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FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOb
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	 Problemen	veroorzaakt	door	alcohol	zijn	in	2009	vaak	in	
het	nieuws	geweest.	Van	het	excessieve	drinken	door	jon-
geren	tussen	de	13	en	20	jaar,	tot	alcohol	als	voornaamste	
oorzaak	van	verlies	van	het	rijbewijs.	Van	de	gemakkelijke	
verkrijgbaarheid	van	alcohol	voor	minderjarigen	tot	de	rol	
van	alcohol	bij	geweld.	
	 Al	die	publiciteit	heeft	echter	(nog	?)	niet	tot	een	funda-
mentele	koerswijziging	geleid.	Er	zijn	genoeg	argumenten	
aangedragen	voor	een	wijziging,	maar	het	beleid	is	er	nog	
steeds	 één	 van	 voornamelijk	 symptoombestrijding.	 De	
plaats	die	alcohol	 inneemt	 in	onze	samenleving,	 in	onze	
cultuur	 èn	 in	 onze	 economie,	 	 wordt	 niet	 ter	 discussie	
gesteld.	 Toch	 ligt	 daar	 de	 hoofdoorzaak	 van	 de	 proble-
men.	

	 Het	 kabinet	 ziet	 in	 strafbaar	 stellen	 van	 de	 uitwassen	
het	middel	 bij	 uitstek	om	de	omvang	van	de	alcoholpro-
blematiek	te	verminderen.	Die	uitwassen	ziet	het	vaak	bij	
de	 gebruikers,	 en	 zelden	 bij	 de	 verstrekkers	 van	 drank.	
Strafbaar stellen leidt echter vooral tot camoufleren en 
ontduiken.	Als	de	pakkans	gering	is	leidt	het	niet	of	nauwe-
lijks	tot	verbetering	van	het	gedrag.	Gedrag	vloeit	voort	uit	
mentaliteit	en	cultuur.	Die	zijn	alleen	heel	geleidelijk	te	ver-
anderen,	door	systematische	en	permanente	opvoeding.		
	 Mentaliteit	 en	 cultuur	 zijn	 door	 strafdreiging	 slechts	
in	 zeer	 geringe	 mate	 te	 beïnvloeden.	 Zodra	 de	 dreiging	
wegvalt	 omdat	 het	 donker	 is,	 of	 omdat	 de	 politie	 elders	
druk	bezig	is,	komt	de	oude	mentaliteit	weer	boven.	

	 De	regering	heeft	in	2009	aangekondigd	het	rijden	onder	
de	invloed		strenger	te	zullen	gaan	aanpakken.	Ook	heeft	
de	 regering	aangekondigd	over	 te	zullen	gaan	 tot	 invoe-
ring	 van	 een	 ”drankslot”	 voor	 recidiverende	 drankrijders.	
Aanpak	van	recidivisten	heeft	iets	van	de	put	dempen	als	
het	kalf	verdronken	is.	Bovendien	wordt	het	alcoholslot	pas	
verplicht	bij	een	promillage	van	1,3	of	hoger.	Het	slot	werkt	
dus	preventief	 tegen	 recidive,	maar	niet	 tegen	het	 rijden	
onder	alcoholinvloed	op	zichzelf.	
	 Zolang	het	autorijdend	publiek	bij	allerlei	gelegenheden	
bij	 voorkeur	 naar	 alcohol	 grijpt,	 en	 zolang	 de	 horeca	 bij	
voorkeur	alcohol	schenkt	(de	keuze	aan	vruchtensappen	
en	fris	is	altijd	veel	kleiner	dan	die	aan	bieren	of	wijnen),	
zal	er	onder	de	invloed	van	alcohol	gereden	blijven	worden.	
Iets	soortgelijks	geldt	voor	de	preventieve	blaastest	voor	
voetgangers	 in	risicogebieden,	die	onlangs	werd	voorge-
steld.	
	 Een	ander	voorbeeld	zien	wij	bij	de	waarschuwing	op	het	
etiket.	Bij	de	aanpak	van	het	roken	heeft	die	effect	gehad.	
In	 de	 VS	 is	 aangetoond	 dat	 het	 ook	 voor	 alcohol	 werkt.	
Minister	Klink	wil	hem	in	ons	land	echter	niet	invoeren	voor	
alcohol.	Het	bedrijfsleven	is	tegen	en	dat	is	waarschijnlijk	
de	belangrijkste	reden.	
	 Het	drinken	door	jongeren	wil	het	kabinet	terugdringen.	
Het	 schuift	 de	 verantwoordelijkheid	 daarvoor	 af	 naar	 de	
ouders	via	een	preventiecampagne,	en	deels	ook	naar	de	
scholen.	Nu	de	gemeente	Den	Haag	het	goede	voorbeeld	
heeft	gegeven,	mag	van	de	regering	in	2010	toch	op	zijn	
minst	een	landelijke	regeling	tegen	alcohol	op	schoolfees-
ten	verwacht	worden.	

dr.	ir.	D.	Korf
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		 In	2008	moesten	in	Duitsland		25.700	
kinderen	en	jongeren	(tot	20	jaar)	in	een	
ziekenhuis	behandeld	worden	wegens	
alcoholvergiftiging.	 Ten	 opzichte	 van	
het	 jaar	2007	een	 toename	van	11%.	
Bijzonder	 onrustbarend	 is	 het	 grote	
aantal	kinderen	beneden	de	16	onder	
hen,	 te	 weten	 4.500.	 In	 deze	 jongste	
groep	 nam	 het	 aantal	 gevallen	 met	
19%	 toe	 ten	 opzichte	 van	 2007.	 Een	
duidelijke	 indicatie	 van	 het	 feit	 dat	 er	
op	steeds	 jongere	 leeftijd	al	excessief	
veel	gedronken	wordt.	
	 Een	andere	reden	tot	grote	verontrus-
ting	is	het	feit	dat	in	de	groep	beneden	
de	 16	 jaar,	 het	 aantal	 meisjes	 groter	
was	 (namelijk	 2.400)	 dan	 het	 aantal	
jongens	(2.100).	Met	een	toename	ten	
opzichte	van	2007	van	22%	verliep	de	
toename	bij	de	meisjes	ook	sneller	dan	
bij	de	jongens.
	 De	toename	van	het	aantal	alcohol-
vergiftigingen	 bij	 jongeren	 van	 2007	
op	 2008,	 is	 geen	 eenmalig	 verschijn-
sel.	 Sinds	 het	 begin	 van	 de	 aparte	
registratie	van	de	aantallen	 jeugdigen	
in	2000,	is	het	aantal	ziekenhuisopna-
men	 wegens	 alcoholvergiftiging	 ieder	
jaar	 groter	 geworden.	 In	 2000	 betrof	
het	 nog	 ”slechts”	 9.500	 jeugdigen.	 In	
negen	jaar	tijd	is	dus	bijna	een	verdrie-
voudiging	opgetreden.	

	 Om	aan	deze	ontwikkeling	een	halt	
toe	 te	 roepen,	 stelt	 de	 ”Drogenbeauf-
tragte”	 van	 de	 Duitse	 regering,	 mevr.	
Dr.	M.	Dyckmanns	een	aantal	maatre-
gelen	voor.	Allereerst	een	consequente	
handhaving	 van	 de	 leeftijdsgrens,	

ONRUSTbAREND  ALCOHOLPRObLEEM  

bIJ  DUITSE  JONGEREN
 Alcoholvergiftiging neemt bij Duitse kinderen en jongeren alarmerend 
toe. Sinds het jaar 2000 is het aantal ziekenhuisopnamen met 170 procent 
gestegen. De cijfers over het jaar 2008 waren voor de ”Drogenbeauftragte” 
van de regering in december 2009 (!) aanleiding om alarm te slaan.

		 Verscheidene	 medewerkers	 van	
vervoerbedrijf	RET	hadden	 in	decem-
ber	te	maken	met	agressief	gedrag	en	
misdragingen	van	dronken	passagiers.	
Zo	 werd	 op	 6	 december	 de	 chauf-
feur	 van	 de	 BOB-bus	 naar	 Maassluis	
belaagd,	 en	 trokken	 dronken	 jonge-
ren	aan	zijn	 stuur	 tijdens	de	 rit.	Op	5	
december	 werd	 een	 buschauffeur	 op	
lijn	 77	 bespuugd.	 Op	 diezelfde	 dag	
werd	 een	 RET-medewerker	 in	 elkaar	
geslagen nadat hij een dronken figuur 
had	aangesproken	wegens	het	intrap-
pen	van	een	poortje.	Bij	enkele	andere	
incidenten	 omstreeks	 dezelfde	 tijd,	
werden	 RET-medewerkers	 met	 de	
dood	bedreigd.	De	directie	 telde	 rond	
Sinterklaas	 negen	 ernstige	 incidenten	
in	vijf	dagen	tijd.
	 In	 het	 uitgaansleven	 was	 het	 ern-
stigste	 incident	dat	op	de	Maashaven	
Oostzijde.	 Agenten	 zagen	 een	 vecht-

waarbij	alle	verkooppunten	van	alcohol	
een	 legitimatiebewijs	 moeten	 vragen	
aan	 iedereen	die	er	 jonger	uitziet	dan	
25	(daar	kunnen	de	Nederlandse	super-
markten	met	hun	zuinige	20-jaarsgrens	
een	voorbeeld	aan	nemen).	
	 In	 de	 tweede	 plaats	 alcoholpreven-
tie	 via	 de	 scholen	 uitbreiden	 tot	 alle	
scholen	 in	 het	 land.	 Tot	 nu	 toe	 loopt	
er	 een	 aantal	 projecten	 op	 vrijwillige	
basis	 in	 de	 verschillende	 deelstaten.	
De	ervaringen	daarbij	moeten	samen-
gebracht	 worden,	 en	 deelname	 aan	
het	 daaruit	 resulterende	 programma	
verplicht	gesteld	worden.	
	 In	 de	 derde	 plaats	 wil	 mevrouw	
Dyckmanns	de	ouders	meer	betrekken	
bij	het	tegengaan	van	het	drinken	van	
hun	kinderen.	Zij	denkt	dat	 te	kunnen	
bereiken	 door	 voorlichtingscampag-
nes en een specifiek hulpaanbod voor 
ouders.	

	 Ook	 in	 Duitsland	 zien	 wij	 dus	 het	
verschijnsel	dat	de	regering	ruim	baan	
blijft	 geven	 aan	 de	 alcoholbranche.	
In	 diverse	 landen	 is	 echter	 gebleken	
dat	 voorlichtingscampagnes	 die	 niet	
ondersteund	 worden	 door	 structurele	
maatregelen,	weinig	zoden	aan	de	dijk	
zetten	 bij	 het	 tegengaan	 van	 alcohol-
problemen.	 Wij	 verwachten	 dan	 ook	
weinig	effect	van	de	in	Duitsland	voor-
gestelde	maatregelen.	
	 Voorlichting,	 hoe	 noodzakelijk	
ook,	 blijft	 dweilen	 met	 de	 kraan	 open	
wanneer	 de	 vrijheid	 van	 de	 verstrek-
kers	van	alcohol	niet	wordt	ingeperkt.

Dingeman	Korf	

Collectieve  horeca  
ontzegging  :  bolsward  
volgt  Utrecht 
	 Vrijdag 11 december onderteken-
den negentien horeca-onderne-
mingen uit bolsward  een protocol 
Horeca Ontzeggingen bolsward. Dit 
opent de mogelijkheid om recidive-
rende overlastgevers de toegang 
tot alle 19 horecaondernemingen te 
ontzeggen. Het protocol gaat echter 
minder ver dan dat in Utrecht. 

	 In	 het	 vorige	 nummer	 van	 dit	 blad	
schreven	 wij	 over	 de	 regeling	 Collec-
tieve	 Horeca	 Ontzegging	 (CHO),	 die	
sinds	het	voorjaar	in	Utrecht	van	kracht	
is.	Wie	voor	de	rechter	moet	verschij-
nen	 wegens	 het	 plegen	 van	 geweld	
in	 een	 horeca	 onderneming,	 krijgt	 in	
Utrecht	een	ontzegging	van	de	toegang	
tot	alle	58	deelnemende	bedrijven.	Wie	
er	met	een	proces-verbaal	vanaf	komt,	
krijgt	na	zijn	 tweede	verbaal	 zo’n	col-
lectieve	 ontzegging.	 De	 duur	 van	 de	
ontzegging	kan	oplopen	tot	vijf	jaar.	
	 De	regeling	 in	Bolsward	 is	heel	wat	
milder.	 Als	 een	 uitgaander	 zich	 mis-
draagt	 in	 één	 van	 de	 aangesloten	
ondernemingen,	 krijgt	 hij	 of	 zij	 eerst	
een	 waarschuwing	 of	 een	 ontzeg-
ging	 voor	 uitsluitend	 die	 betreffende	
onderneming.	 Als	 iemand	 binnen	 vier	
jaar	 drie	 keer	 een	 verbod	 voor	 één	
van	 de	 deelnemende	 ondernemingen	
heeft	 gekregen,	 volgt	 automatisch	
een	 collectief	 toegangsverbod	 voor	
alle	 negentien.	 Daarbij	 legt	 dan	 de	
gemeente	bovendien	een	gebiedsver-
bod	op,	zodat	de	betreffende	persoon	
ook	niet	op	straat	vóór	de	horeca	onder-
neming	voor	overlast	kan	zorgen.
	 Het	 valt	 op	 dat	 in	 Utrecht	 iemand	
al	 na	 twee	 keer	 geweldpleging	 een	
collectieve	 ontzegging	 krijgt,	 en	 in	
Bolsward	 pas	 na	 drie	 keer.	 Wie	 voor	
de	 rechter	 moet	 verschijnen,	 krijgt	 in	
Utrecht	meteen	al	een	collectieve	ont-
zegging.	Ook	is	de	maximale	tijdsduur	
van	 de	 ontzegging	 in	 Utrecht	 hoger	 :	
5	jaar,	tegenover	12	maanden	in	Bols-
ward.	Anderzijds	spreekt	het	Utrechtse	
protocol	over	geweldpleging,	 terwijl	 in	
Bolsward	 het	 ruimere	 begrip	 misdra-
ging	als	criterium	geldt.	

partij	 waarbij	 een	 twintig	 personen	
betrokken	 waren,	 omringd	 door	 een	
groot	 aantal	 toeschouwers.	 Toen	 de	
agenten	 de	 vechtpartij	 wilden	 beëin-
digen,	 gingen	 de	 omstanders	 zich	
ermee	bemoeien.	De	agenten	werden	
met stenen en bierflesjes bekogeld. 
Die	 riepen	 versterking	 op.	 Uiteindelijk	
werden	veertien	relschoppers	gearres-
teerd	wegens	openbare	geweldpleging,	
en	in	de	cel	gezet.	
	 Een	 feest	 in	 Ahoy	 moest	 twee	 uur	
voor	 tijd	 beeindigd	 worden	 wegens	
vechtpartijen	 tussen	 feestgangers	 die	
alcohol	en/of	drugs	hadden	gebruikt.	In	
een	café	aan	de	Eendrachtsweg	werd	
een	man	in	zijn	been	geschoten	bij	een	
dronkemansruzie.
	 Dat	alles	in	de	maand	waarin	volgens	
de	 alcoholreclame	 de	 feestvreugde	
verhoogd	 zou	 worden	 door	 een	 goed	
glas	!	
	

Rotterdam  zuchtte  onder  alcoholterreur
 De maand december was er in Rotterdam één van ernstige alcoholinciden-
ten. Niet alleen in het uitgaansleven, maar ook in het openbaar vervoer.
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	 In	 maart	 2009	 hebben	 de	 super-
markten	 een	 legitimatiemaatregel	
ingevoerd	:	iedereen	tot	20	jaar	is	ver-
plicht	een	legitimatiebewijs	te	tonen	bij	
de	aankoop	van	alcohol	en	tabak.	Als	
de	klant	het	niet	uit	zichzelf	toont,	moet	
de	caissière	er	naar	vragen	(vergewis-
plicht).	Maar	die	caissière	zal	er	alleen	
naar	vragen	wanneer	de	klant	er	jonger	
uitziet	dan	20	jaar.	
	 Volgens	 het	 CBL	 is	 89%	 van	 de	
klanten	 op	 de	 hoogte	 van	 de	 maat-
regel,	 en	 vindt	 95%	 het	 een	 goede	
maatregel.	Nu	bestaat	een	groot	deel	
van	de	klanten	van	een	supermarkt	uit	
ouders	 en	 grootouders,	 en	 daarvan	
kan	 ons	 inziens	 nauwelijks	 anders	
verwacht	 worden	 dan	 dat	 zij	 het	 een	
goede	maatregel	vinden.			
	 De	kans	voor	jongeren	om	een	identi-
teitsbewijs	(ID)	te	moeten	tonen,	is	door	
de	maatregel	toegenomen.	Inspecteurs	
van	de	VWA	constateerden	afgelopen	

	 De Tweede Kamer stemde afgelo-
pen november in met een voorstel 
om de accijns op wijn en cham-
pagne te verhogen. De verhoging is 
echter zo gering, dat er geen effect 
op de consumptie van verwacht 
mag worden. 

	 Het	 voorstel	 om	 de	 accijns	 te	 ver-
hogen	 was	 afkomstig	 van	 de	 drie	
regeringspartijen.	 Die	 wilden	 de	 suc-
cessierechten	 verlagen	 voor	 ouders	
die	erven	van	een	overleden	kind.	Die	
verlaging	 wilde	 staatssecretaris	 van	
Financiën	J.K.	de	Jager	wel	 invoeren,	
mits	de	partijen	konden	vertellen	waar	
hij	het	geld	vandaan	moest	halen.	
	 Van	te	voren	was	berekend	hoeveel	
inkomsten	de	staat	zou	mislopen	door	
genoemde	 verlaging	 van	 de	 succes-
sierechten.	Dat	bedrag	kon	opgebracht	
worden	door	een	kleine	verhoging	van	
de	accijns	op	wijn	en	champagne.	Een	
verhoging	 met	 (relatief)	 2,7	 procent	
zou	 ongeveer	 7	 miljoen	 euro	 opleve-
ren.	 Een	 fors	 bedrag,	 dat	 nog	 eens	
aangeeft	hoeveel	enorm	veel	wijn	er	in	
Nederland		wordt	gedronken.	
	 Voor	 de	 individuele	 consument	 is	
het effect uiterst gering, een fles wijn 
zal	 ongeveer	 3	 cent	 duurder	 worden,	
een fles champagne 10 cent. Naar alle 
verwachting	zal	daardoor	geen	druppel	
alcohol	minder	gedronken	worden.	De	
Tweede	 Kamer	 ging	 dan	 ook	 moeite-
loos	accoord	met	de	verhoging.	
	 Met	 het	 alcoholmatigingsbeleid	 dat	
de	regering	zegt	te	voeren,	heeft	deze	
accijnsverhoging	 dan	 ook	 niets	 te	
maken.

	 De	 Nederlandse	 binnenwateren	
vallen	 deels	 onder	 het	 internationale	
Rijnvaartpolitiereglement	 (namelijk	
Rijn,	Waal	en	Lek)	en	deels	onder	de	
Nederlandse	 Scheepvaartverkeerswet	
(de	overige	vaarwegen).	Het	Rijnvaart-
reglement	 is	 in	 het	 najaar	 van	 2004	
gewijzigd.	Daarbij	is	de	strafbaarheids-
grens	voor	varen	onder	de	invloed	van	
alcohol	van	0,8	promille	verlaagd	naar	
0,5	promille.	
	 Door	de	jaren	heen	zijn	de	vaartuigen	
sneller	en	groter	geworden,	zowel	in	de	
beroepsvaart	 als	 in	 de	 recreatievaart.	
Ook	is	de	verkeersintensiteit	toegeno-
men.	Schippers	moeten	daarom	steeds	
alerter	zijn	om	snel	en	goed	te	kunnen	
reageren	op	de	verkeerssituatie.	
	 Uit	 onderzoek	 naar	 het	 weggedrag	
van	automobilisten	 is	gebleken	dat	bij	
bloedalcoholgehalten	van	0,5	promille	
of	 meer,	 snel	 en	 juist	 reageren	 niet	
meer	gewaarborgd	is.	Alcohol	vertraagt	
de	reactie	en	vergroot	het	percentage	
onjuiste	 beslissingen.	 De	 invloed	
van	 alcohol	 op	 het	 vaargedrag	 van	
een	 schipper,	 is	 vergelijkbaar	 met	 de	
invloed	van	alcohol	op	het	weggedrag	
van	een	automobilist.	Daarom	hebben	
de	 landen	van	het	Rijnvaartreglement	
in	 2004	 besloten	 de	 strafbaarheids-
grens	te	verlagen	naar	0,5	promille.	
	 Met	 het	 gelijktrekken	 van	 de	 pro-
millagegrens	 voor	 alle	 Nederlandse	

binnenwateren,	 komt	 een	 einde	 aan	
een	krankzinnige	situatie.	Namelijk	dat	
er	binnen	één	land	twee	verschillende	
wettelijke	grenzen	voor	het	bloedalco-
holgehalte	 van	 schippers	 van	 kracht	
waren.	Wie	bij	wijze	van	spreken	met	
0,7	promille	strafbaar	op	de	Rijn	voer,	
kon	door	de	IJssel	op	te	varen	theore-
tisch	aan	vervolging	ontkomen.		
	 De	scheepvaart	op	de	drie	grootste	
rivieren,	verschilt	niet	zodanig	van	die	
op	 de	 andere	 waterwegen	 dat	 ver-
schillende	grenswaarden	voor	alcohol	
verdedigbaar	 zijn.	Andere	 landen	van	
het	 Rijnvaartreglement,	 Duitsland,	
Frankrijk	en	ook	België	hanteren	voor	
hun	andere	binnenwateren	allang	een	
strafbaarheidsgrens	 van	 0,5	 promille.	
Nederland	komt	weer	eens	achteraan	
hobbelen,	zoals	zo	vaak	bij	maatrege-
len	tegen	alcohol.		
	 Door	 de	 wijziging	 van	 de	 Scheep-
vaartverkeerswet	 met	 betrekking	 tot	
de	 promillagegrens	 voor	 het	 bloedal-
coholgehalte,	 is	er	nu	één	grens	voor	
alle	 verkeer	 aan	 het	 aardoppervlak	
:	 een	half	 promille	op	water	en	weg	 !	
Alleen	 in	 het	 luchtverkeer	 geldt	 een	
andere,	lagere	grens	van	0,2	promille.	
Wij	 vragen	 ons	 dan	 ook	 af	 hoe	 lang	
het	nog	moet	duren	voordat	 voor	alle	
verkeer	 een	 grens	 van	 0,2	 promille	
geldt.	

Dingeman	Korf

ALCOHOLGRENS  NU  OOK OP  HET  
WATER  OVERAL  0,5  PROMILLE
 Afgelopen herfst heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verlaging 
van de promillagegrens voor schippers op de Nederlandse binnenwateren. 
De internationale norm van het Rijnvaartreglement, te weten 0,5 promille, 
gaat nu op alle Nederlandse binnenwateren gelden, zowel voor de beroeps-
vaart als voor de recreatievaart. 

Vergewisplicht  leidt  niet  automatisch  
tot  leeftijdscontrole
	 Om de leeftijdsgrens van 16 jaar voor bier beter te kunnen handhaven, 
heeft het CbL in het voorjaar van 2009 een vergewisplicht ingevoerd voor 
kopers die er jonger uitzien dan 20 jaar. Het CbL is tevreden over het resul-
taat. Ons inziens is daar nog maar weinig reden voor. 

herfst	dat	bij	85%	van	de	jongeren	om	
een	 ID	 werd	 gevraagd.	 Onderzoek	
door	Universiteit	Twente	met	”mystery	
shoppers”	van	15	jaar,	leidde	echter	tot	
de	conclusie	dat	slechts	in	de	helft	van	
de	gevallen	om	een	ID	werd	gevraagd.	
Je	vraagt	 je	dan	af	of	die	proefperso-
nen	er	voor	de	helft	ouder	uitzagen	dan	
20	jaar.	Ons	inziens	zou	de	vergewis-
plicht	moeten	gelden	voor	iedereen	die	
er	jonger	uitziet	dan	25	jaar.	Dan	is	het	
leeftijdsverschil	voldoende	om	duidelijk	
zichtbaar	te	zijn.	
	 Erger	 nog	 is	 het	 feit	 dat	 in	 de	 helft	
van	de	gevallen	waar	een	ID	getoond	
werd,	dit	geen	consequenties	voor	de	
aankoop	had.	Ook	vijftienjarigen	bleken	
na	het	tonen	van	hun	ID	alcohol	mee	te	
krijgen.	Het	CBL	wijt	dit	aan	fouten	bij	
het	omrekenen	van	de	geboortedatum	
naar	een	leeftijd,	en	wil	een	rekenhulp-
middel	voor	de	caissières	ontwikkelen.		
Ons	inziens	zijn	er	veel	meer	verklarin-

gen	mogelijk.	Het	kan	ook	gemakzucht	
zijn	(”hij laat een ID zien, dus het zal wel 
goed zijn”),	 de	 rij	 wachtenden	 achter	
de	 betreffende	 klant	 kan	 ertoe	 nopen	
om	 de	 zaak	 snel	 af	 te	 willen	 werken,	
intimidatie	(vooral	als	jongeren	groeps-
gewijs	door	de	kassa	willen),	onwil	om	
te	 rekenen,	en	 tenslotte	vriendjespoli-
tiek.	
	 Om	 de	 verkoop	 van	 alcohol	 aan	
jongeren	 beneden	 de	 leeftijdsgrens	
effectief	 aan	 te	 pakken,	 zouden	 de	
supermarkten	 moeten	 overgaan	 op	
leeftijdscontrole	 op	 afstand.	 De	 cais-
sière	 is	 daarbij	 ontheven	 van	 de	
vergewisplicht.	 De	 koper	 wordt	 met	
behulp	van	een	webcam	bekeken	door	
een	 controleur	 elders.	 Die	 controleur	
beslist	 of	 er	 een	 ID	 getoond	 moet	
worden.	 Als	 dat	 gebeurd	 is,	 geeft	 de	
computer	 direct	 aan	 of	 de	 koop	 mag	
doorgaan. Dat alles kan snel en effi-
ciënt.	 Het	 Bredase	 bedrijf	 HEM	 heeft	
daarvoor	 apparatuur	 ontwikkeld.	 Wij	
schreven	 reeds	 in	mei	2008	daarover	
in	dit	blad.	

Dingeman	Korf

Accijnsverhoging  niet  
substantieel

Alcohol verstoort 
het groeiproces 
zowel lichamelijk
als geestelijk 



4

	 In	 2008	 liep	 het	 schoolfeest	 van	
Fons	 Vitae	 uit	 de	 hand	 door	 dronken	
leerlingen.	Eén	moest	er	zelfs	met	de	
ambulance	worden	afgevoerd.	Daarom	
was	het	dit	jaar	alcoholvrij.	Binnen	was	
geen	alcohol	verkrijgbaar,	meebrengen	
van	drank	was	verboden,	en	bezoekers	
moesten	 blazen	 vóór	 ze	 naar	 binnen	
mochten.	Wie	thuis	of	bij	vrienden	had	
ingedronken	kwam	er	niet	 in.	Evenals	
twee	zeventienjarigen	die	zichzelf	oud	
genoeg	 voor	 alcohol	 vonden,	 en	 bij	
wijze	van	demonstratie	voor	de	ingang	
van	 het	 feest	 bier	 uit	 blik	 stonden	 te	
drinken.	

	 Het	alcoholvrije	feest	trok	450	bezoe-
kers.	Aan	vijftien	leerlingen	werd	na	de	
blaastest	de	toegang	geweigerd.	Hoe-
velen	 er	 helemaal	 niet	 waren	 komen	
opdagen	 omdat	 het	 feest	 alcoholvrij	
was,	 is	 niet	 bekend.	 Wel	 vertelden	
leerlingen	 uit	 de	 hoogste	 klas	 dat	 zij	
na afloop hun schade nog wel gingen 
inhalen	 :	 ”Na dit schoolfeest gaan we 
nog echt uit”.	Of	dat	grootspraak	was	

	 Tien procent van het budget van 
de Nederlandse gezondheidszorg 
wordt besteed aan zorg die verband 
houdt met dementie. Dat aandeel 
gaat de komende tijd fors stijgen 
waarschuwt prof. dr. Monique bre-
teler van het Erasmus Medisch 
Centrum. Leefstijl is een factor 
waarmee dementie uitgesteld kan 
worden.

	 Dementie	 is	 een	 achteruitgang	 van	
het	cognitief	functioneren.	De	aandoe-
ning	ontwikkelt	zich	met	name	na	het	
vijfenzestigste	 levensjaar.	 Geheugen-
verlies	 is	 het	 meest	 op	 de	 voorgrond	
tredende	 symptoom.	 Daardoor	 wordt	
het	dagelijks	functioneren	belemmerd,	
soms	 in	 zeer	 ernstige	 mate.	 Opname	
in	 een	 verpleeghuis	 is	 in	 dat	 geval	
vaak	 de	 enige	 oplossing.	 Vaak	 gaat	
dementie	 gepaard	 met	 veranderingen	
in	 iemands	 persoonlijkheid	 en	 soms	
met	verlies	van	(hand)vaardigheden.	
	 Voor	de	huidige	generatie	Nederlan-
ders	geldt	dat	één	op	de	drie	vroeger	
of	later	dement	zal	worden.	Hoe	ouder	
mensen	 worden,	 hoe	 groter	 de	 kans	
dat	zij	met	dementie	te	maken	krijgen.	
Tweederde	van	de	demente	bejaarden	
leidt	 aan	 Alzheimer.	 Bij	 dementie	 zijn	
onomkeerbare	 veranderingen	 in	 de	
hersenen	 ontstaan.	 Daardoor	 is	 geen	
genezing	mogelijk.	Training	kan	soms	
wel	een	deel	 van	de	symptomen	ver-
zachten of camoufleren.

	 De bierconsumptie loopt in 
Rusland volledig uit de hand. De 
regering wil dat tegengaan door een 
enorme verhoging van de accijns 
op bier. De bierbrouwers stellen dat 
dan de bierdrinkers wodka zullen 
gaan drinken, want daarop wordt de 
accijns niet verhoogd. 

	 In	 het	 vorige	 nummer	 van	 dit	 blad	
berichtten	wij	over	het	feit	dat	de	Rus-
sische	 regering	 de	 alcoholproblemen	
in	 het	 land	 wil	 terugdringen.	 Onder	
het	 bewind	 van	 Jeltsin	 was	 bier	 naar	
voren	 geschoven	 ter	 vervanging	 van	
wodka.	 Echter,	 de	 wodkadrinkers	
bleven	wodka	drinken,	en	het	bier	werd	
populair	onder	degenen	die	tot	dan	toe	
nauwelijks	 alcohol	 dronken,	 jongeren	
en	vrouwen.	Het	resultaat	was	dat	het	
hoofdelijk	alcoholgebruik	omhoog	ging	
in	plaats	van	omlaag.
	 Omdat	de	stijging	van	het	alcoholge-
bruik	vooral	door	het	bier	veroorzaakt	
is,	 richt	 de	 Russische	 regering	 zijn	
alcoholmatigingsbeleid	 vooral	 tegen	
het	bier.	Bier	mag	niet	meer	verkocht	
worden	 in	 blikjes	 van	 een	 halve	 liter	
(50	 cl)	 maar	 uitsluitend	 in	 die	 van	 33	
cl	of	kleiner.	En	nu	is	daar	een	voorstel	
voor	accijnsverhoging	bij	gekomen.	
	 De	voorgestelde	accijnsverhoging	is	
niet	mis,	om	te	beginnen	volgend	jaar	
een	 verhoging	 van	 200	 procent.	 De	
nieuwe	 accijns	 wordt	 dan	 dus	 al	 het	
drievoudige	 van	 de	 huidige.	 In	 2011	
moet	 daar	 nog	 10	 procent	 bij	 en	 in	
2012	nog	eens	20	procent.	
	 De	 Russische	 biermarkt	 wordt	
gedomineerd	 door	 vier	 internationale	
concerns,	 in	 volgorde	 van	 markt-
aandeel	 Carlsberg	 (Deens),	 Inbev	
(Belgisch),	 Heineken	 (Nederlands)	
en	 Efes	 (Turks).	 Het	 vermoeden	 is	
dan	 ook	 al	 uitgesproken	 dat	 de	 een-
zijdige	 gerichtheid	 tegen	 bier	 van	
het	 Russische	 alcoholmatigingsbe-
leid,	 samenhangt	 met	 het	 feit	 dat	 de	
biermarkt	 voor	 zo’n	 groot	 deel	 in	 bui-
tenlandse	 handen	 is.	 De	 wodkamarkt	
is	 in	Russische	handen,	en	de	Russi-
sche	 wodkaconcerns	 vinden	 blijkbaar	
een	gewillig	oor	bij	de	regering.

Haagse  scholen  blij  met  drankverbod		

	 In Amsterdam hield het Fons Vitae Lyceum middden december zijn eerste 
alcoholvrije schoolfeest. Dat leverde veel protesten van leerlingen op. In 
Den Haag is men aan alcoholvrije feesten al gewend, en is men overwegend 
positief. 

of	 dat	 zij	 het	 echt	 gedaan	 hebben,	 is	
niet	nagegaan.	
	 In	 Den	 Haag	 krijgen	 middelbare	
scholen	 sinds	 zomer	 2009	 geen	 ver-
gunning	meer	om	alcohol	te	schenken.	
Het	 Aloysius	 College	 had	 die	 maat-
regel	 een	 jaar	 eerder	 al	 ingevoerd.	
In	 het	 begin	 kwamen	 veel	 leerlingen	
niet	 opdagen,	 maar	 het	 laatste	 feest	
was	weer	net	zo	druk	als	vroeger.	Het	
was	dus	een	kwestie	van	wennen.	Dat	
is	 ook	 de	 ervaring	 van	 het	 Hofstad	
Lyceum,	 dat	 al	 vele	 jaren	 alcoholvrij	
feestviert.	 De	 scholen	 zijn	 blij	 dat	 de	
gemeentepolitiek	nu	achter	hen	staat.	
	 Rector	 van	 Hulsbergen	 over	 het	
vroegtijdig	invoeren	van	het	alcoholver-
bod	: ”Wij schenken geen alcohol aan 
kinderen, omdat we het niet als taak 
van de school zien om de hersencellen 
van kinderen te beschadigen”.	Een	uit-
spraak	 waar	 de	 Tweede-kamerleden	
die	 tegen	 verhoging	 van	 de	 leeftijds-
grens	zijn,	een	voorbeeld	aan	kunnen	
nemen.

Dingeman	Korf

RUSSISCHE  REGERING  
WIL ACCIJNS  OP  bIER  
VERDRIEVOUDIGEN

Alcohol belangrijke oorzaak

DEMENTIE  LEGT TOENEMEND 
bESLAG OP GEZONDHEIDSZORG 	

	 Mensen	 met	 een	 gezonde	 leefstijl	
krijgen	gemiddeld	pas	op	veel	hogere	
leeftijd	 met	 dementie	 te	 maken	 dan	
mensen	 die	 ongezond	 leven.	 Ver-
hoogde	bloeddruk	vergroot	de	kans	op	
dementie.	 Prof.	 Breteler	 zou	 dan	 ook	
willen	dat	iedereen	boven	de	50	regel-
matig	zijn	of	haar	bloeddruk	controleert.	
Verhoogde	bloeddruk	op	zijn	beurt,	 is	
soms	een	gevolg	van	te	veel	en	te	vet	
eten,	van	het	roken	van	tabak,	of	van	
fors	alcoholgebruik.	
	 Een	bijzondere	vorm	van	dementie	is	
”alcoholische	dementie”,	nauwkeuriger	
”ziekte	 van	 Korsakov”	 geheten.	 Die	
wordt	veroorzaakt	door	de	combinatie	
van	fors	alcoholgebruik	en	een	gebrek	
aan	 vitamine	 B-1.	 Het	 aantal	 geregi-
streerde	 patiënten	 ligt	 bij	 ongeveer	
8.000,	 	maar	het	werkelijke	aantal	 ligt	
ongetwijfeld	hoger.

	 Fins	 onderzoek	 door	 J.	 Rinne	 en	
medewerkers,	 heeft	 enkele	 jaren	
geleden	aangetoond	dat	alcoholgebruik	
niet	alleen	tot	de	ziekte	van	Korsakov	
kan	 leiden,	 maar	 ook	 tot	 Alzheimer.	
Met	name	dronkenschap	vergroot	het	
risico	 op	 Alzheimer	 sterk.	 Eénmaal	
in	 de	 maand	 dronken	 gedurende	 een	
aantal	 jaren,	 zou	 de	 kans	 op	 Alzhei-
mer	 verdrievoudigen.	 Bij	 tweemaal	 in	
de	maand	dronken	zou	de	kans	zelfs	
vertienvoudigen.	
	 In	het	licht	van	het	huidige	excessieve	
alcoholgebruik	 door	 een	 deel	 van	 de	

jeugd,	 waarbij	 dronkenschap	 bewust	
gezocht	in	plaats	van	vermeden	wordt,	
is	 het	 niet	 moeilijk	 te	 voorspellen	 dat	
dementie	over	enkele	 jaren	de	meest	
voorkomende	volksziekte	zal	zijn.

	 Bij	 jongeren	 en	 jong	 volwasse-
nen	 is	 het	 moeilijk	 om	 aandacht	 te	
krijgen	 voor	 iets	 wat	 hen	 over	 dertig	
tot	 vijftig	 jaar	 zal	 overkomen.	 Tegen	
een	ongezonde	leefstijl	zullen	daarom	
structurele	 belemmeringen	 moeten	
worden	opgeworpen.	Het	roken	is	al	op	
vele	plaatsen	in	de	maatschappij	sterk	
teruggedrongen.	 Het	 alcoholgebruik	
zal	eenzelfde	weg	moeten	gaan.

Dingeman	Korf
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		 Afgelopen	 september	 en	 oktober	
verschenen	er	berichtjes	in	de	pers	dat	
veel	bedrijven	dat	jaar	geen	kerstpakket	
zouden	 geven	 aan	 hun	 werknemers.	
De	bestellingen	van	kerstpakketten	bij	
de leveranciers bleven namelijk flink 
achter	 bij	 die	 van	 2008.	 In	 novem-
ber	 volgde	 echter	 een	 inhaalslag,	
en	 kwamen	 alsnog	 veel	 bestellingen	
binnen.	 Volgens	 schattingen	 zijn	 er	
tussen	de	3,5	en	3,9	miljoen	pakketten	
uitgereikt.	
	 De	in	september	al	voorspelde	verso-
bering	is	wèl	opgetreden.	Fiscaal	mag	
een	 werkgever	 zijn	 personeel	 tot	 een	
waarde van € 70,- belastingvrij schen-
ken.	Maar	vorig	jaar	waren	bestellingen	
van	pakketten	met	een	waarde	onder	
en	rond	de	dertig	euro	veruit	favoriet.	
	 Bezuinigd	 werd	 vooral	 op	 de	 ”heb-
bedingetjes”,	 minder	 vriendelijk	 ook	
wel	 prullaria	 genoemd.	 De	 pakketten	
bevatten	 vooral	 voedsel	 en	 dranken.	
Eén	grote	leverancier	meldde	dat	nog	
steeds	 vier	 van	 de	 vijf	 pakketten	 die	
hij verkocht, een fles wijn bevatte. Dat 
wijkt	niet	af	van	de	situatie	van	enkele	
jaren	geleden	voor	de	sector	als	geheel.	
Logischerwijs	 bevatten	 goedkopere	
pakketten	ook	goedkopere	wijn.	
 
 Volgens	ons	hebben	de	werkgevers	
door	het	 ongevraagd	verstrekken	van	
alcohol	 een	 verkeerd	 signaal	 afge-
geven.	 Namelijk	 het	 signaal	 dat	 voor	
hen	 alcohol	 geen	 probleem	 is.	 Dat	 is	
pedagogisch	 verkeerd,	 en	 bovendien	
aantoonbaar	onjuist.	

	 Zonder dat er veel ruchtbaarheid 
aan is gegeven, is op 1 oktober 2009 
een herziene versie van de reclame-
code voor alcoholhoudende dranken 
van kracht geworden. De herziening 
betreft zowel aanscherpingen als 
verduidelijkingen.  In het voorwoord 
klopt de Stiva zichzelf wel heel erg 
op de borst. 

	 In	 de	 herziene	 code	 is	 het	 artikel	
dat	 handelt	 over	 alcohol	 en	 werk	 uit-
gebreid	 met	 een	 aantal	 voorbeelden.	
Die	 maken	 duidelijk	 welke	 situaties	
wel	of	niet	getoond	mogen	worden	 in	
de	alcoholreclame.	Ook	het	verbod	op	
het	suggereren	van	sociaal	of	sexueel	
succes	door	alcoholgebruik,	 is	verdui-
delijkt	 door	 een	 aantal	 voorbeelden.	
Het	 verbod	 op	 de	 combinatie	 alcohol	

	 Kenniscentrum	 Movisie	 adviseert	
de	 regering	 om	 de	 minimumleeftijd	
voor	 prostituees	 te	 verhogen	 van	 18	
jaar	 naar	 21	 jaar.	 Volgens	 Movisie	 is	
de	 leeftijdsgroep	 van	 18	 tot	 21	 jaar	
nog	niet	in	staat	om	een	verantwoorde	
keuze	te	maken.	Jongeren	hebben	die	
extra	 drie	 jaar	 nodig	 om	 weerbaar	 te	
worden.
	 Precies	hetzelfde	geldt	voor	alcohol.	
Ook	 op	 dat	 terrein	 hebben	 jongeren	
die	extra	 jaren	nodig	om	weerbaar	 te	
worden	en	toe	te	groeien	naar	het	doen	
van	 verantwoorde	 keuzes.	 Geestelijk	
weerbare	jongeren	lopen	minder	kans	
om	 zichzelf	 schade	 te	 berokkenen	 of	
om	verslaafd	te	raken.	
	 Naast	 de	 lichamelijke	 argumenten	
tegen	 te	 jong	 drinken	 (vooral	 hersen-
schade)	 is	 er	 dus	 ook	 het	 argument	
van	de	onvolgroeide	geestelijke	weer-
baarheid	 	 dat	 pleit	 voor	 het	 verhogen	
van	de	leeftijdsgrens	voor	alcohol.	

ONDANKS  RECESSIE  NOG  VEEL  WIJN  
IN  KERSTPAKKETTEN
 Vorige maand zijn er weer veel kerstpakketten uitgedeeld. Als gevolg van 
de recessie vaak wel soberder van inhoud dan in voorgaande jaren. Maar 
de fles wijn bleef meestal gehandhaafd, zij het vaak in goedkopere uitvoe-
ring.

Onverstandig gebaar van werkgevers

	 Alcohol	 is	 wel	 degelijk	 een	 pro-
bleem	 voor	 het	 bedrijfsleven.	 Alcohol	
veroorzaakt	 veel	 ziekteverzuim	 (forse	
drinkers	verzuimen	zesmaal	zoveel	als	
de	 gemiddelde	 werknemer),	 veel	 ver-
stoorde	verhoudingen	op	de	werkvloer,	
veel	 kwaliteitsverlies	 (de	 beruchte	
”maandagmorgen	producten”)	en	zo’n	
900	à	1000	nieuwe	WAO-gevallen	per	
jaar.
	 De	 versobering	 waar	 de	 recessie	
toe	geleid	heeft,	was	een	uitgezochte	
gelegenheid	 geweest	 om	 het	 signaal	
af	 te	 geven	 dat	 alcohol	 ook	 voor	 het	
bedrijfsleven	 een	 probleem	 is.	 Die	
gelegenheid	is	niet	benut.	De	werkge-
vers	 die	 met	 het	 kerstpakket	 alcohol	
hebben	 verstrekt,	 hebben	 populariteit	
bij	 (de	meerderheid	van)	hun	werkne-
mers	 verkozen	 boven	 hun	 belang	 op	
lange	termijn.	
	 Wij	zijn	van	mening	dat	alcohol	nooit	
ongevraagd	 verstrekt	 mag	 worden.	
Aan	 de	 werknemers	 moet	 de	 moge-
lijkheid	geboden	worden	om	te	kiezen	
tussen	 een	 alcoholhoudend	 en	 een	
gelijkwaardig	 alcoholvrij	 pakket.	 Als	
het	bieden	van	een	keuzemogelijkheid	
niet	uitvoerbaar	is,	dient	een	Kerstpak-
ket	ons	inziens	alcoholvrij	te	zijn.	
	 Ook	 het	 feit	 dat	 volgens	 enquêtes	
tussen	 de	 12	 en	 15	 procent	 van	 de	
Nederlanders	nooit	alcohol	drinkt,	pleit	
voor	het	bieden	van	een	keuzemoge-
lijkheid.	 Die	 mensen	 doe	 je	 met	 een	
ongevraagde fles wijn geen plezier. 
(bewerkt	naar	een	persbericht	van	het	
PAD)

LEEFTIJDSGRENS  
MOET  OMHOOG

Visie Stiva op eigen rol nogal gekleurd		

NIEUWE  CODE  ALCOHOLRECLAME  
1 OKTObER  INGEGAAN

en	 sport	 is	 aangescherpt,	 doordat	 nu	
ook	expliciet	reclame	op	sportattributen	
verboden	 is	 (denk	 aan	 shirts,	 ballen,	
hockeysticks,	 tennisrackets,	enz.).	De	
lijst	 van	 jongerenzenders	 waar	 geen	
alcoholreclame	gemaakt	mag	worden,	
is	uitgebreid	met	een	lijst	van	jongeren-
bladen	waar	dit	niet	mag.
	 In	 het	 voorwoord	 van	 de	 code,	
ondertekend	 door	 de	 voorzitter	 van	
de	Stiva		Ph.	de	Ridder,	klopt	de	Stiva	
zichzelf	wel	heel	erg	op	de	borst.	Daar	
wordt	gesteld	dat	de	reclamecode	voor	
alcoholhoudende	dranken	al	dertig	jaar	
bestaat	 (dus	sinds	1979).	En	verder	 :	
”De rol van de Stiva is de afgelopen 30 
jaar ook veranderd”.	 Een	 merkwaar-
dige	 bewering	 gezien	 het	 feit	 dat	 de	
Stiva	pas	in	1982	werd	opgericht	!	De	
Stiva	moet	echt	nog	tot	2012	wachten	
voor	 hij	 zijn	 dertigjarig	 bestaan	 kan	
vieren.	
	 Verder	 wordt	 gesproken	 over	 een	
code	in	het	kader	van	de	zelfregulering.	
Maar	 zelfregulering	 voor	 de	 alcohol-
branche	was	in	1979	nog	lang	niet	aan	
de	 orde.	 Die	 verscheen	 pas	 tien	 jaar	
later	 op	 het	 toneel.	 De	 zelfregulering	
is	 voortgekomen	 uit	 het	 aannemen	
door	de	Tweede	Kamer	van	de	motie	
Janmaat-Abee,	 bij	 de	discussies	over	
de	 alcoholnota	 van	 december	 1986.	
Die	 motie	 gaf	 de	 alcoholbranche	 de	
mogelijkheid	 om	 door	 zelfregulering	
een	bijdrage	 te	gaan	 leveren	aan	het	
alcoholmatigingsbeleid.	 De	 zelfregu-
lering	 van	 de	 alcoholbranche	 dateert	
daarmee	uit	1987	of	1988.	
	 Als	 uitvloeisel	 van	 de	 zelfregulering	
verscheen	 in	 1990	 de	 ”Code	 voor	
Alcoholhoudende	 Dranken”,	met		een	
voorwoord	 van	 staatssecretaris	
Simons.	De	code	onder	de	vlag	van	de	
Stiva	bestaat	dit	jaar	dus	pas	20	jaar.	
	 In	1967	werd	 in	Nederland	 reclame	
via	de	ether	ingevoerd.	Tussen	1967	en	
1990	viel	de	alcoholreclame	via	de	ether	
rechtstreeks	 onder	 de	 ”Voorschriften	
voor	 de	 Nederlandse	 Etherreclame”,	
opgesteld	door	de	Reclameraad.	Voor	
de	gedrukte	alcoholreclame	bestonden	
toen nog helemaal geen specifieke 
regels.	
	 In	1978	publiceerde	de	Reclameraad	
een	herziene	versie	van	de	voorschrif-
ten.	 In	 het	 tweede	 deel	 daarvan,	 de	
”bijzondere	 voorschriften”	 was	 een	
aparte	 paragraaf	 aan	 alcoholreclame	
gewijd.	 Die	 paragraaf	 gaf	 reeds	 de	
grote	 lijnen	aan	voor	de	uitgebreidere	
code	van	1990.	De	Stiva	heeft	daarop	
voortgebouwd	 	 en	 de	 reclame	 buiten	
de	ether	er	aan	toegevoegd.	

Dingeman	Korf	

Alcoholreclame is 

overwegend gericht 

op jonge volwassenen 

(Datamonitor 2005)
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En dit...
	 .	.	.	.	was	een	tiener	met	onvoldoende	
kennis	 van	 auto’s	 en	 onvoldoende	
kennis	 van	 alcohol.	 Toch	 ging	 hij	 er	
met	een	dronken	kop	met	de	auto	van	
iemand	anders	vandoor.	
	 Het	 gebeurde	 in	 november	 in	 Uit-
huizen	(Gr.)	in	de	nacht	van	vrijdag	op	
zaterdag.	Agenten	zagen	een	auto	met	
horten	en	stoten	over	de	weg	gaan,	en	
daarbij	het	verkeer	in	gevaar	brengen.	
Zij	 hielden	 de	 auto	 aan.	 De	 bestuur-
der	bleek	dronken,	en	als	vijftienjarige	
uiteraard	niet	in	het	bezit	van	een	rijbe-
wijs	.		.		.		.		.	

*    *    * 
	 .	.	.	.	was	een	man	die	zichzelf	in	het	
wrak	van	zijn	auto	klem	had	gezet.
	 Het	 gebeurde	 in	 Echteld	 (Gld.)	 in	
de	 vroege	 zaterdagochtend.	 Een	
59-jarige	 man	 had	 het	 nodige	 (beter	
gezegd	 onnodige)	 gedronken	 en	 was	
toch	gaan	rijden.	Hij	stuurde	zijn	auto	
met flinke snelheid tegen een boom. 
De	auto	werd	total-loss	en	de	man	zat	
klem	tussen	de	wrakstukken.
	 De	politie	moest	de	brandweer	erbij	

roepen	om	de	man	 los	 te	 knippen	uit	
het	 wrak.	 Hij	 mocht	 daarna	 zijn	 rijbe-
wijs	inleveren,	want	zijn	promillage	lag	
boven	de	1,3		.		.		.		.		.	

*    *    *
	 	
	 .	.	.	.	was	een	Pool	die	dacht	dat	een	
Nederlands	 politiebureau	 een	 soort	
hotel	was.
	 Het	gebeurde	 in	de	vroege	zondag-
ochtend	vóór	Kerstmis	in	Tiel.	Agenten	
troffen	de	man	dronken	aan	 terwijl	hij	
in	 zijn	onderbroek	over	 straat	 liep.	Zij	
namen	hem	mee	naar	het	bureau	om	
in	de	cel	zijn	roes	uit	te	slapen.
	 Na	 zijn	 insluiting	 klaagde	 de	 man	
tegen	 de	 arrestantenwacht	 over	 het	
feit	dat	hij	 in	zijn	cel	geen	internetver-
binding	 had.	 Hij	 riep	 zelfs	 dat	 hij	 een	
klacht	bij	de	directie	zou	indienen.	De	
arrestantenwacht	 liet	 wijselijk	 de	 man	
maar	tieren.	
	 Laat	 in	 de	 middag	 mocht	 de	 Pool,	
min	 of	 meer	 ontnuchterd,	 in	 het	 bezit	
van	een	proces-verbaal	wegens	open-
bare	 dronkenschap	 het	 politiebureau	
verlaten.	Op	zoek	naar	zijn	verdwenen	
broek	.		.		.		.		.	

