andere hulp. ’De eerste
dagen sliep ik achter de bank. Het was eng. Maar nu ben ik weer de man die
ik was’
Vijf jaar geleden startte het daklozenproject Housing First in Alkmaar. In 2016 startte de
daklozenopvang in Alkmaar het project Housing First, met de toewijzing van corporatiewoningen aan
langdurig daklozen. In zo’n vijf jaar tijd ging het project van vijf naar veertig woningen. Maar dat is
nog altijd niet genoeg. Chantal Post van dnoDoen: „Wij denken dat meer mensen gebaat zouden zijn
bij de aanpak van Housing First, want voor ons is het duidelijk dat die werkt.”

Lees hier meer

Marineschip Zr. Ms. Friesland onderschept transport van 224 kilo cocaïne in
Caribisch gebied en lost daarbij waarschuwingsschoten
Het marineschip Zr. Ms. Friesland heeft afgelopen zondag in de vroege ochtend een drugstransport
onderschept ten zuiden van Curaçao. De bemanning van het patrouilleschip loste daarbij
waarschuwingsschoten.
Lees hier meer

Grote zorgen bij SP over verkoop van drugs, medicijnen en rijbewijzen via
Telegram: ’Naïef om te denken dat dit Hilversum voorbij gaat’
„Er is in Hilversum een florerende handel van vele zaken waarvan we met elkaar gezegd hebben dat
dit niet wenselijk is”, aldus SP-raadslid Bianca Verweij. Zij wil dat het college ingrijpt en de handel van
verboden zaken op Telegram stopt.
Lees hier meer

Nederland en Colombia gaan nauwer samenwerken tegen drugs
Nederland en Colombia gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen drugs. Dat hebben premier
Mark Rutte en de Colombiaanse president Iván Duque afgesproken. De laatste brengt een tweedaags
bezoek aan Nederland.
Lees hier meer

Ouders van overlastgevende hangjeugd Pekingtuin krijgen brief van
burgemeester: ’Als uw kind betrokken is, zijn er consequenties’
De Baarnse burgemeester Mark Röell stuurt een brief naar ouders of verzorgenden van jongeren die
in beeld zijn bij politie en handhavers vanwege de overlast in de Pekingtuin. Omwonenden zijn al
heel lang heel erg klaar met overlast veroorzakende hangjeugd in het park, en nadat het deze winter
een paar keer de spuigaten uit is gelopen gooit de gemeente er een offensiefje tegenaan.
Lees hier meer

XTC-stand op de Schager markt: ‘Je ruikt een scherpe mengeling van anijs,
azijn en een vleugje ammoniak’
,,Geurtje proberen voor Valentijnsdag?’’, vraagt een vrolijke jongedame in hagelwitte overall. De
parfumflesjes bij deze bijzondere kraam op de Schager weekmarkt zien er inderdaad zo uit. Maar
schijn bedriegt: de inhoud bevat deze donderdag namelijk een penetrant geurmengseltje van XTC. En
dat is precies de bedoeling.
Lees hier meer

Wijkplatform Zee- en Duinwijk tevreden over drugsbeleid gemeente. ’Het
begint met een klein klusje om even wat drugs af te leveren, maar vervolgens
zit men gevangen in het criminele net’
Wijkplatform Zee- en Duinwijk zet zich in om de wijken Zee- en Duinwijk mooi, veilig en schoon te
houden. Het platform is tevreden met het huidige drugsbeleid van gemeente Velsen, maar houdt de
vinger aan de pols.
Lees hier meer

Politie ziet grote stijging jeugdoverlast in Heemskerk. Oosterwijk en
Broekpolder zijn de hotspots. ’Steeds meer jeugdigen slaan gewelddadig pad
in’
De helft van alle meldingen bij de politie die met leefbaarheid te maken hebben, is in Heemskerk
afkomstig van jeugdoverlast. Dat zegt teamchef IJmond-Noord Marc Schuuring van de Politie eenheid
Noord-Holland. ,,Overlast veroorzaakt door jongeren is flink gestegen het afgelopen jaar.’’
Lees hier meer

Bollengemeenten succesvol bij ondermijnen van de criminaliteit zelf
Binnen Hillegom, Lisse en Teylingen boeken gemeente en politie succes bij de bestrijding van
ondermijnende criminaliteit: drugshandel, het witwassen van geld, arbeidsuitbuiting en fraude met
zorggeld.
Lees hier meer

Vroon (18) overleefde overdosis pillen en wil nu jongeren met mentale
problemen helpen. ’Een wonder dat ik nog leef’
„Vandaag is de dag dat ik mijn verjaardag vier. Niet mijn ’echte’ verjaardag maar mijn nieuwe
verjaardag. Het is vandaag 3 april en precies één jaar na mijn overdosis”, schrijft Vroon Bouter (net
18) in haar vandaag verschenen boek ’Humeurkanker’. Als vijftienjarige overleeft ze een potentieel
fatale hoeveelheid pillen. Nu wil ze andere jongeren met mentale problemen helpen.
Lees hier meer

Onderzoek
Suïcidaal gedrag blijft lastig te voorspellen, ook met machine learning
Kan je suïcidaal gedrag voorspellen met behulp van zelflerende algoritmes? Er zijn mogelijkheden,
maar ook kans op fouten. Uit een overzichtsstudie gepubliceerd in The Lancet Psychiatry blijkt dat
machine learning bij suïcidepreventie nog in de kinderschoenen staat.

Lees hier meer

Horeca dicht, uitgaansleven ging door
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid
hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het alternatieve uitgaansleven in coronatijd.
Voorbeelden hiervan zijn huisfeesten, feesten in zuipketen en schuren, raves in parken, loodsen of
weilanden of feestjes in afgehuurde ruimtes zoals een vakantiehuis of op een camping.
Lees hier meer

Percentage Europeanen dat minder drinkt groter dan percentage dat méér
drinkt
In Europa is een groep drinkers tijdens de pandemie méér gaan drinken, een iets grotere groep ging
juist minder drinken.
Lees hier meer

Blog
Waarom kinderen voorlichten over de risico’s van drugs geen goed idee is
Drugsvoorlichting in de klas, waarschuwingen voor nieuwe drugs in de media óf – laatst in het nieuws
- een ‘xtc-game’ voor scholieren om de risico’s van drugsgebruik aan te kaarten. We horen steeds
vaker over initiatieven waarbij scholen of politie aan de slag gaan met drugspreventie, door kinderen
voor te lichten over de gevaren van drugs. “Niet doen”, waarschuwt projectleider drugspreventie
Martha de Jonge. “Dergelijke voorlichting kan een averechts effect hebben. Er is meer dan genoeg
onderzoek naar hoe je drugspreventie wél effectief aanpakt. Laten we daar gebruik van maken.”
Lees hier meer
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