*    *    * 
	 .	 .	 .	 .	waren	vijf	aanrijdingen	 tijdens	
één	ritje.	Overbodig	 te	zeggen	dat	de	
bestuurder	dronken	was.	

	 Het	 gebeurde	 op	 de	 zondagmid-
dag	 vóór	 Kerstmis	 en	 betrof	 een	
55-jarige	 inwoner	 van	 Nieuwkoop.	
Zijn	dollemansrit	begon	op	de	N	11	bij	
Bodegraven	 in	de	 richting	van	Leiden	
en	 eindigde	 na	 ruim	 een	 half	 uur	 in	
Den	Haag.	Onderweg	veroorzaakte	hij	
maar	liefst	5	aanrijdingen.	
	 De	man	zal	de	schadeclaims	uit	eigen	
zak	 moeten	 betalen.	 De	 verzekering	
betaalt	 niet	 voor	 schade	 veroorzaakt	
door	eigen	schuld		.		.		.			.		.	

*    *    * 
	 .	 .	 .	 .	was	een	automobilist	met	een	
promillage	 dat	 maar	 zelden	 in	 het	
verkeer	wordt	aangetroffen.
	 Het	gebeurde	in	november	in	Tilburg	
en	 betrof	 een	 24-jarige	 man	 uit	 die	
stad.	De	man	viel	 op	doordat	hij	 slin-
gerend	reed,	en	een	rotonde	driemaal	
rondreed	 voordat	 hij	 een	 afslag	 nam.	
Toen	 hij	 werd	 aangehouden	 lag	 er	 in	
zijn auto een aangebroken flesje bier 
plus nog een kratje met een flink aantal 
flesjes ! 
	 Op	 het	 bureau	 bleek	 dat	 de	 man	
maar	 liefst	 dertien	 keer	 de	 maximaal	
toegestane	hoeveelheid	alcohol	in	zijn	
bloed	had,	 ruim	2,6	promille.	Het	 ritje	
zal	hem	nog	lang	heugen,	want	bij	een	
dergelijk	 promillage	 volgt	 automatisch	
een	psychiatrisch	onderzoek	naar	zijn	
rijgeschiktheid	.		.		.		.		.	

	 Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft de Hoge Raad een strafrechter 
ontslagen. De betreffende persoon 
was door alcoholverslaving en per-
soonlijke verwaarlozing niet meer in 
functie te handhaven. 

	 Naar	verluidt	gaat	het	om	een	vrou-
welijke	 rechter	 verslaafd	 aan	 alcohol.	
Zij	 werd	 vijf	 jaar	 geleden	 al	 wegens	
slecht	 functioneren	 verwijderd	 uit	
de	 strafkamer	 en	 teruggeplaatst	 tot	
bestuursrechter.	Tevens	werd	zij	over-
geplaatst	naar	een	andere	rechtbank.	
	 Zij	 kreeg	 toen	 te	 horen	 dat	 haar	
zonden	 haar	 zouden	 worden	 verge-
ven	 als	 zij	 zich	 beter	 en	 productiever	
zou	 opstellen,	 en	 beter	 zou	 letten	 op	
haar	 persoonlijke	 hygiëne.	 Met	 dat	
laatste	doelde	de	rechter	op	haar	zeer	
onverzorgde	uiterlijk	en	de	geur	die	zij	
verspreidde.	
	 De	kans	om	elders	een	nieuw	begin	
te	maken,	heeft	zij	niet	gegrepen.	Haar	
werktempo	 bleef	 laag,	 zij	 was	 nog	
steeds	vaak	afwezig	en	had	nog	steeds	
moeite	om	besluiten	te	nemen.	Kortom,	
haar	 productiviteit	 bleef	 te	 laag.	 Ook	
haar	 presentatie	 bleef	 bedenkelijk	 en	

	 In	 een	 regionale	 krant	 verschenen	
met	 enkele	 dagen	 tussenruimte	 twee	
berichtjes	 over	 geweld	 en	 vernieling	
door	dronken	personen.	Die	lieten	voor	
de	zoveelste	maal	nog	eens	zien	hoe	
grof	mensen	zich	kunnen	gaan	gedra-
gen	na	de	nodige	”geestrijke”	drankjes	
te	hebben	genuttigd.
	 Het	 eerste	 geval	 speelde	 zich	 af	 in	
Tiel	op	een	zaterdagavond	rond	23.00	
uur.	 In	 een	 kroeg	 ontstond	 een	 ruzie	
tussen	een	36-jarige	man	uit	Tiel	en	drie	
andere	mannen.	De	ruzie	ging	volgens	
omstanders	 over	 een	 glas	 bier.	 Toen	
de	36-jarige	naar	buiten	ging,	volgden	
de	andere	drie	hem	en	vielen	hem	aan.	
Hij	werd	ernstig	mishandeld.
	 Andere	 cafébezoekers	 hadden	
inmiddels	de	politite	gebeld.	Toen	die	
arriveerde	waren	de	daders	gevlogen.	
De	 talrijke	 getuigen	 konden	 echter	
een	 goed	 signalement	 geven.	 Daar-

RECHTER  ONTSLAGEN  WEGENS  ALCOHOLISME
haar	 woning	 vervuild.	 Toen	 dat	 alles	
duidelijk	 was	 geworden,	 	 werd	 een	
formele	ontslagprocedure	gestart,	een	
unicum	onder	Nederlandse	rechters.	
	 In	 de	 derde	 week	 van	 december	
werd	 haar	 ontslag	 uitgesproken.	 Col-
lega’s	 noemden	 de	 gang	 van	 zaken	
een	zeer	ernstig	persoonlijk	drama.	Zij	
is	echter	niet	de	enige	mens	die	door	
alcoholverslaving	 volledig	 te	 gronde	
wordt	 gericht.	 De	 laatste	 jaren	 doen	
zich	 vele	 vergelijkbare	 gevallen	 voor.	
Helaas	 trekken	slechts	weinigen	daar	
lering	uit.			

door	konden	twee	van	de	drie	daders	
(resp.	38	en	40	 jaar	oud)	 in	een	café	
enkele	straten	verderop	aangehouden	
worden.	
	 Zou	de	onenigheid	ook	zo	ernstig	uit	
de	 hand	 zijn	 gelopen	 als	 de	 mannen	
koffie hadden gedronken ?  

	 Het	 tweede	 geval	 speelde	 zich	 de	
dinsdag	 daarop	 af	 in	 Culemborg.	
Agenten	zagen	iets	verdachts	aan	een	
woning.	 Toen	 zij	 poolshoogte	 gingen	
nemen,	werden	zij	aangesproken	door	
een	jonge	vrouw.	Zij	vertelde	dat	haar	
vader	 stomdronken	 van	 alles	 in	 huis	
vernield	had,	en	haar	bedreigd	had.	Zij	
was	 daarop	 naar	 de	 buren	 gevlucht.	
De	 agenten	 arresteerden	 enige	 tijd	
later	de	dader	nog	in	dezelfde	buurt.
	 Wat	moet	het	bij	een	vrouw	aanrich-
ten	 als	 haar	 vader	 zo	 tot	 beestachtig	
gedrag	vervalt	?	

Tweemaal  geweld  en  vernieling  na  alcoholgebruik
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Nieuws
Stichting ANGOb

	 De	 laatste	 maal	 dat	 ik	 u	 via	 deze	
rubriek	 informeerde	 over	 het	 wel	 en	
wee	van	Stichting	ANGOB,	 	 is	alweer	
een flink aantal maanden geleden. 
Inmiddels	 ligt	 er	 een	 nieuw	 jaar	 voor	
ons.	 Velen	 beginnen	 het	 nieuwe	 jaar	
met	 goede	 voornemens,	 bijvoorbeeld	
om	 in	het	nieuwe	 jaar	eindelijk	 zaken	
aan	 te	 pakken	 die	 tot	 nu	 toe	 achter-
wege	 gebleven	 waren,	 of	 om	 dingen	
beter	te	doen	dan	in	het	voorbije	jaar.
	 Mijn	 goede	 voornemen	 is	 om	 weer	
tweemaandelijks	 wat	 informatie	 aan	
het	papier	toe	te	vertrouwen	en	u	daar	
deelgenoot	van	te	maken.	En	wat	zijn	
uw	goede	voornemens?	
	 Ik	noem	er	zo	maar	een	paar	die	u	in	
de	praktijk	zou	kunnen	brengen	:	

-	 	Noteer	 alvast	 de	 datum	 van	 onze	
begunstigersdag,	 te	 houden	 	 op	
Camping				’t	Spoek	te	Beekbergen	op	
zaterdag	11	september	2010,

-	 	Maak	plannen	voor	een	verblijf	van	
één	of	meer	weken	in	een	huisje	of	met	

GOEDE  VOORNEMENS  VOOR  2010
DOET  U  MET  ONS MEE  ?

uw	caravan	op	Camping	’t	Spoek,

-	 	Attendeer	buitenstaanders	op	onze	
websites	:
www.angob.nl		en		www.spoek.nl.	

-	 	Stichting	 ANGOB	 staat	 voor	 een	
alcoholvrije	leefstijl.	Voor	een	minimum	
bedrag	van	10	euro	per	jaar	is	men	al	
begunstiger	 van	 de	 Stichting.	 Stimu-
leer	mensen	om	begunstiger	van	onze	
Stichting	te	worden.
	
	 Hierboven	 staan	 slechts	 een	 paar	
suggesties.	 Ik	 zou	 zo	 nog	 wel	 even	
door	 kunnen	 gaan.	 Maar	 u	 kunt	 dat	
ongetwijfeld	beter,	want	u	kent	uw	per-
soonlijke	situatie.	Dus	weet	u	zelf	het	
beste	 wat	 voor	 andere	 dingen	 u	 voor	
onze	 Stichting	 zou	 kunnen	 doen.	 Wij	
zijn	benieuwd	naar	de	uitkomst.
	 Doet	 u	 in	 het	 nieuwe	 jaar	 met	 ons	
mee	?	 Het	 wordt	 dan	 vast	 voor	 ons	
allemaal	een	goed	nieuw	jaar	2010.

Rob	Peereboom,	secr.	Stg.	ANGOB

		 België	 gaat	 het	 Nederlandse	
voorbeeld	 volgen	 van	 een	 lagere	
strafbaarheidsgrens	 voor	 alcohol	 in	
het	 wegverkeer	 bij	 risicogroepen.	 Net	
als	 in	 Nederland,	 is	 die	 lagere	 grens	
vastgesteld	op	0,2	promille.	Nederland	
heeft	 als	 risicogroep	 aangewezen	 de	
verkeersdeelnemers	 die	 minder	 dan	
vijf	 jaar	 in	het	bezit	zijn	van	een	rijbe-
wijs.
	 In	België	heeft	men	een	veel	uitge-
breider	idee	van	wie	er	verhoogd	risico	
meebrengen.	Niet	alleen	aan	automo-
bilisten	die	minder	dan	twee	jaar	over	
een	rijbewijs	beschikken,	wil	de	staats-
secretaris	 de	 lagere	 limiet	 opleggen.	
Alle	 motorrijders,	 buschauffeurs	 en	
vrachtautochauffeurs	 zouden	 blijvend	
aan	de	norm	van	0,2	promille	moeten	
voldoen.	
	 De	Belgische	staatssecretaris	maakt	
zich	vooral	zorgen	om	het	grote	aantal	
jongeren	 dat	 na	 alcoholgebruik	 bij	
een	verkeersongeval	betrokken	 raakt.	
Hij	 wil	 met	 de	 maatregel	 het	 alcohol-
gebruik	 door	 verkeersdeelnemers	
terugdringen,	 en	 een	 signaal	 afgeven	
dat	 alcoholgebruik	 en	 verkeersdeel-
name	 met	 elkaar	 op	 gespannen	 voet	
staan.

Lagere  strafbaarheids-
grens  alcohol  in  belgië

Verschijning G O 
	 Voor	 het	 eerstkomende	 nummer	
van	 dit	 blad	 is	 12	 maart	 gepland	 als	
verschijningsdatum.	 Copij	 voor	 dat	
nummer	 graag	 uiterlijk	 15	 februari	 bij	
de	redactie.

Contactgroep  Utrecht  e.o.
	 Omdat	secretaris	Wim	Stelte	van	de	
contactgroep	 Utrecht	 en	 omstreken	
van	 Stg.	 ANGOB	 nog	 steeds	 in	 het	
revalidatie-	en	verpleeghuis	Tamarinde	
vertoefde,	trokken	de	vaste	bezoekers	
van	 onze	 bijeenkomsten	 daar	 op	 11	
november	 heen.	 In	 een	 hoekje	 van	
de	recreatiezaal	praatten	wij	elkaar	bij	
onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	
drankje.	
	 We	blikten	terug	op	de	begunstigers-
dag	van	12	september,	die	naar	onze	
mening	 weer	 goed	 geslaagd	 was.	
Verder	hadden	wij	het	over	alcoholbe-
richten	in	de	plaatselijke	krant,	en	over	
gezond	leven	in	het	algemeen.
	 Wij	spraken	nog	geen	datum	af	voor	
een	 volgende	 bijeenkomst.	 De	 vaste	

	 De	nieuwjaarsbijeenkomst	is	wegens	
de	moeilijke	bereikbaarheid	van	het	
Spoek	 door	 sneeuw	 en	 ijzel	 twee	
weken	uitgesteld.	Hij	wordt	nu	gehou-
den	op	zondag	24	januari.	

bob  Levi   afgetreden  
als  bestuurslid
	 Verminderde	 mobiliteit	 maakte	 het	
Bob	 Levi	 steeds	 moeilijker	 om	 de	
bestuursvergaderingen	in	Beekbergen	
te	 bezoeken.	 Nu	 er	 inmiddels	 twee	
nieuwe	 leden	 voor	 de	 bestuurscom-
missie	 Spoek	 zijn	 aangetreden,	 vond	
Bob	de	tijd	gekomen	om	zich	terug	te	
trekken.	
	 Bob	 trad	 toe	 tot	 het	 hoofdbestuur	
van	 de	 Angob	 op	 de	 Algemene	 Ver-
gadering	 van	 1990.	 Zijn	 candidatuur	
kwam	niet	als	de	bekende	donderslag	
bij	heldere	hemel.	Bob	was	in	de	Zaan-
streek	al	actief	 in	de	afdeling,	en	was	
ook	 al	 lid	 van	 het	 gewestbestuur	 van	
Noord-Holland	(NHPC).	
	 Bob	 werd	 door	 toenmalig	 voorzitter	
Peereboom	hartelijk	welkom	geheten.	
Daarbij	 sprak	 die	 de	 hoop	 uit	 op	 een	
vruchtbare,	 prettige	 en	 langdurige	
samenwerking.	Prettig	was	de	samen-
werking	 vanaf	 het	 eerste	 begin,	 want	
binnen	een	half	jaar	werd	Bob	namens	
het	 hoofdbestuur	 bestuurslid	 van	
camping	 ‘t	 Spoek.	 Vruchtbaar	 was	
de	 samenwerking	 ook,	 want	 Bob	 en	
zijn	 vrouw	 Gré	 hebben	 op	 het	 Spoek	
vele	steentjes	bijgedragen	aan	allerlei	

kern	 wordt	 van	 te	 voren	 telefonisch	
geraadpleegd.	Wie	eventueel	ook	zou	
willen	komen,	belle	mevr.	Mandersloot-
Delies	:	030	–	24	46	813.	

daar	 te	 verrichten	 werkzaamheden.	
Tevens	 beheerde	 Bob	 jarenlang	 het	
brochurendepot	 van	 de	 Angob.	 En	
met	inmiddels	negentien	jaar,	kan	zijn	
bestuurslidmaatschap	ook	zeker	 lang-
durig	genoemd	worden.	
	 Het	spreekt	vanzelf	dat	het	aftreden	
van	 iemand	 met	 een	 dergelijke	 staat	
van	 dienst,	 niet	 onopgemerkt	 mocht	
passeren.	Daarom	reisden	huidig	voor-
zitter	Korf	en	secretaris	Peereboom	op	
24	 november	 naar	 Zaandijk,	 met	 een	
fraaie	oorkonde	en	dito	bloemetje.	Eén	
en	ander	werd	door	Bob	en	Gré	bijzon-
der	 op	 prijs	 gesteld.	 Op	 de	 foto	 Bob	
met	zijn	oorkonde.
	 In	 de	 Bestuurscommissie	 Spoek	
is	 Bob’	s	 opvolging	 geregeld,	 in	 de	
Bestuurscommissie	 Alcohol	 nog	 niet.	
Gezocht	wordt	iemand	met	liefst	enige	
bestuurlijke	ervaring,	kennis	van	com-
puters	en	internet,	en/of		vaardigheden	
op administratief of financieel terrein.

Nieuwjaarsbijeenkomst
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 Twee gemeenteraadsleden van 
Groen Links, Arno bonte (Rotter-
dam) en David Rietveld (Den Haag) 
deden op 28 december een oproep 
om geen vuurwerk af te steken na 
alcoholgebruik. Zij pleitten voor 
een ”vuurwerkbob”, iemand die 
tijdens de oudejaarsavond vrijwillig 
nuchter blijft om veilig het vuurwerk 
af te steken. 

	 Ieder	 jaar	 belanden	 na	 oudejaars-
avond	honderden	Nederlanders	op	de	
eerstehulp	 afdeling	 van	 een	 zieken-
huis.	 Bijna	 éénderde	 van	 hen	 heeft	
oogletsel.	De	veel	voorkomende	opvat-
ting	dat	het	vooral	om	letsel	door	eigen	
vuurwerk	 zou	 gaan,	 is	 onjuist.	 Meer	
dan	de	helft	van	de	bezoekers	van	het	
ziekenhuis	 rond	 de	 jaarwisseling,	 is	
getroffen	 door	 andermans	 vuurwerk.	
Verkeersongevallen,	geweldpleging	en	
eigen	vuurwerk	nemen	samen	minder	
dan	de	helft	van	de	gevallen	voor	hun	
rekening.

	 Bij	 de	 jaarwisseling	 van	 2008	 op	
2009	 kwamen	 790	 personen	 naar	
het	 ziekenhuis.	 Zes	 van	 de	 zeven	
konden	na	behandeling	naar	huis.	Elke	

VUURWERK  EN  ALCOHOL  bIJ  
ELKAAR  VANDAAN  HOUDEN 

zevende	(dus	rond	14%)	moest	in	het	
ziekenhuis	worden	opgenomen.
	 De	 vuurwerkongevallen	 zijn	 de	
eerstehulp	artsen	en	oogartsen	al	jaren-
lang	een	doorn	 in	het	oog.	Zij	 pleiten	
al	vele	jaren	voor	strengere	eisen	aan	
vuurwerk	 en	 betere	 regulering	 van	
plaats	en	tijd	van	afsteken.	Dat	is	voor	
Bonte	 en	 Rietveld	 begin	 2009	 aanlei-
ding	 geweest	 voor	 het	 organiseren	
van	het	eerste	digitale	burgerinitiatief,	
dat	ervoor	pleitte	om	het	afsteken	van	
vuurwerk	alleen	nog	 toe	 te	staan	aan	
beroepskrachten.	Vuurwerk	is	gevaar-
lijk.	 Het	 is	 in	 feite	 munitie	 en	 hoort	
daarom	in	handen	van	professionals.	
	 Bonte	 en	 Rietveld	 haalden	 63.000	
digitale	 handtekeningen	 op	 voor	 hun	
initiatief.	 De	 Tweede	 Kamer	 wees	
het	 echter	 af.	 Nu	 proberen	 zij	 stapje	
voor	 stapje	 de	 ergste	 uitwassen	 van	
de	 huidige	 vuurwerkpraktijk	 aan	 te	
pakken.	Volgens	hen	is	er	bij ongeveer 
driekwart van de vuurwerkonge-
vallen alcohol in het spel.	Als	er	in	elk	
gezelschap	 dat	 vuurwerk	 gaat	 afste-
ken	één	persoon	volledig	nuchter	blijft	
om	het	vuurwerk	af	 te	steken,	zal	het	
aantal	 ongevallen	 drastisch	 afnemen	
volgens	hen.	

	 Ervaren	bestuurders	mogen	nu	nog	
maximaal	 0,5	 promille	 alcohol	 in	 hun	
bloed	 hebben	 wanneer	 zij	 aan	 het	
verkeer	deelnemen.	Voor	beginnende	
bestuurders	 (korter	 dan	 5	 jaar	 in	 het	
bezit	van	een	rijbewijs)	geldt	een	grens	
van	0,2	promille.	
	 De	 grens	 van	 0,5	 promille	 wordt	
bereikt	na	 twee	 tot	drie	glazen	drank,	
afhankelijk	 van	 de	 snelheid	 van	
drinken	 en	 van	 het	 lichaamsgewicht	
van	de	drinker.	De	grens	van	0,2	pro-
mille	 wordt	 soms	 na	 één	 glas	 drank	
bereikt,	maar	soms	ook	niet.	Wie	één	
glaasje	 drinkt	 en	 daar	 de	 hele	 avond	
over	doet,	blijft	beneden	de	grens	van	
0,2	promille.	Wie	dat	ene	glas	binnen	
tien	minuten	 leegdrinkt,	en	bovendien	
gezegend	is	met	een	laag	tot	normaal	
lichaamsgewicht,	 gaat	 gegarandeerd	
over	de	grens	heen.	
	 Omdat	 het	 bereiken	 van	 de	 grens	
wat	onduidelijk	ligt,	zijn	er	altijd	mensen	
die	gaan	sjoemelen.	Zij	beweren	dat	zij	
goed	 tegen	 alcohol	 kunnen,	 gaan	 na	
drie	glazen	rijden,	en	zijn	dan	verbaasd	
dat	zij	met	0,6	promille	geverbaliseerd	
worden.	
	 VVN	wil	die	onduidelijkheid	kwijt,	en	
wil	daarom	het	rijden	onder	de	invloed	
van	alcohol	volledig	uitbannen.	Alcohol	
in	het	verkeer	kost	jaarlijks	zo’n	180	à	
200	 mensen	 het	 leven.	 Dat	 vindt	 de	

VVN  PLEIT  VOOR  LAGERE
PROMILLAGEGRENS
 Veilig Verkeer Nederland wil dat de limiet voor alcohol in het verkeer 
fors wordt verlaagd. Wie alcohol gedronken heeft, hoe weinig ook, behoort 
niet meer achter het stuur plaats te nemen. Daarom wil VVN een grens van 
0,2 promille.

verkeersorganisatie	 onaanvaardbaar.	
Daarom	 pleitte	 men	 begin	 december	
voor	volledige	uitbanning	van	drank	uit	
het	verkeer.	VVN	wil	in	het	verkeer	een	
nullijn	 voor	 drank	 en	 drugs,	 en	 voor	
medicijnen	 die	 de	 rijvaardigheid	 ver-
minderen.
	 Om	 alcoholinvloed	 uit	 het	 verkeer	
te	 weren,	 stelt	 VVN	 voor	 dat	 ook	
ervaren	 bestuurders	 verplicht	 worden	
om	 zich	 aan	 de	 grens	 van	 0,2	 pro-
mille	 te	 houden.	 Eén	 alcoholgrens	
voor	beginnende	bestuurders,	ervaren	
bestuurders	en	piloten.	Ideaal	zou	zijn	
een	grens	van	0,0	promille,	maar	die	is	
onmeetbaar	en	onbereikbaar.	

	 Nul	 is	 onmeetbaar	 omdat	 nul	 in	
de	 fysieke	 werkelijkheid	 betekent	 :	
niet	 	aantoonbaar.	 Nul	 betekent	 dus	
beneden	 de	 grens	 van	 waarneem-
baarheid.	Er	kan	dus	nog	wel	alcohol	
aanwezig	 zijn,	 maar	 die	 kun	 je	 niet	
meer	zien.	Afhankelijk	van	de	appara-

tuur	waarmee	je	alcohol	probeert	op	te	
sporen,	kan	de	grens	van	waarneem-
baarheid	verschillend	liggen.	Een	grens	
van	 nul	 is	 dus	 een	 grens	 die	 varieert	
met	 de	 gebruikte	 opsporingsappara-
tuur.
	 Een	grens	van	nul	promille	is	ook	in	
de	praktijk	onbereikbaar.	 In	de	natuur	
komen	 uiterst	 geringe	 hoeveelheden	
alcohol	 op	 allerlei	 plaatsen	 voor.	 Om	
daar	 niet	 door	 vergiftigd	 te	 worden,	
beschikken	 levende	wezens	over	een	
enzym	 dat	 alcohol	 kan	 afbreken.	 In	
drank	zit	echter	veel	meer	alcohol	dan	
het	enzym	in	korte	tijd	aankan.	
	 Een	bekend	voorbeeld	van	alcohol	in	
de	natuur	 is	dat	van	overrijp	fruit.	Met	
name	 in	 overrijpe	 peren	 en	 bananen	
zitten	meetbare	hoeveelheden	alcohol.	
Na daar flink van gegeten te hebben, is 
met	moderne	apparatuur	alcohol	in	het	
bloed	aantoonbaar.	
	 Om	 een	 grens	 te	 leggen	 tussen	
opzettelijk	 alcohol	 drinken	 en	 per	
ongeluk	alcohol	binnen	krijgen,	zou	in	
het	 verkeer	 een	 promillagegrens	 van	
0,1	 moeten	 gelden.	 Wie	 een	 glaasje	
drinkt	komt	daar	altijd	boven,	wie	een	
overrijpe	 peer	 eet	 blijft	 daar	 altijd	 vèr	
onder.	 Jammer	 dat	 VVN	 niet	 van	 de	
gelegenheid	 gebruik	 heeft	 gemaakt	
om	voor	een	grens	van	0,1	promille	te	
pleiten.	

Dingeman	Korf

 Cannabis heet een soft-drug. Af en 
toe een joint roken kan echter al risi-
co’s meebrengen voor de geestelijke 
gezondheid en voor de hersenen. 
Aldus de recente uitkomsten van 
Zweeds en Nederlands onderzoek. 

	 Een	 werkgroep	 van	 het	 Zweedse	
nationale	 instituut	 voor	 volksgezond-
heid	onder	leiding	van	dr.	N.	Stenström	
onderzocht	 de	 effecten	 van	 zeer	
bescheiden	 cannabisgebruik.	 Vooral	
bij	 jonge	mensen	is	de	kans	op	gees-
telijke	 schade	 vrij	 groot.	 Af	 en	 toe	
een	 jointje	 roken,	bleek	bij	 sommigen	
op	 een	 gegeven	 moment	 tot	 schi-
zofrenie,	 een	 cannabis-psychose	 of	
geheugenproblemen	te	kunnen	leiden.	
Cannabisgebruik	was	de	spreekwoor-
delijke	 laatste	 druppel	 die	 de	 emmer	
deed	 overlopen.	 Stenström	 vindt	 de	
benaming	 ”soft	 drug”	 misleidend,	 en	
zou	hem	het	liefst	willen	afschafffen.
	 Regelmatig	 cannabisgebruik	 kan	
bij	 jonge	 mensen	 leiden	 tot	 slechter	
werken	 van	 het	 geheugen	 en	 tot	 een	
verminderd	 leervermogen.	 Onderzoe-
kers	 van	 de	 universiteit	 van	 Utrecht	
hebben	aangetoond	dat	deze	verslech-
teringen	veroorzaakt	worden	door	een	
verstoring	van	de	zogenaamde	”thèta-
golven”	 in	 de	 hersenen.	 Die	 golven	
hangen	 samen	 met	 geheugentaken,	
en	treden	ook	op	tijdens	de	REM-slaap.	
De	 proefpersonen	 bij	 dit	 onderzoek	
bleken	na	het	roken	van	één	joint	twee-
maal	zo	lang	te	doen	over	een	simpele	
geheugenopdracht	als	toen	zij	nuchter	
waren.	
	
	

Cannabis  ook  bij  
incidenteel  gebruik  
riskant
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	 Het	drinken	van	alcohol	veroorzaakt	in	ons	land	een	fors	
bedrag	aan	”bijkomende”	kosten.	Daarin	verschilt	alcohol	
van	de	meeste	andere	consumptieartikelen.	Bij	levensmid-
delen	is	normalerwijze	na	het	betalen	van	de	aankoopprijs	
de	rekening	volledig	voldaan.	Bij	alcohol	is	dat	gemiddeld	
genomen,	 en	 zeker	 voor	 Nederland	 als	 geheel,	 niet	 het	
geval.	Alcohol	is	ook	geen	levensmiddel,	maar	een	genot-
middel.	In	dit	verband	is	het	verbazingwekkend	hoezeer	het	
Centraal	Bureau	Levensmiddelenhandel	(CBL)	zich	inzet	
voor	een	zo	onbelemmerd	mogelijke	verkoop	van	alcohol	
in	de	supermarkten.	Ons	inziens	branchevervaging.	
	 Enkele	 jaren	geleden	heeft	econoom	Cnossen	van	het	
CPB	de	directe	economische	schade	van	het	alcoholge-
bruik	 voor	 de	 Nederlandse	 samenleving	 berekend.	 Die	
schade	 is	 samengesteld	 uit	 de	 kosten	 voor	 het	 produ-
cerende	 bedrijfsleven	 (ziekteverzuim,	 productieverlies,	
kwaliteitsverlies,	 enz.),	 de	 kosten	 voor	 het	 dienstverle-
nende	bedrijfsleven	(bijv.	schadekosten	voor	verzekering),	
de	kosten	voor	de	gezondheidszorg	en	de	kosten	voor	de	
overheid	(politie,	justitie,	enz.)	.
	 Cnossen	kwam	tot	de	slotsom	dat	de	prijs	die	de	samen-
leving	 moet	 betalen	 voor	 de	 negatieve	 gevolgen	 van	
alcoholgebruik	 veel	 hoger	 is	 dan	 de	 opbrengst	 van	 de	
accijnzen	 op	 drank.	 Hij	 berekende	 de	 totale	 schade	 op	
circa	2½	miljard	euro,	meer	dan	tweemaal	het	bedrag	van	
de	accijnsopbrengst.
	
	 De	vraag	is	dan	wie	opdraait	voor	al	die	kosten.	Nadere	
analyse	 geeft	 aan	 dat	 de	 veroorzakers	 van	 de	 kosten	
meestal	vrijuit	gaan,	en	de	slachtoffers	60%	van	de	kosten	
doorbelast	krijgen.	
	 Via	 de	 accijnsheffing	 levert	 de	 alcoholbranche	 een	
bijdrage	 aan	 de	 overheidsfinanciën.	 Dat	 zou	 je	 als	 een	
tegemoetkoming	 in	 de	 kosten	 kunnen	 beschouwen.	 De	
opbrengst	van	de	accijnzen	bedraagt	echter	slechts	goed	
40	procent	van	de	schade.	De	rest	van	de	schade	wordt	
via	allerlei	omwegen	verhaald	op	de	gemiddelde	burger.	
Alle	 burgers	 die	 part	 noch	 deel	 hebben	 aan	 de	 alcohol-
schade,	moeten	daar	toch	aan	meebetalen.
	 Enkele	 voorbeelden.	 De	 schade	 door	 alcoholisch	 van-
dalisme	 aan	 straatmeubilair,	 plantsoenen	 en	 dergelijke,	
wordt	verhaald	op	alle	belastingbetalers	in	de	betreffende	
plaats	door	middel	van	de	gemeentelijke	belastingen.	De	
schade	aan	particuliere	eigendommen	die	door	verzeke-
ringen	is	gedekt,	wordt	verhaald	op	de	burgers	door	middel	
van	de	verzekeringspremies.	De	schade	voor	het	bedrijfs-
leven	wordt	aan	de	klanten	doorbelast	via	de	prijzen	van	
de	 geleverde	 goederen	 en	 diensten.	 De	 kosten	 voor	 de	
gezondheidszorg	 worden	 verhaald	 via	 de	 premies.	 De	
kosten	voor	politie	en	justitie	via	de	belastingen.	

	 Uit	een	oogpunt	van	rechtvaardigheid,	zouden	de	daders	
en	 niet	 de	 slachtoffers	 de	 rekening	 voor	 alcoholschade	
gepresenteerd	moeten	krijgen.	In	het	verkeer	gebeurt	dat	
al.	Schade	door	dronken	rijden	wordt	door	de	verzekerings-
maatschappijen	niet	vergoed.	Maar	buiten	het	verkeer	 is	
het	in	de	regel	de	individuele	burger	die	via	omwegen	als	
belasting	of	premies	de	rekening	betaalt.	Toch	zijn	er	wel	
degelijk	mogelijkheden	om	meer	op	de	daders	te	verhalen.	
Laat	bijvoorbeeld	de	ziekenhuiskosten	door	de	comazui-
pers	 zelf	 betalen,	 verhoog	 de	 boetes	 voor	 vandalisme,	
boek	alcoholisch	ziekteverzuim	als	opgenomen	vakantie-
dagen,	verhoog	de	accijnzen	op	alcohol,	enz.	

Dr.ir.	D.	Korf

Alcohol :
niet  dader  maar 
slachtoffer  betaalt  
de  rekening
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	 De	 enquête	 van	 de	 SFA	 (Schwei-
zerische	 Fachstelle	 für	 Alkohol-	 und	
Drogenprobleme)	 werd	 uitgevoerd	
in	 opdracht	 van	 het	 ministerie	 van	
Gezondheid.	Hij	werd	gehouden	onder	
850	 bedrijven.	 Van	 die	 bedrijven	 had	
65%	 expliciete	 regels	 met	 betrekking	
tot	de	consumptie	van	alcohol	binnen	
het	bedrijf.	
	 De	 bedrijven	 in	 Duitstalig	 Zwitser-
land	 hadden	 wat	 vaker	 bedrijfsregels	
uitgevaardigd	 dan	 die	 in	 Italiaanstalig	
en	Franstalig	Zwitserland.	De	 respec-
tievelijke	 percentages	 waren	 67,1%	 ,	
59,3%	en	58,6%.	Industriële	bedrijven	
hadden	vaker	 regels	dan	handels-	en	
dienstverlenende	bedrijven.	
	 Industriële	bedrijven	noemden	vooral	
veiligheidsrisico’s,	het	voorkómen	van	
ongevallen,	als	reden	voor	het	uitvaar-

Situatie in Zwitserland vergelijkbaar met die in Nederland

ALCOHOLbELEID  IN  bEDRIJFSLEVEN  
MEESTAL  ZEER  bEPERKT

digen	van	alcoholregels.	Met	name	een	
aantal	grotere	bedrijven	in	deze	sector	
hadden	 expliciet	 in	 hun	 arbeidsvoor-
waarden	staan	dat	de	werkgever	door	
middel	van	blaaspijpjes	mocht	contro-
leren	 of	 werknemers	 nuchter	 waren.	
De	 kleinere	 bedrijven	 beperkten	 zich	
vaak	tot	een	verbod	op	het	drinken	van	
alcohol	binnen	de	poort,	ook	tijdens	de	
lunchpauze.	
	 	 Dienstverlenende	 bedrijven	 legden	
meer	de	nadruk	op	nuchterheid	bij	con-
tacten	 met	 klanten.	 Zij	 associeerden	
alcoholgebruik	vooral	met	risico’s	in	het	
verkeer	(bij	het	bezoeken	van	klanten)	
en	met	een	verlies	aan	representativi-
teit.	Dit	kwam	zowel	bij	de	grote	als	bij	
de	kleinere	bedrijven	voor.	
	 	Van	alle	bedrijven	had	slechts	een	
kwart	expliciete	voorschriften	over	wat	
leidinggevenden	moeten	doen	 in	con-
crete	 gevallen.	 En	 slechts	 23%	 had	
zijn	 leidinggevenden	een	cursus	 laten	
volgen	 met	 betrekking	 tot	 alcoholpro-
blemen	bij	werknemers.	
	 De	 directeur	 van	 de	 SFA,	 Michel	
Graf,	concludeert	dat	alcoholpreventie	
in	 het	 bedrijfsleven	 niet	 vanzelfspre-
kend	is.	Dit	ondanks	het	feit	dat	tussen	
de	3	en	5	procent	van	de	werknemers	
beschouwd	 moet	 worden	 afhankelijk	
van	 alcohol	 te	 zijn.	 Van	 de	 bedrijfs-
ongevallen	 is	 15	 tot	 25	 procent	 een	
gevolg	van	alcoholgebruik.	
	 Graf	 noemt	 vijf	 redenen	 waarom	
bedrijven	 preventieprogramma’s	zou-
den	 moeten	 invoeren	:	vergroting	
van	de	veiligheid,	verbetering	van	het	
arbeidsklimaat,	besparingen	door	ver-
mijding	van	ongelukken,	vermindering	
van	de	kosten	voor	arbeidsverzuim	en	
verbetering	 van	 de	 kwaliteit	 van	 het	
product.
	 Nauwkeurige	cijfers	over	de	situatie	
in	Nederland	zijn	er	niet.	Maar	schat-
tingen	 van	 alweer	 enkele	 jaren	 terug	
wezen	op	een	vergelijkbare	situatie	als	
die	in	Zwitserland.	

Dingeman	Korf

				Een enquête door de SFA heeft uitgewezen dat tweederde van de Zwit-
serse bedrijven regels met betrekking tot alcoholconsumptie kent. Slechts 
weinig bedrijven hebben echter interne herkennings- en preventieprogram-
ma’s voor alcoholproblemen. De SFA is van mening dat alle partijen er 
voordeel bij hebben als zulke programma’s er komen. 

	 Tijdens het afgelopen carnaval 
kreeg 1 op de 6 gecontroleerde hore-
cabedrijven een maatregel opgelegd 
door de VWA. In 2009 was dat nog 
het geval bij 1 op elke 3 bedrijven. 

	 Dit	jaar	hield	de	VWA	tijdens	de	car-
navalsperiode	inspectie	bij	141	horeca	
bedrijven.	 Het	 zwaartepunt	 van	 de	
controles	lag	in	de	provincies	Brabant,	
Limburg	en	Gelderland.	Evenals	vorig	
jaar	 had	 tevoren	 in	 diverse	 kranten	
gestaan	 dat	 er	 inspecties	 zouden	
plaatsvinden,	 en	 dat	 die	 inspecties	
met	 name	 gericht	 zouden	 zijn	 tegen	
de	verstrekking	van	drank	aan	te	jonge	
kinderen.	
	 Van	 de	 141	 bezochte	 bedrijven,	
kregen	18	een	boete	en	5	een	schrif-
telijke	 waarschuwing.	 Bij	 één	 op	 de	
zes	waren	de	zaken	dus	niet	 in	orde.	
Vorig	jaar	was	dat	bij	tweemaal	zoveel	
bedrijven	 het	 geval.	 Er	 werd	 vaker	
gebruik	gemaakt	 van	polsbandjes	om	
de	 leeftijd	 aan	 te	 geven,	 het	 aantal	
horecazaken	dat	bij	de	ingang	de	leef-
tijd	controleerde	was	 toegenomen,	en	
veel	bedrijven	hadden	extra	personeel	
ingehuurd	om	op	de	leeftijd	te	letten.
		 De	 VWA	 constateert	 dat	 er	 in	 de	
horeca	 vooruitgang	 geboekt	 is	 met	
betrekking	tot	de	naleving	van	de	leef-
tijdsgrenzen	voor	drank.	Maar	er	is	nog	
verdere	verbetering	nodig.	
	 Tijdens	genoemde	141	inspecties,	is	
ook	gecontroleerd	op	de	naleving	van	
het	 rookverbod.	 Daarvoor	 werden	 9	
boetes	en	1	waarschuwing	uitgedeeld.	
	 	

Inspecties  VWA  
tijdens  carnaval

	 In maart 2009 heeft het CbL een 
legitimatieplicht ingevoerd voor 
alle kopers van alcohol die er 
jonger uitzien dan 20 jaar. Dit om 
de leeftijdsgrens van 16 jaar voor 
zwak-alcoholhoudende drank beter 
te kunnen handhaven. Driekwart 
jaar later blijkt 75% van de jongeren 
onder de 16 jaar er nog steeds in te 
slagen alcohol te kopen. 

	 De	leeftijdsgrens	voor	het	kopen	van	
drank,	heeft	een	lange	voorgeschiede-
nis	 van	 slechte	 handhaving.	 Talloze	
malen	 is	 aangetoond	 dat	 jongeren	
beneden	 de	 leeftijdsgrens,	 probleem-
loos	drank	konden	kopen.	Ruim	20	jaar	
geleden	 gebeurde	 dat	 bijvoorbeeld	 in	
een	televisieprogramma	dat	nogal	wat	
stof	 deed	 opwaaien.	 Dat	 leidde	 tot	
de	 toezegging	van	het	CBL	 (Centraal	
Bureau	 Levensmiddelenhandel)	 de	
grens	beter	te	zullen	gaan	naleven.	
	 In	2008	werd	nogmaals	aangetoond	
dat	 jongeren	 beneden	 de	 16,	 met	
name	in	de	supermarkten	vrijwel	onbe-
lemmerd	 bier	 en	 wijn	 konden	 kopen.	
Het	CBL	voerde	daarop	in	maart	2009	

voor	de	 caissières	een	 vergewisplicht	
in	 tegenover	alle	kopers	die	er	 jonger	
uitzien	 dan	 20	 jaar.	 De	 subjectieve	
beoordeling	 door	 de	 caissière	 of	 een	
koper	er	uitziet	als	 iemand	van	boven	
de	16	jaar,	wordt	daardoor	vermeden.	
De	 legitimatieplicht	 voor	 de	 leeftijds-
groep	van	16	tot	20	jaar,	zou	de	grens	
van	 16	 waterdicht	 maken.	 	 Immers,	
iemand	 van	 boven	 de	 	 20	 zou	 door	
de	 caissières	 duidelijk	 onderscheiden	
kunnen	worden	van	de	kopers	van	15	
en	jonger.	Bij	dit	laatste	zetten	wij	een	
vraagteken,	wij	zouden	de	bovengrens	
bij	25	jaar	willen	leggen.	
	 Voorafgaand	 aan	 de	 invoering	 van	
een	 legitimatieplicht	 beneden	 de	 20	
jaar,	 slaagden	 kinderen	 beneden	 de	
16	jaar	er	in	85	procent	van	de	geval-
len	in	om	alcohol	te	bemachtigen	in	de	
supermarkt.	 Een	 meting	 in	 de	 laatste	
maanden	van	vorig	jaar	gaf	aan	dat	75	
procent	 daar	 nog	 steeds	 in	 slaagde.	
De	 handhaving	 van	 de	 leeftijdsgrens	
is	 door	 de	 nieuwe	 maatregel	 nog	
onvoldoende	 verbeterd.	 Er	 zit	 bij	 de	
supermarkten	nog	een	enorm	lek	in	de	
handhaving.
	

ACTIE  CbL  VOOR  HANDHAVING  LEEF-
TIJDSGRENS  NOG  ONTOEREIKEND
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	 In	 2006	 kwamen	 in	 ons	 land	 145	
personen	 om	 het	 leven	 ten	 gevolge	
van	moord	of	doodslag.	Bureau	Beke	
analyseerde	die	gevallen,	en	kwam	tot	
de	 onverwachte	 constatering	 dat	 er	
meer	mensen	door	het	”geweld	achter	
de	 voordeur”	 om	 het	 leven	 kwamen	
dan	door	afrekeningen	in	het	criminele	
circuit.	Iets	meer	dan	éénderde	van	de	
geweldsdoden,	 om	 precies	 te	 zijn	 49	
van	de	145,	kwam	om	het	 leven	door	
gezinsgeweld.	Andere	oorzaken	zoals	
bijvoorbeeld	 uitgaansgeweld,	 uit	 de	
hand	 gelopen	 ruzies,	 criminele	 afre-
keningen	 en	 mishandeling	 met	 latere	
sterfte	 als	 gevolg,	 leverden	 alle	 een	
veel	kleiner	aandeel.
	 Sterfte	als	gevolg	van	gezinsgeweld	
kent	 vaak	 een	 lange	 voorgeschiede-
nis.	 Het	 gebruik	 van	 geweld	 is	 vaak	
een	 chronisch	 proces	 dat	 op	 een	
gegeven	 moment	 zo	 hevig	 wordt	 dat	
het	 tot	 doodslag	 leidt.	 Meestal	 is	 de	
pleger	van	dat	chronische	geweld	ook	
de	 pleger	 van	 de	 doodslag.	 Maar	 er	
zijn	 ook	 gevallen	 bekend	 dat	 jaren-
lang	mishandelde	vrouwen	uiteindelijk	
hun	slapende	man	met	een	bijl	of	een	
broodmes	doodden.	

	 Veel	van	de	gevallen	van	doodslag	na	
jarenlang	 geweld,	 hadden	 voorkomen	
kunnen	 worden	 als	 de	 signalen	 van	
dat	geweld	eerder	waren	opgepikt.	De	
slachtoffers	doen	echter	meestal	geen	
aangifte.	 Waarschuwingen	 zouden	
daarom	 van	 artsen,	 ziekenhuizen,	

Eénderde van geweldsdoden valt achter de voordeur

ROL VAN  ALCOHOL ONbELICHT 
GEbLEVEN
	 In 2006 vielen in ons land 49 doden door huiselijk geweld. Dat is éénderde 
van alle geweldslachtoffers. Aldus een recent bericht van criminologisch 
onderzoeksbureau beke. Naar de oorzaken van dat gezinsgeweld deed het 
bureau echter geen onderzoek. De rol van alcohol kwam daardoor niet voor 
het voetlicht.	

scholen	en	dergelijke	moeten	 komen.	
Die	 worden	 daarin	 echter	 belemmerd	
door	de	privacywetgeving.	

	 Naar	de	oorzaken	van	gezinsgeweld	
deed	 Bureau	 Beke	 geen	 onderzoek.	
Daarvoor	 zijn	 wij	 aangewezen	 op	
eerdere	rapporten.	In	een	rapport	over	
huiselijk	 geweld	 uit	 2002	 wordt	 hier-
over	opgemerkt	:	”In veel gevallen van 
partnergeweld is er helemaal geen 
concrete aanleiding, of gaat het om een 
zeer triviale gebeurtenis die normaler-
wijze niet tot een gewelduitbarsting zou 
leiden”.	
	 Dit	 is	 in	 overeenstemming	 met	 het	
feit	dat	volgens	hetzelfde	rapport	ruim	
30	procent	van	de	gevallen	van	thuis-
geweld,	eigen	is	aan	het	karakter	van	
de	dader.	Zo’n	karakter	is	gekenmerkt	
door	 een	 lage	 irritatiedrempel	 (snel	
geïrriteerd)	 gecombineerd	 met	 een	
gewelddadig	uitingspatroon.
	 Daders	 met	 een	 dergelijk	 karakter	
kunnen	 tot	 mishandeling	 overgaan	
omdat	hun	vrouw	een	opmerking	maakt	
die	hen	niet	zint,	omdat	een	kind	met	
een	 slecht	 rapport	 thuiskomt,	 omdat	
het	 eten	 hen	 niet	 smaakt,	 of	 simpel-
weg	omdat	zij	alcohol	of	drugs	gebruikt	
hebben.	
	 Daarnaast	 constateert	 genoemd	
rapport	dat	16	procent	van	alle	mishan-
deling	direct	voortkomt	uit	het	gebruik	
van	 alcohol	 of	 drugs	 zonder	 dat	 het	
karakter	 van	de	dader	een	 rol	 speelt.	
Conflicten	 zijn	 in	 19	 procent	 van	 de	

gevallen	de	aanleiding	tot	geweld.	Psy-
chische	 problemen	 in	 15	 procent.	 Bij	
psychische	 problemen	 kan	 wederom	
het	 gebruik	 van	 alcohol	 of	 drugs	 de	
druppel	zijn	die	de	emmer	doet	overlo-
pen.	
	 Eerdere	metingen	en	schattingen,	uit	
de	tachtiger	en	negentiger	jaren,	gaven	
aan	 dat	 tussen	 de	 30	 en	 40	 procent	
van	 alle	 vrouwenmishandeling	 binnen	
het	 huwelijk	 plaatsvindt	 na	alcoholge-
bruik.	Voor	kindermishandeling	zou	het	
percentage	 zelfs	 tussen	 de	 35	 en	 50	
liggen.	
	 In	 de	 jaren	 2006	 tot	 en	 met	 2008	
vonden	 jaarlijks	 62.000	 à	 63.000	
aangiften	 bij	 de	 politie	 plaats	 wegens	
thuisgeweld.	 In	de	afgelopen	 tien	 jaar	
zijn	er	 jaren	geweest	met	tot	65	sterf-
gevallen	van	mishandelde	vrouwen	en	
tot	 40	 sterfgevallen	 van	 mishandelde	
kinderen.	 In	de	statistieken	ontbreken	
cijfers	over	de	mishandeling	en	sterfte	
van	 bejaarden.	 Die	 vinden	 vaak	 ook	
niet	thuis	plaats.
	 Alles	 bij	 elkaar	 moeten	 wij	
concluderen	dat	alcoholische	gewelds-
uitbarstingen	de	belangrijkste	oorzaak	
zijn	 van	 geweldpleging	 en	 doodslag	
achter	de	voordeur.
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	 	 buitensporig alcoholgebruik 
brengt steeds meer Europese jonge-
ren in gevaar. Het ene na het andere 
land scherpt daarom de alcoholwet-
geving aan. In Nederland gebeurt 
dat minder dan elders, waardoor 
ons land achterop raakt. 

	 Van	de	288	jongeren	die	in	ons	land	
in	 2008	 met	 alcoholvergiftiging	 in	 het	
ziekenhuis	 moesten	 worden	 opgeno-
men,	belandde	ruim	10	procent	op	de	
afdeling	 intensive	 care.	 Het	 is	 niet	 te	
gewaagd	om	te	stellen	dat	die	gevallen	
zonder	medisch	ingrijpen	de	alcoholver-
giftiging	niet	overleefd	zouden	hebben.	
Van	 de	 overigen	 zou	 een	 deel	 het	
evenmin	overleefd	hebben.	
	 In	 andere	 landen	 is	 de	 situatie	 al	
even	ernstig.	In	2008	moesten	in	Duits-
land	25.700	kinderen	en	 jongeren	(tot	
20	 jaar)	 naar	 een	 ziekenhuis	 wegens	
alcoholvergiftiging	 (wij	 schreven	daar-
over	in	het	vorige	nummer	van	dit	blad).	

In	Engeland	waarschuwen	artsen	voor	
een	epidemie	van	hersenbeschadiging	
door	het	”binge-drinking”	van	de	jonge-
ren.	 In	de	andere	Europese	 landen	 is	
de	situatie	even	onrustbarend.	Recent	
konden	 wij	 bijvoorbeeld	 berichten	
daarover	uit	België,	Frankrijk	en	Zwit-
serland	in	de	pers	vinden.
	 De	 regeringen	 van	 de	 Europese	
landen	pakken	het	probleem	van	twee	
kanten	aan.	Enerzijds	door	voorlichting	
van	overheidszijde,	en	anderzijds	door	
structurele	maatregelen	en	wetgeving.	
Zo	hanteerden	in	2006	negen	van	de	
toen	25	lidstaten	van	de	Europese	Unie	
één	 leeftijdsgrens	 van	 18	 jaar	 voor	
het	 kopen	 van	 drank.	 Eind	 2009	 was	
diezelfde	 leeftijdsgrens	 wettelijk	 vast-
gesteld	in	zeventien	van	de	inmiddels	
27	lidstaten.	Sommige	landen	hadden	
het	 systeem	 van	 twee	 leeftijdsgren-
zen	 afgeschaft,	 andere	 hadden	 een	
bestaande	 algemene	 leeftijdsgrens	
van	 16	 jaar	 verhoogd	 naar	 18	 jaar.	

Bij	 die	 laatste	 twee	 grote	 landen	 met	
een	sterke	alcoholcultuur	:	Frankrijk	en	
Spanje.	 Nederland	 is	 niet	 bij	 de	 acht	
landen	 die	 de	 leeftijdsgrens	 verhoog-
den.

	 Een	andere	maatregel	is	aanpak	van	
de	 alcoholreclame.	 In	 Nederland	 is	
alcoholreclame	op	de	televisie	pas	na	
21.00	uur	toegestaan.	Portugal	stelt	die	
reclame	uit	 tot	 21.30	uur.	 In	Frankrijk	
geldt	 een	 totaalverbod	 op	 alcoholre-
clame	 via	 de	 televisie.	 In	 Zweden	 is	
alle	reclame	voor	drank	met	meer	dan	
4%	alcohol	verboden.	In	diverse	landen	
staan	voorstellen	 tot	 inperking	van	de	
televisiereclame	 voor	 alcohol	 nog	 ter	
discussie.	
	 Wil	Nederland	bijblijven	bij	de	Euro-
pese	 aanpak	 van	 het	 ”zuipen”	 door	
jongeren,	dan	dienen	ook	bij	ons	dwin-
gende	wettelijke	maatregelen	getroffen	
te	worden.	
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	 	 Vorige	 maand	 was	 het	 weer	 eens	
zover.	 De	 Stichting	 Alcohol	 Research	
(SAR)	zond	een	persbericht	uit,	waarin	
beweerd	werd	dat	(uiterst)	matige	alco-
holconsumptie	 het	 risico	 op	 voortijdig	
overlijden	 met	 18	 procent	 zou	 verla-
gen.	
	 Hierbij	 is	 het	 allereerst	 goed	 om	 te	
weten	dat	de	SAR	in	1981	is	opgericht	
door	de	brancheverenigingen	van	pro-
ducenten	en	 importeurs	van	bier,	wijn	
en	 gedistilleerd.	 De	 SAR	 is	 dus	 een	
soort	 wetenschappelijk	 gefundeerde	
belangenvereniging.	 Een	 kritische	
houding	 tegenover	de	publicaties	 van	
de	SAR	valt	dus	aan	te	bevelen.	Verder	
doet	 de	 SAR	 niet	 zelf	 aan	 (experi-
mentele)	 research,	 maar	 verzamelt,	
evalueert	 en	 interpreteert	 publicaties	
van	andere	onderzoekers.
	 Zo	 ook	 vorige	 maand.	 De	 SAR	
kwam	 met	 een	 rapport	 over	 dertig	
jaar	 wetenschappelijk	 onderzoek	
naar	 een	 samenhang	 tussen	 alcohol,	
gezondheid	en	voortijdig	overlijden.	De	
conclusie	daaruit	was	dat	matige	alco-
holconsumptie	 het	 risico	 op	 voortijdig	
overlijden	gemiddeld	zou	verlagen	met	
een	percentage	dat	tot	18		procent	kon	
oplopen.	Wat	uit	het	rapport	in	de	pers	
kwam,	was	pure	alcoholreclame.	
	 Volgens	 de	 SAR	 is	 het	 percentage	
het	 resultaat	 van	 een	 aantal	 plussen	
en	minnen.	Een	dikke	plus	met	betrek-
king	 tot	 hart-	 en	 vaatziekten,	 en	 een	
minnetje	met	betrekking	tot	kanker.	
	 Nu	 is	 in	 1995	 door	 professor	 Folts	
en	medewerkers	(universiteit	van	Wis-
consin)	 experimenteel	 bewezen	 (bij	
proefdieren)	dat	rode	wijn	een	gunstig	
effect	 heeft	 met	 betrekking	 tot	 de	
bloedstolling.	 Dit	 zou	 zich	 vertalen	 in	
een	verlaging	van	de	kans	op	hart-	en	
vaatziekten.	 Folts	 heeft	 echter	 even-
eens	 laten	 zien	 dat	 rode	 druivensap	
precies	 hetzelfde	 effect	 veroorzaakt,	
en	dat	witte	wijn	geen	effect	heeft.	Het	
kan	dus	geen	effect	van	alcohol	zijn.
	 In	2007	publiceerde	een	werkgroep	
van	 de	 universiteit	 van	 Straatsburg	
onder	 leiding	 van	 prof.	 Anselm	 een	
aanvulling	 op	 het	 werk	 van	 Folts.	 Bij	
dit	onderzoek	bleken	rode	wijn	en	rode	
druivensap	 een	 direct	 positief	 effect	
op	de	kransslagaderen	uit	te	oefenen.	
Verdunde	alcohol	 vertoonde	dit	 effect	
niet.	
	 Verder	 heeft	 in	 2003	 Peter	 Ander-
son	 voor	 de	 Wereld	 Gezondheids	
Organisatie	 de	 tot	 dan	 toe	 versche-
nen	 publicaties	 kritisch	 gevalueerd.	
Zijn	 conclusie	 was	 dat	 er	 uitsluitend	
bij	mannen	boven	de	45	jaar	een	sta-
tistisch	 betekenisvol	 verband	 bestaat	
tussen	alcoholconsumptie	en	het	risico	
op	hart-	en	vaatziekten.	Onduidelijk	 is	
nog	of	dit	een	placebo-effect	is	(alcohol	
als	zoethoudertje	voor	ouder	wordende	
mannen)	 of	 een	 psychosomatisch	
effect,	 alcohol	 als	 een	 soort	 tranquil-

lizer	 om	 stress	 en	 onrust	 te	 dempen	
(stress	vergroot	de	kans	op	hartproble-
men).	
	 In	 2005	 concludeerden	 Jackson	 en	
medewerkers	 (universiteit	 van	 Auck-
land)	 in	 aansluiting	 op	 het	 werk	 van	
Anderson	 dat	 de	 schade	 die	 alcohol	
aanricht,	 het	 positieve	 effect	 op	 hart-	
en	bloedvaten	vèr	overtreft.	Zij	kwamen	
op	 grond	 daarvan	 tot	 de	 uitspraak	 :	
”We moeten mensen niet aanmoe-
digen alcohol te drinken om hun hart 
te beschermen. Er zijn veel veiliger 
opties, zoals stoppen met roken, meer 
bewegen en een gezond en uitgeba-
lanceerd voedingspatroon”. 
	 Tenslotte	 :	 alcohol	 vergroot	 de	 kans	
op	 diverse	 vormen	 van	 kanker.	 Wie	
zijn	dood	door	een	hartaanval	wil	inrui-
len	voor	een	dood	door	kanker,	vindt	in	
alcohol	een	hulpmiddel.	Maar	wie	hele-
maal	niet	voortijdig	wil	overlijden,	kan	
de	alcohol	beter	helemaal	vergeten.	
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DODELIJKE  ZIEKTE  INRUILEN  TEGEN  
ANDERE  DODELIJKE  ZIEKTE  IS  ZINLOOS 
 De alcoholbranche probeert hardnekkig de mythe in stand te houden dat 
matig alcoholgebruik gezond zou zijn. Ieder klein positief effect van een 
specifieke drank tegen een specifieke ziekte, wordt dan al gauw geherfor-
muleerd tot een positief effect van alcohol op de gezondheid. Dat laatste is 
echter een ongefundeerde generalisatie.

	 Voor kritische toeschouwers was 
allang duidelijk dat er een samen-
hang moest bestaan tussen het 
gebruik van alcohol en drugs ener-
zijds, en spijbelen en schooluitval 
anderzijds. Wetenschappelijk was 
over die samenhang nog veel 
onduidelijk. Totdat op 22 januari 
jl. het rapport ”Middelengebruik 
en voortijdig schoolverlaten” ver-
scheen.	

	 Wij	vermoeden	dat	met	het	verschij-
nen	van	dit	rapport	(van	het	Trimbos	
Instituut)	het	laatste	woord	over	deze	
zaak	 nog	 niet	 geschreven	 is.	 Het	
rapport	 toont	 aan	 dat	 leerlingen	 die	
veel	 blowen	 en	 drinken,	 op	 school	
minder	 gaan	 presteren,	 meer	 gaan	
spijbelen	 en	 meer	 kans	 lopen	 de	
school	 voortijdig	 en	 zonder	 diploma	
te	verlaten.	Veel	blowen	en	drinken	is	
zoals	 dat	 heet	 een	 ”zware	 indicator”	
voor	een	slechter	schoolresultaat.
	 Nu	 was	 al	 jaren	 geleden	 aange-
toond	 dat	 tijdens	 de	 aanwezigheid	
van	alcohol	of	THC	(de	actieve	stof	uit	
cannabis)	in	de	hersenen,	het	vermo-
gen	om	iets	te	leren	sterk	verminderd	
was.	Maar	leerlingen	zijn	niet	de	hele	
week	stoned	of	dronken.	Theoretisch	
zouden	zij	hun	achterstand	op	andere	
dagen	 nog	 kunnen	 inhalen.	 Het	 nu	
verschenen	 rapport	 maakt	 het	 zeer	
waarschijnlijk	dat	er	van	inhalen	geen	
sprake	is.	

	 Het	 verband	 met	 spijbelen	 ligt	
gecompliceerder.	 Leerlingen	 die	 spij-
belen,	brengen	hun	tijd	ergens	anders	
door,	 en	 vaak	 met	 mede-spijbelaars.	
De	 kans	 is	 zeer	 groot	 dat	 daar	 meer	
”ervaren”	spijbelaars	 tussen	zitten	die	
al	zware	gebruikers	van	alcohol	en/of	
cannabis	 zijn.	 Veel	 nieuwe	 spijbe-
laars	 gaan	 dat	 voorbeeld	 navolgen.	
Spijbelen	kan	dus	de	oorzaak	zijn	van	
toenemend	middelengebruik.	
	 Maar	 middelengebruik	 kan	 ook	 de	
oorzaak	van	spijbelen	zijn.	Met	name	
van	 schoolverzuim	 op	 de	 maandag,	
na	middelengebruik	in	het	weekeinde.	
Er	 is	 dus	 sprake	 van	 een	 vicieuze	
cirkel,	de	oorzaak	(aanleiding)	leidt	tot	
een	 gevolg	 dat	 op	 zichzelf	 weer	 een	
oorzaak	is	voor	verdere	escalatie.
	 Over	het	effect	van	veelvuldig	gebruik	
van	alcohol	 of	 cannabis	op	de	emoti-
onele	 ontwikkeling	 van	 jongeren	 was	
eerder	 ook	 al	 veel	 bekend.	 Veelvul-
dig	gebruik	 leidt	 tot	veel	perioden	van	
beneveling.	 Jongeren	 komen	 dan	 in	
een	”gedempte	stemming”	te	verkeren.	
De	motivatie	om	iets	te	doen	of	te	leren,	
is	 dan	 verzwakt.	 De	 normale	 ontwik-
keling	 tot	volwassene,	met	volwassen	
gevoelens,	emoties	en	motivaties	raakt	
dan	gestoord.	
	 Alles	 bij	 elkaar	 voldoende	 redenen	
om	 de	 stormbal	 te	 hijsen	 wanneer	
jongeren	veel	drinken,	blowen	of	spij-
belen.
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Verband  tussen  gebruik  alcohol  en  
cannabis  enerzijds , en spijbelen  en  
schooluitval  anderzijds

	 In	Nederland	wordt	steeds	meer	wijn	
gedronken.	De	consumptie	per	inwoner	
steeg	van	anderhalve	liter	in	1958	naar	
21,6	 liter	 in	 2008.	 Met	 de	 opkomst	
van	 de	 wijn,	 kregen	 we	 cursussen	
om	 wijnsoorten	 te	 onderscheiden,	 en	
wijnclubs	 om	 hetzij	 die	 kennis	 verder	
te	ontwikkelen,	hetzij	gezamenlijk	wijn	
te	 importeren.	 Wijn	 heeft	 door	 deze	
ontwikkeling	 een	 modern	 en	 modieus	
imago	gekregen.	
	 De	nieuwste	rage	op	wijngebied	zijn	
de	 wijnbars.	 Die	 zijn	 sinds	 ongeveer	
vijf	jaar	in	opkomst	in	ons	land.	Zij	zijn	
vaak	 het	 tegendeel	 van	 de	 rokerige	
bierkroeg	 :	 een	 design	 inrichting	 en	
hightech	 apparatuur.	 Die	 apparatuur	
is	nodig	om	de	leegkomende	ruimte	in	
een	fles	met	stikstof	te	vullen.	De	wijn	
in	 aangebroken	 flessen	 verzuurt	 dan	
niet.	 Dat	 is	 nodig	 als	 je	 wijn	 per	 glas	
verkoopt	en	meer	dan	honderd	soorten	
op	 voorraad	 hebt	 (waarbij	 vaak	 zeer	
dure).
	 Volgens	 de	 uitbaters	 bestaat	 hun	
publiek	vooral	uit	tweeverdieners,	met	
daarnaast	 ook	 groepjes	 vriendinnen,	
vrouwen	die	zich	nooit	 in	een	”bruine”	
bierkroeg	zouden	begeven.	Wij	vrezen	
dan	ook	dat	de	wijnbars	de	alcoholcon-
sumptie	 door	 vrouwen	 verder	 zullen	
verhogen.		
	

Wijnbars  in  opkomst
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	 Sinds	 2007	 worden	 alle	 gevallen	
van	 ziekenhuisopname	 van	 jongeren	
wegens	 alcoholvergiftiging	 geregi-
streerd.	 In	2007	bereikte	de	 teller	het	
getal	231.	Dat	was	een	onaangename	
verrassing,	want	twee	jaar	eerder	had	
een	grove	schatting	het	getal	van	onge-
veer	100	opgeleverd.	In	2008	bleek	het	
aantal	 opgelopen	 te	 zijn	 tot	 288.	 Een	
toename	met	ruim	24	procent.	
	 Het	 eindcijfer	 voor	2009	 is	 nog	niet	
bekend.	 In	 de	 eerste	 zes	 maanden	
waren	het	er	al	184.	Als	die	trend	zich	
in	 het	 tweede	 halfjaar	 heeft	 voortge-
zet,	zou	dat	een	toename	van	ruim	27	
procent	 betekenen.	 Overigens	 geven	
genoemde	getallen	het	minimumaantal	
patiënten	 aan	 :	 alleen	 de	 ziekenhuis-
opnamen.	 Wie	 zich	 bij	 de	 huisarts	
meldt	 (meestal	 de	volgende	dag	pas)	
met	 een	 alcoholvergiftiging,	 wordt	 als	
zodanig	niet	geregistreerd.
	 De	 meeste	 jongeren	 met	 alcohol-
vergiftiging	 hebben	 tussen	 de	 tien	
en	 vijftien	 drankjes	 geconsumeerd.	
Gemiddeld	 zijn	 zij	 ongeveer	 3	 uur	
buiten	 bewustzijn,	 een	 zogenaamd	
”alcoholcoma”.
	 De	gemiddelde	leeftijd	van	de	opge-
nomen	jongeren	is	15	jaar	!	Dat	is	zeer	
verontrustend.	Op	die	leeftijd	kan	dron-
kenschap,	 en	 zeker	 een	 alcoholisch	
coma,	 blijvende	 nadelige	 gevolgen	
voor	 de	 hersenen	 hebben.	 Zowel	 de	
verdere	 schoolcarrière	 als	 de	 sociale	
ontwikkeling	 kunnen	 dan	 verstoord	
raken.		
	 De	 opgenomen	 jongeren	 behoren	
niet	 tot	 de	 ”probleemjongeren”.	 Zij	
komen	 uit	 heel	 verschillende	 sociale	
milieus.	De	meeste	hebben	een	Neder-
landse	achtergrond.	En	meisjes	zuipen	
zich	 vrijwel	 net	 zo	 vaak	 bewusteloos	
als	jongens.	

	 Het	is	duidelijk	dat	een	harde	aanpak	
nodig	is	om	dit	probleem	te	verkleinen.	
Alleen	 maar	 beter	 handhaven	 van	 de	
leeftijdsgrens	van	16	jaar,	zoals	super-
markten,	 horeca	 en	 Stiva	 voorstaan,	
is	volstrekt	onvoldoende.	 In	de	eerste	
plaats	 omdat	 in	 de	 leeftijdsgroep	 van	
16	tot	20	jaar,	die	dus	wèl	mag	drinken,	

vijfmaal	 zo	 vaak	 alcoholvergiftiging	
voorkomt	 als	 beneden	 de	 16	 jaar.	
In	 de	 tweede	 plaats	 omdat	 nog	 heel	
vaak	jongeren	alcohol	van	hun	ouders	
krijgen.	 In	de	derde	plaats	omdat	een	
ander	deel	van	de	jongeren	zijn	alcohol	
drinkt	 in	 de	 zogenaamde	 ”hokken	 en	
keten”	 waar	 de	 leeftijdsgrens	 niet	 te	
handhaven	valt.	
	 De	slagzin	”alcohol onder de zestien, 
natuurlijk niet ”	(eerder	:	alcohol	onder	
de	 zestien,	 nog	 even	 niet),	 	 is	 naar	
onze	mening	een	goedkope	geste	van	
Stiva	en	supermarkten	om	de	schijn	te	
wekken	dat	men	iets	aan	het	probleem	
wil	 doen.	 Slagzinnen	 en	 voorlich-
tingscampagnes	 lossen	 echter	 geen	
problemen	op.	En	het	verzet	van	Stiva	
en	supermarkten	tegen	verhoging	van	
de	 leeftijdsgrens,	 of	 tegen	 electroni-
sche	 controle	 bij	 de	 kassa,	 bewijst	
voldoende	 dat	 zij	 het	 probleem	 niet	
effectief	willen	aanpakken.	
	 Een	 effectieve	 maatregel	 zou	
kunnen	 zijn	 om	 behandeling	 wegens	
alcoholvergiftiging	 niet	 meer	 door	 de	
verzekering	 te	 laten	 vergoeden.	 Wie	
door	alcoholgebruik	zijn	auto	in	de	prak	
rijdt,	 krijgt	 van	 de	 verzekering	 geen	
cent	 vergoed.	 Wie	 zijn	 lichaam	 in	 de	
prak	zuipt,	krijgt	zijn	kosten	tot	nu	toe	
wèl	vergoed.	
	 Een	 dergelijke	 maatregel	 zal	 ook	
een	 preventief	 effect	 hebben.	 Ouders	
zulllen	 zich	 nog	 wel	 eens	 bedenken	
voordat	 zij	 hun	 kinderen	 van	 dertien	
thuis	met	alcohol	kennis	laten	maken.	
Zij	 zullen	 moeten	 gaan	 voorlichten	 in	
plaats	van	alcohol	schenken.	
	 De	gemiddelde	Nederlandse	ouder	is	
echter	een	niet	meer	dan	middelmatige	
opvoeder.	Die	is	niet	in	staat	om	het	op	
te	nemen	tegen	de	uiterst	geraffineerde	
en	 zeer	 verleidelijke	 alcoholreclame.	
Wanneer	 de	 overheid	 wil	 dat	 ouders	
een	grotere	bijdrage	gaan	leveren	aan	
het	terugdringen	van	het	jeugddrinken,	
dan	verplicht	dat	ons	inziens	de	over-
heid	om	de	alcoholreclame	hard	aan	te	
pakken.	
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Overheid moet alcoholbranche harder aanpakken

ALCOHOLVERGIFTIGING  ONDER  
JONGEREN  bLIJFT  TOENEMEN 
 Het aantal ziekenhuisopnamen van jongeren met alcoholvergiftiging is in 
de eerste helft van 2009 verder toegenomen. De gevolgen daarvan duren 
soms levenslang. Daarom moet dit probleem aanzienlijk harder aangepakt 
gaan worden.

	 De afgelopen jaren heeft de 
politie regelmatig geconstateerd dat 
automobilisten dronken rijgedrag 
vertoonden wat nog voortkwam uit 
alcoholgebruik van de voorgaande 
dag. Dat heeft geleid tot het besluit 
om ook ‘s morgens al alcoholcontro-
les te gaan houden waarbij iedereen 
moet blazen. 

	 Tot	 nu	 toe	 was	 het	 meestal	 een	
toevalstreffer	 als	 automobilisten	
betrapt	 werden	 op	 dronken	 rijden	 ten	
gevolge	van	”restalcohol”	van	de	voor-
gaande	 dag.	 Zo’n	 automobilist	 moest	
dan	 dronken	 rijgedrag	 vertonen,	 een	
ongeluk	veroorzaken	of	een	overtreding	
begaan,	waarna	hij	staande	gehouden	
en	 op	 alcoholgebruik	 gecontroleerd	
werd.	
	 Omdat	 deze	 toevalstreffers	 te	 vaak	
voorkwamen,	en	omdat	er	de	afgelopen	
jaren	ook	enkele	dodelijke	ongevallen	
te	betreuren	waren	door	restalcohol,	is	
geconcludeerd	dat	automobilisten	zich	
te	 weinig	 bewust	 zijn	 van	 het	 gevaar	
van	 restalcohol.	 Iedere	 voedingsdes-
kundige	 en	 iedere	 alcoholvoorlichter	
weet	dat	het	één	tot	anderhalf	uur	duurt	
voordat	 het	 lichaam	 een	 glas	 drank	
heeft	”verteerd”.	Automobilisten	blijken	
óf	het	niet	te	weten,	óf	niet	te	kunnen	
rekenen.	
	 Uit	 onderzoek	 van	 het	 Bureau	 Ver-
keershandhaving	 van	 het	 OM,	 weten	
we	dat	de	piek	van	het	dronken	rijden	
tussen	twee	en	vier	uur	 ‘s	nachts	 ligt.	
Het	 lijkt	 waarschijnlijk	 dat	 het	 aantal	
dronken	 mensen	 onder	 de	 algemene	
bevolking	omstreeks	dezelfde	 tijd	een	
piek	bereikt.	
	 Als	 iemand	met	een	promillage	van	
1,6	zich	om	4	uur	‘s	nachts	netjes	met	
een	 taxi	 laat	 thuisbrengen,	 maar	 de	
volgende	ochtend	om	10	uur	in	de	auto	
stapt,	kan	zijn	bloedalcoholgehalte	nog	
tussen	 de	 0,4	 en	 0,8	 promille	 liggen.	
Grote	kans	dus	dat	hij	boven	de	straf-
baarheidsgrens	van	0,5	promille	zit.
	 Op	 grond	 van	 het	 voorgaande	 zijn	
sommige	 politiekorpsen	 ook	 gerichte	
alcoholcontroles	 in	 de	 ochtenduren	
gaan	 uitvoeren.	 Zo	 controleert	 bij-
voorbeeld	 Drenthe	 in	 de	 ochtend	 na	
de	 ”nacht	 van	 de	 TT”.	 Inmiddels	 zijn	
de	 uitkomsten	 van	 dergelijke	 contro-
les	 landelijk	 gecommuniceerd.	 Zulke	
controles	kunnen	zich	nu	overal	voor-
doen.		
	 De	 laatste	 twee	maanden	van	vorig	
jaar	 werd	 veel	 gewaarschuwd	 tegen	
het	risico	van	de	”restalcohol”	en	aan-
gekondigd	 dat	 de	 politie	 daarop	 ging	
controleren.	
	 Ondanks	de	waarschuwing,	werden	
op	 de	 maandagochtend	 vóór	 Kerst-
mis	 bij	 controle	 op	 twee	 plaatsen	 in	
Twenthe	negen	automobilisten	betrapt	
op	dronken	 rijden.	Eén	van	hen	werd	
betrapt	 met	 het	 hoge	 promillage	 van	
1,52.	 Hij	 mocht	 zijn	 rijbewijs	 meteen	
inleveren.	De	andere	acht	kregen	een	
proces-verbaal.	

POLITIE  SCHENKT  
MEER   AANDACHT  
AAN  RESTALCOHOL

Mensen die op relatief 
jonge leeftijd en zonder 

medische noodzaak 
kiezen voor een alco-

holvrije leefstijl, blijven 
langer gezond en leven 

langer
Kjaerheim	cs	(1994)



6

En dit...
	 .	.	.	.	was	een	huwelijk	dat	na	amper	
drie	 maanden	 door	 drank	 verwoest	
werd.	 Het	 gebeurde	 in	 Wetteren	
(België).
		 Het	 jonggetrouwde	 stel	 was	 naar	
het	bruiloftsfeest	van	een	bevriend	stel	
geweest.	In	de	vroege	zondagochtend	
vertrokken	zij	kort	vóór	05.00	uur	naar	
huis.	Zij	waren	nog	geen	tien	minuten	
onderweg,	toen	hun	auto	getorpedeerd	
werd	 door	 een	 terreinwagen	 met	 een	
dronken	bestuurder.	
	 De	 vrouw	 overleed	 ter	 plaatse,	 de	
man	kwam	er	met	lichte	verwondingen	
vanaf.	 De	 bestuurder	 van	 de	 terrein-
wagen	bleek	op	het	politiebureau	een	
alcoholpromillage	 van	 maar	 liefst	 2,0	
te	hebben.	Zijn	rijbewijs	werd	in	beslag	
genomen	en	zijn	auto	mocht	hij	voorlo-
pig	ook	laten	staan	.		.		.		.		.	

*   *   *
	 .	.	.	.	was	een	hardleerse	Schiedam-
mer	 van	 32	 jaar.	 Het	 gebeurde	 in	 de	
kleine	uurtjes	van	de	zondagochtend	in	
Tilburg.	
	 De	politie	hield	de	Schiedammer	aan	
omdat	 zijn	 rijgedrag	 alcoholgebruik	
deed	vermoeden.	 Inderdaad	kwam	er	
een	duidelijke	alcoholgeur	naar	buiten	
toen	het	portier	open	ging.
	 Controle	 van	 het	 alcoholpromillage	
op	het	bureau,	wees	1,1	promille	aan.	
Een	snelle	controle	via	de	politiecom-
puter	wees	uit	dat	het	de	zesde	keer	in	
vijf	 jaar	 tijd	was	dat	de	man	onder	de	
invloed	van	alcohol	een	auto	bestuurde.	
Hoewel	het	rijbewijs	gewoonlijk	pas	bij	
1,3	promille	wordt	ingevorderd,	besloot	

de	officier	van	justitie	toch	tot	invorde-
ring	over	te	gaan	omdat	het	al	de	zesde	
keer	was	.		.		.		.		.	

*   *   *
	 .	 .	 .	 .	 	 was	 levenslange	 invaliditeit	
door	 alcoholgebruik.	 Het	 gebeurde	 in	
de	Amerikaanse	staat	Pennsylvania.	
	 Een	 jonge	 vrouw	 had	 bij	 de	 viering	
van	haar	verjaardag	zoveel	gedronken	
dat	zij	bewusteloos	was	geraakt.	In	die	
toestand	 zat	 zij	 meer	 dan	 12	 uur	 op	
de	 grond	 met	 haar	 benen	 onder	 zich	
gevouwen.	Daardoor	stokte	de	bloeds-
omloop	in	haar	benen.	
	 Zij	 werd	 gevonden	 met	 krachte-
loze	 benen	 en	 naar	 het	 ziekenhuis	
gebracht.	 De	 artsen	 constateerden	
beginnend	 weefselversterf,	 en	 ampu-
teerden	 allebei	 haar	 onderbenen.	 De	
vrouw	 heeft	 het	 ziekenhuis	 aange-
klaagd	 omdat	 niet	 geprobeerd	 zou	
zijn	de	bloedcirculatie	weer	op	gang	te	
brengen	.		.		.		.		.	

*   *   *
	 .	.	.	.	was	een	geval	van	alcoholische	
agressiviteit.	Het	gebeurde	op	een	zon-
dagavond	in	een	café	in	Culemborg.
	 Een	30-jarige	Culemborger	kwam	het	
café	binnen	en	begon	ruzie	 te	maken	
met	 de	 aanwezigen.	 De	 man	 had	 al	
eens	 eerder	 problemen	 veroorzaakt,	
en	 had	 een	 toegangsverbod	 voor	 het	
betreffende	café	gekregen.	Dus	belde	
de	eigenaresse	de	politie.
	 Terwijl	de	politie	met	de	vrouw	sprak,	
schold	 en	 schreeuwde	 de	 man	 tegen	
hen.	 Toen	 de	 politie	 naar	 zijn	 identi-
teitspapieren	vroeg,	werd	hij	agressief.	
Hij	werd	door	de	politie	meegenomen	
en	 kreeg	 op	 het	 bureau	 processen-
verbaal	 voor	 het	 verstoren	 van	 de	
openbare	 orde,	 voor	 openbare	 dron-
kenschap	 en	 voor	 het	 niet	 kunnen	
tonen	van	een	identiteitsbewijs	.		.		.		.		
.	

	 Het ziekenhuis in Hardenberg 
heeft zeer onlangs een polikliniek 
geopend voor jongeren met acute 
alcoholproblemen. Daarmee is er 
nu ook in het Oosten van ons land 
een poli voor de ”zuipschuiten van 
Europa”. Voor de nazorg wordt 
samengewerkt met Tactus Versla-
vingszorg. 

	 In	 2006	 startte	 kinderarts	 Nico	 van	
der	Lely,	samen	met	kinder-	en	jeugd-
psychologe	 Mireille	 de	 Visser	 een	
polikliniek	 voor	 jongeren	 met	 acute	
alcoholproblemen	 in	 het	 Reinier	 de	
Graaf	 ziekenhuis	 in	 Delft.	 Uiteraard	
had	 die	 kliniek	 slechts	 een	 regionaal	
bereik	 (Delft,	 Westland,	 Rotterdam,	
Den	Haag).	
	 De	 problematiek	 van	 bingedrinkers	
en	 comazuipers	 onder	 jongeren,	 is	
echter	 landelijk	 verbreid.	 Daarbij	 zijn	
wel	een	aantal	regionale	concentratie-
gebieden	aan	te	wijzen.	Vaak	zijn	dat	
gebieden	 met	 een	 bovengemiddeld	
aantal	”hokken	en	keten”.	Wij	noemden	
hierboven	 al	 het	 Westland.	 	 Andere	
concentraties	 vinden	 wij	 bijvoorbeeld	
in	Zuidoost	Brabant,	in	de	Achterhoek,	
in	Twente,	in	Westfriesland	en	in	Noord	
Nederland.
	 Al	gauw	is	dan	ook	de	vraag	gerezen	
naar	meer	poliklinieken	voor	zuipjonge-
ren,	gespreid	over	ons	land.	Eindhoven	
kreeg	in	de	zomer	van	2008	de	tweede.	
In	 de	 winter	 daarop	 verschenen	 de	
nummers	drie	en	vier	op	het	toneel,	en	
wel	 in	 Medisch	 Centrum	 Leeuwarden	
en	in	het	Westfries	Gasthuis	in	Hoorn.	
Begin	2009	opende	het	Slotervaartzie-
kenhuis	 in	 Amsterdam	 een	 polikliniek	
voor	 jongeren	 met	 acute	 alcohol-	 of	
drugsproblemen.	Met	de	nu	geopende	
kliniek	in	Hardenberg	is	ook	in	de	regio	
Twente–Salland–Zuidoost	Drente	deze	
vorm	van	spoedeisende	hulp	voorhan-
den.	
	 Als	 alcohol	 een	 rol	 speelt	 als	
(mede)oorzaak	voor	ziekenhuisbezoek,	
neemt	het	ziekenhuis	in	Hardenberg	in	
alle	 gevallen	 contact	 op	 met	 Tactus	
Verslavingszorg.	 Dus	 niet	 alleen	 voor	
comazuipers,	maar	ook	voor	gewonden	
bij	alcoholische	vechtpartijen.	Gaat	het	
om	jongeren	beneden	de	achttien	jaar,	
dan	worden	ook	de	ouders	ingelicht.	
	 Zo	langzamerhand	is	er	een	net	van	
alcoholpoli’s	 over	 ons	 land	 gelegd.	
Dat	 heeft	 veel	 geld	gekost,	 en	 vraagt	
nog	 eens	 veel	 geld	 om	 het	 te	 laten	
functioneren.	Onze	vraag	 is	dan	ook	:	
wanneer	 wordt	 de	 rekening	 voor	 één	
en	ander	aan	de	alcoholbranche	gepre-
senteerd	?	

Dingeman	Korf

Wanneer krijgt alcoholbranche 
de rekening gepresenteerd ? 

WEER  EEN  POLIKLI-
NIEK  ERbIJ VOOR  
ZUIPJONGEREN  

	 Minister Rouvoet en de Werk-
groep Alcohol en Jongeren hebben 
afgelopen december een nieuwe 
slagzin met een bijbehorend logo 
gelanceerd. De nieuwe slagzin luidt : 
”Geen 16 ? Geen druppel ”.  Doel is 
om ouders en jongeren duidelijk te 
maken dat alcoholgebruik onder de 
16 jaar niet verantwoord is. 

	 De	 werkgroep	 Alcohol	 en	 Jongeren	
bestaat	uit	vertegenwoordigers	van	de	
ministeries	 van	 VWS,	 van	 Justitie	 en	
van	Jeugd	en	Gezin,	het	Trimbos	Insti-
tuut,	 NOC–NSF,	 het	 Centraal	 Bureau	
Levensmiddelenhandel	 (CBL)	 ,	 de	
Stiva	en	Horeca	Nederland.	Een	breed	
samengestelde	 werkgroep	 waarin	
zowel	 ministeries	 als	 commerciële	
organisaties	vertegenwoordigd	zijn.	
	 Het	nieuwe	logo	zal	door	het	Trimbos	
Instituut	gebruikt	worden	voor	de	leef-
stijlcampagne	 Alcohol	 en	 Opvoeding.	
Ook	 de	 andere	 leden	 van	 de	 werk-
groep	hebben	toegezegd	de	slagzin	en	
het	logo	te	gaan	gebruiken.	De	nieuwe	
slagzin	 kan	 er	 toe	 bijdragen	 dat	 met	

name	ouders	zich	realiseren	dat	alco-
holgebruik	beneden	de	16	riskant	is.
	 Of	 de	 jongeren	 zelf	 het	 zich	 zullen	
gaan	 realiseren,	 blijft	 de	 vraag.	 De	
huidige	slagzin	die	het	CBL	(overkoe-
peling	van	de	supermarkten)	hanteert	
”alcohol onder de 16, natuurlijk niet”,	
heeft	de	supermarkten	niet	verhinderd	
om	 alcohol	 te	 verkopen	 beneden	 de	
leeftijdsgrens,	en	jongeren	niet	belem-
merd	om	alcohol	aan	te	schaffen	in	de	
supermarkten.	
	
	 Slagzinnen	 en	 logo’s	 kunnen	 een	
bewustwording	op	gang	brengen,	maar	
voor	indammen	van	het	probleem	van	
te	 jong	 teveel	drinken,	 is	meer	nodig.	
Zonder	 structurele	 maatregelen	 blijft	
het	dweilen	met	de	kraan	open.	
	 De	 nadruk	 die	 nu	 gelegd	 wordt	 op	
de	 leeftijdsgrens	 van	 16	 jaar,	 onttrekt	
bovendien	 het	 feit	 aan	 het	 zicht	 dat	
medisch	 gezien	 die	 grens	 ongeveer	
bij	21	jaar	gelegd	zou	moeten	worden.	
Hopelijk	 wordt	 binnen	 afzienbare	 tijd	
de	slagzin	minimaal	: ”geen 18 ? geen 
druppel”.

Nieuw  logo :
  GEEN  16 ?  GEEN  DRUPPEL
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Nieuws
Stichting ANGOb

	 Voor	de	nieuwjaarsbijeenkomst	2010	
van	 de	 verenigde	 Stichting	 ANGOB,	
stond	 oorspronkelijk	 10	 januari	 als	
datum	gepland.	Door	het	aanhoudende	
winterweer,	 met	 sneeuwval	 en	 ijzel,	
bleek	een	kleine	week	voor	die	datum	
de	 Spoekweg	 volledig	 onbegaanbaar	
te	zijn.	Mede	gezien	de	weersverwach-
ting	die	nog	meer	sneeuw	voorspelde,	
besloot	 de	 Bestuurscommissie	 Spoek	
om	 de	 nieuwjaarsbijeenkomst	 twee	
weken	uit	te	stellen.	
	 Sneeuw	en	ijzel	dooiden	weg,	maar	de	
laatste	twee	dagen	vóór	24	januari	viel	
er	weer	nieuwe	sneeuw.	Gelukkig	niet	
te	veel,	en	zonder	ijzel	zodat	het	Spoek	
bereikbaar	bleef.	Ruim	vijftig	personen	
trotseerden	 de	 weersomstandigheden	
om	 de	 nieuwjaarsbijeenkomst	 mee	 te	
maken.	Zij	vormden	een	goede	menge-
ling	van	begunstigers	van	de	ANGOB	
en	vaste	gasten	van	de	camping.
	 De	 bijeenkomst	 begon	 met	 koffie	
of	 thee	 en	 een	 oliebol,	 en	 voldoende	
tijd	 om	 wederzijds	 de	 beste	 wensen	
voor	 het	 nieuwe	 jaar	 en	 de	 laatste	
wederwaardigheden	 uit	 te	 	 wisselen.	
Vervolgens	 was	 allereerst	 het	 woord	
aan	 campingbeheerster	 Bea	 Holmer.	
Zij	 heette	de	gasten	hartelijk	welkom,	
wenste	hen	een	gelukkig	nieuwjaar	en	
de	kampeerders	onder	hen	een	goed	
kampeerseizoen.	
	 Daarna	was	het	woord	aan	de	voorzit-
ter	van	de	Bestuurscommissie	Spoek,	
Wil	 Matla.	 Die	 vertelde	 wat	 over	 het	
afgelopen	 seizoen,	 over	 de	 verrichte	
werkzaamheden	op	de	camping	en	over	
de	plannen	voor	het	komende	seizoen.	
Zo	is	de	zwijnwerende	afscheiding	het	
afgelopen	 seizoen	 gebleken	 effectief	
te	 zijn.	 Voor	 het	 komende	 seizoen	
staat	o.a.	een	grondige	vernieuwing	en	
verbetering	 van	 het	 speeltuintje	 voor	
kleine	kinderen	op	het	programma.	
	 Als	derde	en	 laatste	sprak	de	voor-
zitter	van	Stichting	ANGOB,	Dingeman	
Korf,	 over	 alcoholproblemen	 en	 het	
alcoholbeleid	van	de	overheid.	Hij	con-

VERSLAG NIEUWJAARSbIJEENKOMST
stateerde	 dat	 het	 kabinet	 blijkbaar	 in	
het	strafbaar	stellen	van	de	uitwassen	
het	middel	bij	 uitstek	ziet	om	alcohol-
problemen	 terug	 te	 dringen.	 Dat	 is	
volgens	 hem	 symptoombestrijding	 en	
neemt	de	oorzaken	niet	weg.
	 Het	alcoholbeleid	zou	gemodelleerd	
moeten	 worden	 naar	 analogie	 van	
de	 aanpak	 van	 de	 verkeersonveilig-
heid.	 Daar	 wordt	 gewerkt	 met	 een	
driesporenbeleid	 :	 Wegen,	 auto’s	 en	
bestuurders	 aanpakken	 en	 veiliger	
maken.	 Op	 vergelijkbare	 wijze	 zou	
het	 alcoholbeleid	 de	 verstrekkers	 van	
alcohol,	 de	 consumenten	 van	 alcohol	
en	 de	 cultuur	 van	 de	 alcohol	 moeten	
aanpakken.	De	overheid	houdt	de	ver-
strekkers	teveel	buiten	schot,	waardoor	
het	beleid	gatenkaas	blijft.	
	 Hierna	was	er	gelegenheid	tot	napra-
ten	met	een	hapje	en	een	drankje,	of	
tot	 het	 maken	 van	 een	 wandelingetje	
over	de	fraai	besneeuwde	camping.

Verschijning G.O.  
	 Voor	het	eerstkomende	nummer	van	
dit	blad	 is	7	mei	gepland	als	verschij-
ningsdatum.	 Copij	 voor	 dat	 nummer	
graag	uiterlijk	14	april	bij	de	redactie.

bEGUNSTIGERSDAG  2010	

	 Stichting	ANGOB	organiseert	ook	in	
2010	 weer	 een	 begunstigersdag.	 Als	
datum	 daarvoor	 is	 zaterdag	 11	 sep-
tember	gekozen.	De	bijeenkomst	vindt	
plaats	 in	 de	 kantine	 van	 alcoholvrije	
camping	‘t	Spoek	te	Beekbergen.
	 Volgens	de	statuten	dienen	de	begun-
stigers	(donateurs)	tenminste	éénmaal	
per	jaar	uitgenodigd	te	worden	voor	een	
bijeenkomst	 waarin	 zij	 geïnformeerd	
worden	over	het	beleid	en	de	activitei-
ten	 van	 Stichting	 ANGOB.	 Daarmee	
ligt	 een	 deel	 van	 het	 programma	 van	
de	 begunstigersdag	 al	 vast.	 Gekozen	
is	om	dit	deel	van	het	programma	in	de	
ochtend	te	doen	plaatsvinden.	
	 Voor	het	middagprogramma	zoeken	
wij	nog	een	externe	spreker.	Sugges-
ties	daarvoor	kunnen	tot	1	mei	worden	
ingediend	 bij	 de	 secretaris	 (tel.	 072–
53	35	192)	of	e-mail
wrpeereboom@hetnet.nl	

	 In	 het	 vorige	 nummer	 van	 dit	 blad	
vroeg	 ik	u	naar	uw	goede	voornemen	
voor	 het	 jaar	 2010.	 Ik	 noemde	 toen	
een	 paar	 dingen	 die	 u	 in	 de	 praktijk	
zou	 kunnen	 brengen.	 Daarbij	 ook	 het	
attenderen	 van	 buitenstaanders	 op	
onze	website	en	op	ons	blad.	
	 Tot	 nu	 toe	 heeft	 dit	 nog	 niet	 heeft	
geleid	 tot	 de	 aanmelding	 van	 merk-
baar	 meer	 nieuwe	 begunstigers	 voor	
ons	blad	De	GO.	Het	moet	toch	zeker	
mogelijk	 zijn	 om	 in	 de	 kring	 van	 uw	
bekenden	belangstellenden	te	vinden,	
die	 voor	 een	 minimumbedrag	 van	
10	 euro	 begunstiger	 van	 de	 Stichting	
ANGOB	willen	worden.	De	alcoholpro-
blemen	 in	 onze	 samenleving	 zijn	 er	
ernstig	genoeg	voor.	Onze	visie	moet	
zo	 breed	 mogelijk	 doorklinken	 in	 ons	
land	!

	 Verder	zijn	wij	op	dit	moment	volop	
bezig	 met	 het	 ontwikkelen	 van	 een	
nieuwe	folder.	De	titel	daarvan	wordt	:	
”Alcoholvrije	 leefstijl	 :	 iets	om	over	na	
te	denken	?	”.	Dit	gebeurt	in	samenwer-
king	met	de	Stichting	SAB.	Binnenkort	
gaat	hij	ter	perse.		We	zullen	er	zeker	
voor	 zorgen	 dat	 u	 als	 lezer	 van	 dit	
blad	een	exemplaar	van	ons	ontvangt.	
Natuurlijk	bestaat	er	dan	ook	de	moge-
lijkheid	om	kosteloos	meer	exemplaren	
te	ontvangen.	We	rekenen	op	u.	
	 Als	bestuur	 zullen	wij	 verder	ervoor	
zorgen	 dat	 de	 folder	 een	 brede	 ver-
spreiding	 krijgt	 onder	 mogelijke	
geïnteresseerden.	 Zo	 willen	 we	 hem	
onder	 meer	 toezenden	 aan	 de	 leden	
van	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 van	
Diëtisten.

Rob	Peereboom,	secr.	Stg.	ANGOB

GOED  VOORbEELD  DOET  
GOED  VOLGEN 
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	 Na	 alcoholgebruik	 staan	 mensen	
minder	 vast	 op	 hun	 benen.	 Als	 het	
dan	ook	nog	glad	is,	komt	het	al	gauw	
tot	valpartijen.	De	ziekenhuizen	 in	het	
Zuiden	van	ons	land	meldden	dan	ook	
een	 buitengewoon	 groot	 aantal	 bot-
breuken	in	het	carnavalsweekeinde.	Zo	
telde	het	Amphia	ziekenhuis	 in	Breda	
er	36,	tegenover	15	tot	maximaal	20	op	
een	normale	stapavond.	Het	Lievens-
berg	 ziekenhuis	 in	 Bergen	 op	 Zoom	
telde	 ruim	 100	 botbreuken	 tegenover	
ongeveer	 35	 normaal.	 Het	 Laurentius	
ziekenhuis	 in	Roermond	constateerde	
een	 verdubbeling	 van	 het	 normale	
aantal.	Ook	de	andere	ziekenhuizen	in	
de	 regio	 meldden	 een	 forse	 toename	
van	het	aantal	botbreuken.	
	 Het	 aantal	 carnavalsvierders	 dat	
in	 een	 vèrgaande	 staat	 van	 dronken-
schap	in	een	ziekenhuis	terecht	kwam,	
week	 niet	 noemenswaard	 af	 van	 het	
aantal	in	voorgaande	jaren.	Het	aantal	
gewonde	slachtoffers	van	geweld	week	
eveneens	nauwelijks	af.	Wel	waren	er	
wat	meer	gewonden	door	ongelukken	
met	de	praalwagens.
	 De	politie	meldde	een	relatief	 rustig	
carnavalsweekeinde.	Het	was	niet	extra	
druk	 op	 de	 wegen.	 Grote	 verkeers-
ongevallen	 deden	 zich	 niet	 voor.	 Wel	
waren	 er	 de	 gebruikelijke	 arrestaties	
wegens	 verstoring	 van	 de	 openbare	

CARNAVAL 2010 : ZIEKENHUIZEN  HEEL  
DRUK,  POLITIE  WAT  MINDER	

 De afdelingen Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen in het Zuiden van 
ons land  hebben dit jaar een bijzonder druk carnavalsweekeinde gehad. De 
politie daarentegen spreekt van een relatief rustig verloop. De combinatie 
van kou en sneeuw enerzijds, en alcoholgebruik anderzijds was de oorzaak 
van beide.

orde,	wegens	openlijke	geweldpleging	
en	wegens	vernielingen.
	 Het	ernstigste	incident	deed	zich	voor	
op	de	Markt	in	Breda.	Daar	werden	vijf	
mannen	 uit	 Rotterdam	 en	 omgeving	
gearresteerd	 omdat	 zij	 met	 fietsen	
gooiden	 en	 geweld	 pleegden.	 Verder	
werd	 in	 deze	 stad	 een	 eigenaar	 van	
een	eettent	gearresteerd	omdat	hij	een	
carnavalsvierder	 met	 een	 vleesspies	
had	verwond.	In	Venlo	vond	een	arres-
tatie	 plaats	 wegens	 bedreiging	 en	
belediging	van	ambulancepersoneel.
	 In	 Vaals	 werd	 een	 groepje	 van	
vijf	 mannen	 gearresteerd	 wegens	
vernielingen,	 diefstal	 en	 het	 plegen	
van	 schennis.	 In	 Tilburg	 vonden	 12	
afzonderlijke	 arrestaties	 plaats,	 in	
Roosendaal	vier.		Ook	in	‘s-Hertogen-
bosch,	Haaren,	Uden,	Sint	Oedenrode	
en	 Vlijmen	 werden	 carnavalsvierders	
aangehouden	 wegens	 veroorzaken	
van	opstootjes	en	vechtpartijen.	
	 Zo	erg	rustig	was	het	relatief	rustige	
verloop	van	het	carnaval	nu	ook	weer	
niet.	

	 Drogisterijketen Kruidvat mag 
wijn verkopen. De meervoudige eco-
nomische kamer van de rechtbank 
in Utrecht heeft daarvoor toestem-
ming gegeven. De Slijtersunie is 
het daarmee oneens. Maar er gloort 
hoop. 

	 In	 het	 laatste	 kwart	 van	 de	 vorige	
eeuw	 was	 er	 een	 wildgroei	 ontstaan	
met	betrekking	tot	het	aantal	plaatsen	
waar	 zwak-alcoholhoudende	 drank	
verkrijgbaar	was.	De	herziening	van	de	
Drank-	en	Horecawet	per	1	november	
2000	beoogde	daar	een	einde	aan	 te	
maken.	Bepaald	werd	dat	de	verkoop	
van	 die	 dranken	 (bieren	 en	 wijnen)	
beperkt	 diende	 te	 blijven	 tot	 slijterijen	
en	 levensmiddelenzaken	 met	 een	
gevarieerd	assortiment.
	 De	invoering	van	die	bepaling	leidde	
tot	 enkele	 processen	 tegen	 overtre-
ders	als	videotheken,	souvenirwinkels	
en	 VVV-kantoren.	 De	 veroordelingen	
die	 daaruit	 volgden	 kregen	 publiciteit	
in	 de	 respectievelijke	 branchebladen.	
Alcohol	werd	daarna	snel	uit	het	assor-
timent	van	die	zaken	geschrapt.	
	 Kruidvat	 zag	 de	 dreiging	 van	 een	
verbod	en	startte	januari	2005	met	de	
verkoop	 van	 wijn	 via	 internet	 (www.
watsonswine.nl).	 Ook	 bleef	 men	 in	
(sommige)	 winkels	 wijn	 verkopen.	

Secretaris	Houben	van	de	Slijtersunie	
kocht	in	2006	een	fles	wijn	bij	Kruidvat	
en	deed	aangifte	bij	de	politie.	Daarmee	
begon	een	lang	juridisch	touwtrekken.	
In	eerste	instantie	wilde	het	OM	de	zaak	
niet	in	behandeling	nemen.	Uiteindelijk	
besloot	de	rechtbank	in	Arnhem	echter	
dat	 de	 klacht	 van	 de	 Slijtersunie	 wèl	
behandeld	diende	te	worden.	Voor	die	
behandeling	 werd	 verwezen	 naar	 de	
meervoudige	 economische	 kamer	 te	
Utrecht.	
	 Februari	 2010	 kwam	 eindelijk	 de	
uitspraak.	Kruidvat	mag	wijn	verkopen	
omdat	 de	 keten	 ook	 een	 ”gevarieerd	
assortiment”	levensmiddelen	verkoopt.	
Een	nogal	wrakke	argumentatie.	Vrijwel	
alle	 ”levensmiddelen”	 van	 Kruidvat	
behoren	 tot	 de	 categorie	 snoep.	 Van	
een	 gevarieerd	 assortiment	 is	 ons	
inziens	 geen	 sprake.	 En	 gezien	 de	
vele	 jeugd	 die	 op	 het	 snoep	 afkomt,	
is	 alcohol	 in	 deze	 winkelketen	 uiterst	
ongewenst.
	 Er	gloort	echter	hoop.	Bij	de	Tweede	
Kamer	 ligt	 een	 wetsvoorstel	 voor	 dat	
bepaalt	 dat	 er	 op	 tenminste	 vijftien	
vierkante	 meter	 levensmiddelen	 ver-
kocht	moeten	worden,	voordat	gesteld	
kan	worden	dat	de	betreffende	winkel	
als	 (mede)-levensmiddelenzaak	 be-	
schouwd	kan	worden.	Dat	zal	voor	veel	
drogisterijen	een	belemmering	zijn.		
	

Kruidvat  mag  snoep  en  alcohol  mengen

	 boven de 55 jaar heeft alcoholge-
bruik meer effect dan daaronder. Veel 
klachten van 55-plussers hebben 
dan ook te maken met alcoholge-
bruik. Het aantal van hen dat zich 
met alcoholproblemen bij de versla-
vingszorg meldt stijgt nog steeds. 

	 Honderdduizenden	 Nederlanders	
boven	 de	 55	 jaar	 drinken	 dagelijks	
twee	 of	 drie	 glazen	 alcoholhoudende	
drank.	Zij	zijn	dat	al	 jaren	zo	gewend,	
en	hebben	daar	nooit	problemen	door	
ondervonden.	Zij	realiseren	zich	echter	
niet	 dat	 alcohol	 boven	 de	 55	 jaar	 er	
veel	harder	inhakt	dan	op	jongere	leef-
tijd.	Aldus	hoogleraar	C.	de	Jong	van	
de	universiteit	van	Nijmegen	en	hoofd-
opleider	van	de	tweejarige	specialisatie	
tot	verslavingsarts.	
	 Heel	 veel	 van	 die	 ouder	 wordende	
”sociale	 drinkers”	 hebben	 problemen	
met	 hun	 geheugen,	 met	 het	 plannen	
van	activiteiten	en	met	het	nemen	van	
iniatieven	als	gevolg	van	hun	alcohol-
gebruik.	Zelf	hebben	zij	niet	in	de	gaten	
dat	alcohol	de	boosdoener	 is,	 	omdat	
zij	niet	méér	drinken	dan	vroeger.	Dus	
wijten	 zij	 de	 achteruitgang	 aan	 hun	
voortschrijdende	leeftijd.		
	 Volgens	De	Jong	 is	er	een	duidelijk	
verband	 tussen	 langdurig	 dagelijks	
alcoholgebruik	 en	 cognitieve	 achter-
uitgang.	 De	 sociale	 drinker	 van	 twee	
glazen	 per	 dag,	 takelt	 na	 zijn	 vijfen-
vijftigste	 sneller	 af	 dan	 iemand	 die	
niet	 drinkt	 of	 slechts	 af	 en	 toe	 één	
glaasje.	 Ook	 andere,	 meer	 lichame-
lijke	 ongemakken	 kunnen	 door	 dat	
beperkte	alcoholgebruik	veroorzaakt	of	
verergerd	worden,	bijvoorbeeld	maag-
klachten	of	leverstoornissen.
	 Het	aantal	55-plussers	dat	zich	meldt	
bij	de	verslavingszorg	blijft	 toenemen.	
In	 1999	 waren	 het	 er	 bijna	 3500,	 het	
voorlopige	 cijfer	 voor	 2008	 is	 ruim	
7500.	 Gemiddeld	 over	 alle	 leeftijds-
categorieën	 bedraagt	 de	 toename	 37	
procent.	 In	 de	 groep	 van	 55	 jaar	 en	
ouder	 is	 die	 toename	 verreweg	 het	
grootst,	 89	 procent	 na	 correctie	 voor	
de	toename	van	de	vergrijzing.
	 Om	 de	 verborgen	 alcoholproblema-
tiek	 bij	 ouderen	 vroegtijdiger	 op	 te	
sporen,	 hebben	 het	 Kenniscentrum	
Ouderenpsychiatrie	 en	 het	 Trimbos	
Instituut	 gezamenlijk	 een	 vragen-
protocol	 opgesteld.	 Dat	 voorziet	 in	
dóórvragen	 bij	 alle	 klachten	 en	 onge-
makken	 die	 op	 alcoholproblemen	
zouden	 kunnen	 duiden,	 zoals	 vallen,	
maag-	 en	 darmklachten,	 vergeetach-
tigheid,	 enzovoorts.	 Twee	 Utrechtse	
ziekenhuizen	 testen	dit	 protocol	nu	 in	
de	praktijk.	 	

STEEDS MEER OUDEREN MET 
ALCOHOLPRObLEMEN

Alcohol  voor  
55-plussers
extra  gevaarlijk

gratis genieten is door 

de consumptiemaat-

schappij in de afvalbak 

gedaan
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	 De	grootste	hinderpaal	bij	het	voorkómen	en	oplossen	
van	alcoholproblemen,	is	de	hardnekkigheid	waarmee	die	
problemen	 gewoonlijk	 ontkend	 worden.	 Dat	 geldt	 zowel	
voor	de	individuele	problemen	als	voor	de	maatschappe-
lijke	problemen.	
	 In	zijn	befaamde	boek	”Alcoholisme”	uit	1960,	beschrijft	
dr.	Esser	reeds	de	ontkenning	door	alcoholisten	dat	zij	een	
probleem	hebben.	Hun	vrouw,	huisarts	of	collega	kunnen	
volgens	hen	wel	zoveel	beweren.	Er	is	niets	aan	de	hand.	
”Ik	drink	toch	veel	minder	dan	Piet	van	de	hoek,	die	is	alco-
holist.	Daar	wil	je	mij	toch	niet	mee	vergelijken	?	”.	Of	de	
ontkenning	in	de	vorm	van	”Ik	ben	geen	alcoholist.	Als	ik	
zou	willen	kan	ik	morgen	stoppen”	,	respectievelijk	”Ik	ga	
op	1	januari	stoppen”.	
	 Een	 verslavingsdeskundige	 heeft	 dit	 ooit	 kernachtig	
samengevat in de definitie : ”een alcoholist is iemand die 
een	dagtaak	heeft	aan	het	ontkennen	van	het	 feit	dat	hij	
alcoholist	is”.	
	 Met	 betrekking	 tot	 de	 maatschappelijke	 alcoholpro-
blemen,	 zien	 wij	 een	 vergelijkbare	 stellingname.	 Bij	 de	
behandeling	in	1962-1963	van	voorstellen	voor	een	nieuwe	
drankwet,	ontkende	minister	Veldkamp	dat	er	een	dreiging	
uitging	van	het	in	vier	jaar	tijd	met	29%	gestegen	hoofdelijk	
alcoholgebruik.	Toestanden	zoals	die	van	vóór	de	eerste	
wereldoorlog	 zouden	 nooit	 meer	 terugkomen	 verklaarde	
hij.	De	consumptie	bleef	echter	toenemen.	Tien	jaar	later	
lag	het	gebruik	even	hoog	als	in	1900	!	De	ontkenning	van	
Veldkamp	was	na	tien	jaar	volledig	achterhaald.	

	 Het	extreme	alcoholgebruik	door	jongeren	van	de	afge-
lopen	vijftien	jaar,	werd	in	het	begin	gebagatelliseerd.	Niet	
alleen	door	de	leveranciers	van	de	alcohol,	maar	ook	door	
de	 meerderheid	 van	 de	 politici.	 We	 hadden	 allemaal	 in	
onze	jeugd	wel	eens	teveel	alcohol	gedronken	zo	beweer-
den	zij.	Dat	was	vanzelf	goed	gekomen.	Dus	zou	ook	deze	
rage	met	het	klimmen	der	jaren	vanzelf	overwaaien.	
	 Het	woei	echter	niet	over,	het	ontaardde	in	comazuipen.	
Het resultaat : blijvende beschadiging van de hersenen 
van	tienduizenden	!	
 Een zeer recent voorbeeld : de gang van zaken rond 
het	 geruchtmakende	 interview	 van	 Erica	 Terpstra	 vanuit	
Vancouver.	In	een	uitzending	rond	de	Olympische	Spelen	
werd	de	voorzitster	van	de	sportkoepel	NOC–NSF	geïnter-
viewd.	Zij	maakte	daarbij	een	dronken	indruk,	formuleerde	
moeizaam	en	sprak	hoorbaar	”met	dubbele	tong”.	
	 Later	op	de	dag,	en	zonder	nog	met	Terpstra	te	hebben	
gesproken,	 reageerde	een	zegsman	van	NOC–NSF	met	
een	ontkenning.	De	voorzitster	had	niet	gedronken	maar	
was	 gewoon	 moe.	 Later	 heette	 het	 een	 combinatie	 van	
vermoeidheid	met	een	glaasje	wijn	bij	het	diner.	Terpstra	
zou	zich	niet	gerealiseerd	hebben	dat	een	glas	wijn	niet	
goed	valt	als	je	erg	vermoeid	bent.	
	 Het	is	best	mogelijk	dat	een	glas	wijn	wel	eens	niet	goed	
kan	vallen.	Maar	dan	krijg	je	hoofdpijn	of	wordt	je	misselijk.	
Echt	dronken	wordt	je	niet	van	één	glaasje.	Het	waren	er	
dus	meer.
	 Overigens	herinneren	wij	ons	dat	Terpstra	 tijdens	haar	
carrière	in	de	politiek	al	eens	betrapt	is	op	dronken	rijden.	
Innerlijk	 ontkent	 zij	 blijkbaar	 de	 risico’s	 van	 alcoholge-
bruik.

dr.ir.	D.	Korf
	

Ontkenning  
meestal  eerste  
reactie  op  alcohol-
probleem
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		 Na	 een	 hoopgevende	 start	 in	 de	
eerste	jaren,	is	het	effect	van	de	cam-
pagne	 langzamerhand	 steeds	 kleiner	
geworden.	In	2005	constateerde	Team	
Alert,	 een	 jongerenorganisatie	 voor	
verkeersveiligheid,	dat	de	BOB	dan	wel	
(meestal)	 niet	 dronk,	 maar	 wel	 nogal	
eens	stoned	was	van	de	cannabis.	En	
ook	cannabis	veroorzaakt	onveiligheid	
in	het	verkeer.	De	stof	werkt	ontspan-
nend,	waardoor	de	reactiesnelheid	en	
de	waarnemingsscherpte	verminderen,	
en	de	bereidheid	om	risico’s	te	nemen	
toeneemt.
	 In	2007	constateerde	Team	Alert	bij	
diverse	disco’s	 in	het	 land	dat	van	de	
mannelijke	 bestuurders	 die	 tot	 BOB	
waren	verkozen,	 	 tussen	de	20	en	40	
procent	 toch	 alcohol	 dronk.	 Van	 de	
vrouwelijke	 bestuurders	 bleek	 8	 tot	
16	 procent	 alcohol	 te	 drinken.	 Bij	 de	
peilingen	 door	 Team	 Alert	 is	 wordt	
geen	 blaastest	 afgenomen	 en	 alleen	
gevraagd	 naar	 eventueel	 alcoholge-
bruik.	
	 Voorjaar	 2008	 deed	 Club	 Judge,	
een	 zelfbenoemde	 kwaliteitsinspectie	
van	het	uitgaansleven,	een	uitgebreid	
onderzoek	naar	het	alcoholvrij	zijn	van	
BOB.	Daarbij	werden	10.000	”uitgaan-
ders”	in	de	leeftijd	tussen18	en	35	jaar	
ondervraagd	 over	 hun	 alcoholgebruik	
die	 avond.	 De	 uitkomst	 was	 schok-
kend.	 Maar	 liefst	 70	 procent	 van	 de	
BOB’s	had	alcohol	gedronken.
	 Zoals	 verwacht	 kon	 worden,	 waren	
het	 vooral	 de	 mannen	 die	 dronken.	
Maar	liefst	91	procent	van	hen	!	Onder	
de	 vrouwelijke	 bestuursters	 had	 47	
procent	 gedronken.	 Gemiddeld	 ging	

Ministerie schrikt eindelijk
bOb  DRINKT TEGENWOORDIG  GEWOON  MEE   

 Sinds 2001 kent Nederland de bOb-campagne. De bedoeling daarvan is 
dat personen die bij het uitgaan met één auto reizen, uit hun midden een 
”bOb” kiezen, een bewust Onbeschonken bestuurder. Die gebruikt geen 
alcohol, en kan daardoor na afloop de anderen veilig naar huis brengen.

het	 bij	 de	 mannelijke	 bestuurders	 om	
3,6	 glazen	 en	 bij	 de	 vrouwelijke	 om	
1,9	 glas.	 Vergeleken	 met	 hun	 passa-
giers	dronken	zij	dus	weinig.	Maar	toch	
te	 veel	 om	 veilig	 aan	 het	 verkeer	 te	
kunnen	deelnemen.
	 Begin	 2010	 herhaalde	 Club	 Judge	
het	 onderzoek.	 Ditmaal	 onder	 20.000	
uitgaanders.	 De	 percentages	 drinkers	
bleken	 sinds	 2008	 nauwelijks	 veran-
derd	 te	 zijn.	 Slechts	 één	 op	 de	 tien	
mannelijke	 BOB’s	 nam	 naar	 eigen	
zeggen	 helemaal	 nuchter	 achter	 het	
stuur	plaats.	Bij	hun	vrouwelijke	colle-
ga’s	was	dat	ruim	de	helft.
	 Bij	 de	 mannen	 was	 de	 gemiddeld	
gedronken	 hoeveelheid	 toegenomen	
ten	opzichte	van	2008,	namelijk	van	3,6	
glazen	naar	bijna	4	glazen.	De	bestuur-
sters	 deden	 het	 beter,	 zij	 dronken	 dit	
jaar	wat	minder	dan	in	2008,	namelijk	
gemiddeld	1,6	glazen	in	plaats	van	1,9	
glazen	 	
	 Bij	 het	 ministerie	 van	 Verkeer	 en	
Waterstaat	 is	 men	 door	 de	 nieuwe	
cijfers	 eindelijk	 wakker	 geschud.	 In	
een reactie schreef men : ”Wij weten 
dat	 ook	 de	 BOB	 soms	 alcohol	 drinkt,	
maar	dat	het	 in	zo	grote	mate	is,	was	
bij	 ons	 niet	 bekend”.	 Blijkbaar	 heeft	
men	 bij	 het	 ministerie	 drie	 jaar	 zitten	
slapen.	Of	heeft	men	zich	oostindisch	
doof	gehouden	?	
	 Het	 ministerie	 stelt	 verder	 dat	 de	
campagne	 wel	 degelijk	 aanslaat.	 De	
BOB	is	een	bekend	fenomeen	gewor-
den.	Ons	inziens	gaat	het	er	echter	niet	
om	of	de	BOB	een	bekend	fenomeen	
is,	maar	of	de	BOB	nuchter	chauffeert.

Dingeman	Korf

	 Met preventieve maatregelen en 
dwingend optreden tegen mensen 
met een drank-, eet- of rookver-
slaving, moet de overheid de 
volksgezondheid op een hoger plan 
brengen. Dat bepleit de overkoepe-
ling van de zorgsector, de NPHF. 

	 De	 zorgsector	 heeft	 zich	 daarmee	
geschaard	 achter	 het	 een	 maand	
eerder	 verschenen	 rapport	 van	 het	
RIVM,	 getiteld	 Volksgezondheid	 Toe-
komst	Verkenning	(VTV).	Daarin	bepleit	
het	RIVM	verhoging	van	de	accijns	op	
alcohol	 en	 tabak,	 en	 beperking	 van	
het	 aantal	 verkooppunten.	 Directeur	
Sprenger van het RIVM : ”De overheid 
moet de durf hebben om krachtig en 
normstellend op te treden”.	
	 Volgens	 de	 NPHF	 is	 de	 gezond-
heid	 van	 de	 Nederlanders	 de	 laatste	
jaren	 teruggezakt	 naar	 een	 Europees	
gemiddelde.	Veel	ziekten	zijn	vermijd-
baar. Maar : ”. . . politiek en zorgsector 
doen te weinig om die ziekten terug 

te dringen. Dat leidt tot vroegtijdig 
stoppen met werken, hoge zorgkosten 
en economische schade”.	

	 Voorzitter	Klazinga	van	de	NPHF	stelt	
dat	cursussen	die	mensen	van	roken,	
drinken	 en	 overmatig	 eten	 afhelpen,	
vergoed	zouden	moeten	worden	door	
het	 basispakket	 van	 de	 zorgverzeke-
raars.	 Ook	 is	 de	 NPHF	 voorstander	
van	 accijns	 op	 ongezonde	 voeding.	
Gezonde	 voeding	 zou	 daartegenover	
goedkoper	 gemaakt	 moeten	 worden	
door afschaffing van de BTW op vers 
fruit	en	verse	groente.	Kortom,	er	moet	
aangestuurd	worden	op	een	drastische	
koerswijziging	 van	 het	 Nederlandse	
eetpatroon.	
	 De	 NPHF	 bundelt	 een	 groot	 aantal	
organisaties	op	het	terrein	van	de	volks-	
gezondheid.	 Onder	 andere	 de	 Hart-	
stichting,	KWF	Kankerbestrijding,	GGD	
Nederland,	 de	 Landelijke	 Huisartsen	
Vereniging,	 TNO,	 Voedingscentrum,	
zorgverzekeraars,	enz.		

ZORGSECTOR  VRAAGT  HARDERE  
AANPAK  ONGEZONDE  LEEFSTIJL

	 Het	geneesmiddel	”campral”	(acam-
prosaat)	 is	 sinds	 1995	 op	 de	 markt	
als	 hulpmiddel	 bij	 het	 ontwennen	 van	
alcoholverslaafden.	 Het	 middel	 remt	
de	hunkering	 (”craving”)	naar	alcohol.	
Daarmee	pakt	het	de	verslaving	geheel	
anders	 aan	 dan	 het	 middel	 ”refusal”	
(disulfiram). Dat laatste werkt via het 
aankweken	 van	 een	 aversie	 tegen	
alcohol	 (zeer	onaangename	gevolgen	
bij	 gelijktijdig	 gebruik	 van	 refusal	 en	
alcohol).		
	 Campral	 heeft	 minder	 bijwerkingen	
dan	 refusal.	 Het	 is	 echter	 een	 stuk	
duurder.	 Remmen	 van	 de	 hunkering	
naar	alcohol,	 is	theoretisch	effectiever	
dan	het	veroorzaken	van	een	aversie.	
Als	de	hunkering	namelijk	 te	groot	 is,	
doorbreekt	 de	 verslaafde	 de	 aversie	
en	 gaat	 toch	 drinken.	 Dat	 hij	 zich	
daarna	hondsberoerd	voelt,	legt	op	dat	
moment	minder	gewicht	in	de	schaal.	
	 Campral	 is	door	zijn	andere	aanpak	
wat	effectiever	dan	refusal.	Met	behulp	
van	 campral	 lukt	 het	 één	 op	 de	 vijf	
verslaafden	 om	 langdurig	 ”droog”	 te	
blijven.	Echt	goede	resultaten	worden	
echter	pas	geboekt	wanneer	één	van	
deze	 middelen	 gecombineerd	 wordt	
met	 een	 intensieve	 psychosociale	
behandeling,	 of	 met	 de	 doe-het-zelf	
versie	daarvan	in	de	AA.
	 Gehoopt	werd	dat	de	andere	werking	
van	campral,	met	zich	mee	zou	brengen	
dat	een	minder	intensieve	psychosoci-
ale	 behandeling	 voldoende	 zou	 zijn.	
Onderzoek	daarnaar	door	dr.	W.A.J.M.	
de	Wildt	heeft	onlangs	aangetoond	dat	
dit	 niet	 het	 geval	 is.	 De	 met	 campral	
behandelde	verslaafden	hebben	geen	
baat	bij	een	geminiseerde	psychosoci-
ale	behandeling.	

Korte  psychosociale  
behandeling  voegt  
niets  toe  aan  campral-
behandeling.
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	 Het	 Kennisinstituut	 Bier	 (KIB)	 pre-
tendeert	te	zijn	”het wetenschappelijke 
instituut op het gebied van verant-
woorde bierconsumptie in relatie tot 
gezondheid”.	 Theoretisch	 behoeft	
het	 instituut	 dus	 met	 geen	 woord	 te	
reppen	 over	 onverantwoorde	 biercon-
sumpie.	 Het	 kan	 dus	 een	 selectieve	
keuze	 maken	 uit	 de	 wetenschappe-
lijke	kennis	die	het	wil	verbreiden.	De	
naam	”kennisinstituut”	doet	het	echter	
voorkomen	alsof	alle	wetenschappelijk	
verantwoorde	 kennis	 in	 gelijke	 mate	
wordt	uitgedragen.	
	 De	 naam	 kennisinstituut	 suggereert	
bij	 het	 publiek	een	objectief	 en	breed	
gericht	instituut.	Zowel	naar	doelstelling	
als	 naar	 praktijk	 tot	 nu	 toe	 (daarover	
later	 meer),	 voldoet	 het	 instituut	 hier	
niet	aan.	De	naam	is	dus	misleidend.	
	 Verder	 verwacht	 het	 publiek	 bij	 de	
naam	 kennisinstituut	 dat	 het	 gaat	 om	
een	geheel	onafhankelijke	instelling,	vrij	
van beïnvloeding door financiers, door 
belanghebbenden	 of	 door	 adverteer-
ders.	 Een	 instelling	 vergelijkbaar	 met	
het	 Trimbos	 Instituut,	 het	 Voedings-
centrum	of	ook	de	Consumentenbond	
(die	weigert	principieel	advertenties	op	
te	nemen).	De	oprichting	door	het	CBK	
en	 de	 samenstelling	 van	 het	 bestuur	
wijzen	 echter	 in	 een	 geheel	 andere	
richting.

Misleidende naam, belangenverstrengeling, eenzijdige voorlichting

KENNISINSTITUUT bIER  :  WETENSCHAP-
PELIJK RECLAMEbUREAU bIERbROUWERS	
	 De Nederlandse brouwers willen met behulp van de wetenschap het 
imago van hun product verbeteren. Daartoe heeft het Centraal brouwerij 
Kantoor (CbK) februari 2009 het Kennisinstituut bier opgericht. Onze vraag 
is dan wat er gebeurt met wetenschappelijke kennis die het imago niet ten 
goede komt.  

	 In	 het	 bestuur	 van	 het	 KIB	 hebben	
zitting	 twee	 vertegenwoordigers	 van	
de	brouwerijsector	(één	van	Heineken	
en	één	van	het	CBK)	en	drie	hooglera-
ren.	De	belanghebbende	sector	is	dus	
in	het	bestuur	door	twee	personen	ver-
tegenwoordigd.	 Uit	 een	 oogpunt	 van	
objectieve	 informatieverstrekking	 kan	
dat	als	belangenverstrengeling	worden	
beschouwd.		
	 Voorzitter	 is	 professor	 Frans	 Kok,	
hoogleraar	 voeding	 en	 gezondheid	
aan	 de	 universiteit	 van	 Wageningen.	
Hij	verklaarde	tegenover	een	journalist	
van Trouw : ”Je wordt niet dik van bier, 
wel van de snacks die je erbij eet”.	Aan-
toonbaar	onjuist,	van	bier	wordt	je	wel	
degelijk	dik.	Daarnaast	hebben	zitting	
prof.	J.	v.d.	Pligt	 (Amsterdam,	sociale	
psychologie)	 en	 A.	 Astrup	 (Kopenha-
gen,	humane	voeding).	Deze	laatste	is	
in	eigen	land	enkele	malen	in	opspraak	
geweest	wegens	belangenverstrenge-
ling.	
	 De	Nederlandse	hoogleraren	hebben	
inmiddels	kritiek	gekregen	van	collega-
hoogleraren.	 Die	 erkennen	 het	 recht	
van	de	brouwers	om	het	imago	van	hun	
product	te	verbeteren.	Maar	zij	zijn	van	
mening	dat	wetenschappers	zich	daar	
niet	voor	behoren	te	lenen.	Zij	zouden	
zich	moeten	vrijwaren	van	elke	schijn	
van	partijdigheid.	

	 Het	 KIB	 heeft	 inmiddels	 een	 folder	
uitgebracht	 getiteld	 ”Bierwijzer”.	 Voor	
een	deel	gaat	die	over	de	calorieën	in	
bier,	 in	andere	dranken	en	 in	snacks.	
Daar staat de conclusie naast : ”Bier, 
wijn	en	gedistilleerd	bevatten	allemaal	
rond	 de	 100	 kcal	 per	 standaardglas”.	
Rond	de	100	 is	wel	 erg	 vereenvoudi-
gend	gezegd.	Het	aantal	calorieën	per	
glas	 verloopt	 van	 55	 voor	 alcoholvrij	
bier,	 via	70	voor	 jenever	en	110	voor	
pils	tot	160	voor	extra	sterk	bier.	
	 De	 dikmakende	 werking	 van	 bier	
komt	echter	niet	alleen	uit	de	calorieën,	
maar	ook	uit	de	hop	of	het	hopextract	
dat	 door	 het	 bier	 gaat.	 Bestanddelen	
uit	 die	hop	beïnvloeden	de	stofwisse-
ling,	waardoor	de	afzetting	 van	 vet	 in	
het	lichaam	toeneemt.	De	folder	zwijgt	
over	de	hop.		

	 Positief	 punt	 is	 dat	 de	 folder	 een	
uitgebreid	 citaat	 uit	 de	 ”Richtlijnen	
gezonde	 voeding”	 (2006)	 van	 de	
Gezondheidsraad	 afdrukt.	 Daar	 lezen	
wij	”Alcoholgebruik wordt ontraden voor 
jongeren beneden de 18 jaar, vrouwen 
die zwanger zijn of dat kunnen of willen 
worden en vrouwen die borstvoeding 
geven”.	
	 De	positieve	 indruk	wordt	 in	de	vol-
gende	alinea	echter	meteen	weer	teniet	
gedaan.	Zo	wordt	 er	 ongeclausuleerd	
gesteld	 dat	 matig	 alcoholgebruik	 de	
kans	op	hart-	en	vaatziekten	verlaagt.	
De	clausule	dat	dit	alleen	lijkt	te	gelden	
voor	mannen	boven	de	45	en	vrouwen	
nà	de	overgang	ontbreekt.	Evenzo	de	
clausule	 dat	 het	 alleen	 lijkt	 te	 gelden	
voor	mannen	en	vrouwen	die	al	jaren-
lang	 drinken,	 zodat	 het	 mogelijk	 een	
placebo	effect	kan	zijn.
	 Vervolgens	stelt	de	folder	dat	er	aan-
wijzingen	zijn	dat	matig	alcoholgebruik	
beschermt	 tegen	 ouderdomssuiker-
ziekte.	Wij	hebben	enkele	jaren	geleden	
in	 dit	 blad,	 op	 grond	 van	 diverse	
wetenschappelijke	publicaties	al	gecon-
stateerd	dat	er	uitsluitend	sprake	is	van	
symptoom	 onderdrukking	 en	 niet	 van	
bescherming	 tegen	de	dieperliggende	
oorzaken	van	ouderdomsdiabetes.	

	 Zoals	 van	 een	 folder	 van	 een	 bier-
instituut	 verwacht	 mocht	 worden,	
probeert	 men	 de	 verschillen	 tussen	
bier	en	wijn	weg	 te	 redeneren.	 ”Deze 
effecten kunnen met name worden 
toegeschreven aan de alcohol”.	 Alle	
literatuur	 over	 de	 positieve	 effecten	
van flavonoïden op hart en bloedvaten, 
wordt	zo	de	prullenbak	ingeveegd.	Fla-
vonoïden	zijn	aanwezig	in	alle	rode	wijn	
(zij	het	in	verschillende	hoeveelheden),	
en	afwezig	in	bier	en	sterke	drank.
		 Geheel	afwezig	in	het	gedeelte	over	
de	gezondheidseffecten,	is	vermelding	
van	de	relatie	tussen	alcohol	en	kanker.	
Alcohol	 veroorzaakt	 en/of	 verergert	
diverse	vormen	van	kanker.	Deskundi-
gen	van	het	WCRF	concluderen	dat	er	
voor	dat	effect	geen	veilige	ondergrens	
bestaat	voor	de	alcoholinname.	Daar-
naast	ontbreken	nog	een	aantal	zaken	
van	wat	minder	belang
	 Het	KIB	 is	dus	selectief	met	betrek-
king	tot	het	wel	of	niet	vermelden	van	
wetenschappelijke	 kennis.	 Daarmee	
pleegt	het	eenzijdige	voorlichting.

Dingeman	Korf	

 Tegen eind mei vorig jaar	 vroeg 
de Tweede Kamer aan minister 
Klink om na te gaan op welke plaat-
sen jongeren zich bezondigen aan 
coma-zuipen. Wij schreven daar-
over juli vorig jaar. Februari 2010 
kwam het antwoord van de minister. 
Coma-zuipen vindt vooral plaats bij 
vrienden thuis. 

	 Het	 Nederlands	 Signaleringscen-
trum	 Kindergeneeskunde	 verzamelde	
op	 verzoek	 van	Klink	gegevens	 in	 81	
ziekenhuizen.	Dus	niet	alleen	bij	de	vijf	
ziekenhuizen	met	een	speciale	alcohol-
polikliniek	 voor	 jongeren.	 Gevraagd	
werd	 hoeveel	 gevallen	 van	 jongeren	
met	 alcoholvergiftiging	 beneden	 de	
leeftijd	 van	 18	 jaar,	 in	 het	 ziekenhuis	
waren	behandeld	in	de	afgelopen	drie	
jaren,	en	waar	die	jongeren	de	alcohol-
vergiftiging	hadden	opgelopen.		
	 Enigzins	 verrassend	 kwam	 uit	 de	
enquête	 naar	 voren	 dat	 het	 drinken	
bij	vrienden	thuis	het	grootste	aandeel	
leverde.	 Vooraf	 heerste	 hier	 en	 daar	
de	mening	dat	de	zuipketen	de	groot-

ste	boosdoeners	waren.	Dat	bleek	dus	
onjuist	te	zijn.	
	 Ook	 het	 aandeel	 van	 de	 uitgaans-
gelegenheden	 (café’s,	 disco’s)	 bleef	
ver	achter	bij	 het	drinken	bij	 vrienden	
thuis.	Sportkantines	tenslotte	leverden	
een	 zeer	 gering	 aandeel.	 De	 gedron-
ken	 alcohol	 kwam	 vooral	 bij	 (oudere)	
vrienden	 vandaan.	 Maar	 ook	 ouders	
leverden	 een	 aandeel.	 Eénderde	 van	
de	 drank	 was	 door	 de	 jongeren	 zelf	
gekocht.	

	 Vorig	 jaar	 was	 de	 Tweede	 Kamer	
van	 mening	 dat	 het	 van	 belang	 was	
om	 zicht	 te	 hebben	 op	 de	 plaatsen	
waar	het	coma-zuipen	plaatsvindt,	ten-
einde	een	beleid	daartegen	te	kunnen	
ontwikkelen.	
	 Nu	is	duidelijk	geworden	dat	de	super-
markten	 de	 grote	 leveranciers	 zijn.	
Zowel	de	ouders,	als	de	oudere	vrien-
den,	 alsook	 de	 jongeren	 zelf,	 kopen	
drank	voor	thuisgebruik	in	verreweg	de	
meeste	gevallen	in	de	supermarkt.	Wij	
zijn	 benieuwd	 wat	 de	 Tweede	 Kamer	
daartegen	zal	ondernemen.	
	

Supermarkten leveren de meeste alcohol

COMA  ZUIPEN  IS  VOORAL  THUISGEbRUIK			
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		 In	 32	 procent	 van	 de	 434	 gemeen-
ten	 die	 antwoordden	 op	 de	 enquête	
van	 bureau	 Intraval,	 zijn	 hokken	 en	
keten	bekend.	De	meerderheid	van	de	
gemeenten	(63	procent)	beweerde	dat	
er	binnen	hun	grenzen	geen	hokken	en	
keten	 te	vinden	zijn.	 In	5	procent	van	
de	gemeenten	kon	of	wilde	men	deze	
vraag	niet	beantwoorden.	
	 De	 hokken	 en	 keten	 zijn	 berucht	
omdat	daar	door	minderjarigen	alcohol	
gedronken	 kan	 worden	 zonder	 dat	 er	
toezicht	op	 is.	De	 leeftijdsgrens	wordt	
er	 dan	 ook	 massaal	 overtreden.	 De	
hoeveelheid	die	er	gedronken	wordt,	is	
verder	heel	vaak	onverantwoord	hoog.	
De	 reguliere	 horeca	 ziet	 er	 oneerlijke	
concurrentie	in.	Kortom,	de	hokken	en	
keten	voldoen	niet	aan	de	eisen	van	de	
Drank-	en	Horecawet.	
	 Dit	 alles	 was	 reden	 voor	 Tweede-
kamerlid	 Voordewind	 (CU)	 om	 via	
een	 motie	 de	 minister	 te	 vragen	 om	
een	 landelijke	 inventarisatie	 van	 het	
aantal	 zuipketen.	 Die	 inventarisatie	
is	 in	 opdracht	 van	 de	 ministeries	 van	
Volksgezondheid	en	van	Binnenlandse	
Zaken	gedaan	door	bureau	Intraval.
	 Uit	het	onderzoek	is	gebleken	dat	de	
zuipketen	zeer	onregelmatig	verspreid	
zijn	over	ons	land.	De	hoogste	dichtheid	
vinden	 wij	 in	 Overijssel,	 de	 Achter-
hoek,	 Noord-Limburg	 en	 Friesland.	

Onregelmatig verdeeld over het land

INVENTARISATIE  HOKKEN  EN  KETEN 

Opvallend	weinig	zijn	er	in	Groningen,	
Flevoland,	 Westelijk	 Noord-Brabant	 ,	
Zuid-Limburg	en	Zeeuws-Vlaanderen.	
	 De	 (uitgestrekte)	 gemeente	 West-
land	 is	 met	 bijna	 150	 zuipketen	 de	
gemeente	met	het	grootste	aantal	keten	
binnen	 zijn	 grenzen.	 Zes	 gemeenten	
van	 ons	 land	 tellen	 meer	 dan	 dertig	
zuipketen.	 Zo	 heeft	 in	 Noord-Limburg	
de	 gemeente	 Peel	 en	 Maas	 ruim	
dertig	 keten.	 Op	 de	 tweede	 plaats	 in	
Limburg	 staat	 de	 gemeente	 Bergen	
met	”slechts”	10	keten.	
	 In	Overijssel	staat	de	gemeente	Tub-
bergen	aan	kop	met	ruim	dertig	keten.	
Maar	die	provincie	telt	daarnaast	maar	
liefst	 7	 gemeenten	 met	 tussen	 de	 11	
en	de	30	keten.	Andere	concentraties	
van	keten	vinden	wij	in	de	Achterhoek,	
op	een	deel	van	de	Veluwe,	en	in	Zuid-	
en	Noordoost	Friesland.	
	 Tot	nu	 toe	waren	er	gemeenten	die	
een	gedoogbeleid	voerden,	gemeenten	
die	harde	eisen	stelden,	en	gemeenten	
die	alle	keten	probeerden	uit	te	bannen.	
In	 februari	 vaardigde	 het	 ministerie	
van	 Binnenlandse	 Zaken	 een	 richtlijn	
uit.	 Die	 maakt	 duidelijk	 dat	 wettelijk	
gezien	 alleen	 ”huiskamerketen”	 zijn	
toegestaan : kleinschalige, niet-open-
bare	 gelegenheden	 waar	 geen	 drank	
verkocht	wordt	maar	de	bezoekers	die	
zelf	meenemen.	

 Eénderde van de Nederlandse gemeenten zegt ”hokken en keten” binnen 
de gemeente te hebben waar jongeren elkaar ontmoeten (en het vaak flink 
op een zuipen zetten). In totaal telt ons land circa 1500 van die gelegenhe-
den. Aldus de uitkomst van een inventarisatie door het bureau Intraval.

	 Alcohol maakt steeds meer slacht-
offers onder de Zwitserse jeugd. 
Gemiddeld komen er iedere dag zes 
jongeren of jong-volwassenen (tot 
23 jaar) wegens alcoholvergiftiging 
of alcoholverslaving in het zieken-
huis terecht. Vooral bij vrouwen valt 
een sterke toename te constateren. 

	 In	 2007	 kwamen	 in	 Zwitserland	
dagelijks	 zes	 personen	 in	 het	 zieken-
huis	terecht	wegens	alcoholproblemen.	
Over	het	gehele	 jaar	afgerond	 	2140.	
In	2005	waren	het	er	”slechts”	vijf	per	
dag,	ofwel	 ruim	1800	voor	het	gehele	
jaar.	Een	toename	van	ruim	18	procent	
in	 twee	 jaar	 tijd.	 Aldus	 de	 SFA,	 de	
Schweizerische	Fachstelle	für	Alkohol-	
und	Drogenprobleme.	
	 	 Opgesplitst	 naar	 de	 aard	 van	 de	
alcoholproblemen	waren	de	cijfers	als	
volgt.	 In	2007	werden	 rond	1600	per-
sonen	 beneden	 de	 23	 jaar	 wegens	
acute	 vergiftiging	 door	 alcohol	 	 opge-
nomen	in	het	ziekenhuis.	De	verdeling	
over	 de	 geslachten	 was	 970	 mannen	
en	 630	 vrouwen.	 Afhankelijkheid	 van	
alcohol	(”verslaving”)	leidde	daarnaast	
nog	 tot	 540	 ziekenhuisopnamen.	 De	
acute	vergiftigingen	vergden	in	de	regel	
slechts	een	betrekkelijk	kort	verblijf	 in	
het	ziekenhuis.	De	behandeling	van	de	
verslaafden	 nam	 gemiddeld	 ettelijke	
weken	in	beslag.	
	 Bij	 de	 diagnose	 alcoholvergiftiging	
(gevaarlijke	 roes	 of	 coma)	 was	 de	
toename	 ten	 opzichte	 van	 2005	 bij	
mannen	met	plus	6%	duidelijk	minder	
dan	 bij	 vrouwen	 (plus	 35%).	 Gemid-
deld	 bedroeg	 de	 toename	 ruim	 16%.	
Bij	 de	 vrouwen	 leverde	 de	 leeftijds-
groep	 van	 14–15	 jaar	 het	 grootste	
aantal	 gevallen.	 Bij	 de	 mannen	 was	
dat	 de	 leeftijdsgroep	 18–19	 jaar.	 Dat	
lijkt	 er	 op	 te	 duiden	 dat	 mannen	 pas	
na	eerdere,	geruststellende	ervaringen	
met	 alcohol	 overgaan	 tot	 roesdrinken	
terwijl	vrouwen	dat	al	heel	snel	doen.
	 De	 diagnose	 ”afhankelijkheid	 van	
alcohol”	 leidde	 in	 2007	 tot	 540	 zie-
kenhuisopnamen,	 waarvan	 340	
mannen	 en	 200	 vrouwen.	 De	 gemid-
delde	 toename	 ten	 opzichte	 van	
2005	 bedroeg	 18%.	 Ook	 hier	 was	 de	
toename	bij	 de	vrouwen	groter	 (20%)	
dan	bij	de	mannen		(16%).	De	gemid-
delde	leeftijd	lag	hier	hoger	dan	bij	de	
acute	vergiftigingen.	De	jongste	gecon-
stateerde	gevallen	van	afhankelijkheid	
van	alcohol,		waren	echter	pas	14	jaar	
oud	!	
	 De	 SFA	 wijst	 er	 op	 dat	 de	 getallen	
niet	de	totale	omvang	van	het	probleem	
weergeven.	Het	zijn	de	getallen	van	de	
ziekenhuisopnamen.	 Dronken	 kinde-
ren	die	door	de	politie	bij	 hun	ouders	
afgeleverd	worden,	 jongeren	die	door	
de	 huisarts	 of	 door	 de	 ambulante	
zorg	 behandeld	 worden,	 en	 vrijwillige	
opnamen	 in	 particuliere	 ontwennings-
instituten	blijven	buiten	de	statistieken.		

ONRUSTbAREND  
ALCOHOLPRObLEEM  
bIJ  ZWITSERSE  
JONGEREN

	 De	 wijzigingsvoorstellen	 voor	 de	
DHW	 berustten	 voor	 het	 merendeel	
op twee uitgangspunten : verminde-
ring	van	de	administratieve	rompslomp	
(voor	 alcoholbranche	 en	 gemeenten)	
en	overnemen	van	een	aantal	landelijke	
(toezicht)taken	door	de	gemeenten.
	 Het	 	 ”experimenteerartikel”	 hield	 in	
dat	 de	 gemeenten	 de	 bevoegdheid	
zouden	krijgen	om	op	hun	grondgebied	
te	experimenteren	met	 verhoging	 van	
de	 leeftijdsgrens	voor	alcohol	naar	18	
jaar.	De	”oude”	oppositiepartijen	waren	
al	tegen,	en	de	”nieuwe”	oppositiepar-
tij	PvdA	was	nu	ook	 tegen.	Zij	vrezen	
voor	 ”alcoholtoerisme”	 door	 jongeren	
van	 16	 en	 17	 jaar,	 die	 bewust	 gaan	
uitwijken	naar	gemeenten	waar	zij	nog	
wel	alcohol	mogen	kopen.	
	 De	ene	partij	 gaf	de	ministers	Klink	
en	 Rouvoet	 de	 boodschap	 mee	 dat	
zoiets	landelijk	geregeld	moet	worden,	
de	 andere	 vond	 vooral	 dat	 eerst	 de	
bestaande	leeftijdsgrens	beter	gehand-
haafd	dient	te	worden.	Zij	waren	het	er	
over	eens	dat	verschillen	 in	beleid	en	

onduidelijkheid	 over	 de	 leeftijdsgrens,	
niet	 bijdragen	 aan	 het	 bewustzijn	 dat	
alcoholverkoop	 aan	 jongeren	 niet	
normaal	is.	
	 Het	 straffen	 van	 supermarkten	 met	
tijdelijke	sluiting	van	hun	drankafdeling,	
als	zij	binnen	een	jaar	driemaal	drank	
aan	te	jonge	klanten	hebben	verkocht,	
vond	wel	instemming	bij	een	meerder-
heid.	 Evenals	 het	 vaststellen	 door	 de	
gemeenten	 van	 een	 minimumleeftijd	
voor	horecabezoek,	het	verbieden	van	
happy	hours	en	het	overnemen	van	de	
VWA-inspecties	door	de	gemeenten.	

	 Diverse	 partijen	 vroegen	 verder	 om	
kleine	wijzigingen.	Geheel	nieuwe	toe-
voegingen	werden	op	tafel	gelegd	door	
de	CU	(sportkantines	bij	jeugdwedstrij-
den	verplicht	alcoholvrij),	en	door	de	SP	
en	de	SGP	(verbod	op	alcoholreclame	
via	de	televisie,	en	indien	mogelijk	ook	
in	de	bioscoop).
	 De	ministers	Klink	en	Rouvoet	zullen	
nog	 vóór	 de	 komende	 verkiezingen	
reageren.

Tweede Kamer behandelde wijzigingsvoorstellen Drank- en Horecawet

GEEN  EXPERIMENT  VERHOGING  LEEFTIJDSGRENS
 	 De Tweede Kamer behandelde 7 april jl. de wijzigingsvoorstellen voor 
de Drank- en Horecawet (DHW). Een meerderheid bleek tegen het ”expe-
rimenteerartikel”. De overige wijzigingen konden wel op een meerderheid 
rekenen. Sommige partijen dienden aanvullende wensen in. 



5

	 De	leeftijdsgrenzen	van	16	jaar	voor	
bier	en	wijn,	en	van	18	jaar	voor	sterke	
drank,	dateren	van	vèr	voor	de	Tweede	
Wereldoorlog.	 Het	 signaleren	 van	
overtredingen	 werd	 in	 die	 tijd	 vooral	
overgelaten	 aan	 de	 sociale	 controle.	
De	 meeste	 slijters	 en	 caféhouders	
waren	 beducht	 voor	 hun	 reputatie	 en	
werkten	mee.
	 Na	 de	 tweede	 wereldoorlog	 zijn	 de	
supermarkten	op	het	toneel	verschenen	
en	is	de	verkoop	van	zwak-alcoholhou-
dende	 drank	 grotendeels	 in	 handen	
van	 die	 supermarkten	 gekomen.	
Alcohol	kopen	terwijl	je	er	wettelijk	nog	
te	 jong	voor	was,	werd	daardoor	veel	
gemakkelijker.	 Immers,	 in	 de	 super-
markt	is	de	koper	veel	anoniemer	dan	
bij	de	ouderwetse	slijter,	kruidenier	of	
caféhouder.	En	veel	van	de	piepjonge	
caissières	lieten	het	wel	uit	hun	hoofd	
om	bezwaar	 te	maken	 tegen	de	koop	

Minister blijft verantwoordelijkheid ondernemers benadrukken

LEEFTIJDSCONTROLE  OP  AFSTAND  
WERKT  bETER 	
 Een leeftijdsgrens afkondigen voor het kopen van alcohol is niet zo moei-
lijk. Zorgen dat die grens behoorlijk wordt nageleefd, is tot op heden niet 
gelukt. Controle op afstand met behulp van een webcam, lijkt nu een door-
braak te kunnen bieden. 

van	alcohol	door	te	jonge	lefgozers.
	 Hierdoor	 was	 de	 situatie	 ontstaan	
dat	 in	 2008	 het	 kopen	 van	 alcohol	
beneden	de	leeftijd	van	16	jaar	in	85%	
van	 de	 gevallen	 succesvol	 was	 !	 Het	
CBL	moest	daar	iets	tegen	gaan	doen.	
De	druk	vanuit	het	ministerie	van	VWS,	
vanuit	de	verslavingszorg	en	vanuit	de	
media	werd	te	groot.	Maart	2009	kwam	
het	CBL	als	antwoord	daarop	met	een	
legitimatieplicht	 voor	 alle	 kopers	 van	
alcohol	 die	 er	 jonger	 uitzien	 dan	 20	
jaar.	
	 Driekwart	 jaar	 legitimatieplicht	 heeft	
geresulteerd	 in	 enige	 verbetering	 van	
de	 naleving.	 De	 slagingskans	 voor	
minderjarigen	 is	 van	 85%	 naar	 75%	
gedaald.	Het	CBL	noemt	zijn	actie	suc-
cesvol.	 De	 verslavingszorg,	 de	 VWA	
en	het	ministerie	denken	daar	anders	
over.	 Want	 nog	 steeds	 slaagt	 een	
meerderheid	van	de	minderjarigen	erin	
om	drank	te	kopen.	

	 Inmiddels	 waren	 anderen	 tot	 de	
conclusie	 gekomen	 dat	 de	 caissières	
de	 zwakke	 schakel	 in	 de	 handhaving	
vormden	 en	 daarom	 van	 die	 verant-
woordelijkheid	 ontheven	 moesten	
worden.	Zo	werd	er	bijvoorbeeld	voor-
gesteld	om	aparte	kassa’s	voor	drank	
in	te	stellen,	bemand	door	forse	perso-
nen	ouder	dan	circa	30	jaar.	
	 Bij	het	Bredase	bedrijf	HEM	had	men	
een	slimmer	idee.	Plaats	bij	elke	kassa	
een	 terminal	 met	 daarin	 één	 of	 twee	
camera’s.	Zorg	dat	de	kassa	blokkeert	
zodra	 er	 alcohol	 of	 tabak	 gescand	
wordt.	Laat	de	camera	een	afbeelding	
van	de	koper	verzenden	naar	een	con-

troleur	op	afstand.	Als	die	van	mening	
is	dat	de	koper	duidelijk	boven	de	20	is,	
geeft	hij	de	kassa	weer	vrij	en	kan	de	
drank	of	tabak	gewoon	worden	afgere-
kend	en	meegenomen.
		 Gaat	 het	 om	 een	 twijfelgeval,	 dan	
moet	 de	 koper	 zijn	 identiteitsbewijs	
voor	de	camera	houden.	De	controleur	
op	afstand	kan	dan	nagaan	of	de	koper	
overeenkomt	met	de	foto	op	het	identi-
teitsbewijs	en	of	hij	de	vereiste	leeftijd	
heeft	bereikt.	

	 Het	 systeem	 van	 HEM,	 genaamd	
Ageview,		is	al	ruim	twee	jaar	inzetbaar.	
Wij	 schreven	 er	 mei	 2008	 over	 in	 dit	
blad	onder	de	titel	”Koper van alcohol 
met webcam bekeken”.	Enige	tijd	later	
stelde	Tweede-kamerlid	Voordewind	er	
vragen	over	aan	de	minister.	Juli	2009	
berichtte	 de	 minister	 aan	 de	 Tweede	
Kamer	 dat	 hij	 de	 VWA	 gevraagd	 had	
een	overzicht	 te	 leveren	van	de	vóór-	
en	 nadelen	 van	 leeftijdscontrole	 op	
afstand	 en	 andere	 leeftijdscontrole-
systemen.	
	 In	december	ontving	de	minister	de	
gevraagde	 rapportage	 van	 de	 VWA.	
Vervolgens	 stuurde	 hij	 één	 en	 ander	
februari	 dit	 jaar	 door	 aan	 de	 Tweede	
Kamer,	 vergezeld	 van	 een	 door	 hem	
geschreven	brief.	
	 De	 VWA	 is	 overeenkomstig	 de	
verwachtingen	 zeer	 positief	 over	 het	
systeem.	 Het	 leidt	 tot	 een	 aanzienlijk	
betere	naleving	 van	de	 leeftijdsgrens.	
Bij	 een	 proef	 daalde	 de	 slagingskans	
voor	minderjarigen	tot	beneden	de	5%.	
Indirecte	 verstrekking	 (wederverstrek-
king)	kan	met	het	systeem	echter	niet	
worden	 tegengegaan.	 Zeventienjari-
gen	die	drank	kopen	voor	vijftienjarigen	
blijven	dus	buiten	schot.	Ook	controle	
op	 de	 echtheid	 van	 het	 leeftijdsdocu-
ment	valt	buiten	het	bereik.	

	 In	 zijn	 begeleidende	 brief	 stelt	 de	
minister	 allereerst	 dat	 de	 verantwoor-
delijkheid	 voor	 de	 naleving	 van	 de	
leeftijdsgrens	 ligt	 bij	 de	 ondernemer	
die	drank	verkoopt.	Innovatieve	syste-
men	 zoals	 het	 Ageview	 systeem	 van	
de	HEM	worden	door	hem	toegejuicht.	
Zij	leveren	een	bijdrage	aan	het	maat-
schappelijk	verantwoord	ondernemen.
 De minister besluit zijn brief met : 
”Het ligt echter niet in de rede dat het 
kabinet één specifiek systeem aanbe-
veelt. Ik ga er hoe dan ook van uit dat 
ondernemers hun verantwoordelijk-
heid zullen nemen om de naleving van 
de leeftijdsgrenzen te verbeteren”.	De	
minister	stelt	geen	kwantitatieve	eisen	
aan	 die	 verbetering.	 Als	 de	 onder-
nemers	 maar	 voor	 een	 verbetering	
zorgen.	 Een	 daling	 van	 de	 slagings-
kans	 van	 75%	 naar	 65%	 is	 ook	 een	
verbetering.	 Echter	 niet	 één	 waar	 de	
samenleving	tevreden	mee	kan	zijn.	
	 De	 minister	 heeft	 de	 ondernemers	
weer	 eens	 de	 hand	 boven	 het	 hoofd	
gehouden.	 Het	 was	 beter	 geweest	
om	 een	 nalevingspercentage	 van	 bij-
voorbeeld	 tenminste	 90%	 te	 eisen	
(slagingskans	 beneden	 de	 10%),	 te	
bereiken	 binnen	 drie	 jaar.	 De	 tech-
nische	 mogelijkheden	 zijn	 er.	 Nu	 de	
politieke	durf	nog.	Maar	daar	heeft	het	
deze	minister	al	vaker	aan	ontbroken.

Dingeman	Korf

 Onderzoekers van de universiteit 
van Valencia zijn tot de conclusie 
gekomen dat alcoholvrij bier kan 
bijdragen aan het terugdringen van 
hart- en vaatziekten. 

	 Het	 onderzoek	 betrof	 uitsluitend	
vrouwen.	 De	 wetenschappers	 ver-
richtten	hun	onderzoek	namelijk	bij	29	
nonnen,	in	de	leeftijd	van	58	tot	73	jaar,	
allen	wonend	in	hetzelfde	klooster.	Zij	
vroegen	de	nonnen	om	hun	gebruike-
lijke	eet-	en	drinkgewoonten	te	blijven	
volgen,	maar	daarnaast	dagelijks	een	
halve	 liter	 alcoholvrij	 bier	 te	 drinken	
gedurende	45	dagen.
	 Voorafgaand	aan	de	testperiode	van	
45 dagen en na afloop ervan, namen 
de	 onderzoekers	 bloedmonsters	 af.	
Daarin	 bepaalden	 zij	 de	 hoeveelheid	
cholesterol	 en	 de	 hoeveelheid	 anti-
oxidanten.	Bij	alle	proefpersonen	bleek	
de	hoeveelheid	anti-oxidanten	door	de	
proef	te	zijn	toegenomen.	Anti-oxidan-
ten	hebben	een	beschermend	effect	op	

de	bloedvaten.	Bij	de	vrouwen	die	aan	
het	begin	van	de	proef	een	verhoogd	
cholesterolgehalte	 hadden,	 bleek	 dat	
aan	het	einde	duidelijk	 te	zijn	afgeno-
men.		
	 De	 onderzoekers	 vermoeden	 dat	
de	 toename	 van	 het	 niveau	 van	 de	
anti-oxidanten	 een	 gevolg	 is	 van	 de	
B-vitaminen,	 in	het	bijzonder	vitamine	
B-6,	 in	 het	 alcoholvrije	 bier.	 Verder	
concluderen	zij	 uit	 de	 twee	gevonden	
effecten	dat	alcoholvrij	bier	een	waar-
devolle	 bijdrage	 kan	 leveren	 bij	 het	
terugdringen	van	hart-	en	vaatziekten.
	
	 Ons	 inziens	 zal	 er	 nog	 veel	 aan-
vullend	 onderzoek	 gedaan	 moeten	
worden,	 voordat	 hun	 conclusie	 alge-
meen	 geldig	 verklaard	 kan	 worden.	
Want	 het	 onderzoek	 heeft	 tot	 nu	 toe	
alleen	 vrouwen	 ná	 de	 menopauze	
omvat.	 Er	 zal	 ook	 onderzoek	 gedaan	
moeten	 worden	 bij	 vrouwen	 vóór	 de	
menopauze,	en	zeker	ook	bij	mannen	
van	verschillende	leeftijdsklassen.		

Alcoholvrij  bier  tegen  hart- en vaatziekten
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En dit...
	 .	 .	 .	 .	 was	 een	 rij-instructeur	 die	
ondanks	 een	 ontzegging	 van	 de	 rij-
bevoegdheid	 toch	 gewoon	 rijles	 bleef	
geven.	
	 Het	gebeurde	eind	maart	 in	Almere	
en	 betrof	 een	 28-jarige	 rij-instructeur	
uit	 die	 plaats.	 De	 man	 parkeerde	 zijn	
lesauto	 pal	 voor	 een	 mobiele	 kan-
toorunit	van	de	verkeerspolitie.	Agenten	
trokken	 meteen	 het	 kenteken	 na.	 Zij	
constateerden	 dat	 het	 bijbehorende	
rijbewijs	 elf	maanden	eerder	ongeldig	
was	 verklaard.	 Zij	 gingen	 controleren	
wie	er	achter	het	stuur	zat.
	 De	 bestuurder	 bleek	 een	 rij-instruc-
teur	 die	 wegens	 rijden	 onder	 de	
invloed	 van	 alcohol,	 veroordeeld	 was	
tot	 een	 tijdelijke	 ontzegging	 van	 de	
rijbevoegdheid.	 Hij	 mocht	 niet	 verder	
rijden	en	kreeg	ter	plaatse	een	proces-
verbaal.	Negeren	van	een	ontzegging	
van	 de	 rijbevoegdheid	 is	 een	 dure	
zaak		.		.		.		.		.		

*  *  *
	 .	 .	 .	 .	 was	 geweldpleging	 door	 een	
vrouw,	na	fors	alcoholgebruik.
	 Het	 gebeurde	 eind	 maart	 in	
Veendam.	Een	52-jarige	vrouw	was	in	
een	café	van	haar	barkruk	gevallen	en	
stond	 niet	 meer	 op.	 Gewaarschuwde	
agenten	konden	de	vrouw	pas	na	veel	
moeite	wakker	krijgen,	en	namen	haar	
mee.	
	 Onderweg	 naar	 de	 politieauto	 zette	
de	 vrouw	 eerst	 haar	 nagels	 in	 de	
onderarm	 van	 de	 agent,	 en	 haalde	
vervolgens	 uit	 naar	 zijn	 vrouwelijke	
collega.	 Die	 werd	 licht	 in	 het	 gezicht	
geraakt.

	 Na	 dat	 incident	 werd	 de	 vrouw	 niet	
naar	 huis	 gebracht,	 maar	 naar	 het	
bureau.	Zij	werd	ter	ontnuchtering	inge-
sloten,	 en	 kreeg	 processen-verbaal	
wegens	 openbare	 dronkenschap	 en	
wegens	mishandeling	.		.		.		.		.	

*  *  *	

	 .	.	.	.	had	een	grote	vliegramp	kunnen	
worden	 als	 gevolg	 van	 dronkenschap	
van	de	bemanning.
	 Het	 gebeurde	 midden	 maart	 op	 het	
vliegveld	van	Simferopol	 in	de	Oekra-
ine.	De	piloten	en	cabinepersoneel	van	
luchtvaartmaatschappij	Donbass	Aero	
waren	 stomdronken.	 De	 veiligheids-
dienst	 kon	 nog	 net	 verhinderen	 dat	
het	vliegtuig,	met	aan	boord	86	passa-
giers,	zou	opstijgen.	Bij	controle	bleek	
de	bemanning	bloedalcoholgehalten	te	
hebben	tussen	de	3,0	en	3,5	promille.	
Stomdronken	dus.
	 Justitie	 start	 een	 onderzoek	 naar	
de	 veiligheid	 in	 de	 Oekraïense	 lucht-
vaart		.		.		.		.		.	

*  *  *
	 .	.	.	.	was	buitengewone	en	alcoholi-
sche	 hardleersheid	 van	 een	 22-jarige	
Amstelvener.
	 In	een	dronken	bui	nam	hij	‘s	nachts	
stiekem	de	auto	van	zijn	vader	weg	om	
te	gaan	rijden.	In	de	vroege	vrijdagoch-
tend	”parkeerde”	hij	de	auto	hardhandig	
tegen	de	pui	van	een	woning.	De	man	
verliet	 de	 auto	 en	 ging	 lopend	 naar	
huis.
	 Wat	 later	 die	 ochtend	 stond	 de	
politie	 op	 de	 stoep	 om	 de	 alcomo-
bilist	 op	 te	 halen.	 Hij	 bleek	 nog	 geen	
vijf	 jaar	zijn	 rijbewijs	 te	hebben,	en	al	
vier	keer	betrapt	te	zijn	op	rijden	onder	
de	invloed.	Zijn	rijbewijs	werd	daarom	
ingenomen,	en	hij	zal	een	psychiatrisch	
onderzoek	moeten	ondergaan	naar	zijn	
geschiktheid	om	aan	het	verkeer	deel	
te	nemen	.		.		.		.		.	

	 Aan de vele nadelen van alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap, 
kan er hoogstwaarschijnlijk nog één 
worden toegevoegd. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat epilepsie 
(”vallende ziekte”) zesmaal vaker 
voorkomt bij kinderen van vrouwen 
die tijdens de zwangerschap fors 
zijn blijven drinken.  

	 Wetenschappers	van	de	universitei-
ten	 van	 New	 Mexico	 (VS)	 en	 Ontario	
(Canada)	 onderzochten	 de	 geschie-
denis	 van	 425	 personen	 uit	 twee	
FASD-klinieken.	FASD	staat	voor	Fetal	
Alcohol	 Disorder	 Spectrum,	 een	 lich-
tere	vorm	en	mogelijk	voorstadium	van	
FAS	 (foetaal	 alcohol	 syndroom).	 FAS	
gaat	gepaard	met	uiterlijke	afwijkingen	
(misvorming),	FASD	gewoonlijk	niet.	
	 Het	 ging	 dus	 om	 kinderen	 van	
moeders	die	tijdens	de	zwangerschap	
regelmatig flinke hoeveelheden alcohol 
dronken.	 De	 onderzoekers	 gingen	 na	
of	 er	 een	 correlatie	 was	 tussen	 het	
voorkomen	 van	 epilepsie	 en	 diverse	
mogelijke	 oorzaken.	 Daarbij	 bleek	
dat	 onder	 lijders	 aan	 FASD	 epilepsie	
zesmaal	 vaker	 voorkwam	dan	gemid-
deld	onder	de	bevolking.
	 J.	 Reynolds	 (Ontario)	 stelt	 voor-
zichtig	 dat	 het	 om	 een	 statistische	
samenhang	 gaat.	 Er	 is	 nog	 geen	
bewijs	 van	 een	 oorzakelijk	 verband.	
Het	 is	 nog	 onvoldoende	 duidelijk	 via	
welke	 mechanismen	 alcohol	 schade	
toebrengt	 aan	 de	 zich	 ontwikkelende	
hersenen	van	het	ongeboren	kind.	Het	
is	 ook	 nog	 onduidelijk	 of	 de	 vergrote	
kans	 op	 epilepsie	 een	 direct	 gevolg	
van	de	blootstelling	aan	alcohol	 is,	of	
een	gevolg	van	het	FASD	(dus	indirect	
van de alcohol). De vraag is nu dus : 
is	 de	 kans	 op	 epilepsie	 ook	 vergroot	
bij	kinderen	zonder	FASD,	geboren	uit	
drinkende	zwangeren	?	

	 D.	 Savage,	 hoogleraar	 aan	 de	 uni-
versiteit	 van	 New	 Mexico,	 stelt	 dat	
deze	 nieuwe	 ontdekking	 aansluit	 bij	
een	groeiende	reeks	van	bewijzen	dat	
alcoholgebruik	 tijdens	 de	 zwanger-
schap	aan	veel	meer	neurologische	en	
gedragsproblemen	 ten	 grondslag	 ligt	
dan	vroeger	gedacht	werd.	
	 Beiden	 geven	 als	 hun	 mening	 dat	
vrouwen	 tijdens	 de	 zwangerschap	
zich	 dienen	 te	 onthouden	 van	 alco-
holgebruik.	 Maar	 dat	 advies	 heeft	 in	
Nederland	de	Gezondheidsraad	januari	
2005	al	gegeven	!			

Epilepsie  vaker  bij  
kinderen  van  drin-
kende  zwangeren

		 Horeca-ondernemers die meer-
malen betrapt zijn op het schenken 
van alcohol voor jongeren beneden 
de 16 jaar, moeten als lid van KHN 
worden geroyeerd. Aldus begin 
maart de ledenraad van KHN.
 
 De	 negatieve	 publiciteit	 over	 de	
omgang	van	de	Nederlandse	jeugd	met	
alcohol,	begint	zwaar	te	drukken	op	de	
alcoholbranche.	Na	zich	jarenlang	niets	
gelegen	te	hebben	laten	liggen	aan	de	
leeftijdsgrens,	begint	nu	het	ene	na	het	
andere	onderdeel	van	de	alcoholbran-
che	voorzichtig	 (en	vooral	niet	 teveel)	
bij	te	draaien.	
	 Het	CBL,	dat	 jarenlang	verkondigde	
dat	je	van	caissières	van	16	niet	mocht	
verwachten	dat	zij	jongeren	van	14	en	
15	alcohol	zouden	weigeren	alcohol	te	
verkopen,	 heeft	 zich	 inmiddels	 achter	

HORECA  ZEGT  LEDEN  TE  ZULLEN  
GAAN  ROYEREN

de	 nieuwe	 slogan	 ”geen	 16	 –	 geen	
druppel”	 geschaard.	 Dit	 mede	 uit	 de	
gegronde	 angst	 voor	 een	 verhoging	
van	de	leeftijdsgrens	naar	18	jaar
	 Maart	 jongstleden	 deed	 Horeca	
Nederland	 een	 aanvullende	 stap.	 Die	
organisatie	 had	 zich	 in	 december	 al	
achter	 de	 nieuwe	 slogan	 ”geen	 16	 –	
geen	druppel”	geschaard.	Begin	maart	
besloot	 de	 ledenraad	 unaniem	 om	
leden	te	gaan	royeren	als	die	aantoon-
baar	 en	 herhaaldelijk	 alcohol	 hebben	
geschonken	voor	jongeren	beneden	de	
16	 jaar.	Zoals	directeur	L.v.d.	Grinten	
het	uitdrukte	 ”wij	nemen	afscheid	van	
leden	 die	 hun	 verantwoordelijkheid	
aan	de	laars	lappen”.	
	 Hoeveel	jaren	duurt	het	voordat	alle	
KHN-leden	 die	 de	 leeftijdsgrens	 aan	
hun	laars	lappen,	tenminste	tweemaal	
betrapt	zijn	op	dat	feit	?			
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Nieuws
Stichting ANGOb

Verschijning G.O. 
	 Voor	het	eerstkomende	nummer	van	
dit	 blad	 is	 9	 juli	 gepland	 als	 verschij-
ningsdatum.	 Copij	 voor	 dat	 nummer	
graag	uiterlijk	16	juni	bij	de	redactie.

betaling begunstigers-
bijdragen

	 Het	overgrote	deel	van	de	begunsti-
gersbijdragen	 is	 nu	 binnengekomen.	
Sommigen	 hadden	 al	 in	 december	 of	
januari	op	eigen	 initiatief	hun	bijdrage	
overgemaakt.	 De	 overgrote	 meerder-
heid	heeft	de	acceptgiro	afgewacht	die	
met	het	maartnummer	van	de	GO	werd	
meegezonden.	 Onze	 hartelijke	 dank	
aan	alle	prompte	betalers.
	 De	 weinigen	 bij	 wie	 de	 zaak	 in	 het	
vergeetboek	 is	 geraakt,	 willen	 wij	 bij	
dezen	oproepen	om	nu	snel	te	betalen.	
De	 bijdrage	 van	 tenminste	 10,-	 euro	
graag	overmaken	op	giro	84	90	58		ten	
name	 van	 Administratie	 ”de	 Geheel-
onthouder”,	 Hof	 van	 Delftlaan	 119	 ,	
2613-BL	Delft.

Vacature bestuur 
	 Zoals	 reeds	 gemeld	 in	 het	 janua-
rinummer	 van	 dit	 blad,	 is	 Bob	 Levi	
afgetreden	 als	 bestuurslid.	 Bob	 had	
namens	 het	 bestuur	 zitting	 in	 zowel	
de	 Bestuurscommissie	 Spoek	 als	 in	
de	Bestuurscommissie	Alcohol.	In	zijn	
opvolging	was	bij	voorbaat	al	voorzien	
met	 betrekking	 tot	 de	 Bestuurscom-
missie	 Spoek,	 maar	 nog	 niet	 met	

begunstigersdag 2010 
	 De	 jaarlijkse	 begunstigersdag	 van	
Stichting	ANGOB	wordt	dit	jaar	gehou-
den	op	11	september	in	de	kantine	van	
alcoholvrije	camping	‘t	Spoek	te	Beek-
bergen.	
 Het statutair verplichte onderdeel : 
het	 informeren	 van	 de	 begunstigers	
over	 het	 beleid	 en	 de	 activiteiten	 van	
Stichting	 ANGOB,	 vormt	 het	 eerste	
deel	 van	 het	 ochtendprogramma.	
Daarbij	is	een	beknopt	jaarverslag	over	
2009		beschikbaar.	
 Na de koffiepauze vervolgt Din-
geman	 Korf	 met	 het	 geven	 van	 een	
overzicht	over	de	ontwikkelingen	in	de	
Nederlandse	 alcoholproblematiek	 en	
het	 gevoerde	 Nederlandse	 alcoholbe-
leid.	
	 Hierna	biedt	de	Stichting	de	bezoe-
kers	een	broodmaaltijd	aan.	Vervolgens	
is	omstreeks	14.00	uur	het	woord	aan	
onze	 gastspreker.	 Wie	 dat	 zal	 zijn	 is	
nog	niet	besloten.	Suggesties	kunnen	
nog	worden	ingediend	bij	de	secretaris	
(tel.	072	–	53	35	192	).		
	 Deelname	aan	de	dag	is	gratis.

Folder  Alcoholvrije  
Leefstijl  van  de  druk-
pers  gekomen 
 Bij	 de	 omzetting	 van	 de	 vereni-
ging	 ANGOB	 in	 Stichting	 ANGOB	 is	
gekozen	 voor	 de	 slogan	 ”Stichting 
ANGOb voor een alcoholvrije leef-
stijl”.	 Logisch	 gevolg	 daarvan	 was	
dat	de	Stichting	het	begrip	alcoholvrije	
leefstijl	naar	buiten	moest	gaan	uitdra-
gen.	 Dus	 werden	 daarvoor	 plannen	
ontwikkeld.
	 Toen	 het	 bestuur	 bij	 Stichting	 SAB	
informeerde	 of	 er	 misschien	 een	
mogelijkheid	bestond	om	een	aanvul-
lende	subsidie	voor	de	folder	te	krijgen,	
bleek	er	ook	bij	Stichting	SAB	behoefte	
te	 bestaan	 aan	 publiciteit	 voor	 een	
alcoholvrije	 leefstijl.	Het	 resultaat	was	
dat	 er	 besloten	 werd	 tot	 een	 geza-
menlijke	uitgave.	De	titel	van	de	folder	
werd	 ”Alcoholvrije	 leefstijl	 .	.	.	 iets	 om	
te	overwegen	?”	
	 Onlangs	 is	 de	 folder	 van	 de	 pers	
gekomen.Het	 is	 een	 zogenoemde	
drieslagfolder,	 met	 uitgevouwen	 het	
formaat	 A4.	 In	 de	 binnenpagina	 staat	
centraal	 gedrukt	 ”een alcoholvrije 
leefstijl heeft zo zijn voordelen”.	
Daar	 omheen	 gegroepeerd	 de	 voor-
delen	 op	 de	 gebieden	 gezondheid,	
geweld	op	straat,	vandalisme,	verkeer	
en	 ontplooiïngsmogelijkheden.	 In	
kolom	 5	 wordt	 kort	 aandacht	 besteed	
aan	 alcoholvrije	 recreatie,	 en	 in	 de	
laatste,	zesde	kolom	aan	de	twee	uit-
gevende	organisaties.
	 De	 folder	 zal	 met	 de	 GO	 worden	
meegezonden	 aan	 alle	 begunstigers.	
Beperkte	 aantallen	 zijn	 gratis	 ver-
krijgbaar	 voor	 iedereen	 die	 ermee	 wil	
werken. Bestellingen naar :
Rob	 Peereboom,	 Bergeonstraat	 1,	
1851	KB		Heiloo,	tel.	072	–	53	35	192,	
e-mail  wrpeereboom@hetnet.nl.

betrekking	 tot	 de	 Bestuurscommissie	
Alcohol.	
	 Stichting	 ANGOB	 zoekt	 dus	 een	
bestuurslid	dat	bereid	is	zitting	te	nemen	
in	 de	 Bestuurscommissie	 Alcohol	 en	
op	 termijn	 één	 van	 de	 daarin	 functio-
nerende	bestuursleden	kan	opvolgen.	
Administratieve,	 bestuurlijke,	 redac-
tionele of financiële ervaring strekt 
tot	 aanbeveling,	 evenals	 een	 leeftijd	
jonger	dan	de	zittende	bestuursleden.	

	 De ministerraad heeft ingestemd 
met een voorstel van minister Eur-
lings om recidiverende drankrijders 
harder aan te pakken. Wie voor de 
tweede keer binnen vijf jaar betrapt 
wordt, en daarbij een promillage van 
1,0 of hoger heeft, moet zijn rijbewijs 
inleveren. Opnieuw examen doen 
wordt dan de boodschap.

De	ministers	Eurlings	en	Hirsch	Ballin	
lanceerden	het	 plan	al	meer	dan	een	
jaar	 geleden.	 Wij	 schreven	 daarover	
in	de	GO	van	januari	2009.	Eerste	en	
Tweede	 Kamer	 gingen	 snel	 accoord	
met	het	voorstel.	Daarna	bleef	het	een	
jaar	 stil.	Nu	 is	dan	eindelijk	 de	minis-
terraad	accoord	gegaan.	De	tekst	is	1	
april	jl.	naar	de	Raad	van	State	gegaan	
voor	een	laatste	staatsrechtelijk	advies.	
Als	die	snel	accoord	gaat,	zou	de	wet	

in	 het	 tweede	kwartaal	 van	2010	nog	
kunnen	ingaan.	
	 Invordering	 van	 het	 rijbewijs	 kan	
volgens	de	oude	regels	pas	vanaf	1,3	
promille.	 Die	 promillagegrens	 wordt	
voor	recidivisten	dus	verlaagd	naar	1,0	
promille.	 En	 daarbij	 maakt	 het	 geen	
verschil	 hoe	 licht	 of	 zwaar	 de	 eerste	
overtreding	 was.	 Overigens	 is	 rijden	
onder	de	invloed	nu	al	de	meest	voor-
komende	oorzaak	van	verlies	van	het	
rijbewijs.	

	 Onder	de	invorderingsgronden	vallen	
ook	 het	 weigeren	 om	 mee	 te	 werken	
aan	 alcoholonderzoek	 bij	 verkeers-
controles,	en	het	veroorzaken	van	een	
verkeersongeval	onder	de	invloed	van	
alcohol	 (zelfs	bij	promillages	beneden	
de	 strafbaarheidsgrens	 van	 0,5	 pro-
mille).	

KAbINETSVOORSTEL  HARDERE  AANPAK  
DRANKRIJDERS
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	 Uit	 onderzoek	 aan	 proefdieren	 is	
gebleken	dat	stressmomenten	kunnen	
leiden	tot	het	gebruik	van	drank,	drugs	
of	geneesmiddelen.	Mensen	en	dieren	
die	onder	druk	staan,	voelen	zich	niet	
fijn en gaan op zoek naar middelen om 
zich	prettiger	te	voelen.	Als	die	midde-
len	eenmaal	gevonden	zijn,	is	de	kans	
groot	dat	ze	er	vaker	naar	grijpen.	Dit	is	
de	theorie	van	de	zelfmedicatie.	
	 Ook	 trauma’s	 kunnen	 leiden	 tot	 het	
gebruik	 van	 middelen.	 Het	 klassieke	
voorbeeld	vormen	de	mensen	die	aan	
de	drank	raken	door	het	verlies	van	een	
geliefd	persoon	als	hun	kind	of	echtge-
noot.	Overigens	kunnen	 trauma’s	ook	
tot	 stress	 leiden.	 Zo	 kampt	 zestig	 tot	
tachtig	 procent	 van	 de	 mensen	 met	
een	 post-traumatische	 stressstoornis	
(PTSS)	met	verslaving	aan	alcohol	of	
drugs.	 Omgekeerd	 heeft	 veertig	 tot	
zestig	procent	van	de	drugsgebruikers	
PTSS.	
	 Het	 is	 vaak	 moeilijk	 te	 achterhalen	
wat	 oorzaak	 is	 en	 wat	 gevolg.	 Stress	
kan	 leiden	 tot	 uit	 de	 hand	 lopen	 van	
het	 alcoholgebruik.	 Maar	 uit	 de	 hand	
gelopen	 alcoholgebruik	 kan	 ook	
stress	 veroorzaken.	 Wat	 was	 er	 dan	
eerder	?	Het	gaat	hier	om	twee	elkaar	
versterkende	 zaken,	 om	 een	 vicieuze	
spiraal.	 Een	 situatie	 als	 geschetst	 in	
de	uitspraak	”Ik	drink	omdat	mijn	vrien-
den	 niet	 meer	 willen	 komen	 omdat	 ik	
drink”.
	 Interne,	 biologische	 factoren	 als	
aanjagers	van	drank-	en	drugsgebruik,	
kunnen	echter	niet	alles	verklaren.	Want	
waarom	is	het	drank-	en	drugsgebruik	
door	 jongeren	 de	 afgelopen	 twintig	
jaar	zo	uit	de	hand	gelopen	?	In	Duits-

Omgevingsfactoren  niet  de  enige  aanjagers

AAN  DRANK  OF  DRUGS  DOOR  STRESS
	 Onderzoek naar oorzaken van drank- en drugsgebruik door jongeren, 
heeft zich tot nu toe vooral gericht op de invloed van omgevingsfactoren : 
ouders, vrienden, (sub)cultuur. Hoogleraar A. Huizink van de universiteit 
van Nijmegen, wil meer aandacht voor interne, biologische factoren zoals 
stressgevoeligheid.  

land	 dacht	 onderzoeker	 Hurrelmann	
(Bielefeld)	 het	 antwoord	 gevonden	
te hebben : stress door toegenomen 
prestatiedruk.	 Wij	 besteedden	 daar	
september	 2007	 aandacht	 aan	 in	 dit	
blad.	
	 Allerlei	 deskundigen	 hebben	 ver-
volgens	 aangetoond	 dat	 er	 van	 een	
toename	van	de	prestatiedruk	op	hun	
vakgebied	 geen	 sprake	 was.	 In	 het	
onderwijs	en	in	de	familiekring	is	men	
nog nooit zo toegeeflijk geweest. De 
eisen	 die	 leeftijdsgenoten	 stellen	 zijn	
er	 altijd	 al	 geweest,	 en	 ook	 hier	 is	 er	
geen	aanwijzing	dat	die	eisen	de	afge-
lopen	twintig	jaar	verscherpt	zijn.	
	 Als	 er	 al	 een	 interne,	 biologische	
reden	 voor	 alcohol-	 en	 drugsgebruik	
door	jongeren	aangewezen	kan	worden,	
dan	is	dat	ons	inziens	eerder	onzeker-
heid	dan	prestatiedruk.	
	 Externe	 oorzaken,	 met	 name	 de	
veranderingen	in	de	cultuur	en	subcul-
turen	 van	 onze	 samenleving,	 leveren	

	 Grote	 hoeveelheden	 alcohol	 zijn	
zonder	meer	 schadelijk	 voor	het	hart.	
Verslaafden	 lijden	 vaker	 aan	 hart-
ziekten	 dan	 matigen	 en	 niet-drinkers.	
Bij	 lijkschouwing	 is	 bij	 verslaafden	
aantoonbare	 beschadiging	 van	 het	
hart	 te	zien.	Eenmalig	 fors	drinken	bij	
wijze	 van	 uitschieter,	 kan	 tot	 hartrit-
mestoornissen	 leiden.	 Uiterst	 matig	
alcoholgebruik	 blijkt	 daarentegen	
samen	te	gaan	met	een	verlaagd	risico	
op	hart-	en	vaatziekten.	Wat	daarbij	de	
oorzaak	 en	 wat	 het	 gevolg	 is,	 vormt	
nog	 een	 twistpunt.	 Bovendien	 heeft	
Anderson	enkele	jaren	geleden	al	laten	
zien	dat	alleen	bij	mannen	boven	de	45	
jaar	het	samengaan	van	die	twee	ver-
schijnselen	statistisch	betekenis	heeft.
	 De	laatste	jaren	zijn	er	enkele	publi-
caties	 geweest	 over	 de	 spreiding	
van	 de	 sterfte	 aan	 ischemische	 hart-
ziekten	 over	 de	 dagen	 van	 de	 week.	
Daaruit	 bleken	 de	 zaterdag,	 zondag	
en	maandag	een	verhoogde	sterfte	te	
vertonen.	De	diverse	auteurs	spraken	
het	 vermoeden	 uit	 dat	 die	 oversterfte	
mede	 een	 gevolg	 van	 voorafgegaan	
fors	alcoholgebruik	zou	zijn.	
Roerecke	 en	 Rehm	 hebben	 die	 sug-
gestie	 verder	 onderzocht	 door	 het	
uitvoeren	van	een	meta-analyse	van	14	
onderzoeken	uit	de	periode	1980–2009	

die	zich	daarvoor	 leenden.	Die	onder-
zoeken	 omvatten	 meer	 dan	 55.000	
personen.	 Daarbij	 waren	 4718	 geval-
len	 van	 ischemische	 hartziekten	 (al	
dan	niet	tot	de	dood	geleid	hebbend).	
 De auteurs definiëren piekdrinkers 
als	 alcoholgebruikers	 die	 minstens	
éénmaal	per	maand	en	hoogstens	vijf-
maal	 per	 week	 een	 hoeveelheid	 van	
tenminste	6	glazen	drank	op	één	dag	
consumeren.	De	kans	van	deze	piek-
drinkers	op	ischemie	van	het	hart,	werd	
vergeleken	met	de	kans	van	personen	
met	een	gelijke	gemiddelde	consumptie	
per	maand,	maar	dan	zonder	piekdrin-
ken.	Bij	de	piekdrinkers	bleek	de	kans	
op	 ischemische	 hartziekten	 anderhalf	
maal	 zo	 hoog	 te	 zijn	 als	 bij	 de	 nivel-
lerende	drinkers.	
	 	 Bij	 een	 consumptie	 van	 6	 glazen	
alcoholhoudende	 drank,	 worden	
bloedalcoholgehalten	 tussen	 de	 1,0	
en	1,5	promille	bereikt.	 In	het	verkeer	
is	zo	 iemand	een	groot	gevaar	(vanaf	
1,3	 promille	 wordt	 het	 rijbewijs	 inge-
vorderd).	 Echt	 stomdronken	 zijn	 de	
meeste	drinkers	dan	nog	lang	niet.	De	
comazuipers	 gaan	 nog	 veel	 verder.	
Men	behoeft	zich	dus	lang	geen	coma	
te	zuipen	om	al	ischemische	hartziekte	
op	te	lopen.

Dingeman	Korf

PIEKEN  IN  ALCOHOLGEbRUIK  
SLECHT  VOOR  HET  HART 
	 Mensen die regelmatig op één dag 6 of meer glazen alcohol consume-
ren, hebben anderhalf maal zoveel kans op ischemische hartziekten dan 
mensen die hun consumptie gelijkmatig over de week spreiden. Aldus een 
onlangs gepubliceerde analyse door M. Roerecke en J. Rehm (Toronto, 
Canada).

echter	ongetwijfeld	ook	een	groot	deel	
van	de	verklaring.	
	 Behalve	stress,	kan	ook	een	gebrek	
aan	 stress	 aanleiding	 zijn	 tot	 alcohol	
of	 drugsgebruik.	 Professor	 Huizink	
noemt	het	voorbeeld	van	jongeren	die	
zo	 onderprikkeld	 zijn,	 dat	 zij	 op	 zoek	
gaan	naar	iets	dat	hen	een	”kick”geeft.	
Dat	 kan	 dan	 alcohol-	 of	 drugsgebruik	
zijn,	 maar	 ook	 bijvoorbeeld	 bungee	
jumpen.	
	 Om	de	vraag	naar	oorzaak	en	gevolg	
althans	 enigszins	 te	 kunnen	 beant-
woorden,	 wil	 Huizink	 adolescenten	
gedurende	 een	 aantal	 jaren	 blijven	
volgen.	 Dan	 moet	 duidelijker	 worden	
of	 meestal	 de	 stress	 voorafgaat	 aan	
alcohol-	 of	 drugsgebruik,	 of	 dat	 het	
middelengebruik	 vaker	 voorop	 gaat.	
De	stressgevoeligheid	van	de	proefper-
sonen	kan	eenvoudig	worden	bepaald	
door	het	stresshormoon	cortisol	in	hun	
speeksel	te	meten.		

Dingeman	Korf
	 

drink je omdat je het 

moeilijk hebt, of heb 

je het moeilijk omdat 

je drinkt ?
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	 Een	mens	kan	op	twee	manieren	genieten,	namelijk	van	
waarnemingen	of	 van	stoffen.	Genieten	veroorzaakt	een	
gevoel	 van	 voldaanheid	 of	 bevrediging.	 Het	 heeft	 vanuit	
de	oertijd	te	maken	met	lijfsbehoud.	Zo	leidt	het	stillen	van	
honger	en	dorst	tot	voldaanheid.	Maar	de	oermens	voelde	
zich	evenzeer	voldaan	als	hij	 iets	gemaakt	had	of	als	hij	
met	succes	de	aanval	van	een	roofdier	had	afgeweerd.	
	 In	de	 loop	van	de	evolutie	heeft	de	mens	steeds	meer	
zaken	 ontdekt	 waar	 hij	 van	 kon	 genieten.	 Genieten	 van	
geuren	 en	 smaken,	 van	 muziek	 en	 dans,	 van	 vorm	 en	
kleur,	 van	 proza	 en	 poëzie,	 en	 uiteindelijk	 genieten	 van	
natuur	en	architektuur.

	 Sommige	waarnemingen	met	onze	zintuigen	stimuleren	
het	lichaam	tot	de	aanmaak	van	”geluksstoffen”.	Die	geluks-
stoffen	werken	in	op	een	bepaald	deel	van	onze	hersenen.	
Daardoor	 ontstaat	 het	 gevoel	 van	 geluk,	 voldaanheid	 of	
genot.	 Dat	 deel	 van	 de	 hersenen	 wordt	 daarom	 wel	 het	
”genotcentrum”	genoemd.	
	 Er	 zijn	 echter	 ook	 stoffen	 die	 direct	 inwerken	 op	 dat	
genotcentrum,	 zonder	 dat	 het	 lichaam	 eerst	 een	 stofje	
moet	 aanmaken.	 Dat	 zijn	 de	 genotmiddelen.	 Alcohol	 is	
daar	één	van.	De	directe	inwerking	op	het	genotcentrum,	
maakt	 dat	 het	 genot	 hiervan	 veel	 sneller	 tot	 stand	 komt	
dan	 via	 de	 geestelijke	 weg.	 Voldoening	 over	 een	 gele-
verde	prestatie	of	een	gemaakt	product,	vergt	inspanning	
voordat	er	genoten	kan	worden.	De	smaak	van	het	eten,	
of	het	effect	van	een	glas	wijn	leveren	daarentegen	onmid-
dellijk	genot.
	
	 De	 cultuur	 van	 de	 Westerse	 wereld	 is	 de	 afgelopen	
eeuw	 meer	 en	 meer	 onder	 de	 dictatuur	 gekomen	 van	
het	ongeduld.	Het	gezegde	”tijd	is	geld”	is	richtinggevend	
geworden,	 het	 Amerikaanse	 begrip	 ”instant”	 het	 tover-
woord. Zo kregen wij instant koffie en soep, en uiteindelijk 
zelfs	complete	maaltijden.	Dat	 indoctrineert	veel	mensen	
van	jongs	af	aan	met	ongeduld.	
	 Door	dat	ongeduld	zijn	mensen	in	toenemende	mate	gaan	
zoeken	 naar	 instant	 bevrediging.	 Dus	 naar	 bevrediging	
door	chemische	stoffen	in	plaats	van	door	waarnemingen	
of	prestaties.	De	verleiding	van	de	instant	bevrediging	door	
alcohol,	is	daardoor	sterker	geworden.	Dat	heeft	geleid	tot	
een	toename	van	het	aantal	verslaafden	en	een	verlaging	
van	hun	gemiddelde	leeftijd.	Cynisch	gezegd	:	”instant	ver-
slaving”.	

	 Genotmiddelen	 verminderen	 de	 gevoeligheid	 van	 het	
genotcentrum	 voor	 zintuigelijke	 waarnemingen.	 Er	 vindt	
selectieve	afstomping	plaats.	Bekend	zijn	uitspraken	van	
droogstaande	alcoholisten	dat	zij	nog	nooit	in	hun	leven	zo	
hebben	kunnen	genieten	van	immateriële	zaken	als	sinds	
het	moment	dat	zij	de	alcohol	uit	hun	leven	verbanden.	Die	
immateriële	zaken	kunnen	heel	simpele	dingen	zijn,	thuis	
bij	je	gezin	zijn,	lekker	sporten,	een	fraaie	zonsondergang,	
enzovoorts.	Leren	genieten	van	geestelijke	zaken,	sterkt	
alcoholisten	 bij	 hun	 worsteling	 om	 de	 alcohol	 buiten	 de	
deur	te	houden.	
	 De	 consumptiemaatschappij	 heeft	 het	 gratis	 genie-
ten	echter	 in	de	ban	gedaan.	Wij	worden	overstelpt	met	
reclame	 die	 ons	 tracht	 te	 verleiden	 tot	 materieel	 ge-	
nieten.		 Weerstand	 tegen	 	 de	 	 reclame	 is	 een	 levens-	
noodzaak	geworden.	

Dr.ir.	D.	Korf

GENIETEN :
GEESTELIJK  OF  
MATERIEEL  ?	



�

COLOFON
	 	 	 	 							:	tweemaandelijks	 voorlich-	
tingsblad	over	alcohol	en	drugs,	uit-
gegeven	door	de	Stichting	ANGOB.
ISSN	0166-�880.
Postabonnement	E	10,-	per	jaar.
Verantwoordelijk eindredacteur:
Dr.	 ir.	 D.	Korf,	 Dresselhuijsweg	�0,	
4105	DB	 Culemborg,	 tel	 0345-	
473�39,	e-mail:	dkorf@tiscali.nl
Administratie:
W.	 Matla,	 Hof	 van	 Delftlaan	 119,	
�613	 BL	 Delft,	 tel.	 015-�1�6904,	
giro	849	058.
Artikelen voorgaande nummers:
www.angob.nl

De GO

		 Westfriese	 jongeren	 drinken	 meer	
alcohol	 dan	 het	 landelijk	 gemid-
delde	 voor	 hun	 leeftijdsklasse.	 Dat	
veroorzaakt	meer	overlast	en	gezond-
heidsproblemen	 dan	 elders.	 Om	 het	
probleem	van	de	overmatig	drinkende	
jeugd	aan	te	pakken,	hadden	de	West-
friese	gemeenten	de	koppen	bij	elkaar	
gestoken	 en	 een	 beleidsprogramma	
”Jeugd	 en	 Alcohol”	 opgesteld.	 Dat	
programma	 was	 in	 �009	 door	 alle	
gemeenteraden	 van	 West-Friesland	
goedgekeurd.	 Op	 1	 januari	 �010	 was	
het	 ondanks	 felle	 protesten	 van	 de	
regionale	horeca	in	werking	getreden.	
	 Belangrijk	 onderdeel	 van	 het	 vast-
gestelde	 beleid	 was	 de	 bepaling	 dat	
café’s	 na	 middernacht	 geen	 nieuwe	
bezoekers	meer	mogen	toelaten.	Doel	
van	de	vervroeging	van	de	toegangstijd	
is	ervoor	te	zorgen	dat	jongeren	minder	
tijd	 hebben	 om	 thuis	 ”in	 te	 drinken”.	

GEMEENTE  HOORN
CAPITULEERT  VOOR   HORECA
 De gemeente Hoorn versoepelt het horecabeleid dat eerder was afge-
sproken met de andere Westfriese gemeenten. Volgens een meerderheid 
van de gemeenteraad benadeelde het beleid de horeca te veel.

Dat	 moet	 de	 overlast	 rond	 sluitings-
tijd	 verminderen.	 Vroeger	 beginnen	
met	 indrinken,	 of	 sneller	 drinken,	 zijn	
daarbij	 echter	 voor	 de	 hand	 liggende	
ontsnappingsroutes.		
	 Ons	 inziens	 kan	 het	 ”indrinken”	
effectiever	 worden	 tegengegaan	 door	
een	 ingangscontrole	met	blaaspijpjes,	
zoals	bij	diverse	schoolfeesten	en	dis-
cotheken	 al	 wordt	 toegepast.	 Café’s	
zouden	bijvoorbeeld	na	��.00	of	�3.00	
uur	 iedereen	die	er	 jonger	 uitziet	 dan	
30	 jaar	 kunnen	 laten	 blazen	 bij	 de	
ingang.	Als	zij	dan	de	toegang	weige-
ren	 wanneer	 het	 promillage	 hoger	 is	
dan	0,5	(desnoods	0,8)	dan	wordt	het	
indrinken	tot	een	minimum	beperkt.	Dat	
zal	 ook	geweldpleging	en	 vandalisme	
in	de	café’s	verminderen.	De	caféhou-
ders	 hebben	 daar	 zelf	 ook	 voordeel	
van.
	 De	 Westfriese	 gemeenten	 hebben	
echter	 gekozen	 voor	 de	 minder	
omslachtige	 methode	 van	 vervroe-
ging	van	de	uiterste	toelatingstijd.	Zo’n	
drie	maanden	na	de	 invoering	van	de	
maatregel	 begon	 de	 horeca	 opnieuw	
te	kreunen	en	te	piepen.	De	maatregel	
kostte	hen	omzet.	En	hij	was	discrimi-
nerend	ten	aanzien	van	de	ouderen	die	
na	 middernacht	 nog	 van	 café	 wilden	
wisselen.	
	 Chris	 de	 Meij,	 fractievoorzitter	 van	
de	VVD	in	de	Hoornse	gemeenteraad,	
had	oren	naar	de	argumenten	van	de	
horeca.	 Hij	 diende	 een	 motie	 in	 om	
de	 maatregel	 te	 versoepelen	 en	 de	
uiterste	 toegangstijd	 op	 01.00	 uur	 te	
stellen.	Die	motie	verkreeg	op	�7	april	
een	meerderheid	in	de	gemeenteraad.	
Commerciële	 belangen	 zegevierden	
weer	eens	over	de	belangen	van	open-
bare	orde	en	volksgezondheid.
	 Merkwaardig	dat	horeca	en	gemeen-
teraad	niet	inzien	dat	wanneer	jongeren	
minder	gaan	drinken,	de	omzet	nood-
zakelijkerwijs	 moet	 dalen.	 Teruglopen	
van	de	omzet	was	op	voorhand	te	ver-
wachten.	 Het	 is	 zelfs	 onontkoombaar	
wanneer	 het	 drinken	 door	 jongeren	
effectief	wordt	tegengegaan.	

Dingeman	Korf

	 Het gebruik van mephedron 
als ”partydrug” is in ons land de 
afgelopen maanden als een raket 
gestegen. Het is voor ons land een 
nieuwe drug. Over de risico’s van 
het gebruik is in de ”partyscene” 
nog weinig bekend. 

	 Mephedron	(Engels	mephedrone)	 is	
een	 stimulerend	 middel	 van	 het	 type	
van	de	wekaminen.	Chemisch	bezien	
vertoont	 de	 stof	 verwantschap	 met	
amfeetamine.	In	de	party-scene	wordt	
het	vooral	als	een	goedkope	vervanger	
van	cocaïne	gezien.
	 	Behalve	een	 roes,	 kan	mephedron	
ook	 hartkloppingen,	 ademhalings-	
problemen	en	paniekaanvallen	veroor-
zaken.	 De	 euforie	 van	 de	 roes,	 leidt	
ertoe	 dat	 de	 gebruiker	 geen	 signaal	
krijgt	 dat	 hij	 genoeg	 gesnoven	 heeft	
en	 moet	 stoppen.	 Daardoor	 wordt	
vaak	een	overdosis	genomen,	met	alle	
gevolgen	vandien.	
	 In	 Engeland	 is	 de	 stof	 mephedron	
legaal	te	koop	als	plantengroeimiddel.	
Dat	veroorzaakt	bij	de	gebruikers	een	
vals	gevoel	van	veiligheid.	De	gemak-
kelijke	 verkrijgbaarheid	 en	 het	 valse	
gevoel	van	veiligheid,	zijn	volgens	des-
kundigen	 de	 voornaamste	 oorzaken	
van	 de	 explosieve	 toename	 van	 het	
gebruik	als	drug.	
	 Inmiddels	zijn	de	eerste	slachtoffers	
gevallen.	 Vorig	 jaar	 overleden	 drie	

Nieuwe  partydrug  wordt  populair
Engelse	 jongeren	 na	 het	 gebruik	 van	
mephedron.	Afgelopen	maart	 stierven	
twee	jongens,	resp.	18	en	19	jaar	oud,	
nadat	zij	het	middel	hadden	gesnoven	
tijdens	 een	 avondje	 uit.	 Dat	 veroor-
zaakte	een	schok	in	Engeland.	Nu	wil	
men	 de	 stof	 op	 korte	 termijn	 verbie-
den.	

	 Op	 grond	 van	 de	 verwantschap	
met	 amfeetamine,	 en	 gewaarschuwd	
door	 de	 toenemende	 populariteit	 in	
Engeland,	 heeft	 de	 Inspectie	 voor	 de	
Gezondheidszorg	 vorig	 jaar	 zomer	
mephedron	 reeds	 voorzichtigheids-
halve	 op	 de	 lijst	 van	 geneesmiddelen	
gezet.	Het	 gevolg	daarvan	 is	 dat	 een	
vergunning	nodig	is	voor	de	handel	in	
en	het	op	voorraad	houden	van	de	stof,	
maar	dat	het	bezit	van	kleine	hoeveel-
heden	voor	eigen	gebruik	niet	strafbaar	
is.	Mephedron	valt	 (nog	?)	niet	onder	
de	Opiumwet.
	 Of	de	stof	binnenkort	op	de	lijst	van	
drugs	volgens	de	Opiumwet	geplaatst	
gaat	worden,	zal	vooral	afhangen	van	
een	 onderzoek	 waar	 het	 Europese	
drugsbureau	 mee	 bezig	 is.	 In	 Dene-
marken,	Noorwegen,	Zweden	en	Israël	
is	de	stof	al	verboden.
	 Hoe	dan	ook,	naar	werking	en	che-
mische	structuur	is	de	stof	slecht	voor	
zowel	de	lichamelijke	als	de	geestelijke	
gezondheid.

Dingeman	Korf

	 Vorig jaar is Heineken gestart met 
een afdeling voor koffie en thee. De 
consument merkt daar niets van, 
want de brouwer verkoopt alleen 
aan de horeca. 

 Koffie en thee zijn in ons land naar 
volume	de	meest	gedronken	dranken.	
Dit	 ondanks	 de	 enorme	 toename	 van	
de	bierconsumptie	de	afgelopen	halve	
eeuw.	 Heineken	 krijgt	 het	 bier	 echter	
niet	op	de	eerste	plaats	!	
	 De	brouwer	wil	graag	een	totaalleve-
rancier	voor	de	horeca	zijn.	In	een	vèr	
verleden	startte	de	brouwer	al	een	fris-
drankafdeling	 (Vrumona).	 Jaren	 later	
ging	het	concern	ook	nog	eens	in	wijn	
en	 in	 sterke	 drank.	 En	 nu	 dus	 ook	 in	
koffie en thee. 
	 Heineken	beschikt	over	de	adressen	
van	de	overgrote	meerderheid	van	zijn	
eventuele afnemers voor koffie en thee. 
Daar	is	uiteraard	mee	overlegd	wat	zij	
denken van koffie en thee van Heine-
ken.	 Die	 eventuele	 afnemers	 zijn	 ook	
allemaal	persoonlijk	geïnformeerd	over	
de start van de koffie- en theeafdeling. 
Die	 opereert	 overigens	 zelfstandig,	
onder	de	merknaam	Bazar.	
	 Nog	 even	 en	 Heineken	 heeft	 een	
stevige	vinger	in	de	pap	bij	alles	wat	de	
Nederlander	drinkt.
	 	

Koffie  en  thee  van  
de  bierbrouwer

Jong beginnen met alcohol 

zet de deur wijd open naar 

een leven van gemiste 

kansen
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ZWARE  DRINKERS  ZIJN  VROEG  OUD	

	 Zwaar drinken doet lichaamscellen sneller verouderen. Dat ver-
hoogt de kans op kanker. Aldus onderzoekers van de universiteit van 
Milaan. 

	 Oplettende	waarnemers	wisten	het	allang	uit	eigen	aanschouwing	:	zware	
drinkers	maken	heel	vaak	een	vermoeide	indruk	als	zij	nuchter	zijn.	Ook	
zien	zij	er	oud	en	vaak	afgeleefd	uit	voor	hun	leeftijd.	Die	visuele	waarne-
ming	heeft	nu	een	wetenschappelijke	verklaring	gekregen	door	onderzoek	
aan	de	universiteit	van	Milaan.	
	 	Wetenschappers	van	die	universiteit	onderzochten	het	verouderingspro-
ces	vanuit	een	biochemisch	en	farmacologisch	gezichtspunt.	Daarbij	werd	
het	DNA	vergeleken	van	59	forse	drinkers	(tenminste	vier	glazen	drank	per	
dag)	met	dat	van	197	qua	leeftijd	vergelijkbare	personen	die	veel	minder	
en/of	slechts	incidenteel	dronken.	
	 	Het	DNA	van	de	 forse	drinkers	was	dat	van	oude	mensen.	De	zoge-
naamde	 telomeren	 waren	 sterk	 in	 lengte	 afgenomen,	 soms	 wel	 met	 de	
helft.	 Een	 kenmerkend	 ouderdomsverschijnsel.	 Vroegtijdige	 veroudering	
vergroot	de	kans	op	het	krijgen	van	ouderdomsziekten.	De	onderzoekers	
noemen	met	name	kanker.	Wij	 vermoeden	dat	ook	ouderdomsdiabetes,	
dementie	en	heel	misschien	zelfs	reuma,	mede	door	die	biochemische	ver-
oudering	veroorzaakt	of	versterkt	worden.		

	 Een	 wereldwijde	 aanpak	 is	 daarbij	
nodig.	 In	 de	 eerste	 plaats	 omdat	
alcohol	 wereldwijd	 vergelijkbare	 pro-
blemen	 veroorzaakt.	 In	 de	 tweede	
plaats	 omdat	 veel	 alcoholconcerns	
wereldwijd	 opereren.	 In	 de	 derde	
plaats	 omdat	 samenwerkende	 landen	
van	 elkaars	 ervaringen	 kunnen	 leren.	
In	 de	 vierde	 plaats	 tenslotte	 omdat	
de	 drinkgewoonten	 wereldwijd	 steeds	
meer	naar	elkaar	toe	groeien.	
	 Zo	 staat	 alcohol	 als	 oorzaak	 van	
ziekte	en	voortijdige	sterfte	 in	de	 rijke	
landen	op	de	derde	plaats	van	gezond-
heidsbedreigende	 factoren,	 na	 hoge	
bloeddruk	 en	 tabak.	 In	 sommige	 ont-
wikkelingslanden	 staat	 alcohol	 op	 de	
tweede	of	zelfs	eerste	plaats.	
	 De	 WHO	 pleit	 er	 verder	 voor	 om	
vooral	maatregelen	te	nemen	waarvan	
elders	 al	 is	 gebleken	 dat	 zij	 veel	
effect	 sorteren.	 De	 organisatie	 noemt	
daarbij	 met	 name	 prijsverhoging	 (via	
accijnsverhoging),	 beperken	 van	 de	
beschikbaarheid	 en	 reguleren	 van	 de	
reclame	als	effectieve	maatregelen.

	 Vier	 jaar	geleden	deed	een	rapport,	
opgesteld	 in	 opdracht	 van	 de	 Euro-
pese	 Commissie	 vergelijkbare	
aanbevelingen.	 Felle	 tegenstand	 van	
Zuideuropese	 wijnboeren	 en	 Duitse	
en	 Tsjechische	 bierbrouwers	 deed	
alle	effectieve	voorgestelde	maatrege-
len	 sneuvelen.	 Een	 accijnsverhoging	
mocht het inflatiepercentage niet te 
boven	gaan,	een	verplichte	minimum-
accijns	op	wijn	werd	afgewezen,	geen	
beperking	 voor	 de	 alcoholreclame,	
geen	 verplichte	 waarschuwing	 op	 het	
etiket.			
	 Wat	van	de	Europese	strategie	over-
bleef	 was	 slechts	 een	 verzameling	

vage	 aanbevelingen	 (bijv.	 ”bescherm	
kinderen	 en	 jongeren”)	 zonder	 con-
crete	maatregelen	daartoe	te	noemen.	
Het	 kwam	 neer	 op	 meer	 voorlichting	
van	overheidswege	en	meer	zelfregu-
lering	door	de	alcoholbranche.	
	 De	WHO	strategie	is	een	slechts	een	
oproep	aan	de	 lidstaten.	Het	staat	de	
lidstaten	vrij	om	zelf	 te	bepalen	welke	
aanbevelingen	 zij	 zullen	 opvolgen.	
Alleen	 kan	 de	 tekst	 van	 de	 strategie	
hier	niet	meer	door	wijnboeren	of	bier-
brouwers	 beïnvloed	 worden	 zoals	 bij	
de	EC.
	 In	 feite	 is	 de	 WHO	 strategie	 voor	
Nederland	 een	 oproep	 om	 tot	 een	
krachtdadiger	 beleid	 over	 te	 gaan.	
Nederland	beperkt	heel	voorzichtig	de	
beschikbaarheid	 van	alcohol	 door	het	
toezicht	op	de	naleving	van	de	leeftijds-
grenzen	te	intensiveren.	Verhoging	van	
de	 leeftijdsgrens,	 of	 moeilijker	 maken	
om	met	alcohol	de	kassa	te	passeren,	
zijn	bij	ons		vooralsnog	afgewezen.
	 Met	betrekking	tot	de	reclame	is	een	
verbod	 op	 radio-	 en	 TV-reclame	 voor	
alcohol	 tussen	 06.00	 uur	 en	 �1.00	
uur	afgekondigd.	Dat	beperkt	de	hoe-
veelheid	 reclame	die	 jongeren	bereikt	
een	klein	beetje.	Maar	de	 inhoud	van	
de	reclame	wordt	niet	aangepakt.	Dat	
wordt	 overgelaten	 aan	 de	 zelfregule-
ring.	
	 Met	betrekking	 tot	de	prijzen,	willen	
regering	en	parlement	nog	steeds	niet	
overgaan	 tot	 een	 verbod	 op	 stuntprij-
zen	 voor	 drank,	 in	 het	 bijzonder	 voor	
bier.	
	 Maximaal	 opvolgen	 van	 alle	 aan-
bevelingen	 van	 de	 WHO,	 zou	 het	
Nederlandse	 alcoholbeleid	 een	 stuk	
effectiever	maken.	

Dingeman	Korf

WHO : ALCOHOLPRObLEMEN  
WERELDWIJD  AANPAKKEN
	 De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft afgelopen mei een 
vernieuwde strategie aanvaard voor een wereldwijde aanpak van alcohol-
problemen. De WHO roept haar lidstaten op om de toenemende schade die 
alcoholgebruik in de wereld aanricht te doen verminderen.  	 Laagopgeleide jongeren vertonen 

vaker en op jongere leeftijd risi-
covol gedrag dan hoogopgeleide 
jongeren. Zowel de directe sociale 
omgeving (vrienden en ouders) 
als sociaal emotionele problemen 
spelen hierbij een rol. Aldus de uit-
komst van een onderzoek door het 
RIVM.

	 Laagopgeleide	 jongeren	 beginnen	
eerder	met	roken	en	roken	meer,	gebrui-
ken	vaker	cannabis,	drinken	eerder	en	
meer	(veel)	alcohol	en	hebben	eerder	
(vaak	 onveilige)	 sex	 dan	 hoogopge-
leide	 jongeren.	 De	 beginleeftijd	 ligt	 in	
alle	 gevallen	 circa	 twee	 jaar	 vroeger.	
Doordat	 risicovol	 consumptiegedrag	
toeneemt	 met	 de	 leeftijd,	 blijft	 er	 een	
verschil	tussen	laagopgeleide	en	hoog-
opgeleide	jongeren.	De	laatsten	halen	
de	eersten	niet	in.	Het	verschil	blijft	het	
hele	verdere	leven	bestaan.	Er	komen	
alleen	in	de	(late)	adolescentie	nog	een	
aantal	riscovolle	gedragingen	bij.
	 Het	 verschil	 komt	 enerzijds	 soms	
voort	 uit	 een	 verschil	 in	 de	 directe	
sociale	omgeving.	Vrienden	en	ouders	
vormen	 een	 belangrijke	 factor.	 Op	
sociaal	gebied	moet	de	weerbaarheid	
van	 jongeren	 vergroot	 worden,	 zodat	
zij	beter	bestand	worden	tegen	groeps-
druk.	
	 Anderzijds	kan	het	verschil	voortko-
men	 uit	 persoonlijke	 eigenschappen	
van	 de	 jongere.	 Heeft	 hij	 of	 zij	 te	
maken	met	moeilijkheden	als	depres-
siviteit,	minderwaardigheidsgevoelens,	
leerproblemen	en	dergelijke	?	Lijdt	 hij	
of	zij	misschien	in	mindere	of	meerdere	
mate	aan	ADHD	?	
	 Het	huidige	aanbod	aan	preventieve	
hulp	 voor	 laagopgeleide	 jongeren	 is	
gering.	 Bovendien	 sluit	 het	 aanbod	
onvoldoende	 aan	 bij	 de	 factoren	 die	
risicovol	gedrag	bevorderen.	Het	RIVM	
doet	allereerst	de	aanbeveling	om	de	
ouders	 meer	 te	 betrekken	 bij	 de	 pre-
ventie.
	 Daarnaast	 is	 het	 belangrijk	 om	 de	
preventie	te	laten	starten	in	de	hoogste	
groep(en)	van	de	basisschool,	en	door	
te	laten	lopen	in	het	vervolgonderwijs.	
De	vroegere	schoolvoorlichting	door	de	
NCA	begon	ook	in	de	hoogste	klassen	
van	 de	 lagere	 school.	 Zulks	 ondanks	
de	 tegenwerpingen	 van	 toenmalige	
”deskundigen”	 dat	 het	 in	 de	 eerste	
klassen	van	het	vervolgonderwijs	nog	
vroeg	genoeg	was	om	kinderen	te	con-
fronteren	 met	 de	 risico’s	 van	 alcohol,	
tabak	en	drugs.
	 Tenslotte	moet	de	preventie	volgens	
het	 RIVM	 sociaal	 en	 psychologisch	
ondersteund	 worden	 door	 betere	
handhaving	 van	 de	 wet-	 en	 regelge-
ving,	zoals	toezicht	op	de	leeftijd	bij	de	
verkoop	van	alcohol	en	tabak.
	 Het	onderzoek	door	het	RIVM	is	de	
Nederlandse	 bijdrage	 aan	 de	 inter-
nationale	 studie	 ”Health	 Behaviour	 in	
School-aged	Children”	(HSBC).

Risicogedrag  jongeren  

mede  afhankelijk  van  

opleidingsniveau



4

	 De	 behandeling	 van	 het	 wetsvoor-
stel	 tot	 wijziging	 van	 de	 Drank-	 en	
Horecawet	wil	niet	erg	vlotten.	Na	het	
demissionair	 worden	 van	 het	 kabinet,	
kwam	het	voorstel	eerst	op	de	lijst	van	
onderwerpen	die	men	zou	laten	liggen	
voor	 een	 volgend	 kabinet.	 Mede	 op	
aandringen	 van	 de	 minister	 werd	 het	
toch	op	de	agenda	gezet.	Vervolgens	
trok	de	PvdA	zijn	steun	aan	het	wets-
voorstel	 in.	 Het	 plan	 om	 gemeenten	
de	mogelijkheid	te	geven	om	te	expe-
rimenteren	met	de	 leeftijdsgrens,	was	
niet	meer	aanvaardbaar	voor	die	partij.	
Ook	 Horeca	 Nederland	 had	 zich	 fel	
tegen	dat	plan	verzet.
	 Bij	 de	 behandeling	 van	 het	 wets-
voorstel	 op	 7	 april	 keerde	 de	 gehele	
oppositie	zich	tegen	dit	onderdeel	van	
de	wijzigingen.	Wij	meldden	dit	 reeds	
in	het	vorige	nummer	van	dit	blad.	
	 Andere	 onderdelen	 van	 het	 wets-
voorstel	 konden	 wel	 op	 instemming	
rekenen	bij	een	deel	van	de	oppositie.	
Zo	zouden	de	gemeenten	de	inspectie-
taken	van	de	VWA	moeten	overnemen,	
de	 bevoegdheid	 krijgen	 om	 happy	
hours	te	verbieden,	om	een	minimum-
leeftijd	 te	bepalen	voor	horecabezoek	
en	om	supermarkten	die	driemaal	in	de	
fout	 gaan	 met	 betrekking	 tot	 de	 leef-
tijdsgrens	gedurende	een	aantal	weken	
te	verbieden	alcohol	te	verkopen.

Minister houdt vast aan tenminste één experiment

TWEEDE  KAMER  TEGEN EXPERIMENTEN  
LEEFTIJDSGRENS  ALCOHOL
	 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat gemeenten de bevoegd-
heid krijgen om de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol te verhogen 
van 16 naar 18 jaar. Zij vrezen ”alcoholtoerisme”. De minister wil nu een 
regionaal experiment. 

	 Sommige	partijen	wilden	aanvullende	
bepalingen	 aan	 het	 voorstel	 tot	 wets-
wijziging	 toevoegen.	Zo	pleitte	de	CU	
voor	een	verplichting	om	sportkantines	
alcoholvrij	te	houden	bij	jeugdwedstrij-
den	(dus	ook	geen	alcohol	voor	ouders	
en	coaches).	De	SGP	en	de	SP	wilden	
een	verbod	op	alcoholreclame	voor	de	
televisie,	 en	 liefst	 ook	 voor	 de	 bios-
coop.
	 Op	1�	mei	antwoordde	de	minister.	Hij	
verdedigde	 het	 experimenteerartikel.	
Diverse	 gemeenten	 hadden	 verklaard	
één	leeftijdsgrens	van	18	jaar	voor	alle	
soorten	drank	te	wensen,	en	bereid	te	
zijn	om	dat	plaatselijk	in	te	voeren.	De	
minister	erkende	het	bezwaar	van	alco-
holtoerisme.	Daarom	stelde	hij	nu	voor	
om	één	of	meer	bredere	experimenten,	
op	 regionaal	 niveau	 op	 te	 zetten.	 Als	
een	groot	aantal	aan	elkaar	grenzende	
gemeenten	 meedoet,	 is	 de	 kans	 op	
alcoholtoerisme	 relatief	 klein.	 Derge-
lijke	experimenten	zouden	waardevolle	
informatie	opleveren	met	betrekking	tot	
een	 eventuele	 latere	 landelijke	 invoe-
ring	van	één	leeftijdsgrens	bij	18	jaar.
	 Wij	 zijn	 benieuwd	 wat	 het	 nieuwe	
kabinet	ervan	gaat	maken.	Overigens	
heeft	 de	 wijziging	 van	 de	 Drank-	 en	
Horecawet door dit alles flinke vertra-
ging	opgelopen.	

Dingeman	Korf

 Het aantal mensen dat wegens 
overmatige alcoholconsumptie in 
het ziekenhuis belandt, is in Duits-
land tussen 2000 en 2008 meer dan 
verdubbeld. Dit betreft niet alleen 
jonge ”comazuipers”, maar ook vol-
wassenen en ouderen. Je lam zuipen 
is blijkbaar geen schande meer. 

	 In	 �008	 moesten	 ongeveer	 �5.700	
kinderen	 en	 jongeren	 als	 gevolg	 van	
hun	 alcoholconsumptie	 in	 een	 zie-
kenhuis	 worden	 opgenomen,	 bijna	
driemaal	 zoveel	 als	 in	 �000.	 In	 de	
leeftijdscategorie	 80+	 waren	 er	 430	
ziekenhuisopnamen,	 ruim	 driemaal	
zoveel	 als	 in	 �000.	 Het	 totaal	 voor	
alle	leeftijden	samen	bedroeg	109.300	
mensen,	wat	neerkwam	op	ruim	twee-
maal	 zoveel.	 Alles	 als	 gevolg	 van	
”acute	alcoholvergiftiging”	veroorzaakt	
door	 je	 volledig	 lam	 te	 zuipen,	 ofwel	
”binge	 drinking”.	 Ziekenhuisopnamen	
wegens	 chronische	 alcoholproblemen	
(levercirrhose,	 alvleesklierontsteking,	
Korsakow	 enz.)	 zijn	 hierbij	 nog	 niet	
meegeteld.	

IN  DUITSLAND  STEEDS  MEER  
”LAMZUIPERS”

	 De	 ernst	 van	 de	 gevallen	 varieerde	
van	 verlies	 van	 evenwichtsgevoel	 of	
verlies	 van	 spierkracht	 in	 de	 benen	
(resultaat	omvallen	of	in	elkaar	zakken),	
al	dan	niet	met	daardoor	veroorzaakte	
verwondingen,	 tot	 levensbedreigende	
comagevallen.	
	 Gemiddeld	 consumeerde	 iedere	
Duitser	 volgens	 de	 verkoopstatistie-
ken	 in	 �008	 ca	 9,9	 liter	 pure	 alcohol.	
Binnen	West-	en	Midden-Europa	staat	
het	 land	daarmee	op	de	vijfde	plaats,	
na	 Luxemburg,	 Ierland,	 Hongarije	 en	
Tsjechië.	In	Nederland	schommelt	het	
hoofdelijk	gemiddelde	al	jaren	rond	de	
8	 liter.	 Overigens	 is	 de	 eerste	 plaats	
van	 Luxemburg	 slechts	 schijn.	 Daar	

wordt	 enorm	 veel	 (goedkope)	 drank	
verkocht	 aan	 toeristen	 die	 er	 komen	
hamsteren.
	 Het	 hoge	 consumptieniveau	 in	
Duitsland	veroorzaakt	enorme	kosten.	
Jaarlijks	wordt	er	�4,4	miljard	euro	uit-
gegeven	aan	ziektekosten	 in	 verband	
met	 alcohol.	 Dit	 betreft	 enerzijds	 de	
acute	alcoholvergiftiging,	en	anderzijds	
chronische	problemen	op	zowel	 licha-
melijk	 als	 geestelijk	 gebied.	 Zo	 is	 het	
aantal	personen	van	10	tot	�0	jaar	met	
psychische	en/of	 	gedragsstoornissen	
als	gevolg	van	alcoholgebruik,	met	170	
procent	 toegenomen	 (dus	 bijna	 ver-
drievoudigd).	
	 Alcohol	is	in	Duitsland	relatief	goed-
koop	 en	 gemakkelijk	 verkrijgbaar.	
Bijna	 iedere	 supermarkt	 verkoopt	
sterke	 drank,	 en	 bier	 geldt	 er	 als	 de	
nationale	 dorstlesser.	 De	 accijns	 op	
sterke	 drank	 bedraagt	 in	 Duitsland	
1303	euro	per	100	liter	pure	alcohol.	In	
Nederland	 is	dat	1504	euro.	 In	Enge-
land	 en	 de	 Skandinavische	 landen	 is	
de	accijns	nog	veel	hoger.	Daarnaast	
heft	Duitsland	over	wijn	 in	het	geheel	
geen	accijns.	Duitsland	heeft	zijn	grote	
alcoholproblemen	dus	mede	te	danken	
aan	 de	 lobby	 van	 de	 alcoholbranche,	
die	accijnsverhogingen	weet	te	blokke-
ren.	

Dingeman	Korf

Alcoholslot
mogelijk  ook
voor  touringcars
	 bij de discussie over het alcohol-
slot voor personenwagens, vroeg de 
SGP om dit ook voor touringcars en 
schoolbussen verplicht te stellen. 
Demissionair verkeersminister Eur-
lings staat daar positief tegenover, 
maar dan op vrijwillige basis. 

	 De	 Tweede	 Kamer	 steunt	 met	
overgrote	 meerderheid	 de	 verplichte	
invoering	 van	 een	 ”alcoholslot”	 voor	
automobilisten	 die	 betrapt	 zijn	 op	
rijden	 met	 een	 alcoholpromillage	 van	
1,3	 of	 hoger	 .	 Veelplegers	 worden	
strenger	 aangepakt.	 Herhaling	 van	
het	 dronken	 rijden	 levert	 al	 een	 slot	
op	 vanaf	 0,8	 promille.	 Automobilisten	
krijgen	het	slot	ingebouwd	in	hun	eigen	
(personen)auto.	Dit	moet	herhaling	van	
het	delict	voorkomen.	Het	aantal	alco-
holdoden	in	het	verkeer	van	circa	�00	
per	jaar,	moet	daardoor	verder	omlaag	
gebracht	worden.	
	 Bij	de	discussie	in	de	Tweede	Kamer	
vroeg	de	SGP	om	het	alcoholslot	stan-
daard	te	laten	installeren	in	touringcars	
en	schoolbussen.	In	Finland,	Frankrijk	
en	Spanje	gebeurt	dat	al.
	 De	minister	antwoordde	dat	hij	eerst	
ervaring	wil	opdoen	met	het	verplichte	
slot	 voor	 veroordeelde	 alcoholrijders.	
Hij	 veronderstelt	 dat	 chauffeurs	 van	
bussen	 meer	 verantwoordelijkheids-
gevoel	 hebben	 dan	 de	 gemiddelde	
bestuurders	 van	 personenwagens.	
Hij	 vindt	 het	 idee	 echter	 sympathiek	
en	gaat	bekijken	op	welke	wijze	hij	de	
inbouw	 op	 vrijwillige	 basis	 kan	 stimu-	
leren.		



5

	 Positief	 was	 het	 feit	 dat	 onder	 de	
jongste	 consumentjes,	 de	 leeftijds-
groep	 van	 1�	 tot	 en	 met	 14	 jaar,	 het	
alcoholgebruik	afnam.	Ons	inziens	het	
resultaat	van	enerzijds	meer	controles	
door	de	overheid	naar	de	naleving	van	
de	leeftijdsgrens,	en	anderzijds	alarme-
ring	van	het	publiek	(vooral	de	ouders)	
over	 het	 uiterst	 riskante	 karakter	 van	
alcoholgebruik	op	te	jonge	leeftijd.	De	
forse	 toename	 van	 het	 drinken	 door	
de	 jongsten	 tussen	 1999	 en	 �004,	 is	
niet	alleen	tot	stilstand	gekomen,	maar	
zelfs	omgezet	in	een	daling.
	 In	 de	 leeftijdsklasse	 15	 tot	 en	 met	
17	jaar	bleef	het	alcoholgebruik	vrijwel	
constant.	 Dit	 feit,	 gecombineerd	 met	
de	 onlangs	 gepubliceerde	 toename	
van	ziekenhuisopnamen	wegens	alco-
holvergiftiging	 onder	 jongeren	 tot	 en	
met	 17	 jaar,	 zou	 een	 zwaarwegende	
reden	moeten	zijn	om	de	leeftijdsgrens	
te	verhogen	naar	18	jaar.	
	 Ondanks	 de	 	 afname	 van	 de	
alcoholconsumptie	door	de	totale	leef-
tijdsklasse	van		jongeren	tot	en	met	17	
jaar,	 	behoren	de	Nederlandse	 jonge-
ren	 nog	 steeds	 tot	 de	 ”zuipschuiten”	
van	 Europa.	 Alleen	 Engelse	 jongeren	
drinken	meer.	

	 Voor	de	bevolking	als	geheel	geldt	dat	
het	 gemiddelde	 alcoholgebruik	 onge-
veer	gelijk	is	gebleven.	Het	percentage	
zware	 drinkers	 onder	 de	 bevolking	
van16	jaar	en	ouder,	is	echter	afgeno-
men,	 van	 bijna	 14%	 in	 �001	 naar	 10	
procent	in	�009.	De	vraag	rijst	dan	:	zijn	
de	 resterende	 zware	 drinkers	 zoveel	
méér	 gaan	 drinken,	 of	 is	 die	 afname	
slechts	 schijn	 ?	 	 Een	 zware	 drinker	

wordt gedefinieerd als iemand die één 
of	 meer	 dagen	 per	 week	 tenminste	
zes	glazen	drank	consumeert.	Dus	als	
de	 zware	 drinkers	 hun	 gebruik	 meer	
over	de	week	gaan	spreiden,	heten	zij	
soms	ineens	geen	zware	drinker	meer.	
Zwaar	drinken	komt	het	meest	voor	in	
de	leeftijdsklasse	van	18	tot	en	met	�4	
jaar.
	 Het	 aantal	 mensen	 met	 een	 alco-
holprobleem	 dat	 zich	 meldt	 bij	 de	
verslavingszorg,	 is	 sinds	 �00�	 met	
bijna	 44	 procent	 toegenomen,	 van	
ongeveer	 �3.000	 naar	 ongeveer	
33.000.	Een	verontrustende	 toename,	
die	 ook	 directe	 economische	 reper-
cussies	 heeft.	 Overigens	 meldt	 zich	
slechts	 circa	 3	 procent	 van	 de	 zware	
drinkers	bij	de	verslavingszorg.	
		 Ook	 het	 aantal	 ziekenhuisopnamen	
wegens	 alcoholproblemen	 steeg	 fors.	
Dit	 is	 wederom	 een	 probleem	 met	
directe	 economische	 repercussies.	
Opnamen	 met	 als	 hoofddiagnose		
alcoholproblemen	 namen	 toe	 van	
5600	in	�006	naar	bijna	6000	in	�008,	
opnamen	met	als	nevendiagnose	alco-
holproblemen	van	1�.000	naar	13.700.	
Onder	kinderen	van	17	jaar	en	jonger	
was	 de	 toename	 relatief	 het	 grootst.	
Alcoholgerelateerde	 opnamen	 namen	
onder	 hen	 toe	 van	 �63	 in	 �001	 naar	
711	in	�008	!	
	 Samenvattend	:	een	klein	pluspuntje	
bij	de	jongste	groep	consumenten,	maar	
twee	 forse	 minpunten	 met	 betrekking	
tot	 verslaving	en	ziekenhuisopnamen.	
Het	beleid	van	de	 laatste	 twee	minis-
ters	 van	 volksgezondheid	 is	 dus	 niet	
effectief	geweest.

Dingeman	Korf

Meer ziekenhuisopnamen, minder te jong drinken

ALCOHOL  bLEEF  IN  2009  GROOT  
PRObLEEM  

	 Ook in 2009 bleef alcohol in Nederland een groot maatschappelijk en 
gezondheidsprobleem. Die conclusie kan getrokken worden uit het jaarbe-
richt 2009 van de Nationale Drug Monitor.

	 De afgelopen maanden verschenen 
er in de pers positieve gezondheids-
berichten over koffie en thee. Goed 
nieuws voor de liefhebbers van die 
dranken.

	 Grootschalig	 Amerikaans	 onder-
zoek	 naar	 hartritmestoornissen	 heeft	
uitgewezen dat koffiedrinkers minder 
last	 hebben	 van	 die	 stoornissen	 dan	
mensen die geen koffie drinken. Per-
sonen die vier of meer koppen koffie 
per	 dag	 drinken,	 hebben	 18	 procent	
minder	kans	om	met	hartritmestoornis-
sen	in	het	ziekenhuis	te	belanden.	De	
groep	 met	 een	 consumptie	 van	 één	
tot	en	met	drie	koppen	per	dag	had	7	
procent	minder	kans.	
	 Omdat	het	hier	om	een	”constatering	
achteraf”	gaat,	mag	hieruit	niet	zonder	
meer	 tot	 een	 oorzakelijk	 verband	
geconcludeerd	worden.	Net	als	bij	veel	
alcoholonderzoek,	kunnen	oorzaak	en	
gevolg	 theoretisch	 ook	 omgewisseld	
worden.	 Alleen	 is	 de	 waarschijnlijk-
heid	van	een	omgekeerd	verband	hier	
veel	 kleiner	 dan	 bij	 alcohol,	 omdat	 er	
geen	 redelijke	 verklaring	 voor	 valt	 te	
bedenken.	 Bovendien	 is	 een	 positief	
gezondheidseffect	 ook	 in	 lijn	 met	 de	
vijf	 jaar	 geleden	 ontdekte	 anti-kanker	
werking van koffie.
	 Wel	dient	de	consument	te	bedenken	
dat koffie slecht is voor het maagslijm-
vlies	 (mensen	 met	 een	 maagzweer	
mogen geen koffie drinken) en dat 
koffie bloeddrukverhogend werkt.
	
	 Met	betrekking	tot	thee	is	een	positief	
effect onlangs definitief bewezen. Uit 
een	 langlopend	 bevolkingsonderzoek	
in	Zutphen	was	jaren	geleden	al	geble-
ken	 dat	 regelmatige	 consumptie	 van	
thee	samenging	met	een	verminderde	
kans	 op	 een	 hartinfarct.	 Onderzoeker	
dr.	 Hollman	 van	 Onderzoeksinstituut	
Rikilt,	onderdeel	van	de	universiteit	van	
Wageningen,	 heeft	 nu	 laten	 zien	 dat	
thee flavonolen bevat (een ondergroep 
van de flavonoïden). Van flavonolen 
is	 experimenteel	 bewezen	 dat	 zij	 een	
beschermende	werking	op	de	bloedva-
ten	hebben.
	 Wie	 elke	 dag	 tenminste	 drie	 kopjes	
thee	drinkt,	vermindert	de	kans	om	een	
hersenbloeding	 (beroerte)	 te	 krijgen	
met	�0	procent.	Aldus	de	uitkomst	van	
het	Wageningse	onderzoek.	

Hart  en  bloedvaten  
gebaat  bij  koffie  
en  thee

	 Op jonge leeftijd veel alcohol 
consumeren, is niet alleen zeer 
schadelijk voor de hersenen waar 
je je verdere leven mee moet doen. 
bij meisjes vergroot het daarnaast 
in sterke mate de kans om later 
borstkanker te krijgen. Aldus recent 
Amerikaans onderzoek.

	 Amerikaanse	onderzoekers	volgden	
de	 ontwikkeling	 van	 7000	 tienermeis-
jes	 gedurende	 een	 aantal	 jaren.	 Het	
bleek	 dat	 naarmate	 de	 meisjes	 meer	
alcohol	dronken,	zij	meer	kans	hadden	
om	kwaadaardige	borstziekten	 te	ont-
wikkelen.	Die	ziekten	kunnen	na	(soms	
vele)	 jaren	 leiden	 tot	 borstkanker.	
Vandaar	het	woord	”kwaadaardig”.	Zij	
die	zo’n	ziekte	(gehad)	hebben,	 lopen	
de	rest	van	hun	leven	met	een	tijdbom	
die	 al	 dan	 niet	 zal	 afgaan	 vóór	 hun	
dood.		
	 Meisjes	die	zes	of	zeven	dagen	per	
week	alcohol	dronken,	hadden	vijfmaal	

meer	kans	op	kwaadaardige	borstziek-
ten	dan	de	niet-drinksters.	Zij	die	vier	of	
vijf	dagen	in	de	week	dronken,	hadden	
een	driemaal	vergroot	risico.	
	 Van	de	andere	kant	bleken	vrouwen	
die	zo’n	ziekte	hadden,	vaker	en	meer	
te	 drinken	 dan	 vrouwen	 zonder	 zo’n	
ziekte.	Het	verband	is	dus	wederkerig.
	 In	 Groot-Brittannië	 drinken	 steeds	
meer	 jonge	meisjes	 (11–15	 jaar)	 veel	
alcohol.	 Velen	 doen	 aan	 lamzuipen	
(”binge-drinking”).	 Daarnaast	 schat-
ten	Britse	gezondheidsautoriteiten	dat	
jaarlijks	 circa	 600	 sterfgevallen	 van	
borstkanker,	 te	 wijten	 zijn	 aan	 alco-
holgebruik.	 Door	 deze	 situatie	 heeft	
de	 uitkomst	 van	 het	 Amerikaanse	
onderzoek	 veel	 onrust	 veroorzaakt	 in	
Groot-Brittannië.

	 Volgens	 professor	 G.Colditz	 consu-
meren	 veel	 Britse	 tienermeisjes	 zo’n	
anderhalve fles wijn per week. Dat 
ligt	 boven	het	maximum	voor	 volwas-

sen	 vrouwen.	 De	 alcoholconsumptie	
tijdens	 de	 adolescentie	 moet	 volgens	
hem	 dan	 ook	 zo	 snel	 mogelijk	 fors	
worden	 teruggedrongen.	 Tijdens	 de	
adolescentie	 wordt	 het	 borstweefsel	
gevormd,	en	tijdens	de	vorming	”inge-
bakken”	afwijkingen	blijven	een	vrouw	
haar	leven	lang	bij.

Te  jong  drinken  verhoogt  kans op  latere  borstkanker
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En dit...
.	 .	 .	 .was	een	geval	 van	dronken	 joy-
riding.	Na	een	avondje	in	een	café	wist	
een	�1-jarige	Tielenaar	niet	meer	hoe	
hij	de	heenweg	had	afgelegd.	Dus	nam	
hij	voor	de	terugweg	de	eerste	de	beste	
auto	die	niet	afgesloten	was.
	 Hij	 werd	 aangehouden	 wegens	 zijn	
rijgedrag.	Omdat	hij	zich	niet	kon	legiti-
meren,	moest	hij	mee	naar	het	bureau.	
Daar	 bleek	 dat	 hij	 behoorlijk	 dronken	
was,	en	bovendien	niet	over	een	rijbe-
wijs	beschikte.	
	 Toen	hij	het	bureau	weer	mocht	ver-
laten,	 was	 hij	 vier	 processen-verbaal	
rijker	 :	 wegens	 joyriding,	 wegens	 niet	
kunnen	 tonen	 van	 een	 legitimatiebe-
wijs,	wegens	dronken	rijden	en	wegens	
rijden	 zonder	 te	 beschikken	 over	 een	
geldig	rijbewijs.
	 Alcohol	maakt	sommige	mensen	wel	
heel	erg	dom		.		.		.		.		.	

*  *  * 	
.	 .	 .	 .	was	een	geval	van	alcoholische	
brutaliteit.	Het	gebeurde	in	Terneuzen	

in	een	nacht	van	vrijdag	op	zaterdag.	
	 Een	 36-jarige	 man	 was	 met	 twee	
vrienden	 uit	 stappen	 geweest.	 Op	 de	
terugweg	werden	zij	gecontroleerd	op	
alcoholgebruik.	 De	 bestuurder	 bleek	
fors	teveel	op	te	hebben	en	moest	mee	
naar	 het	 bureau.	 Een	 agent	 reed	 de	
auto	met	twee	passagiers	naar	de	par-
keerplaats	van	het	bureau.	
	 De	 bestuurder	 mocht	 na	 de	 afhan-
deling	 het	 bureau	 verlaten	 met	 een	
rijverbod	 van	 enkele	 uren.	 De	 passa-
giers	 hadden	 van	 de	 tweede	 agent,	
op	 grond	 van	 de	 geur	 van	 hun	 adem	
opdracht	 gekregen	 om	 niet	 te	 gaan	
rijden.	
	 Toen	 de	 bestuurder	 was	 ingestapt,	
kroop	 één	 van	 de	 passagiers	 toch	
achter	 het	 stuur.	 Hij	 kwam	 niet	 ver,	
want	 bij	 de	 uitgang	 van	 het	 parkeer-
terrein	 stonden	 de	 twee	 agenten.	 Hij	
moest	 mee	 het	 bureau	 in,	 voor	 een	
bloedproef	en	een	proces-verbaal.	Zijn	
rijbewijs	moest	hij	inleveren		.		.		.		.		.		

*  *  *
.	.	.	.	was	een	chauffeur	van	65-jaar	(!)	
die	 midden	 op	 de	 dag	 stomdronken	
was.	Het	gebeurde	op	een	vrijdagmid-
dag	in	de	buurt	van	Beusichem.	
	 Een	 getuige	 zag	 een	 automobilist	
gevaarlijk	 doen	 en	 waarschuwde	 de	

politie.	 Die	 ging	 naar	 het	 woonadres	
van	de	houder	van	het	kenteken,	die	zij	
daar	 aantroffen.	 De	 man	 bleek	 stom-
dronken	en	kon	bijna	niet	op	zijn	benen	
staan.	Gewoon	een	wonder	dat	hij	nog	
heelhuids	thuis	had	kunnen	komen.	
	 Bepalen	 van	 zijn	 promillage	 gaf	 als	
resultaat	een	bloedalcoholgehalte	van	
�,1	promille.	Ruim	viermaal	het	wette-
lijk	maximum	!	Uiteraard	mocht	hij	zijn	
rijbewijs	inleveren		.		.		.		.		.	

*  *  *	
.	 .	 .	 .	 was	 een	 geval	 van	 verlies	 van	
bewustzijn	 en	 van	 geheugen	 door	
alcohol.	Het	gebeurde	in	Lienden	in	de	
vroege	uurtjes	van	de	zondag.	
	 Een	 inwoner	 van	die	plaats	 consta-
teerde	bij	thuiskomst	dat	er	een	ruit	van	
zijn	woning	was	vernield.	Rondkijkend	
in	zijn	tuin,	zag	hij	dat	er	een	man	lag	te	
slapen.	Hij	ging	naar	binnen	en	belde	
de	 politie.	 Die	 kwam	 en	 constateerde	
dat	de	man	niet	aanspreekbaar	was.
	 Met	veel	moeite	werd	de	man	mee-
genomen	naar	het	bureau.	Daar	bleek	
uit	zijn	papieren	dat	het	een	31-jarige	
man	 uit	 Litouwen	 was.	 Nadat	 hij	 zijn	
roes	 had	 uitgeslapen	 op	 het	 bureau,	
werd	hij	verhoord.	Hij	kon	zich	helemaal	
niets	 herinneren	 van	 de	 voorgaande	
dag		.		.		.		.		.

	 Nederland	is	volledig	in	de	greep	van	
de	 alcoholconcerns.	 Die	 hebben	 de	
jeugd	 gehersenspoeld	 en	 beheersen	
een	 onevenredig	 groot	 deel	 van	 het	
straatbeeld.	Neem	bijvoorbeeld	koning-	
innedag.	 	 Kijk	 wat	 daarover	 van	 te	
voren en na afloop gepubliceerd wordt. 
De	belangrijkste	zaken	:	
	 Om	de	overlast	tegen	te	gaan	zetten	
de	NS	extra	conducteurs	en	spoorweg-
politie	 in.	 Vanaf	 vrijdagavond	 19.00	 u	
geldt	een	streng	alcoholbeleid.	Drinken	
in	de	treinen	en	op	de	perrons	 is	ver-
boden. Meer dan één blikje of flesje 
alcohol	bij	je	hebben	is	verboden,	en	de	
verpakking	 mag	 maximaal	 een	 halve	
liter	bevatten.	Als	dergelijke	maatrege-
len	 nodig	 zijn,	 is	 er	 toch	 wel	 iets	 mis	
met	de	beschaving	van	de	passagiers.
	 Zeer	veel	gemeenten	kennen	tegen-
woordig	een	verbod	op	het	drinken	 in	
bepaalde	gedeelten	van	de	gemeente,	
met	 name	 in	 winkelcentra	 en	 parken.	
Op	 koninginnedag	 mag	 drinken	 op	
straat	 dan	 ineens	 wel	 (en	 op	 5	 mei	
eveneens).	Ook	kleinschalige	verkoop	
door	particulieren	wordt	op	die	dagen	
ineens	toegestaan.
	 De	 VWA	 moet	 overuren	 maken	 om	
de	 vele	 overtreders	 op	 te	 sporen.	 Dit	
jaar	zijn	er	17�	bedrijven	en	 feestten-
ten	bezocht.	Veel	te	weinig	gezien	het	
massale	karakter	van	het	feest.	Er	zijn	
19	 maatregelen	 genomen	 tegen	 de	
verstrekking	 van	 drank	 aan	 jongeren	
beneden	 de	 zestien.	 Twee	 daarvan	
tegen	 supermarkten,	 de	 rest	 voor	 het	
grootste	deel	tegen	feesttenten.	
	 Café’s	gingen	vooral	 in	de	 fout	met	
betrekking	 tot	 het	 rookverbod.	 Daar	
moest	�3	maal	tegen	worden	opgetre-

KONINGINNEDAG = ZUIPDAG  ? 
den.	Overtreding	van	de	leeftijdsgrens	
voor	 alcohol	 werd	 in	 slechts	 enkele	
café’s	 geconstateerd.	 Een	 café	 in	
Eindhoven	 beging	 die	 overtreding	
voor	 de	 derde	 maal.	 De	 VWA	 heeft	
de	gemeente	gevraagd	de	vergunning	
van	die	ondernemer	in	te	trekken.	

	 Het is een veel voorkomende 
opvatting dat drugsgebruik zou 
voortkomen uit een ”karakter-
foutje”. Volgens onderzoekster dr. 
H.Creemers wordt het overgrote 
deel van het drugsgebruik veroor-
zaakt door omgevingsfactoren. 

	 Mevrouw	Creemers	van	de	afdeling	
Kinder-	 en	 Jeugdpsychiatrie	 van	 het	
Erasmus	 Medisch	 Centrum	 in	 Rotter-
dam,	 bestudeerde	 de	 gegevens	 van	
�.000	 jongeren	 uit	 Noord-Nederland.	
Zij	 kwam	 tot	 de	 conclusie	 dat	 vroeg	
beginnen	met	roken,	omgang	met	blo-
wende	vrienden	en	gedragsproblemen	
de	 drie	 belangrijkste	 voorspellende	
factoren	zijn	met	betrekking	 tot	 (later)	
drugsgebruik,	 in	 het	 bijzonder	 canna-
bisgebruik.	
	 Vroeg	 beginnen	 met	 roken	 is	 op	
zichzelf	ook	weer	een	gedrag	dat	door	
veel	 omgevingsfactoren	 bevorderd	
kan	worden.	Rokende	ouders,	rokende	
vrienden,	 rokende	 volwassenen	 die	
door	 de	 jongeren	 bewonderd	 worden	
of	 als	 voorbeeld	 worden	 gezien,	 zijn	

Cannabisgebruik  vooral  door  omgevingsfactoren

allemaal	 omgevingsfactoren	 die	 rook-
gedrag	stimuleren.	
	 Gedragsproblemen	 kunnen	 voort-
komen	 uit	 omgevingsfactoren,	 maar	
kunnen	 ook	 aangeboren	 zijn.	 Alleen	
in	dat	 laatste	geval	 is	sprake	van	een	
”karakterfoutje”	en	kan	het	drugsgebruik	
geweten	worden	aan	”slechte	genen”.	
In	alle	overige	gevallen	 is	sprake	van	
omgevingsfactoren	 waardoor	 het	
(vroeg)	 beginnen	 met	 drugsgebruik	
gestimuleerd	is.
	 Het	 onderzoek	 van	 mevrouw	 Cree-
mers	 bevestigt	 nog	 eens	 de	 mening	
van	professor	Huizink	(Nijmegen)	waar	
wij	 in	het	vorige	nummer	van	dit	blad	
aandacht	aan	schonken.	Huizink	con-
stateerde	 dat	 er	 heel	 veel	 onderzoek	
gedaan	 wordt	 naar	 de	 invloed	 van	
omgevingsfactoren	 op	 het	 drank-	 en	
drugsgebruik	 van	 jongeren,	 maar	 dat	
het	onderzoek	naar	interne	biologische	
factoren	te	weinig	aandacht	krijgt.	Het	
onderzoek	van	Creemers	 is	wederom	
een	 onderzoek	 dat	 vooral	 de	 omge-
vingsfactoren	 belicht,	 en	 wel	 vanuit	
een	psychiatrisch	gezichtspunt.			
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Nieuws
Stichting ANGOb

	 Als	 dit	 blad	 bij	 u	 in	 de	 bus	 valt	 zijn	
de	 wereldkampioenschappen	 voetbal	
in	 Zuid-Afrika	 al	 weer	 bijna	 achter	 de	
rug.	 Alles	 stond	 de	 afgelopen	 maand	
in	 het	 teken	 van	 ”scoren”.	 Op	 het	
moment	dat	ik	dit	schrijf	is	het	nog	niet	
bekend	hoever	ons	Nederlands	elftal	is	
gekomen.	Wat	ik	wel	weet	dat	ook	het	
Bestuur	 van	 de	 Stichting	 ANGOB	 de	
afgelopen	maanden	haar	best	gedaan	
heeft	om	te	scoren.
Folder alcoholvrije leefstijl . . . 
Na	een	 lange	tijd	van	voorbereiden	 is	
onlangs	 onze	 nieuwe	 folder	 versche-
nen.	 De	 folder	 is	 een	 gezamenlijke	
productie	 van	 Stichting	 ANGOB	 en	
Stichting	 SAB.	 Om	 u	 kennis	 te	 laten	
maken	met	de	folder	is	een	exemplaar	
bij	dit	blad	gevoegd.	Als	u	meer	exem-
plaren	 van	 de	 folder	 wilt	 ontvangen	
om	 kennissen	 over	 Stichting	 ANGOB	
te	 informeren,	 kunt	 u	 die	 kosteloos	
bestellen.	Een	briefje	aan	de	secretaris	
Bergeonstraat	 1,	 1851	 KB	 	 Heiloo	 of	
een	mailtje	aan	wrpeereboom@hetnet.nl	
is	voldoende.
Spelen op ’t Spoek . . . en . . .
Al	 langer	 leefde	er	bij	ons	als	bestuur	
de	wens	om	een	aantal	inmiddels	toch	

wel	 gedateerde	 speeltoestellen	 voor	
kinderen	 te	 vervangen.	 Voor	 de	 aan-
schaf	van	een	 tweetal	speeltoestellen	
op	het	middenterrein	heeft	de	Stichting	
SAB	positief	gereageerd	op	een	inge-
diend	subsidieverzoek.	Inmiddels	is	het	
zover	 dat	 nog	 ruim	 voor	 de	 aanvang	
van	 het	 seizoen	 de	 speelwerktui-
gen	 zijn	 geplaatst.	 Een	 verrijking	 van	
ons	 terrein.	 De	 aanwezige	 kinderen	
hebben	er	de	afgelopen	dagen	al	met	
veel	plezier	gebruik	van	gemaakt.
Enkele	 dagen	 geleden	 werd	 in	 de	
kantine	 de	 mogelijkheid	 gerealiseerd	
om	 gratis	 te	 kunnen	 internetten.	 De	
afgelopen	tijd	kregen	we	vaak	de	vraag	
of	 dit	 gerealiseerd	 kon	 worden.	 Com-
putergebruikers	kunnen	dus	nu	vanuit	
de	kantine	surfen	op	internet.
begunstigersdag….
Al	 eerder	 heeft	 u	 kunnen	 lezen	 over	
onze	 begunstigersdag	 op	 11	 septem-
ber.	Bij	het	september/oktobernummer	
ontvangt	 u	 van	 ons	 nog	 de	 laatste	
informatie.	 Als	 u	 zich	 nu	 reeds	 wilt	
aanmelden	dan	kan	dat	al.	Kijk	voor	de	
adresgegevens	hierboven.

Rob	Peereboom,	secretaris

DRIE  KEER  RAAK ! !

	 De	 economische	 crisis	 heeft	 geleid	
tot	 een	 grote	 verscheidenheid	 aan	
voorstellen	 voor	 bezuinigingen.	 Het	
tekort	op	de	staatsbegroting	kan	echter	
ook	 worden	 verkleind	 door	 verhoging	
van	de	inkomsten.	Bijvoorbeeld	via	de	
accijnzen.	
	 Stichting	 ANGOB	 heeft	 daarom	
begin	mei	een	open	brief	gericht	aan	de	
Tweede-Kamerfracties	van	de	politieke	
partijen	om	een	substantiële	verhoging	
van	de	alcoholaccijnzen	te	bepleiten.	
	 Accijnsverhoging	op	alcohol	werkt	in	
twee	 richtingen	 positief.	 Degenen	 die	
hun	consumptie	onveranderd	houden,	
gaan	meer	bijdragen	aan	de	staatskas.	
Degenen	 die	 minder	 gaan	 drinken,	
verbeteren	hun	gezondheid.	Daardoor	
verminderen	 de	 kosten	 van	 de	 zorg-
sector.	 Ook	 verminderen	 hierdoor	 de	
werkdruk	 op	 politie	 en	 justitie	 en	 de	
kosten	in	de	verzekeringssector.	
	 De	maatschappelijke	kosten	van	de	
alcoholproblematiek	 bedragen	 bijna	

OPEN  bRIEF  ANGOb  :  VERHOOG  ACCIJNS
het	dubbele	 van	de	accijnsopbrengst.	
Een	correctie	is	dus	op	zijn	plaats.	Die	
zou	ook	meer	recht	doen	aan	het	prin-
cipe	van	”de vervuiler betaalt”.	
	 De	 veeldrinkers	 dragen	 het	 meeste	
bij	 aan	 de	 accijnsopbrengst,	 maar	
zij	 leveren	 ook	 de	 grootste	 bijdrage	
aan	de	alcoholische	vervuiling	van	de	
samenleving.	 De	 drinkers	 van	 af	 en	
toe	 een	 enkel	 glaasje,	 zullen	 in	 hun	
portemonnaie	weinig	merken	van	een	
accijnsverhoging.
	 De	 huidige	 accijns	 levert	 bijna	 een	
miljard	euro	op.	Een	verhoging	met	een	
kwart	levert	hoe	dan	ook	tenminste	een	
kwart	miljard	op,	 is	het	niet	direct	dan	
indirect	via	besparingen	 in	genoemde	
sectoren.	 Wel	 zou	 wegens	 de	 open	
grenzen,	de	verhoging	 in	overleg	met	
onze	 buurlanden	 genomen	 moeten	
worden.	 De	 economische	 crisis	 is	
internationaal,	 dus	 een	 Europese	
accijnsverhoging,	 levert	 over	 geheel	
Europa	vele	miljoenen	op.		

VERSCHIJNING  G O 

	 Voor	 het	 eerstkomende	 nummer	
van	 dit	 blad	 is	 8	 september	 gepland	
als	verschijningsdatum.	Copij	voor	dat	
nummer	 in	 verband	met	 vakantie	 van	
de	redacteur	graag	uiterlijk	13	augus-
tus	bij	de	redacteur.

bEGUNSTIGERSDAG  2010 

	 De	 jaarlijkse	 begunstigersdag	 van	
Stichting	 ANGOB	 vindt	 dit	 jaar	 plaats	
op	 zaterdag	 11	 september.	 Ook	 nu	
weer	 in	 de	 kantine	 van	 alcoholvrije	
camping	‘t	Spoek	te	Beekbergen.	
	 Deelnemers	zijn	welkom	vanaf	10.30	
u. Dan is er koffie. Om 11.00 u vangt 
het	 programma	 aan	 met	 het	 statutair	
verplichte	 onderdeel	 van	 de	 begun-
stigersdag	 :	 het	 informeren	 van	 de	
begunstigers	over	beleid	en	activiteiten	
van	de	Stichting	in	het	afgelopen	jaar.	
Daarbij	is	een	beknopt	jaarverslag	over	
�009	beschikbaar.	
 Na een koffiepauze vervolgt Din-
geman	 Korf	 met	 het	 geven	 van	 een	
overzicht	over	de	ontwikkelingen	in	de	
Nederlandse	 alcoholproblematiek	 en	
het	 gevoerde	 Nederlandse	 alcoholbe-
leid.
	 Hierna	 biedt	 de	 Stichting	 de	
bezoekers	een	broodmaaltijd	aan.	Ver-
volgens	is	om	14.00	uur	het	woord	aan	
onze	gastspreker.	Op	het	moment	van	
het	schrijven	van	dit	bericht	is	nog	niet	
bekend	wie	dat	zal	zijn.
	 Deelname	 aan	 de	 dag	 is	 gratis.	 In	
verband	 met	 de	 maaltijd,	 moet	 men	
zich	 wel	 aanmelden.	 Bel	 07�–5335	
19�	of	schrijf	aan	R.Peereboom,	Ber-
geonstraat	1	,	185�	KB	Heiloo,	e-mail	:	
wrpeereboom@hetnet	nl
	 Nadere	details	in	het	septembernum-
mer	van	dit	blad	

Folder  alcoholvrije  leefstijl 
	 Ingesloten	 bij	 dit	 blad	 heeft	 u	 onze	
nieuwe	folder	”Alcoholvrije	leefstijl	.	.	.	.	
iets	om	te	overwegen	?	”	aangetroffen.	
De	 eerste	 commentaren	 over	 deze	
folder	 waren	 tamelijk	 lovend.	 Hopelijk	
kunnen	wij	hiermee	een	serieuze	dis-
cussie	 over	 het	 onderwerp	 op	 gang	
brengen.
	 Wie	zijn	kennissen	wil	wijzen	op	de	
voordelen	van	een	alcoholvrije	leefstijl,	
of	wie	als	onderwijsgevende	een	klas	
werkstukken	 over	 het	 onderwerp	 wil	
laten	maken,	kan	er	zijn	voordeel	mee	
doen.	
	 De	folder	is	bij	beperkte	aantallen	(tot	
50	ex.)	gratis	verkrijgbaar	bij	secretaris	
Rob	 Peereboom,	 Bergeonstraat	 	1	,	
1851	KB	Heiloo.	

bouke busman vaardag
	 Afd.	 Enkhuizen	 van	 de	 Ando	 orga-
niseert	ma.	6	sept.	weer	een	bustocht	
naar	de	B.	Busman	Vaardag.	De	bus-	
tocht	 	 is	 voor	 alle	 Noordhollandse	
drankbestrijders.	 Instappen	 bij	 station	
Zaandam	of	Enkhuizen.	De	kosten	voor	
de	 hele	dag	bedragen	€	�6.	 Aanmel-
den	graag	vóór	31	aug.	bij	D.J.	Boon,		
0566–6���31	(Grou).		Info	over	de	bus	
S.G.Lub,	0��8–31155	(Enkhuizen).		
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		 De	 gemiddelde	 Nederlander	 heeft	
een	kans	van	5	à	6	procent	om	in	zijn	
leven	 afhankelijk	 van	 alcohol	 (”ver-
slaafd”)	te	worden.	Afhankelijkheid	van	
alcohol	bestaat	uit	lichamelijke	afhanke-
lijkheid,	geestelijke	afhankelijkheid,	en	
onvermogen	 tot	beperkte	consumptie.	
Dit	 alles	 brengt	 ongewenste	 lichame-
lijke	en	sociale	gevolgen	met	zich	mee.	
Misbruik van alcohol is gedefinieerd 
als	 alcoholgebruik	 mèt	 ongewenste	
lichamelijke	of	sociale	gevolgen,	maar	
zonder	 afhankelijkheid.	 De	 kans	 om	
misbruiker	te	worden	is	ongeveer	twee-
maal	zo	groot	(ca	1�%)	als	de	kans	om	
met	verslaving	te	kampen	te	krijgen.	
	 Bij	 de	 Nederlandse	 Studie	 naar	
Depressie	 en	 Angst	 (NESDA),	 zijn	
�981	personen	gedurende	een	periode	
van	 8	 jaar	 gevolgd.	 Hierbij	 bleek	 dat	
mensen	met	een	angststoornis	of	een	
depressieve	 stoornis	 sterk	 vergroot	
risico	liepen	om	verslaafd	te	raken.	De	
kans	om	verslaafd	te	raken	bedroeg	bij	
mensen	met	alleen	een	angststoornis	
1�	procent.	Een	verdubbeling	vergele-
ken	met	de	”gemiddelde	Nederlander”.	
Bij	mensen	met	alleen	een	depressieve	
stoornis	was	de	kans	zelfs	16	procent.	
Personen	met	beide	stoornissen	liepen	
een	risico	van	�0	procent.	
	 De	kans	om	”misbruiker”	van	alcohol	
te	 worden	 was	 bij	 de	 proefpersonen	
niet	 vergroot	 ten	 opzichte	 van	 die	 bij	
de	gemiddelde	Nederlander.	

DEPRESSIE  VERGROOT  KANS  OP  VERSLAVING
 Mensen met een angststoornis of een depressieve stoornis lopen bij alco-
holgebruik een verhoogd risico om verslaafd te raken. Aldus de uitkomst 
van een onderzoek waarbij de proefpersonen gedurende acht jaar werden 
gevolgd.

	 Bij	 het	 NESDA-onderzoek	 is	 ook	
gekeken	 naar	 de	 volgorde	 waarin	 de	
problemen	 voor	 het	 eerst	 zichtbaar	
werden.	 In	 vier	 van	 de	 vijf	 gevallen	
gingen	 de	 psychische	 problemen	
vooraf	aan	de	verslavingsproblemen.		
	 Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	 is	
de	theorie	van	”zelfmedicatie”.	Patiën-
ten	 zouden	 de	 symptomen	 van	 hun	
stoornis	 trachten	 te	 verzachten	 door	
het	 gebruik	 van	alcohol	 als	 een	 soort	
geestelijke	pijnstiller.	Anderen	trachten	
te	 ontkomen	 aan	 een	 benauwende	
werkelijkheid.	 Zij	 vluchten	 naar	 een	
imaginaire	betere	werkelijkheid.	In	dat	
geval	 is	 er	 meer	 sprake	 van	 gebruik	
als	”tranquillizer”	of	”geestverruimend”	
middel	dan	als	pijnstiller.
	 Opvallend	 is	 verder	 dat	 binnen	 de	
groep	van	angstige	en/of	depressieve	
mensen	 alcoholafhankelijkheid	 twee-
maal	zo	vaak	voorkomt	bij	mannen	als	
bij	 vrouwen.	 In	 dit	 opzicht	 verschillen	
personen	 met	 een	 stoornis	 niet	 van	
personen	 zonder.	 Bij	 de	 verslavings-
zorg	 melden	 zich	 ook	 circa	 tweemaal	
zoveel	mannen	als	vrouwen.
	 Bij	één	op	de	vijf	patiënten	gaat	de	
alcoholverslaving	vooraf	aan	de	angst-	
of	 depressieve	 stoornis.	 Daar	 is	 de	
geestelijke	ontreddering	door	de	alco-
holverslaving	blijkbaar		de	oorzaak	van	
de	depressie	of	de	angststoornis.	

Dingeman	Korf

	 De	onderzoekers	deden	hun	onder-
zoek	met	ratten.	Zij	constateerden	dat	
wanneer	 ratten	 gedurende	 langere	
tijd	 dagelijks	 alcohol	 consumeerden,	
een	 bepaald	 gebied	 in	 de	 hersenen	
geactiveerd	 raakte.	 Dat	 verhoogde	
activiteitsniveau	 bleef	 bestaan	 na	
staken	van	de	alcoholverstrekking.	Ook	
bleven	de	ratten	dwangmatig	bezig	met	
pogingen	om	alcohol	 te	bemachtigen.	
Zij	 waren	 dus	 verslaafd	 geraakt	 aan	
alcohol.
	 Het	geactiveerde	gebied	in	de	herse-
nen,	 nucleus	 accumbens	 geheten,	 is	
bij	mensen	betrokken	bij	het	verwerken	
van	 plezierige	 ervaringen.	 Het	 wordt	
daarom	ook	wel	het	pleziercentrum	of	
het	genotcentrum	genoemd.	
	 Door	 de	 alcoholconsumptie	 ver-
minderde	 bij	 de	 ratten	 de	 activiteit	
van	 de	 kaliumkanalen	 in	 de	 nucleus	
accumbens.	Dat	 leidde	 tot	 verhoogde	
elektrische	 activiteit	 van	 de	 nucleus,	
die	sloeg	als	het	ware	op	hol.	De	kali-

umkanalen	 fungeerden	 dus	 als	 een	
soort	rem	voor	de	elektrische	activiteit	
van	de	nucleus.	Die	rem	was	door	de	
alcohol	 uitgeschakeld,	 waardoor	 de	
nucleus	hyperactief	werd	en	de	ratten	
verslaafd	gedrag	gingen	vertonen.
	 Door	 met	 een	 ”geneesmiddel”	 de	
kaliumkanalen	 (de	 rem)	 weer	 actief	
te	 maken,	 konden	 de	 onderzoekers	
de	activiteit	van	de	nucleus	weer	nor-
maliseren	 en	 staakten	 de	 ratten	 hun	
dwangmatig	gedrag.

	 Alcoholisme	 is	 een	 chronische	
ziekte.	 Stoppen	 met	 alcoholgebruik	
neemt	de	ziekte	niet	weg.	De	kalium-
kanalen	 van	 de	 nucleus	 accumbens	
zijn	 door	 het	 alcoholgebruik	 in	 het	
ongerede	 gebracht.	 De	 rem	 is	 defect	
en	 de	 nucleus	 daardoor	 overactief.	
Die	 overactiviteit	 houdt	 de	 drinkdrang	
in	 stand.	 Daardoor	 is	 één	 enkel	 glas	
drank	nooit	genoeg,	maar	het	startpunt	
van	 hernieuwd	 verslaafd	 gedrag.	 Als	

het	eerste	glas	naar	binnen	is,	volgen	
er	dwangmatig	meer.		
	 De	kans	dat	een	droogstaande	alco-
holist	 terugvalt	 in	 verslaafd	 gedrag	
neemt	 weliswaar	 met	 de	 jaren	 af,	
maar	verdwijnt	nooit	helemaal.	Hij	blijft	
verhoogd	risico	lopen	door	de	bescha-
diging	 van	 de	 kaliumkanalen	 in	 zijn	
nucleus	accumbens.	

	 Bovengenoemd	 onderzoek	 opent	
een	 weg	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	
nieuwe	 geneesmiddelen	 tegen	 ver-
slaving.	 Middelen	 die	 geheel	 anders	
werken	 dan	 de	 bestaande.	 Namelijk	
gericht	op	herstel	of	revitalisatie	van	de	
kaliumkanalen.	

Dingeman	Korf

Terugval gestopte alcoholisten biochemisch verklaard

DOOR  ALCOHOL  OP  HOL  GESLAGEN  
HERSENDEEL
 Droogstaande alcoholisten lopen groot risico om terug te vallen in ver-
slaafd gedrag. Volgens onderzoekers van de universiteit van San Francisco 
ligt de oorzaak van de terugval in een overactief ”pleziercentrum” in de 
hersenen.

	 Heineken wordt ervan beschuldigd 
voorafgaand aan een popconcert 
gratis drank te hebben aangeboden 
aan een vijftienjarige. De moeder 
heeft een klacht tegen het bedrijf 
ingediend. 

	 De	 betreffende	 moeder	 ging	 op	 15	
mei	met	haar	dochter	naar	een	concert	
van	 de	 Amerikaanse	 zangeres	 Lady	
Gaga	in	het	Gelredome	in	Arnhem.	In	
de	 rij	 buiten	 wachtenden	 werden	 zij	
meermalen	benaderd	door	jongelui	die	
kleine	bekertjes	Jillz	uitdeelden.
	 Toen	de	moeder	een	persoon	die	haar	
dochter	Jillz	aanbood,	er	op	aansprak	
dat	 het	 verboden	 is	 alcoholhoudende	
drank	 aan	 kinderen	 te	 verstrekken,	
kreeg	zij	als	antwoord	dat	hij	heel	goed	
in	 staat	 was	 de	 leeftijd	 in	 te	 schatten	
van	de	mensen	 in	de	 rij	wachtenden.	
Grootspraak,	want	de	dochter	van	die	
moeder	 was	 15	 jaar.	 Foutief	 geschat	
dus	!
	 De	ervaring	van	deze	moeder	 klopt	
met	enkele	mondelinge	mededelingen	
die	 ons	 eerder	 gedaan	 werden.	 Bij	
diverse	 evenementen	 voor	 jongeren	
en	jong-volwassenen,	werden	volgens	
deze	mededelingen	gratis	kleine	proef-
bekertjes	drank	uitgedeeld	zonder	dat	
er	naar	de	leeftijd.	laat	staan	naar	een	
leeftijdsbewijs	werd	gevraagd.		

	 Jillz	 is	 een	 ciderdrankje	 met	 5%	
alcohol.	 Heineken	 ziet	 het	 als	 een	
representant	van	de	nieuwe	generatie	
premixen,	die	de	breezers	moet	opvol-
gen.	 Daarbij	 zegt	 Heineken	 vooral	 te	
mikken	op	vrouwen	die	bier	niet	lekker	
vinden.	
	 Als	je	echter	een	drankje	naar	voren	
schuift	als	een	opvolger	van	de	bree-
zers,	dan	geef	je	daarmee	impliciet	te	
kennen	je	vooral	op	een	jong	publiek	te	
richten.	Dan	moet	je	dubbel	voorzichtig	
zijn	om	te	voorkomen	dat	het	beneden	
de	 leeftijdsgrens	 gekocht	 en	 gecon-
sumeerd	 wordt.	 Heineken	 heeft	 die	
voorzichtigheid	niet	in	acht	genomen.
	 De	 moeder	 heeft	 een	 klacht	 tegen	
Heineken	 en	 tegen	 de	 organisator	
Mojo	Concerts	ingediend.		 	
	 	

Heineken  aangeklaagd

Al na één drankje  gaan 

de hersenen aantoonbaar 

anders functioneren
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	 De	ontwikkelingen	in	de	wetenschap	gedurende	de	afge-
lopen decennia, hebben steeds verfijndere meetmethoden 
ter beschikking doen komen. Zo kan men nu veel nauw-
keuriger	dan	vroeger	de	alcoholconcentratie	in	het	bloed	of	
in de adem meten. Ook kan men veel nauwkeuriger meten 
hoe sterk alcohol de werking van de zintuigen aantast. 
 Die steeds nauwkeuriger metingen hebben aan het licht 
gebracht	dat	negatieve	effecten	van	alcoholgebruik	al	na	
een veel geringere consumptie optreden dan men vroeger 
dacht. In overeenstemming daarmee is de strafbaarheids-
grens	voor	alcohol	in	het	verkeer,	in	het	verleden	al	eens	
verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. En op grond van de 
huidige inzichten zou hij nog verder naar beneden bijge-
steld moeten worden. 

 De vraag rijst dan : als het wetenschappelijk vaststaat dat 
al vanaf 0,2 promille een verslechtering van het verkeers-
gedrag optreedt, waarom wordt de strafbaarheidsgrens 
dan niet naar 0,2 promille verlaagd ? 
 Het antwoord ligt voor een deel bij de weerstand tegen 
een dergelijke verlaging door commercieel belanghebben-
den. Maar er is meer aan de hand. Er bestaat naast het 
commercieel verzet ook een emotionele weerstand tegen 
aantasting van de positie van drank in onze samenleving. 
 Dat wordt duidelijk als wij bijvoorbeeld kijken naar de 
hersenbeschadiging	 door	 alcohol,	 of	 naar	 de	 vergroting	
van de kans op kanker door alcohol. Twee effecten die een 
nuchter denkend mens ertoe zouden moeten brengen om 
de uiterste voorzichtingheid met alcohol in acht te nemen, 
zoal niet de consumptie helemaal achterwege te laten. Dat 
gebeurt echter niet. 
 De conclusie moet zijn dat een mens niet uitsluitend 
nuchter denkend op grond van feiten beslissingen neemt, 
maar zich ook laat leiden door zijn gevoelens. Door emo-
tionele argumenten dus. Zijn gevoel met betrekking tot 
alcohol, is voor een deel bepaald door zijn ervaringen. Hij 
vindt drank lekker, of hij krijgt er een prettig gevoel van. 
Daarnaast is zijn gevoel met betrekking tot alcohol sterk 
beïnvloed door zijn opvoeding, door het cultureel milieu 
waarin hij verkeert en door de reclame. 

 Nuchter denken over alcohol is moeilijker dan men 
denkt. Men blijft passief tegenover de risico’s, blijft drinken 
ondanks veel argumenten die daar tegen pleiten. Drinken 
tegen beter weten in is één van de kenmerken van alco-
holisme (daarnaast kunnen alcoholisten niet meer stoppen 
wanneer zij eenmaal beginnen met drinken). 
 Zowel de samenleving (zie bijv. de verkeerswetgeving) 
als de individuele burger vertonen een emotioneel gefun-
deerde	 weerstand	 tegen	 aantasting	 van	 de	 plaats	 die	
alcohol inneemt in onze samenleving. Het streven naar 
gedragsverandering moet dus opboksen tegen een emoti-
onele weerstand.
 De kern van de alcoholproblematiek ligt dan ook niet in 
de lichamelijke effecten van alcoholgebruik op de organen 
van ons lichaam, maar in de werking van alcohol op onze 
geest. De alcoholreclame verkoopt daarom geen produc-
ten, maar illusies. Een wettelijk afgedwongen verzakelijking 
van de alcoholreclame, zou een uiterst wenselijke bijdrage 
leveren	aan	het	doorbreken	van	de	passiviteit	 tegenover	
de alcoholproblematiek. 

Dr.ir. D. Korf

ALCOHOLPRObLEMEN : 

MEN STAAT ERbIJ, 

MEN KIJKT ERNAAR,  

EN bLIJFT PASSIEF 
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  Koffie en thee worden het meest 
gedronken in Nederland. Deze warme 
dranken leveren zo’n 30 procent van 
de vochtconsumptie van de gemid-
delde Nederlander. Water komt op de 
tweede plaats als dorstlesser, met een 
aandeel	van	ongeveer	�5	procent	van	
de totale vochtconsumptie. Frisdrank 
komt op de derde plaats, met circa 
16 procent van de totale vochtinname. 

 In 2009 dronk de gemiddelde Neder-
lander 102,7 liter frisdrank. Vergeleken 
met 2008 een toename met 3,8 liter, of 
in procenten uitgedrukt 3,7% toename. 
De groei van de consumptie van fris-
drank gaat al jaren onverminderd door. 
In 2005 bedroeg de consumptie nog 
pas 94,3 liter. 
 Verpakt water (bron- en mineraalwa-
ter) nam met 0,1 liter toe tot 21,6 liter. 
Daarmee is de consumptie hiervan nog 
niet	terug	op	het	niveau	van	�007	toen	
het 21,9 liter bedroeg. Vruchtensappen 
deden	 het	 iets	 beter	 dan	 de	 waters,	
met een toename van 0,2 liter naar een 
niveau van 27,9 liter.

 In de alcoholsector zette de al jaren 
durende daling van de consumptie van 
sterke drank zich in bescheiden mate 
voort. Opmerkelijk omdat voor deze 
duurste	 categorie	 van	 alcoholhou-
dende	dranken	gezien	de	recessie	een	
forse daling verwacht kon worden. De 
consumptie daalde met 1,6 procent tot 
het niveau van 1,29 liter pure alcohol 
per Nederlander. 

Nederland  dronk  in  2009  meer  alcoholvrij
 Ondanks de recessie nam in 2009 de Nederlandse consumptie van fris-
drank flink toe. De alcoholconsumptie in ons land bleef vrijwel constant. 
Wel trad een kleine verschuiving binnen de sector op : iets meer wijn en 
bier, en iets minder sterke drank.

 De consumptie van bier schommelt al 
jaren rond de 78 à 80 liter per persoon. 
In 2009 trad weer een kleine stijging 
op naar 78,9 liter. Wijn vertoont een 
beeld	 tegenovergesteld	 aan	 dat	 van	
gedistilleerd, namelijk een jarenlange 
geleidelijke toename. De grootste 
toename lijkt echter achter de rug te 
zijn. 
 In 2009 dronk de gemiddelde Neder-
lander 21,7 liter wijn, iets meer dan 
de 21,6 liter van 2008 en 2007 en de 
21,5 van 2006. Bij een alcoholgehalte 
van gemiddeld 12 procent, betekent 
dit 2,6 liter pure alcohol. Precies twee-
maal zoveel alcohol als er in de vorm 
van	sterke	drank	door	de	Nederlandse	
kelen spoelt. Bier blijft echter de groot-
ste alcoholleverancier, met circa 4 liter 
pure alcohol per Nederlander per jaar.

 Binnen twee maanden lazen wij in de 
krant tweemaal een bericht uit Duits-
land over bijna dodelijk alcoholgebruik 
door zeer jonge kinderen.
 In het Duitse Hildesheim ontkwam 
een 11-jarig meisje op het nippertje aan 
de dood. Zij was zo dronken dat zij bij 
het oversteken van de straat kwam te 
vallen en niet meer opstond, terwijl er 
juist een bus aankwam. De chauffeur 
kon nog net op tijd remmen en belde 
de politie. Die vervoerde het meisje 
naar het ziekenhuis. Daar bleek dat zij 

Extreem  jeugdig  comazuipen  in  Duitsland
2,26 promille alcohol in haar bloed had. 
Maagspoeling en een infuus waren 
nodig om de schade te beperken. Na 
24 uur mocht zij naar huis. 
 Het tweede geval, in Berlijn, was 
nog onrustbarender. Het betrof een 
jongetje van pas zeven jaar ! Het kind 
werd	 in	bewusteloze	 toestand	op	een	
voetpad in de wijk Spandau aangetrof-
fen. De brandweer werd gebeld, die 
het kind ijlings naar een ziekenhuis 
bracht. Daar werd onmiddellijk inge-
grepen, zodat het gelukte hem in leven 
te houden. Was hij langer blijven liggen 
dan had hij kunnen overlijden. Welke 
schade hij heeft opgelopen zal nog 
moeten blijken. Ook in dit geval lag de 
hoeveelheid	alcohol	in	het	bloed	boven	
de 2 promille. 
	 Naderhand	 hebben	 getuigen	
verklaard dat het jongetje op een speel-
plaats samen met zijn broertje van 10 
had zitten drinken. Dat broertje had de 
drank van andere jongens gekregen. 
 Bij volwassenen kan alcohol tot 
bewusteloosheid leiden boven ca 3,5 
à 4,0 promille. Bij kinderen blijkt iets 
meer dan 2,0 promille dus al bewuste-
loos te kunnen maken. 

	 Cannabisgebruik door zwangere 
vrouwen is schadelijker voor het 
ongeboren kind dan het gebruik van 
tabak. Aldus de uitkomst van een 
onderzoek door H. El Marroun van 
het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam. 

 Ongeveer drie procent van de 
zwangeren	 in	 ons	 land	 gebruikt	 can-
nabis	gedurende	enige	periode	van	de	
zwangerschap. Tweederde van deze 
vrouwen	gebruikt	cannabis	alleen	in	de	
eerste twee maanden van de zwanger-
schap. De meeste vrouwen stoppen 
met het gebruik zodra zij zeker weten 
dat zij zwanger zijn. 
 De vrouwen die blijven gebruiken 
tijdens de zwangerschap, gebruiken 
minder vaak dan in de periode daaraan 
voorafgaand. Ook gaan deze vrouwen 
vaak over op minder sterke cannabis-
producten, op marihuana en wiet in 
plaats van hasj. 

 Cannabisgebruik tijdens de zwan-
gerschap	 leidt	 net	 als	 tabaksgebruik	
tot verminderde groei van het kind in 
de baarmoeder. De babies hebben 
een duidelijk lager geboortegewicht, 
en	 in	 het	 geval	 van	 cannabisgebruik	
ook een geringere schedelomvang. 
El Marroun ontdekte dat dit effect ook 
duidelijk aantoonbaar was bij babies 
van vrouwen die gestopt waren met 
cannabisgebruik. Zelfs kortdurende 
blootstelling	aan	cannabis,	alleen	in	de	
vroege	zwangerschap,	resulteerde	dus	
al in een verminderd geboortegewicht. 
Bij tabak heeft het stoppen met roken 
wèl veel effect.
 Verder constateerde El Marroun 
dat	 het	 gebruik	 van	 cannabis	 door	
zwangere	 vrouwen,	 sterk	 beïnvloed	
werd	door	het	cannabisgebruik	van	de	
partner. Van de zwangeren die canna-
bis gebruikten, had 80% een partner die 
ook cannabis gebruikte. Andere zaken 
die samengingen met het gebruik van 
cannabis tijdens de zwangerschap 
waren	 het	 hebben	 van	 een	 strafblad,	
in aanraking geweest zijn met justitie, 
ongetrouwd zijn en trauma’s uit de 
jeugd van de vrouw. 
 Tenslotte kwam uit het onderzoek 
naar	 voren	 dat	 cannabisgebruik	 door	
de	 biologische	 vader,	 niet	 leidde	 tot	
verminderde groei of een (te) laag 
geboortegewicht van de baby. Het 
lijkt er dus op dat de groeiachterstand 
specifiek veroorzaakt wordt door 
blootstelling	aan	de	bestanddelen	van	
cannabis in de baarmoeder. Verder 
onderzoek zal nog moeten uitwijzen 
welke stoffen hiervoor verantwoordelijk 
zijn en hoe één en ander in zijn werk 
gaat. 

CANNAbIS  bIJ  
ZWANGERSCHAP  
SCHADELIJKER  DAN  
GEDACHT
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ALCOHOL  REMT  GROEI  JEUGD
Voor het eerst in 160 jaar worden Nederlanders niet meer met iedere 
generatie langer. Zij worden wel dikker. Sociaal–geneeskundige Henk 
Talma denkt dat de hoge alcoholconsumptie door jongeren daar een 
flinke bijdrage aan levert.

  Begin juni werden op een symposium de uitkomsten van de laatste lande-
lijke studie over de groei van de jeugd gepresenteerd. Deze vijfde landelijke 
groeistudie is uitgevoerd door TNO, VUmc en LUmc. Voor het onderzoek 
werden bijna 21.000 kinderen onderzocht door consultatiebureaus, GGD’s 
en schoolartsendiensten. Vergelijken van de uitkomsten met die van het 
vorige onderzoek in 1997 en van nog eerdere onderzoeken, leidde tot de 
conclusie dat wij niet meer in de lengte groeien, maar wel in de breedte.
 ”Alcohol heeft invloed op de groeihormonen. Dat leidt tot remming van 
de botontwikkeling”, aldus arts Talma. Hij ziet daarom in de toegenomen 
alcoholconsumptie door jongeren één van de voornaamste oorzaken van 
het stagneren van de groei. In Frankrijk is al eens een vergelijkend onder-
zoek gedaan tussen kinderen die wijn bij het eten kregen en die dat niet 
kregen. Vooral bij jongens bleek alcohol de groei duidelijk te remmen. Talma 
gaat zich sterk maken voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek naar de 
groeiremming door alcohol. 

 De berichten over het groeisymposium in de pers, waren voor Tweede-
kamerlid Voordewind aanleiding om vragen hierover aan de minister te 
stellen. Half juli kwam het antwoord van minister Klink. Hij constateert dat 
het hier niet gaat om nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar om de hypo-
these dat het geconstateerde feit van niet meer groeien, (mede) verklaard 
zou kunnen worden door de toegenomen alcoholconsumptie van jongeren. 
 Verder antwoordt de minister dat de campagne ”Voorkom alcoholschade bij 
uw opgroeiende kind”	reeds	aandacht	besteedt	aan	de	effecten	van	alcohol	
op de groei. Hij ziet dan ook geen reden om deze of andere campagnes in 
dit opzicht aan te scherpen.

 Sinds 2001 voert het Bureau Intraval 
in opdracht van de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) en het Ministerie van 
VWS eenmaal in de twee jaar een 
onderzoek	uit	naar	het	kopen	van	alco-
holhoudende drank door jongeren. Dat 
onderzoek	wordt	gehouden	onder	een	
representatieve steekproef van 3000 
jongeren van 13 tot en met 17 jaar. 
 Het aantal jongeren beneden de 
16 jaar dat probeert zwak-alcohol-
houdende dranken (bier, mixdrankjes, 
wijn) te kopen, is sinds 2001 meer dan 
gehalveerd. Dat geldt zowel voor de 
supermarkten als de horeca. De slaag-
kans is echter nog vrijwel onveranderd, 
en veel te hoog.
 Een vergelijkbaar beeld zien wij bij 
de pogingen van jongeren beneden 
de 18 jaar die proberen sterk-alcohol-
houdende dranken (jenever, whisky, 
wodka, enz.) te kopen. In 2001 bestelde 
nog 58% van hen zelf sterke drank in 
de horeca, in 2009 was dat gedaald 
tot 21 procent. Bij de slijter bestelde 
in 2001 nog 4% van de minderjarigen 
drank, in 2009 was dit gedaald tot 
2 procent. 

Controle schiet nog steeds tekort
 De kans dat een jongere onder de 

Leeftijdscontrole schiet vooral tekort in de horeca

ALCOHOL  NOG  STEEDS  TE  GEMAKKELIJK  
VERKRIJGbAAR  VOOR  JONGEREN 
	 Jongeren beneden de leeftijdsgrens deden in 2009 minder vaak pogingen 
om alcohol te kopen dan in 2001. Maar wanneer zij het probeerden dan 
lukte het in de meerderheid van de gevallen wel. Dat blijkt uit een recente 
publicatie van bureau Intraval. 

16 jaar erin slaagt om zwak-alcohol-
houdende	drank	te	kopen,	en	de	kans	
dat een jongere onder de 18 jaar erin 
slaagt	 sterke	 drank	 te	 kopen,	 is	 nog	
steeds onaanvaarbaar hoog. Deze 
”slaagkans”	 varieert	 naargelang	 de	
leeftijdsgroep, de soort drank en het 
verkoopkanaal tussen de 87% en 98%. 
De slaagkans ligt daarmee op vrijwel 
hetzelfde niveau als in 2001. 
	 Sinds	 het	 in	 werking	 treden	 van	
de	 herziene	 Drank-	 en	 Horecawet	
(1 november 2000), zijn alle verstrek-
kers	van	alcohol	verplicht	te	controleren	
of een jongere die alcohol wil kopen 
wel oud genoeg is. Dat geldt niet alleen 
voor horecapersoneel en slijters, maar 
ook voor caissières van supermarkten.
	
 Uit het onderzoek van Intraval is 
gebleken dat de meeste jongeren die 
een	bestelpoging	doen,	daar	nog	steeds	
in slagen. Slechts in een minderheid 
van de gevallen wordt naar de leeftijd 
gevraagd. En soms wordt ondanks 
een uitgevoerde leeftijdscontrole, toch 
drank verstrekt aan minderjarigen. De 
acties	 van	 de	 branche-organisaties	
(supermarkten, horeca) om hun leden 
te	 bewegen	 tot	 intensiever	 controle-
ren en handhaven, hebben blijkbaar 

slechts een gering effect.
 Zo steeg het percentage 14- en 15-
jarigen dat aangaf in de supermarkt 
naar de leeftijd gevraagd te zijn van 
8% in 1999 (dus vóór de invoering 
van de controleplicht) naar 33% in 
2009. De horeca deed het een stuk 
slechter : van 6% naar 19%. In beide 
branches	 een	 vooruitgang,	 dat	 wel,	
maar gezien het bestaan van een 
wettelijke verplichting geen erg fraai 
resultaat. Ons inziens kan pas van een 
succes	worden	gesproken	wanneer	de	
verplichting voor meer dan 90 procent 
wordt nageleefd !
 Ook bij het kopen van sterke drank 
worden jongeren vooral in de horeca 
te weinig op leeftijd gecontroleerd. In 
2009 zei 19% van de 14- en 15-jarigen, 
en 8% van de 16- en 17-jarigen in de 
horeca daarbij op leeftijd te zijn gecon-
troleerd . De slijters deden het een stuk 
beter dan de horeca, iets meer dan de 
helft (52%) van de 14- en 15-jarigen 
werd gecontroleerd, en 32% van de 
16- en 17-jarigen. 

	 De	 alcoholbranche	 en	 de	 super-
markten leven hun verplichtingen 
nog steeds onvoldoende na. Daar-
door	 gaat	 van	 de	 controleplicht	 geen	
enkele afschrikkende werking uit. De 
verheugende afname van het aantal 
pogingen van minderjarigen om drank 
te	kopen,	is	dan	ook	niet	te	danken	aan	
de inspanningen van de branche, maar 
ons inziens vooral aan toegenomen 
inzicht bij de ouders en bij de jongeren 
zelf over de risico’s van alcoholgebruik 
op jonge leeftijd. 

 Dingeman Korf

 Een enquête van het blad ”100% NL” 
heeft afgelopen voorjaar nog eens laten 
zien	 hoezeer	 de	 Nederlandse	 cultuur	
doordrenkt is met alcohol. Het blad 
vroeg aan 1000 willekeurige Nederlan-
ders wat zij leuk vinden aan de lente. 
De	 respondenten	 konden	 voor	 hun	
antwoord	 kiezen	 uit	 een	 aantal	 voor-
beelden, maar ook zelf iets bedenken. 
 Zoals verwacht kon worden, werd 
één	 van	 de	 voorbeeldantwoorden	 de	
winnaar, namelijk ”Een wijntje drinken 
op een terrasje”. Dat geeft 34% van 
de ondervraagden het ultieme lentege-
voel. Andere populaire voorjaarszaken 
waren lammetjes in de wei, nieuw 
groen aan de bomen, korte rokjes en 
opbergen van de wintergarderobe. 
 Het genieten, zelfs van zo iets imma-
terieels	als	de	lente,	is	in	ons	land	wel	
heel erg in de ban van het genotmiddel 
alcohol geraakt ! 

Cultuur  doordrenkt  
met  alcohol
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 Er zijn twee vormen van diabetes. Bij 
de eerste maakt de alvleesklier (pan-
creas) te weinig insuline. Daardoor 
raakt	 de	 glucose-stofwisseling	 ont-
regeld. Deze vorm kan aangeboren, 
maar ook door beschadiging van de 
alvleesklier ontstaan zijn. 
 Bij de tweede vorm van diabetes 
raken de lichaamscellen geleidelijk aan 
steeds minder gevoelig voor insuline. 
In reactie daarop gaat de alvleesklier 
meer insuline produceren. Dat is enige 
tijd effectief. Op een gegeven moment 
is	echter	de	grens	bereikt	van	wat	de	
alvleesklier kan. Dan ontstaat diabe-
tes	ondanks	een	hoog	insulinegehalte	
van het bloed. Deze vorm wordt 
ouderdomsdiabetes genoemd, omdat 
hij vooral optreedt nà het veertigste 
levensjaar.
 Ouderdomsdiabetes kan veelal 
voorkomen worden door een gezonde 
leefstijl. Vier essentiële onderdelen 
van zo’n leefstijl zijn : voorkómen van 
overgewicht, voldoende lichaamsbe-
weging,	 niet	 roken	 en	 een	 verstandig	
voedingspatroon. Dit laatste vooral om 
verhoogde	bloeddruk	en	een	verhoogd	
cholesterolgehalte te voorkomen. Die 
bevorderen namelijk eveneens de ont-
wikkeling van ouderdomsdiabetes.
 Wie al lijdt aan ouderdomsdiabetes, 
kan	 de	 ernst	 daarvan	 vaak	 sterk	 ver-
minderen door af te slanken, meer te 
gaan bewegen, te stoppen met roken 
en verstandiger te gaan eten. De 
samenhang werkt dus in twee richtin-
gen.

Alcohol geen preventiemiddel 
	 Het	 onderzoek	 dat	 aanleiding	 was	
voor de berichten als zou matig alco-

holgebruik de kans op het krijgen van 
ouderdomsdiabetes sterk verkleinen, 
was	 een	 voortzetting	 van	 het	 onder-
zoek van dr. J. Beulens. Dat gaf in 
januari 2007 ook al aanleiding tot 
ongefundeerde juichkreten in de pers 
over het voorkómen van ouderdomsdi-
abetes door matig alcoholgebruik. Wij 
reageerden daarop in het nummer van 
dit blad van maart 2007, met het artikel 
”Alcohol	 ongeschikt	 voor	 preventie	
ouderdomsdiabetes”. 
 Het is goed om daarbij te bedenken 
dat	 deze	 onderzoeken	 gesubsidieerd	
zijn door de SAR, de Stichting Alcohol 
Research. Die stichting is in 1981 
opgericht	 door	 de	 verenigingen	 van	
producenten en importeurs van bier, 
wijn en gedistilleerd. Een belangen-
vereniging dus. Die probeert een 
wetenschappelijk gefundeerde verdedi-
ging voor zijn producten op te bouwen. 
Ieder klein positief effectje van alcohol, 
wordt door hen graag met veel fanfare 
uitgebazuind.

 Bij het nu bekend gemaakte onder-
zoek zijn ruim 35.000 Nederlandse 
volwassenen van 20 tot 70 jaar, gedu-
rende tien jaar gevolgd. Hierbij bleek 
dat	de	niet-drinkers	van	alcohol	in	het	
verloop van die tien jaar vaker ouder-
domsdiabetes kregen dan de matige 
drinkers. Er is echter niet gekeken naar 
de redenen waarom die niet-drinkers 
geen alcohol gebruikten. De redenen 
voor	 het	 niet-drinken	 van	 alcohol,	
kunnen de uitkomst van het onder-
zoek sterk beïnvloeden. Verschillende 
groepen	van	niet-drinkers,	kunnen	een	
heel verschillend risico lopen. Achteraf 
constateren	 dat	 de	 groep	 als	 geheel	

ALCOHOL  SLECHTS  SYMPTOOMbESTRIJDER
een verhoogd risico loopt, kan daarom 
nooit	tot	de	conclusie	leiden	dat	er	een	
oorzakelijk verband bestaat. 
 Op biochemisch niveau valt er nog 
het volgende over te zeggen. Alcohol 
verhoogt het vetgehalte in het serum. 
Om die schadelijke toestand tegen 
te gaan, produceert het lichaam het 
hormoon adiponectine. Dat hormoon 
verlaagt het vetgehalte. Het vergroot 
echter	ook	de	gevoeligheid	van	weef-
sels voor insuline. Daardoor is minder 
insuline nodig voor een juist verloop van 
de glucose-stofwisseling. De maximale 
hoeveelheid	 insuline	 die	 de	 pancreas	
kan produceren, blijft daardoor langer 
toereikend. Het optreden van ouder-
domsdiabetes wordt uitgesteld. 
 Anders gezegd : door het veroor-
zaken van een schadelijke toestand, 
stimuleert alcohol het lichaam om 
meer te gaan produceren van het 
hormoon adiponectine. Uit geneeskun-
dig	oogpunt	zou	het	echter	de	voorkeur	
verdienen om de productie van adipo-	
nectine te stimuleren zonder gebruik 
te hoeven maken van een schadelijke 
toestand.
 Het proces van afnemende gevoe-
ligheid	 van	 de	 weefsels	 voor	 insuline	
wordt niet gestopt door alcoholgebruik. 
Alleen het optreden van de sympto-
men wordt erdoor uitgesteld. De ziekte 
blijft dus langer onopgemerkt. Medisch 
gezien is dat een nadeel. 

Dingeman Korf

Tegen ouderdomsdiabetes is gezonde leefstijl beste middel

 Eind mei verschenen er berichten in de pers als zou matig alcoholgebruik 
de kans op het krijgen van ouderdomsdiabetes sterk verkleinen. In werke-
lijkheid veroorzaakt alcohol echter alleen maar uitstel van het optreden van 
de symptomen. De ziekte blijft dus langer onopgemerkt voortwoekeren.

	 De rechtbank van Gent heeft een 
voormalige cafébaas veroordeeld 
tot vier maanden celstraf. De man 
had een klant zo dronken gevoerd 
dat die ‘s nachts stikte in zijn braak-
sel.

 Doorgaan met het schenken van 
alcohol	 aan	 personen	 die	 al	 dronken	
zijn, is in alle ons omringende landen 
verboden. De straffen zijn gewoonlijk 
mild, omdat er in de meeste gevallen 
geen blijvende gevolgen te betreuren 
zijn. Alleen wanneer het doorschen-
ken	 tot	 ernstige	 ongevallen	 leidt,	 of	
wanneer het dodelijk afloopt voor de 
drinker, valt de straf strenger uit. 
 Een geval dat internationaal sterk de 
aandacht	 trok,	 vond	 in	�007	plaats	 in	
Duitsland. Een 16-jarige scholier kreeg 
in een bar zoveel tequila geschonken 
dat hij in coma raakte en naderhand 
overleed. De dader werd tot gevange-
nisstraf veroordeeld. 

Ook  in  belgië  schenker  dodelijke  alcohol  veroordeeld
 In de Belgische stad Gent stond 
afgelopen mei een ex-cafébaas voor 
de rechter voor een soortgelijk feit. Hij 
had een 22-jarige jongeman zoveel 
alcohol	geschonken,	de	laatste	glazen	
zelfs	gratis,	dat	die	naar	huis	gebracht	
moest worden, en ‘s nachts stikte in 
zijn eigen braaksel.

	 Doorschenken	 aan	 personen	 die	 al	
dronken zijn, is zware mishandeling. 
Anders dan tegen fysieke mishan-
deling,	 wordt	 er	 echter	 heel	 weinig	
tegen opgetreden. Al helemaal als het 
gebeurt bij particulieren thuis. 
 Bij een alcoholpromillage van 1,3 is 
iemand al zichtbaar beneveld. Daarom 
zou	ons	 inziens	 in alle gevallen van 
openbare dronkenschap waarbij 
een promillage van bijvoorbeeld 
1,8 of hoger geconstateerd wordt, 
vervolging tegen de schenker van 
de laatste glazen ingesteld moeten 
worden.  

	 Alcohol ondermijnt in toenemende 
mate de britse volksgezondheid. 
Voortijdig overlijden als gevolg 
van alcoholgebruik, is sinds 1992 
verdubbeld. Een epidemie van alco-
holziekten teistert het land. 
	
 In 1992 stierven ruim vierduizend 
Britten voortijdig door alcohol. Uit-
gedrukt in sterftekans : bijna zeven 
doden per 100.000 inwoners als direct 
gevolg van alcohol. In 2008 was dit 
gestegen tot meer dan negenduizend 
doden, ofwel bijna veertien doden 
per 100.000 inwoners. Vooral Britse 
mannen sterven door drank. Ieder jaar 
overlijden ongeveer tweemaal zoveel 
mannen als vrouwen aan alcohol. 
 De toename is geen gevolg van 
een plotselinge epidemie. In de jaren 
tussen 1992 en 2008 lag de alcohol-
sterfte ieder jaar weer hoger dan het 
jaar daarvoor. De sterfte is een gevolg 
van een geleidelijke ondermijning van 
de gezondheid. Dat begint al in de 
jeugd. Britse jongeren vertonen een 
nog excessiever drinkgedrag dan de 
Nederlandse jongeren.
 Het  Britse alcoholbeleid munt uit 
door veel rapporten en weinig daden. 
Alcohol is overal verkrijgbaar, maatre-
gelen ter beperking van de consumptie 
lopen	stuk	tegen	de	lobby	van	de	alco-
holindustrie, en Groot-Brittannië heeft 
de hoogste promillagegrens voor 
alcohol in het verkeer van heel Europa 
( 0,8 promille ) . 

Alcoholsterfte  in  
Groot–brittannië
verdubbeld
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 In 2009 werden 500 jongeren in de 
leeftijd van 11 tot en met 17 jaar, met 
alcoholvergiftiging bij de Nederlandse 
ziekenhuizen binnengebracht. In 2008 
waren dat er 337 geweest. In één jaar 
tijd een toename met 48% ! En dat 
terwijl 2008 al een toename van 13% 
had vertoond vergeleken met 2007. 
De stijging betreft vooral de leeftijds-
categorie 16–17 jaar. Aldus het rapport  
”Alcoholintoxicaties bij jongeren 2009”	
van	 het	 Nederlands	 Signaleringscen-
trum Kindergeneeskunde.
 Het aantal jongeren dat spoedei-
sende	hulp	nodig	heeft	na	buitensporig	
alcoholgebruik, stijgt al jaren. Blijk-
baar	 hebben	 de	 tot	 nu	 toe	 getroffen	
maatregelen onvoldoende effect. Ver-
ontrusting	 over	 die	 ontwikkeling	 heeft	
nu ook de politiek bereikt. Tweede-
kamerlid Van der Vlies heeft vragen 
hierover gesteld aan de minister van 
VWS. Het antwoord van de minister 
kwam juist voor het zomerreces.
 De minister begint met te stellen 
dat een deel van de stijging mogelijk 
te	 verklaren	 valt	 door	 een	 verbeterde	
registratie. Hij erkent echter meteen 
dat	dit	niet	de	volledige	verklaring	kan	
zijn. Hij vervolgt dan met een interes-
sante aanvullende verklaring : 
	 ”Een mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn dat alcohol een product is dat 
jongeren relatief gemakkelijk kunnen 
verkrijgen, en waarvan de prijs niet al 
te hoog is”. Als dat zo is, dan opent dit 
de weg naar effectieve maatregelen, 
namelijk de verkrijgbaarheid bemoeilij-
ken en de prijs verhogen.
 De verkrijgbaarheid bemoeilijken 
kan op vele manieren. Verhoging van 
de leeftijdsgrens naar 18 jaar is één 
daarvan. Drank de supermarkt uit 

en alleen nog in slijterijen laten ver-
kopen, is een andere mogelijkheid. 
Leeftijdscontrole op afstand, bijvoor-
beeld volgens het systeem van HEM 
(zie GO mei 2010) bemoeilijkt de 
verkrijgbaarheid eveneens. Zelfs een 
simpele maatregel als drank niet meer 
contant laten afrekenen, maar alleen 
per pinpas, maakt alcohol wat minder 
gemakkelijk verkrijgbaar voor minder-
jarigen. 

 Uit onderzoek in opdracht van de 
Europese Commissie is gebleken 
dat binnen de EU alcohol sinds 1996 
relatief goedkoper is geworden. De 
prijs van alcohol is procentueel minder 
gestegen dan het gemiddelde prijs-
peil en minder dan het gemiddelde 
inkomen. Alcohol is dus beter betaal-
baar geworden. In Italië en Nederland 
is	de	betaalbaarheid	van	alcohol	voor	
jongeren het meest toegenomen. 
 Dezelfde EU–studie meldt dat de 
consumptie van alcohol omhoog gaat 
als de prijs relatief omlaag gaat. Een 
relatieve prijsverlaging moet dus ver-
meden worden. Een inhaalslag met 
betrekking tot de prijs, lijkt dus zeker 
op zijn plaats.
 Uit het antwoord van de minister valt 
verder nog op te maken dat ongeveer 
60% van de middelbare scholen en 40% 
van de basisscholen gebruik maakt van 
het programma ”De gezonde school en 
genotmiddelen” van het Trimbos Insti-
tuut. Voorlichting is er dus al relatief 
veel. Maar zoals bekend werken struc-
turele maatregelen veel effectiever 
dan voorlichting. Ons inziens dienen 
daarom prijs en verkrijgbaarheid nu te 
worden aangepakt. 

Dingeman Korf

In  2009  weer  meer  jongeren  met  alcoholvergiftiging

PRIJS  EN  VERKRIJGbAARHEID  
ALCOHOL  MOETEN  AANGEPAKT 
	 Het aantal jongeren dat met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen, lag in 2009 maar liefst 48% hoger dan in 2008. In ant-
woord op kamervragen hierover, geeft het ministerie van VWS twee factoren 
aan die hieraan mogelijk bijgedragen hebben.  

	 Zwangere vrouwen die min of 
meer regelmatig alcohol blijven 
gebruiken, kunnen daarmee de 
vruchtbaarheid van hun ongeboren 
zoontje aantasten. Aldus de uitkomst 
van langlopend Deens onderzoek. 

 Een team van Deense weten-
schappers onder leiding van dr. 
C. Ramlau-Hansen, onderzocht 347 
mannelijke babies en hun moeders. 
Nagegaan werd of de vrouwen tijdens 
de	 zwangerschap	 alcohol	 gebruikt	
hadden, en zo ja hoeveel. Dat eerste 
onderzoek vond plaats in de jaren 
1984–1987. 
 De jongens werden opnieuw getest 
tussen	hun	achttiende	en	éénentwintig-
ste verjaardag. Uit die resultaten bleek 

ALCOHOL  bIJ  ZWANGERSCHAP  KAN  
VRUCHTbAARHEID  ZOON  AANTASTEN

dat zoons waarvan de moeder tijdens 
de zwangerschap regelmatig alcohol 
had gebruikt (gemiddeld viereneenhalf 
glas per week), tot 32% minder sperma 
aanmaakten in vergelijking met de 
zoons van abstinente zwangeren. 
 De onderzoekers vermoeden dat de 
achteruitgang van de spermakwaliteit 
gedurende	 de	 afgelopen	 decennia,	
mede een gevolg is van alcoholge-
bruik tijdens de zwangerschap. Ook 
zou dit kunnen bijdragen aan de grote 
verschillen	in	dit	opzicht	tussen	de	ver-
schillende sociale milieus. 
 De onderzoekers maakten de uit-
komst van hun onderzoek bekend op 
het jaarlijkse congres van de European 
Society of Human Reproduction and 
Embryology, eind juni in Rome.

	 Dat ”comazuipen” de intelligentie 
aantast en leidt tot verslechtering 
van de prestaties op school, is zo 
langzamerhand een vaststaande 
waarheid. Onderzoekers van het 
Scripps Research Institute in de VS 
hebben onlangs aangetoond dat 
comazuipen ook de structuur van de 
hersenen aantast (althans bij apen). 

 Het lag natuurlijk voor de hand dat de 
ernstige	aantasting	van	het	 functione-
ren van de hersenen door comazuipen, 
ook zichtbaar zou moeten zijn aan 
de structuur van de hersenen. Maar 
wetenschappers nemen nooit iets 
voor waar aan omdat het voor de hand 
ligt. Zij willen altijd een experimenteel 
bewijs zien. Zo ook in dit geval. 
 Een halve eeuw geleden is al aange-
toond	dat	de	hersenen	van	overleden	
alcoholisten verschijnselen van krimp 
en holtevorming vertoonden. Coma-
zuipen	 is	 echter	 iets	 anders	 dan	
alcoholisme. Dus werd een experiment 
gestart. Daarbij lieten de onderzoekers 
vier apen regelmatig comazuipen gedu-
rende een periode van elf maanden. Bij 
het comazuipen werd het bloedalco-
holgehalte opgevoerd tot 2,5 promille. 
 Na afloop van de elf maanden kregen 
de apen gedurende twee maanden 
geen druppel alcohol meer. Dit om 
tijdelijke effecten van het comazuipen 
te laten wegebben. Daarna werden de 
hersenen van de apen onderzocht.
 Ook na de twee maanden ”droog-
legging”	 waren	 er	 nog	 veranderingen	
aanwezig	 in	 de	 structuur	 van	 de	 hip-
pocampus. Dat is het deel van de 
hersenen	 dat	 van	 belang	 is	 voor	 het	
leervermogen en voor het langetermijn 
geheugen. Ook was de opbouw van 
neurale stamcellen (die later zenuw-
cellen worden) duidelijk verminderd.  
	 De	 structuurveranderingen	 leiden	
er	 volgens	 de	 onderzoekers	 toe	 dat	
comazuipen niet alleen op korte 
termijn schadelijke gevolgen met zich 
meebrengt, maar ook op middellange 
en mogelijk zelfs lange termijn. 

Comazuipen  tast  
hersenen  ook  
fysiek  aan
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En dit...
 . . . . waren wandelaars op de 
snelweg. Wie dat doet, heeft meestal 
flink wat  alcohol in zijn bloed. Zo ook 
in dit geval. 
 Het betrof drie Italianen die in de 
nacht	 van	 zaterdag	 op	 zondag	 hun	
wijsheid in de kan hadden doen belan-
den, en het gebeurde op de A-27 bij 
Gorinchem. Zij liepen naast en op de 
vangrail, en staken de weg over. Een 
automobilist zag de gevaarlijke situatie 
en waarschuwde de politie. Die was 
snel ter plaatse en nam de Italianen 
mee naar de cel om te ontnuchte-
ren  .  .  .  .  . 

	*   *   *	 . . . . was massale overtreding van 
de Drank- en Horecawet in Zuidoost 
Brabant. In die regio wordt sinds enkele 
jaren de actie ”Laat je niet flessen” 
gevoerd. Die actie is gericht tegen 
het	drinken	van	alcohol	door	kinderen	
beneden de 16 jaar. De universiteit 

van Twente deed onderzoek naar het 
resultaat van de actie.
	 De	 ouders	 hadden	 de	 boodschap	
goed verstaan. Vier jaar geleden vond 
75% van hen dat kinderen onder de 16 
geen alcohol moeten drinken. Nu was 
90% van hen het daarmee eens. 
 Met behulp van ”mystery shoppers” 
werd nagegaan hoe vaak de leeftijd 
gecontroleerd werd. De uitkomst was 
ronduit bedroevend. In de kroeg kon in 
99% van de gevallen een minderjarige 
gewoon alcohol kopen. In sportkantines 
lukte het de mystery shoppers in 88% 
van de gevallen om drank te bemachti-
gen. In de supermarkten lukte het bijna 
driekwart van de minderjarigen om 
drank te kopen zonder een legitimatie 
te laten zien. 
 De alcoholverkopers in Brabant 
hebben	zich	weer	eens	van	hun	slecht-
ste kant laten zien  .  .  .  .  . 

*  *  *	 . . . . was eindelijk weer eens een 
opsteker	 voor	 degenen	 die	 geen	
alcohol drinken. Bij de Zwarte Cross 
in Lichtenvoorde konden degenen die 
zich als ”Bob” aangemeld hadden, de 
hele avond gratis frisdrank drinken. 
 De Zwarte Cross staat er om bekend 

dat er veel bier gedronken wordt. Veel 
bezoekers komen er met de auto. Een 
riskante combinatie. Daarom was dit 
jaar Veilig Verkeer Nederland er aan-
wezig met een speciale Bob-stand.  
Wie zich aanmeldde als ”Bob” kreeg 
een polsbandje waarmee hij of zij de 
hele avond gratis frisdrank kon drinken. 
Wie bij het verlaten van het terrein 
een blaastest aflegde en beneden de 
0,5 promille bleef, kreeg bovendien 
een Bob/Zwarte-Cross sleutelhan-
ger .  .  .  .  . 

*  *  *		
 . . . . was een geval van forse blik-
schade door alcoholgebruik. Het 
gebeurde op een doodnormale dins-
dagmiddag in Culemborg, omstreeks 
vier uur ‘s middags. 
 Een 53-jarige automobilist raakte 
de macht over het stuur van zijn auto 
kwijt, en botste in volle vaart tegen een 
lantaarnpaal. Auto en paal liepen forse 
schade op. 
 Passanten waarschuwden de politie. 
Die was snel ter plaatse. De automobi-
list moest blazen. Dat gaf een f-indicatie 
aan, met andere woorden zeer fors 
gedronken. Hij moest ter plaatse zijn 
rijbewijs inleveren  .  .  .  .  . 

	 Tijdens de Nationale Slijterdag 
heeft de voorzitter van de Koninklijke 
Slijtersunie de politiek aangespoord 
tot stringentere leeftijdscontrole bij 
verkoop van alcohol. 

 Voorzitter R. Andes constateerde 
dat	 Nederland	 al	 decennialang	 een	
stijgende lijn kent in het gebruik van 
alcohol door jongeren. Aan de verkrijg-
baarheid	 van	 alcoholhoudende	 drank	
voor jongeren is al die jaren weinig ver-
anderd. De Slijtersunie is van mening 
dat	 de	 overheid	 de	 nodige	 stappen	
dient te ondernemen om alle jongeren 
beneden de 16 jaar buiten te sluiten 
van iedere mogelijkheid om zelf drank 
aan te schaffen. 
 Wij constateren dat sinds november 
�000	 iedere	 verkoper	 van	 drank	 ver-
plicht	 is	 zich	 te	 vergewissen	 van	 de	
leeftijd van jeugdige kopers. Waarom 
roept de Slijtersunie de verkopers van 
drank (inclusief de eigen leden) niet op 
om zich beter aan de wet te houden ? 
Het is ons inziens wat al te gemakke-
lijk om de overheid maar weer eens 
op te roepen om iets te doen. Durft te 
Slijtersunie niet te roepen dat super-
markten en horeca zich veel slechter 
aan de leeftijdscontrole houden dan de 
eigen leden ?  Of wordt het dan hoog-
lopende	ruzie	binnen	de	gelederen	van	
de alcoholbranche ? 
 Wij weten wel een manier om het 
drinken door jongeren effectief in te 
perken : één leeftijdsgrens bij 18 jaar 
en alle alcohol de supermarkt uit. Is de 
Slijtersunie daar ook op uit, maar durft 
zij dat niet te zeggen ? 

SLIJTERSUNIE  NEEMT  
ZIJN  VERANTWOOR-
DELIJKHEID  NIET

	 In 2009 is het omzetvolume in 
de horecasector met 7,4 procent 
gedaald in vergelijking met een 
jaar eerder. De volumedaling was 
tweemaal zo groot als in 2008. 
De prijsverhoging met gemiddeld 
2,2 procent voor de sector als totaal, 
beperkte de daling van de geldom-
zet tot 5,3 procent. 
 De omzetdaling was het grootst bij de 
hotels en bij de café’s. In de hotelsector 
daalde de geldomzet met maar liefst 9 
procent. Door de economische crisis 
kwamen er minder zakelijke klanten en 
liep het aantal congressen terug.
 In de cafésector waren het vooral 
de particulieren die minder geld uitga-
ven. Het omzetvolume daalde hier met 
maar liefst 11,5 procent. De forse prijs-

Ook  in  horeca  heeft  recessie  toegeslagen 
verhoging in de café’s van 4,6 procent, 
beperkte de schade nog enigszins. 
Maar met 7,5% daling van de geldom-
zet lagen de café’s wederom boven het 
gemiddelde van de horecasector als 
geheel.
 Ook restaurants zagen in 2009 
minder klanten komen dan in 2008. Het 
omzetvolume daalde met 7,4 procent. 
Zowel bedrijven als particulieren bezui-
nigden op etentjes in restaurants.
	 Het	enige	onderdeel	van	de	horeca	
dat goed draaide in 2009, waren de 
cafetaria’s. Goedkoop ergens even wat 
eten, was door de recessie meer in trek 
geraakt. De geldomzet lag hier 1,3% 
boven die van 2008. Overigens was de 
omzetgroei van de cafetaria’s geheel 
te danken aan gestegen prijzen. 

	 De hete julimaand van dit jaar deed 
velen verkoeling zoeken. Soms liep 
dat verkeerd af, vooral als er alcohol 
in het spel kwam. Er vielen daardoor 
dit jaar in heel Europa extra doden 
en gewonden.

 In Oost-Europa kwamen afgelopen 
juli tientallen mensen om het leven 
door verdrinking. In Polen alleen al 
52 mensen in het derde weekeinde 
van juli. Verreweg de meesten van hen 
hadden fors gedronken. In Moskou 
verdronken	 hetzelfde	 weekeinde	
25 personen, ook hier in meerderheid 
na overvloedig alcoholgebruik.
 De zogenaamd ”verkoelende” pilsjes 
waren in Oost-Europa ook extra 
verleidelijk voor weggebruikers. De 
materiële schade in het verkeer lag in 
de	 hitteperiode	 beduidend	 hoger	 dan	

Verkoelende  pilsjes  vaak  dodelijk  gebleken
in voorgaande jaren.
 In Zwitserland waarschuwt de SFA 
al jaren tegen de combinatie van 
zwemmen met alcoholgebruik. De 
perifere vaatverwijding die alcohol 
veroorzaakt, kan wanneer men in 
koud	 water	 springt	 tot	 bewusteloos-
heid leiden. Verreweg de belangrijkste 
doodsoorzaak is volgens de SFA echter 
alcoholische zelfoverschatting. Daar-
door begeeft men zich in meren te ver 
van de oever, of gaat men zwemmen 
in gevaarlijke rivieren.
 In Zwitserland vallen jaarlijks een 
kleine 50 doden door verdrinking. Naar 
schatting meer dan de helft na alcohol-
gebruik. De reddingsorganisatie SLRG 
heeft zich daarom dit jaar bij de waar-
schuwing van de SFA aangesloten. 
Overigens was in Zwitserland dit jaar 
eind juli het jaargemiddelde al bereikt. 
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Nieuws
Stichting ANGOb

VERSCHIJNING   G O	

 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 12 november gepland 
als verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 18 oktober bij 
de redacteur. 

bEGUNSTIGERSDAG  2010
 Zoals attente lezers van dit blad inmiddels weten, houdt Stichting ANGOB 
zijn jaarlijkse begunstigersdag op zaterdag 11 september. In het vorige 
nummer schreven wij dat nog niet bekend was wie onze gastspreker voor 
het middagprogramma zou zijn. 
 Inmiddels is bekend wie na de lunch een inleiding voor ons zal houden, 
namelijk mevrouw Sonja Basemans. 
 Mevrouw Basemans werkt in Deventer bij de afdeling Preventie en Con-
sultancy van Tactus Verslavingszorg. Ditmaal dus een ”beroepskracht” uit 
de alcohol- en drugspreventie. Na op de voorgaande twee begunstigersda-
gen vrijwilligers uit het veld gehoord te hebben, ditmaal dus een visie vanuit 
een wat andere invalshoek.
 Deelnemers aan de begunstigersdag zijn welkom vanaf 10.30 u voor een 
bakje koffie vooraf. Om 11.00 u vangt het programma aan met het statutair 
verplichte onderdeel van de begunstigersdag : het informeren van de begun-
stigers over beleid en activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar. 
Omstreeks 13.00 uur is er de gezamenlijke ”broodmaaltijd” die de bezoekers 
gratis wordt aangeboden. Onze gastspreker/-ster krijgt vanaf 14.00 uur de 
gelegenheid om haar verhaal te doen.
 De dag wordt gehouden in de kantine van alcoholvrije camping ‘t Spoek, 
Spoekweg 55 te Beekbergen. Deelname aan de dag is gratis. In verband 
met de maaltijd, moet men zich wel aanmelden. Bel daarvoor met Rob
Peereboom : 072 – 53 35 192 of stuur hem een e-mail :
wrpeereboom@hetnet.nl 

Najaarsbijeenkomst Noord-
Hollandse drankbestrijders 
in Enkhuizen 

 Op woensdag 27 oktober organi-
seert afdeling Enkhuizen van de Ando 
weer een contactbijeenkomst voor 
alle Noordhollandse drankbestrijders 
(belangstellenden van buiten de pro-

( ingezonden ) 

EEN  ZWARTE  DAG	

 Vaak met veel plezier heb ik de 
verslaggeving over de wereldkam-
pioenschappen voetbal op de TV 
gevolgd. Vreugde als Nederland weer 
scoorde. Maar een dip kon niet uitblij-
ven. Want sportwedstrijden kennen 
maar één winnaar, en vele verliezers. 
Het Nederlandse team werd tweede. 
Toch een mooi resultaat. 
	 Hoe	 zou	 het	 volk	 daarop	 inspe-
len ?  Het bleek dat velen toch een 
”feestje” wilden, dus in oranje uitdos-
sing naar Amsterdam togen en de stad 
in trokken. Een boot vol politiemensen 
die duidelijk geen bier dronken omdat 
zij ”dienst” hadden. De spelers leken 
echter	drank	 in	overvloed	 in	hun	boot	
te hebben. Méér dan de mensen op de 
wal. Die hadden het zo te zien drukker 
met zwaaien, juichen en klappen dan 
met bierdrinken. Hadden zij misschien 
van te voren ”ingedronken”?  Of waren 
zij van nature matiger dan de varen-
den. Al kijkend naar de menigte op 
het televisiescherm, soms met shots 
van	 individuele	 drinkende	 gasten	 op	
de boot, schoot mij een discussie te 
binnen die wij ooit bij ons thuis hadden. 
De conclusie daarvan was : de mensen 
moeten beschermd worden tegen 
zichzelf.
 Alcoholcontrole blijft nodig, ter 
bescherming van personen, maar ook 
van openbare orde en veiligheid. Wat 
voor	beleid	gaat	onze	nieuwe	regering	
straks voeren ?  Want over twee jaar 
is er weer een feestje met drinkende 
voetbalfans en spelers. Gaat de over-
heid mensen beschermen ?  Tegen 
zichzelf of tegen de alcoholconcerns ? 

 Weesp, 21-VII-2010

vincie zijn overigens ook welkom). De 
bijeenkomst wordt gehouden in De 
Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2 (hoek 
Paktuinen).
 Programma : zaal open om 10.00 
uur, om 10.45 u vangt een muziek-
programma aan, om 12.00 u is er 
een broodmaaltijd met soep vooraf. 
Van 13.00 tot 14.00 u is er tijd voor 
een praatje of een wandelingetje. Om 
14.00 u begint Jim Komijn uit Blokker 
met een praatje en plaatjes van een 
reis door Israël. Einde van de bijeen-
komst 16.00 uur. 
 In verband met de organisatie van de 
lunch graag van te voren opgeven bij 
Hester Ramkema (tel. 0228 – 316.078) 
of bij George Lub (tel.0228 – 312.155). 

	 Het Verkeersteam van Politie Fle-
voland vreesde dat er na afloop van 
de wedstrijden om het wereldkam-
pioenschap voetbal, veel dronken 
rijders op de weg zouden zijn. 
Daarom werden speciale controles 
aangekondigd onder het motto ”de 
politie fluit de derde helft”.  
 Of de aankondiging velen weerhou-
den heeft om de weg op te gaan, is niet 
bekend. Wel bleek op de eerste avond, 
na de wedstrijd Nederland-Kameroen, 
het aantal alcomobilisten weinig groter 
dan op een ”gewone” donderdagavond. 
Er werden meer dan 600 blaastesten 
afgenomen. Dat resulteerde in negen 
processen-verbaal,	 een	 percentage	

POLITIE  FLOOT  DE  DERDE  HELFT
overtreders van bijna 1,5%.
 Drie van de negen mochten ter 
plaatse hun rijbewijs inleveren. Een 
21-jarige beginnende bestuurder 
blies bijna 1,0 promille. Twee oudere 
bestuurders (41 en 46 jaar) zaten 
hoger, resp. op 1,6 en 1,4 promille. De 
overige zes hadden promillages tussen 
0,6 en 1,2 promille. Die kregen een 
rijverbod, maar mochten hun rijbewijs 
houden.
 De controles zijn op de volgende 
speeldagen herhaald. Daar hebben 
zich de politiekorpsen van Utrecht en 
van Gooi/Vechtstreek zich bij aange-
sloten. Resultaten daarvan zijn (nog ?) 
niet bekend gemaakt.

 Juist voor het begin van de school-
vakanties deed de alarmcentrale 
Eurocross Assistance een waarschu-
wing uitgaan voor drankmisbruik op 
Kreta. De centrale behandelde vorige 
zomer ruim duizend medische dos-
siers van jongeren tussen de 15 en 25 
jaar. Daarvan betrof ruim 30 procent 
vakantiegangers op Kreta.
 De overgrote meerderheid van de 
dossiers had met alcohol te maken. 
Het ging dan om verkeersongevallen 
onder alcoholinvloed, vechtpartijen, en 
overmoedige acties als het klimmen 
van balkon naar balkon. 
 Kreta lijkt de laatste jaren bij jon-
geren in de plaats te komen van de 
Spaanse costa’s, waarbij de Griekse 
plaats Chersonissos de plaats inneemt 
van het Spaanse Salou. 
 Toch wel zielig als je niets beters 
weet te doen dan jezelf slopen tijdens 
je vakantie.   

ZUIPSCHUITEN  KIEZEN  NU  
VOOR  KRETA
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 Een jaar of tien geleden werden bij 
gewelddadige	 caféruzies	 heel	 vaak	
messen gebruikt, bij voorkeur verbo-
den messen als bijvoorbeeld stiletto’s. 
Omdat de controle op het bezit van 
verboden messen steeds strenger is 
geworden,	 zowel	 door	 de	 politie	 als	
door portiers en uitsmijters, leek de 
veiligheid	in	de	horeca	te	zullen	toene-
men. Echter, de ruziezoekers hebben 
teruggegrepen	op	het	oude	wapen	van	
het kapotgeslagen bierglas.
 Zo werden in het eerste halfjaar van 
2010, in en bij de horeca van centrum 
Groningen al 33 mensen met een 
glas verwond. Ook in plaatsen als 
Enschede, Hengelo, Den Bosch en 
Tilburg, neemt het gebruik van een 
kapotgeslagen bierglas opvallend toe. 
 Diverse politiekorpsen willen daarom 
nu	dat	glas	wordt	vervangen	door	iets	
waarmee je niemand kunt verwon-
den. Bijvoorbeeld bekers van goed 
stevig plastic. Of glazen van gehard 
veiligheidsglas	die	in	duizenden	kleine	
stukjes uiteenvallen als je er een stuk 
vanaf probeert te slaan. 

 Bij tal van evenementen in ons land 
met grote bezoekersaantallen, zijn 
plastic	 bekers	 nu	 al	 verplicht	 volgens	
de verleende gemeentelijke eenmalige 
horecavergunning. In Engeland is in 
verschillende	 steden	 het	 gebruik	 van	
glas in kroegen en clubs helemaal ver-
boden.

Toegenomen horecageweld wordt aangepakt

POLITIE  WIL  GLAS  DE  KROEG  UIT	
	 In de horeca is het niet altijd plezierig toeven. Vooral niet in de vroege 
uurtjes van de volgende dag. Dan is er nogal eens ruzie en wordt er geweld 
gepleegd. Tegenwoordig vaak met een kapotgeslagen bierglas als wapen. 

 In enkele plaatsen van ons land 
praten gemeente, politie en plaatselijke 
horeca met elkaar over het terugdringen 
van	 het	 gebruik	 van	 een	 kapotgesla-
gen bierglas voor geweldpleging. Dat 
betreft met name de plaatsen die wij 
hierboven noemden. 
 In het centrum van Groningen hebben 
acht café’s al besloten het glas te ver-
vangen. Volgens de Groningse horeca 
is het niet nodig om in alle zaken in de 
stad het glas te vervangen. Alleen op 
plekken	 waar	 de	 kans	 op	 incidenten	
groot is. Dat zijn zaken die tot vroeg 
in de ochtend open zijn, en waar veel 
alcohol en drugs worden gebruikt.
 Die laatste opmerking maakt duide-
lijk waar de oorzaak van de agressie 
vandaan komt : uit de consumptie 
van alcohol en drugs. En naarmate 
café’s langer open zijn, wordt er meer 
geconsumeerd, waardoor de kans op 
incidenten toeneemt. In café’s die om 
01.00 uur of 02.00 uur sluiten, vindt 
veel minder vaak geweldpleging plaats 
dan	in	zaken	die	de	gehele	nacht	open	
blijven. 
	 Glas	 vervangen	 door	 plastic,	 heeft	
iets van symptoombestrijding. De 
ruziezoekers	 vinden	 dan	 wel	 weer	
iets anders dat zij als wapen kunnen 
gebruiken. Beperken van de gecon-
sumeerde hoeveelheid alcohol is een 
effectievere manier om geweldpleging 
tegen te gaan. 

Dingeman Korf

	 Het	 onderzoek	 geeft	 inzicht	 in	 de	
beleving van verkeersmaatregelen, en 
het	daaruit	voortvloeiende	gedrag	van	
weggebruikers. De politie neemt de 
resultaten mee in haar plannen voor de 
aanpak van de verkeersonveiligheid. 
 Verkeerscontroles bleken algemeen 
zinvol gevonden te worden. Verras-
send	 was	 de	 hoge	 waardering	 voor	
alcoholcontroles. Bijna iedereen (99% 
van de ondervraagden) vond deze 
controles waardevol. 
 Twee andere vormen van verkeers-
controles scoorden wat lager. Controle 
op het rijden door rood licht werd door 
92% van de deelnemers als waarde-
vol betiteld. Controle van motor- en 
scooterrijders op het dragen van 
een valhelm, werd door 91% zinvol 

ALCOHOLCONTROLES  DE  MEEST  ZIN-
VOLLE  CONTROLES  GEVONDEN 
	 In opdracht van het Verkeersteam van het Landelijk Parket, is onderzoek 
gedaan naar de waardering van het publiek voor verkeerscontroles. Dit 
zogenaamde ”perceptieonderzoek” is uitgevoerd door bureau Intomart in 
de provincie Gelderland. 

gevonden. Deze drie vormen van con-
trole : alcohol, rood licht en valhelm, 
vonden	dus	een	positieve	waardering	
bij de overgrote meerderheid van het 
publiek. 
 Na deze top drie, met meer dan 
90 procent waardering, volgden maat-
regelen waarover de meningen toch 
enigszins verdeeld waren, alle met 
minder dan 80 procent waardering. Het 
hoogst	scoorde	hier	nog	de	controle	op	
het dragen van autogordels : 79% van 
de	ondervraagden	vond	deze	controles	
zinvol. 
 Hoewel er in ons land veel gemop-
perd	 wordt	 over	 te	 hoge	 snelheden	
van automobilisten, vond slechts 70% 
van de deelnemers aan het onderzoek 
snelheidscontroles zinvol. Aan méér 

	 Het Russische Lagerhuis heeft 
begin juli een wet goedgekeurd die 
een algeheel verbod op alcohol in 
het verkeer inhoudt. Verwacht wordt 
dat het Hogerhuis op korte termijn 
de maatregel eveneens zal goed-
keuren. 

 Het Russische alcoholbeleid veran-
dert nogal eens van koers. Maatregelen 
worden goedgekeurd, soms ingevoerd 
maar soms ook helemaal niet, en 
worden vervolgens weer gewijzigd of 
ingetrokken. Zo ook met betrekking tot 
alcohol in het verkeer.
 Tot juli 2008 gold in Rusland 
een	 totaal	 alcoholverbod	 voor	 ver-
keersdeelnemers. Toen werd de 
strafbaarheidsgrens	 verhoogd	 naar	
0,3 promille. Argumenten daarvoor 
waren dat de grens daardoor gelijk zou 
worden aan die in Litauen en Servië, 
en weinig meer zou verschillen van 
die in Polen (0,2 promille). Ook zou 
een grens van 0,3 promille gemakke-
lijker te  meten zijn dan een grens van 
0,0 promille.
 December vorig jaar kondigde 
president Medvedev al aan dat het 
excessieve alcoholgebruik in Rusland 
aangepakt moest gaan worden. Daarbij 
noemde hij ook herinvoering van het 
totale	 alcoholverbod	 voor	 verkeers-
deelnemers. 
 Volgens persbureau Itar-Tass 
behoort Rusland tot de landen met de 
hoogste	 aantallen	 alcoholongelukken	
in het verkeer. Ook het aandeel van de 
alcoholongelukken	 in	het	 totale	aantal	
verkeersongelukken ligt erg hoog. In 
2009 kwamen ruim 2000 Russen om 
het	leven	door	aloholongelukken	in	het	
verkeer. Het aantal alcoholgewonden 
beliep in 2009 ruim 18.000.
	 	

Rusland  wil  herinvoe-
ring  0,0  promille  in  
verkeer

snelheidscontroles zou men geen hoge 
prioriteit willen toekennen. Alleen in 
woonbuurten zou men het aantal snel-
heidscontroles verhoogd willen zien. 

	 De	verrassend	hoge	waardering	voor	
alcoholcontroles	 is	 ons	 inziens	 een	
positief punt. De vraag is natuurlijk wel 
in	hoeverre	de	ondervraagden	daaraan	
de consequentie verbinden om nooit 
na alcoholgebruik te gaan rijden. Voor 
de politie is het wel een aansporing om 
nog	intensiever	te	gaan	controleren	op	
dronken rijden. 

Nederland behoort tot de top 

drie van europa wat betreft 

alcoholische geweldpleging
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	 De	 komende	 weken	 worden	 wij	 weer	 overspoeld	 met	
reclame.	De	maand	december	was	van	oudsher	de	maand	
van	feestvreugde	en	van	bezinning.	Maar	hij	is	tegenwoor-
dig	 ook	 de	 maand	 waarin	 de	 consumentenbestedingen	
een	top	bereiken.	Dus	proberen	middenstand	en	grootwin-
kelbedrijven,	van	poelier	 tot	 juwelier,	van	speelgoedzaak	
tot	 drankzaak	 een	 graantje	 mee	 te	 pikken	 van	 de	 extra	
bestedingen	 in	 het	 kader	 van	 Sinterklaas,	 Kerstmis	 en	
Oudjaar.	
	 Reclame	probeert	mensen	te	bewegen	tot	het	doen	van	
aankopen	die	zij	oorspronkelijk	niet	van	plan	waren,	pro-
beert	koopdrang	op	te	wekken.	Het	publiek	wordt	daartoe	
bestookt met een geraffineerd mengsel van zakelijke 
en	 gevoelsmatige	 argumenten.	 Zo	 probeert	 de	 reclame	
mensen	te	overtuigen	dat	juist	het	geadverteerde	product	
het	meest	zal	bijdragen	aan	de	sfeer	en	de	feestvreugde.	
Daarmee	 trekt	 de	 reclame	 de	 vreugde	 in	 de	 materiële	
sfeer.		
	 De	alcoholbranche	 laat	zich	daarbij	niet	onbetuigd.	De	
laatste	anderhalve	maand	van	het	jaar	is	het	alcoholgehalte	
van	 de	 reclame	 duidelijk	 verhoogd.	 De	 alcoholreclame	
tracht	 het	 publiek	 te	 doen	 geloven	 dat	 alcohol	 de	 feest-
vreugde	zal	verhogen.	Ja	dat	die	feestvreugde	niet	compleet	
is	zonder	de	betreffende	drank.	Alcoholreclame	behoort	tot	
de	top	wat	betreft	het	verkopen	van	illusies.	

	 	De	alcoholreclame	toont	ons	een	samengaan	van	alco-
holgebruik	en	de	aanwezigheid	van	een	feestelijke	sfeer.	
Daardoor	wekt	zij	de	illusie	dat	die	twee	onverbrekelijk	met	
elkaar	verbonden	zijn.	Dat	kan	mensen	die	zich	helemaal	
niet	feestelijk	voelen	in	de	verleiding	brengen	om	te	probe-
ren	kunstmatig	feestvreugde	op	te	wekken	met	behulp	van	
een	drankje.
	 In	eerste	 instantie	 lijkt	een	dergelijke	poging	te	slagen.	
Want	alcohol	werkt	verdovend.	Gevoelens	van	pijn	en	ver-
driet	worden	ook	verdoofd.	Daardoor	voelt	men	zich	wat	
beter.	Maar	het	blijft	sukkelen.	Op	de	achtergrond	blijven	
pijn	en	verdriet	aanwezig,	en	als	de	alcohol	is	uitgewerkt	
komen	zij	weer	in	volle	omvang	terug.
 Echt diepe, intense vreugde kan nooit uit de fles komen. 
Alcohol	blijft	een	vluchtmiddel	of	troostmiddel	dat	aan	de	
werkelijke	 situatie	 niets	 verandert.	 Wie	 alcohol	 daarvoor	
gaat	gebruiken,	loopt	een	verhoogd	risico	om	verslaafd	te	
raken.	
	 Alcohol	kan	wel	feestvreugde	vernietigen.	De	wijnreclame	
spreekt	graag	over	een	”goed	glas	wijn”.	Maar	er	bestaat	
ook	een	”slecht	glas	wijn”.	De	wijn	daarin	komt	uit	dezelfde	
fles als die van het goede glas. Voor andere dranken geldt 
iets	soortgelijks.	Die	slechte	drank	is	de	oorzaak	van	ten-
minste	éénderde	van	alle	huiselijk	geweld.	

	 De	eindejaars	feestdagen	zijn	ook	een	tijd	van	bezinning.	
Wij	kijken	terug	op	het	voorbije	jaar	en	maken	de	balans	op.	
Wij	kijken	vooruit	naar	het	nieuwe	jaar	en	maken	plannen	
daarvoor.	Dat	vraagt	om	een	heldere	geest.	Alcohol	echter	
ontneemt	de	scherpte	aan	het	waarnemingsvermogen,	en	
verzwakt	het	vermogen	tot	logisch	redeneren.	Alcohol	en	
bezinning	gaan	daarom	niet	samen.	
	 De	Nederlandse	cultuur	is	verregaand	veralcoholiseerd.	
Voor de eindejaars feestdagen geldt dat in versterkte mate. 
Het	is	hoog	tijd	dat	Nederland	daar	eens	kritisch	over	gaat	
nadenken.	

dr.ir.	D.Korf

FEESTVREUGDE  
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 Vanuit medisch en psychologisch 
gezichtspunt	 zijn	 een	 aantal	 kenmer-
ken voor verslaving te definiëren. In de 
eerste	 plaats	 is	 er	 een	 buitengewoon	
sterk	 verlangen	 naar	 het	 verslavende	
middel	:	de	zucht.	In	de	tweede	plaats	
treden	 onthoudingsverschijnselen	 op	
wanneer	niet	op	tijd	aan	de	zucht	wordt	
toegegeven.	In	de	derde	plaats	gaat	de	
zucht	 een	 centrale	 plaats	 innemen	 in	
het	denken	en	doen	van	de	gebruiker.	
En	 tenslotte	 :	 vaak	 (maar	 niet	 altijd)	
treedt	gewenning	op	waardoor	geleide-
lijk	steeds	meer	van	het	middel	nodig	
is.	
	 Onthoudingsverschijnselen	 kunnen	
aanvankelijk	 soms	 licht	 zijn,	 bijvoor-
beeld	een	gevoel	van	onbehagen,	van	
niet	lekker	in	je	vel	zitten.	Als	er	sprake	
is	van	een	zich	ontwikkelende	versla-
ving,	 worden	 zij	 geleidelijk	 zwaarder.	
Het	 komt	 dan	 tot	 verschijnselen	 als	
trillen,	 slapeloosheid,	 zenuwachtig-
heid,	 angsten	 	 en	 depressiviteit.	 In	
enkele	 gevallen	 leiden	 zij	 tot	 waan-
voorstellingen	of	onmacht.	Zelfs	 lichte	
onthoudingsverschijnselen	 kunnen	
soms	al	verstorend	werken	op	iemands	
arbeidsprestatie.
	 Doordat	de	zucht	een	centrale	plaats	
in	iemands	leven	gaat	innemen,	blijft	er	
minder	tijd	en	energie	over	voor	sociale	
contacten	 of	 voor	 hobbies.	 Naarmate	

GEWOONTE  OF  VERSLAVING  ? 

	 Mensen kunnen soms zo vastroesten in hun gewoonten, dat een buiten-
staander geneigd is om die mensen als verslaafd te beschouwen. Waar ligt 
de grens tussen een vastgeroeste gewoonte en verslaving ? 

een	 verslaving	 zich	 ontwikkelt	 gaan	
vriendschappen	 geleidelijk	 verloren.	
De	 gebruiker	 plaatst	 zichzelf	 steeds	
meer	 buiten	 de	 werkelijkheid,	 gaat	 in	
een	 fantasiewereld	 leven.	 Uiteindelijk	
kunnen	huwelijk,	gezin	en	baan	verlo-
ren	gaan.

	 Toepassen	van	bovenstaande	crite-
ria	 maakt	 duidelijk	 dat	 de	 zucht	 naar	
drop	of	chocola	medisch	gezien	geen	
verslaving	is.	Er	is	wel	een	zucht,	maar	
die	 wordt	 nooit	 zo	 allesbeheersend	
als	 bij	 een	 verslaving.	 Alcohol,	 tabak	
en	cannabis	kunnen	wel	tot	een	echte	
verslaving	leiden.	Niet	iedere	gebruiker	
raakt	 echter	 verslaafd.	 Hoogstwaar-
schijnlijk	 spelen	 hierbij	 zowel	 erfelijke	
aanleg	 als	 opvoeding	 en	 omstandig-
heden	een	rol.	 Iemand	uit	een	erfelijk	
belaste	familie	kan	geheel	vrij	van	alco-
holisme	blijven,	en	anderzijds	kunnen	
bijzondere	 omstandigheden	 iemand	
zonder	 erfelijke	 aanleg	 aan	 de	 drank	
brengen.

	 De	 berekening	 van	 de	 kosten	 van	
levensonderhoud	 bepaalt	 de	 hoogte	
van	 de	 uitkeringen	 voor	 langdurig	
werklozen	 en	 mensen	 in	 de	 bijstand.	
Volgens de minister behoren alcohol 
en	 tabak,	 zijnde	 genotmiddelen,	 niet	
tot	de	basisbehoeften	van	de	mens.	
	 Het	 voornemen	 van	 de	 minister	
leidde	 onmiddellijk	 tot	 heftige	 discus-
sies.	De	socialistische	SPD	stelde	dat	
ook	werklozen	en	mensen	in	de	bijstand	
recht	hebben	op	een	sigaretje	en	een	
biertje	 op	 zijn	 tijd.	 Een	 wat	 demago-
gische	 formulering,	 want	 niemand	 wil	
hen	het	recht	ontnemen	om	te	roken	en	
te	drinken.	De	minister	wil	 hen	alleen	
maar	geen	geld	ervoor	meer	verstrek-
ken.	Roken	en	drinken	op	kosten	van	
de	belastingbetaler	gaat	haar	 in	deze	
tijd	van	bezuinigingen	te	ver.	
	 Opvallend	 dat	 het	 argument	 van	
de	 volksgezondheid	 bij	 de	 discussie	
buiten beeld bleef. Van de zijde van 
de	 SPD	 begrijpelijk.	 Anders	 was	 die	
partij	die	altijd	op	de	bres	staat	voor	de	
volksgezondheid,	nu	 ineens	met	zich-
zelf	 in	 tegenspraak	 gekomen.	 Maar	
ook	de	minister	zweeg	over	het	effect	
op	de	volksgezondheid.

Duitsland  wil  alcohol  en  tabak  
schrappen  uit  berekening  uitkeringen
	 Alcohol en tabak dienen geschrapt te worden uit de berekening van de 
kosten van levensonderhoud. Aldus de Duitse minister van sociale zaken 
Ursula von der Leyen (CDU). 

	 Tot	 nu	 toe	 krijgen	 mensen	 met	
een uitkering nog € 7,52 per maand 
voor alcohol en € 11,58 voor tabak. 
Volgens de SPD is dat een minimaal 
bedrag	 voor	 een	 land	 met	 de	 op	 één	
na	hoogste	bierconsumptie	ter	wereld.	
Die	 partij	 gaat	 blijkbaar	 uit	 van	 het	
oude	 Romeinse	 gezegde	 :	 geef	 het	
volk	 brood	 en	 spelen,	 dan	 houdt	 het	
zich	kalm.

	 Accountantsfirma PriceWaterhou-
seCoopers (PWC) heeft de kosten 
voor de samenleving van alcohol 
en tabak berekend. bij beide was 
de balans zwaar negatief. Enkele 
jaren geleden berekende KPMG ook 
al eens dat alcohol de samenleving 
meer kost dan hij oplevert.

	 Het	 huidige	 hoge	 alcoholgebruik	 in	
ons	 land,	 kost	 de	 samenleving	 meer	
dan	twee	miljard	euro.	Die	kosten	zijn	
gespreid	 over	 bijna	 alle	 sectoren	 van	
de	 samenleving.	 Zo	 wordt	 alleen	 al	
144	 miljoen	 euro	 per	 jaar	 via	 politie	
en	 justitie	 uitgegeven	 als	 gevolg	 van	
alcoholgerelateerde	misdaad	en	onge-
lukken.	 De	 ongelukken	 veroorzaken	
ook	 vele	 miljoenen	 aan	 kosten	 voor	
wegbeheerders	 en	 verzekeringsmaat-
schappijen	voor	herstel	en	vervanging.
	 Daarnaast	zijn	bijvoorbeeld	de	zorg-
kosten	voor	forse	drinkers	op	jaarbasis	
gemiddeld	10	procent	hoger	dan	voor	
matige	 drinkers	 en	 niet-drinkers.	 Ook	
hebben	forse	drinkers	op	hun	werk	een	
lagere	productiviteit.	
	 Ons	 land	 telt	 ongeveer	 1,3	 miljoen	
inwoners	 die	 tot	 de	 forse	 drinkers	
gerekend	 moeten	 worden,	 en	 bijna	
vier	miljoen	rokers.	Alles	bij	elkaar	kost	
volgens	PWC	alcohol	de	samenleving	
gemiddeld	�,6	miljard	euro	per	jaar,	en	
tabak	�,4	miljard.
	 PWC	 heeft	 ook	 berekend	 wat	 het	
financieel effect (opbrengst minus 
kosten)	van	een	aantal	preventiemaat-
regelen	zou	kunnen	zijn.	Daartoe	heeft	
men	 een	 interventiepakket	 gekozen	
bestaande	uit	een	verbod	op	adverte-
ren,	het	beperken	van	de	 toegang	 tot	
alcohol	voor	jongeren,	het	voeren	van	
een	 actief	 beleid	 in	 de	 zorg	 richting	
alcoholisten	 en	 het	 verhogen	 van	 de	
accijnzen.	Afhankelijk	van	de	zwaarte	
van	de	maatregelen,	zijn	verschillende	
scenario’s	 doorgerekend.	 Een	 lichte	
inzet	 van	 de	 maatregelen	 leverde	 in	
het	meest	pessimistische	scenario	nog	
een	rendement	van	60	procent.
	 Een	 zwaardere	 inzet,	 waarbij	 de	
alcoholaccijns	 met	 een	 kwart	 werd	
verhoogd,	 leverde	 in	 het	 meest	 opti-
mistische	scenario	een	rendement	van	
maar	 liefst	 �80	 procent.	 De	 bewering	
dat	 het	 alcoholmatigingsbeleid	 alleen	
maar	 geld	 kost,	 is	 hiermee	 naar	 de	
prullenmand	 verwezen.	 De	 overheid	
moet	 alleen	 overstappen	 van	 voor-
lichtingscampagnes	 naar	 concrete	
maatregelen.

Kosten van alcohol voor samen-
leving groter dan die van tabak

ALCOHOL  KOST   SAMEN-
LEVING  2,6  MILJARD

Feestvreugde ontstaat 

door wisselwerking 

tussen mensen, niet 

tussen mens en fles
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	 Het	 nieuwe	 onderzoek	 naar	 door-
schenken	 is	 uitgevoerd	 in	 café’s	 en	
disco’s	 waar	 veel	 jongeren	 komen	 in	
de	 regio	 Zuid-Holland	 Zuid	 (ruwweg	
het	 gebied	 tussen	 Oud-Beijerland	 en	
Leerdam,	met	Dordrecht	als	centrum).	
Opdrachtgever	 voor	 het	 onderzoek	
was	 het	 regionale	 alcoholpreventie-
project ”Verzuip jij je toekomst ? ”. Het 
onderzoek	werd	verricht	door	Universi-
teit	Twente	en	Stap.	
	 Twee	professionele	acteurs		bezoch-
ten	�9	horecagelegenheden.	Zij	deden	
het	 vóórkomen	 dat	 zij	 dronken	 waren	
en	 bestelden	 een	 drankje.	 Slechts	 bij	
vijf	 van	 de	 bezochte	 gelegenheden	
kregen	zij	geen	drank.	Dat	betrof	drie	
café’s	in	Dordrecht,	één	in	de	gemeente	
Binnenmaas	 en	 één	 in	 de	 gemeente	
Hardinxveld-Giessendam.	 De	 overige	
�4	verstrekten	zonder	blikken	of	blozen	
drank	aan	de	acteurs,	die	een	geloof-
waardige	dronken	indruk	maakten.
	 In	 het	 kader	 van	 het	 onderzoek	
hebben	 de	 acteurs	 en	 de	 anonieme	
onderzoeker	 uitspraken	 en	 gedragin-
gen	 van	 het	 barpersoneel	 genoteerd.	
Daaruit	 krijgt	 men	 de	 stellige	 indruk	
dat	men	dronken	klanten	een	normaal	
verschijnsel vindt. Vaak wordt er in het 
geheel	 geen	 aandacht	 aan	 besteed,	
wordt	er	lacherig	over	gedaan	of	vindt	
het	barpersoneel	dronken	klanten	 irri-
tant.	
	 Omdat	de	 in	het	project	samenwer-
kende	 gemeenten	 vooral	 bezorgd	
zijn	 over	 de	 alcoholconsumptie	 door	
jongeren,	zijn	voor	het	onderzoek	gele-
genheden	bezocht	waar	veel	jongeren	
komen.	 Eerder	 was	 uit	 een	 landelijk	
onderzoek	gebleken	dat	van	de	jonge-
ren	 die	 met	 een	 alcoholvergiftiging	 in	
een	 ziekenhuis	 worden	 opgenomen,	
18	 procent	 direct	 uit	 een	 horecagele-
genheid	komt.
 Het project ”Verzuip jij je toekomst  ? ” 
heeft	er	een	taak	bij	gekregen	:	tegen-

Doorschenken aan dronken bezoekers

CAFÉ’S  WETEN  VAN  GEEN  OPHOUDEN		
	 De beroepsmatige verstrekking van drank aan personen die reeds kenbaar 
onder de invloed zijn, is sinds jaar en dag verboden. Enkele jaren geleden 
bleek die praktijk echter nog veelvuldig voor te komen. Een recent beperkt 
onderzoek laat zien dat de horeca zijn leven nog niet gebeterd heeft.  

gaan	 van	 het	 doorschenken.	 De	
gemeenten	 gaan	 hierover	 in	 overleg	
met	de	plaatselijke	horeca,	de	project-
leiding	heeft	er	afspraken	over	gemaakt	
met de VWA.

ALCOHOL  VERSTERKT  ALLERGIEËN 
	 Personen die allergisch reageren op bepaalde stoffen moeten ook 
voorzichtig zijn met alcoholhoudende drank. Alcohol kan allergische 
klachten verergeren. Aldus woordvoerster Sonja Lämmel van de Duitse 
Allergie- en Astmabond. 

	 Alcohol	verwijdt	de	perifere	(dicht	onder	de	huid	liggende)	bloedvaten.	De	
huid	raakt	beter	doorbloed,	wat	bijvoorbeeld	zichtbaar	wordt	door	het	roder	
worden	van	de	wangen.	Die	betere	doorbloeding	treedt	ook	op	in	het	weefsel	
onder	de	 slijmvliezen.	Daardoor	neemt	de	doorlatendheid	 van	de	slijmvlie-
zen	toe.	Dat	leidt	er	toe	dat	stoffen	die	een	allergische	reactie	veroorzaken,	
gemakkelijker	 in	het	bloed	worden	opgenomen.	Dit	principe	geldt	 voor	alle	
alcoholhoudende	dranken.	
	 Daarnaast	bevatten	sommige	alcoholhoudende	dranken	histaminen.	Deze	
kunnen	op	zichzelf	aanleiding	geven	tot	een	allergische	reactie,	maar	ook	de	
allergische reactie tegen een andere stof versterken. Vooral sommige rode 
wijnen	kunnen	veel	histaminen	bevatten,	evenals	enkele	speciale	biersoor-
ten.

  Vanouds is bekend dat forse drin-
kers	 een	 verhoogd	 risico	 op	 een	
herseninfarct	 lopen.	Bij	matig	alcohol-
gebruik	(max.	10	glazen	gespreid	over	
de	 week)	 is	 een	 dergelijke	 verhoging	
niet	zichtbaar.	Sommige	onderzoekers	
beweren	zelfs	dat	bij	ongeveer	1	glas	
per	 dag	 een	 kleine	 verlaging	 van	 het	
risico	optreedt.
	 Onderzoekers	 van	 een	 aantal	
medische centra in de V.S. hebben 
onlangs	 onder	 leiding	 van	 dr.	 Mittle-
man	het	korte-termijn	effect	van	matig	
alcoholgebruik	 nagegaan.	 Zij	 hielden	
vraaggesprekken	 met	 390	 personen	
die	enkele	dagen	tevoren	een	hersen-

Eerste  uur  na  alcoholgebruik 
risico  herseninfarct verhoogd  
 Kort na het gebruik van een matige hoeveelheid alcohol, treedt een ver-
groting op van de kans op een herseninfarct. Aldus de uitkomst van een 
Amerikaans onderzoek onder leiding van dr. M.A. Mittleman van de Harvard 
Medical School.

infarct	 hadden	 gehad.	 Door	 de	 korte	
termijn	 waarop	 de	 vraaggesprekken	
na	 het	 infarct	 plaatsvonden,	 konden	
alleen	 de	 minder	 ernstige	 gevallen	
onderzocht	worden.	Die	bestonden	uit	
�09	mannen	en	181	vrouwen.	
	 Onder	 de	 patiënten	 waren	 verhou-
dingsgewijs	veel	personen	die	kort	voor	
hun	 infarct	 alcohol	 hadden	 gedron-
ken.	Meestal	één	of	twee	glazen.	Eén	
persoon	 had	 meer	 dan	 twee	 glazen	
gedronken.	Uit	de	gegevens	bereken-
den	 Mittleman	 en	 collega’s	 dat	 in	 het	
eerste	uur	na	het	drinken	van	alcohol	
de	 kans	 op	 een	 infarct	 �,3	 maal	 zo	
hoog	is	als	zonder	alcohol.	Gedurende	
het	 tweede	 uur	 was	 de	 kans	 nog	 1,6	
maal	zo	hoog.
	 Merkwaardigerwijs	bleek		�4	uur	na	
alcoholgebruik	de	kans	op	een	 infarct	
30	 procent	 verlaagd	 te	 zijn.	 Blijkbaar	
vervroegt	alcohol	het	optreden	van	een	
infarct	 bij	 personen	 waar	 de	 dreiging	
ervan	 reeds	groot	was.	Dat	 resulteert	
in	een	vergroot	aantal	infarcten	kort	na	
het	alcoholgebruik	en	een	verminderd	
aantal	 de	 komende	 dagen.	 Dit	 zou	
een	deel	van	de	verklaring	kunnen	zijn	
voor	 de	 door	 sommige	 onderzoekers	
geconstateerde	 vermindering	 van	 het	
risico	 bij	 zeer	 matig	 alcoholgebruik.	
Daarnaast	 speelt	 de	 door	 alcohol	
veroorzaakte	verandering	van	de	vetsa-
menstelling	in	het	bloed	een	(gunstige)	
rol.	De	auteurs	komen	tot	de	conclusie	
dat	 voor	wat	betreft	 het	 risico	op	een	
herseninfarct,	 matig	 alcoholgebruik	
noch	aangeraden,	noch	afgeraden	kan	
worden

Alcohol  in  de  koffie  ? 
 De bekende Amerikaanse koffieke-
ten	Starbucks	verbreedt	zijn	werkveld.	
Naast koffie en bijbehorende snacks, 
gaat	het	bedrijf	nu	ook	alcohol	verko-
pen.		

 Onderzoek door de koffieketen heeft 
uitgewezen	 dat	 70%	 van	 de	 Ameri-
kaanse	 klanten	 Starbucks	 bezoeken	
vóór	14.00	uur.	Om	ook	in	de	middag	
en	 avond	 klanten	 te	 kunnen	 trekken	
gaat	 de	 keten	 ook	 alcoholhoudende	
dranken	verkopen.	
	 Een	 deel	 van	 de	 verkooppunten	
bestaat	 nu	 uit	 kiosken	 en	 snackbar-
achtige	 etablissementen.	 Die	 zullen	
voor	 een	 deel	 niet	 voor	 een	 drank-
vergunning	 in	 aanmerking	 komen.	
Daarom	gaat	de	keten	ook	een	aantal	
nieuwe	café’s	openen	om	het	verbrede	
assortiment	 aan	 de	 man	 te	 brengen.	
In	 Seattle	 is	 inmiddels	 het	 eerste	
café	 geopend	 waar	 ook	 bier	 en	 wijn	
geserveerd	 worden	 (plus	 de	 daarbij	
behorende	snacks).	
 Hoe lang blijft de koffie nog alcohol-
vrij ? 
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En dit...
	 .	 .	 .	 .	 was	 een	 snel	 verlies	 van	 het	
rijbewijs.	 Het	 gebeurde	 in	 Gorinchem	
en	 betrof	 een	 �0-jarige	 beginnende	
automobilist	uit	Culemborg.	
	 Agenten	 hielden	 de	 man	 aan	 voor	
een	 routinecontrole.	 Daarbij	 roken	 zij	
alcohol.	 Dus	 werd	 de	 man	 meegeno-
men naar het bureau. Bij de officiële 
blaastest	 blies	 de	 man	 1,1	 promille.	
Ruim	 vijf	 keer	 het	 maximum	 voor	
beginnende	automobilisten.
	 Zijn	 rijbewijs,	 dat	 hij	 pas	 enkele	
weken	 bezat,	 werd	 ingevorderd.	 De	
rechter	 zal	 beslissen	 of	 hij	 het	 terug-
krijgt			.		.		.		.		.	
	

*   *   *
	 .	 .	 .	 .	was	weer	eens	een	geval	van	
alcoholisch	 vandalisme.Het	 gebeurde	
in	 Culemborg	 en	 betrof	 een	 drietal	
mannen	uit	Utrecht	 van	19,	�4	en	�5	
jaar	oud.	
	 Het	 drietal	 was	 in	 Culemborg	 gaan	
stappen,	 en	 had	 daarbij	 veel	 te	 veel	
alcohol	 gedronken.	 Onderweg	 naar	

het	 station	 pleegden	 zij	 vernielingen.	
Buurtbewoners	 belden	 de	 politie	 en	
hielden	 één	 van	 de	 daders	 vast.	 Die	
arresteerde	de	man,	en	vond	de	andere	
twee	op	het	station.
	 Alledrie	 kregen	 de	 mannen	 een	
proces-verbaal	 wegens	 openbare	
dronkenschap	 en	 wegens	 vernie-
ling			.		.		.		.		.	

*   *   *
	 .	 .	 .	 .	 gaf	 weer	 eens	 aan	 dat	 rijden	
onder	 de	 invloed	 van	 alcohol	 nog	
steeds	regelmatig	voorkomt.
	 Het	 betrof	 plaatselijke	 alcoholcon-
troles	 op	 uitvalswegen	 en	 provinciale	
wegen	in	de	Betuwe.	In	de	loop	van	de	
avond	(tot	0�.00	uur)	vonden	7�1	con-
troles	plaats.	Tien	bestuurders	moesten	
na voorcontrole een officiële blaastest 
ondergaan.	 Drie	 van	 hen	 kwamen	
er	 met	 een	 waarschuwing	 vanaf,	 zij	
bleven	net	beneden	de	grens	van	0,5	
promille	 (��0	 ug).	 Zeven	 kregen	 een	
rijverbod.
	 Eén	op	elke	honderd	automobilisten	
een	gevaar	op	de	weg.	Hoeveel	tegen-
liggers	komt	iemand	bij	een	gemiddeld	
ritje tegen ?  .  .  .  .  

*   *   *
	 .	.	.	.	was	een	geval	van	verregaande	
domheid	door	alcoholgebruik.

	 Een	dronken	automobilist	uit	Schie-
dam	 werd	 in	 Rotterdam	 betrapt.	 Hij	
moest	 mee	 naar	 het	 bureau.	 Een	
tweede	 agent	 reed	 de	 auto	 van	 de	
man	 eveneens	 naar	 het	 bureau.	 De	
Schiedammer	 blies	 ruim	 1,3	 promille,	
waarop	 hij	 zijn	 rijbewijs	 moest	 inleve-
ren.
	 Het	 verlies	 van	 zijn	 rijbewijs	 weer-
hield	hem	er	niet	van	onmiddellijk	weer	
in	zijn	auto	te	stappen.	Die	stond	naast	
het	bureau.	Dat	was	natuurlijk	niet	de	
handigste	 plek	 om	 in	 te	 stappen.	 De	
politie	zag	het	gebeuren	en	arresteerde	
de	man.	Een	nachtje	 bureau	was	het	
resultaat			.		.		.		.		.	

*   *   * 
	 .	.	.	.	was	een	moeder	die	haar	ver-
antwoordelijkheid	niet	kende.	
	 Een	automobiliste	uit	Haarlem	werd	
in	 Heemstede	 aangehouden	 wegens	
haar	rijgedrag.	Zij	bleek	zoveel	gedron-
ken	te	hebben	dat	zij	niet	meer	op	haar	
benen	 kon	 staan.	 En	 wat	 nog	 erger	
was,	zij	bleek	haar	6-jarige	zoontje	bij	
zich	in	de	auto	te	hebben.	
	 De	vrouw	bleek	bijna	zes	keer	zoveel	
alcohol	 in	 haar	 bloed	 te	 hebben	 als	
wettelijk	 is	toegestaan.	Zij	moest	haar	
rijbewijs	 inleveren.	 Moeder	 en	 kind	
werden	later	door	familieleden	van	het	
politiebureau	opgehaald			.		.		.		.		.	

 Een vijftienjarige (!) jongen raakte 
door zwaar alcoholgebruik op straat 
buiten bewustzijn. Zijn stapvrienden 
lieten hem liggen. buurtbewoners 
redden vermoedelijk zijn leven door 
een ambulance te bellen.	

	 Een	 groepje	 ”vrienden”	 was	 een	
avondje	gaan	stappen.	Een	vijftienjarig	
lid	 van	 het	 gezelschap,	 afkomstig	 uit	
Purmerend,	 dronk	 zich	 volledig	 lam.	
Blijkbaar	 lapten	 de	 bezochte	 horeca-
gelegenheden	 de	 leeftijdsgrens	 aan	
hun	laars.
	 Op	het	Rolderspad	in	De	Rijp	raakte	
de	jongen	buiten	bewustzijn.	Zijn	vrien-
den	 lieten	 hem	 daar	 achter.	 Blijkbaar	
was	de	vriendschap	niet	erg	hecht.	
Buurtbewoners	zagen	de	jongen	liggen	
en	waarschuwden	een	ambulance.	Die	
vervoerde	 het	 slachtoffer	 met	 spoed	
naar	het	Medisch	Centrum	in	Alkmaar.	
 Volgens de krantenberichten kreeg 
de	 jongen	 later	alsnog	een	bekeuring	
wegens	openbare	dronkenschap.	Over	
de	schenkers	van	de	drank	in	de	kran-
tenberichten	geen	woord.	
	 Onze	 voorouders	 wisten	 het	 zo’n	
vierhonderd	 jaar	 geleden	 al,	 getuige	
het	spreekwoord	:	”de	vriendschap	die	
de	drank	u	bracht,	duurd’	als	de	 roes	
slechts	 ene	 nacht”.	 In	 onze	 haastige	
tijd	 zouden	 wij	 gezien	 bovenstaande	
geschiedenis	 van	 die	 ”ene	 nacht”	
alleen	een	halve	nacht	willen	maken.

Stapvrienden  zijn  
geen  echte  vrienden 

	 Mannen	die	aangaven	de	afgelopen	
maand	 cannabis	 gebruikt	 te	 hebben,	
hadden meer psychische klachten en 
voelden	zich	geestelijk	minder	gezond	
dan	de	niet-gebruikers.
	 Zo	had	bijna	�0	procent	van	de	man-
nelijke cannabisgebruikers psychische 
klachten,	 tegenover	 bijna	 10	 procent	
van	 hen	 die	 geen	 cannabis	 gebruik-
ten.	
	 Bij	de	vrouwen	was	de	situatie	geheel	
vergelijkbaar.	Ruim	�8	procent	van	de	

CANNAbISGEbRUIKERS  GEESTE-
LIJK  MINDER  GEZOND 
 Onder cannabisgebruikers is het percentage dat een minder goede gees-
telijke gezondheid vertoont twee keer zo groot als onder de niet-gebruikers. 
Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

gebruiksters had psychische klachten 
of	voelde	zich	niet	gezond,	 tegenover	
14	procent	van	de	niet-gebruiksters.
	 De	 meest	 voorkomende	 klach-
ten	 waren	 nervositeit,	 depressiviteit,	
zich	 opgejaagd	 voelen,	 zich	 onge-
lukkig	 voelen	 en	 dergelijke.	 De	
lichamelijke	gezondheid	van	de	gebrui-
kers	 verschilde	 niet	 van	 die	 van	 de	
niet-gebruikers.	 De	 klachten	 kunnen	
zowel	een	gevolg	zijn	van	cannabisge-
bruik,	als	de	aanleiding	tot	het	gebruik.	
Volgens deskundigen komen beide 
situaties	voor.
	 Bovenstaande	 gegevens	 hebben	
betrekking	op	personen	van	15–65	jaar	
in	de	periode	�007–�009.	Bij	ditzelfde	
onderzoek	gaf	 iets	meer	dan	6%	van	
de	 mannen	 te	 kennen	 de	 afgelopen	
maand	 cannabis	 gebruikt	 te	 hebben.	
Onder	de	vrouwen	 lag	het	aantal	 iets	
beneden	de	�	procent.	Gemiddeld	over	
de	 gehele	 bevolking	 iets	 meer	 dan	
4	procent	gebruikers.	
	 Ruim	40	procent	van	de	gebruiksters	
en	 bijna	 30	 procent	 van	 de	 gebrui-
kers	gaf	aan	minder	dan	één	keer	per	
week te gebruiken. Van (bijna) dage-
lijks	gebruik	was	sprake	bij	�6	procent	
van	 de	 mannelijke	 gebruikers	 en	 bij	
�0	 procent	 van	 de	 vrouwelijke.	 Naar	
leeftijd	 lag	 het	 hoogste	 percentage	
gebruikers	zowel	bij	de	mannen	als	bij	
de	vrouwen	in	de	leeftijdsklasse	van	�0	
tot	en	met	�4	jaar.		
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		 Het	ochtendprogramma	omvatte	vier	
lezingen.	 De	 eerste	 werd	 gehouden	
door	 prof.dr.	 M.B.	 Katan,	 hoogleraar	
voedingsleer aan de Vrije Universiteit 
te	Amsterdam.	Hij	zette	uiteen	hoe	de	
alcoholindustrie	 te	 werk	 gaat	 bij	 het	
propageren	 van	 haar	 producten	 :	 uit-
vergroten	 van	 positieve	 effecten	 van	
alcohol	en	bagatelliseren	of	doodzwij-
gen	van	negatieve	effecten.
	 Zo	sponsort	de	industrie	veel	onder-
zoek	naar	de	relatie	tussen	alcohol	en	
hart-	 en	 vaatziekten,	 omdat	 daar	 iets	
positiefs	uit	kan	komen.	Onderzoekers	
op	het	gebied	van	alcohol	en	kanker,	
krijgen	echter	nul	op	het	rekest	als	zij	
steun	vragen.	Op	dat	terrein	valt	geen	
enkel	 positief	 resultaat	 te	 verwach-
ten.	 In	 haar	 zogenaamde	 voorlichting	
handelt	 de	 alcoholindustrie	 net	 zo,	 zij	
voorziet	 de	 media	 van	 geselecteerde	
(eenzijdige)	informatie.	
	 Katan	kwam	tot	de	conclusie	dat	er	
geen	 wetenschappelijk	 bewijs	 is	 voor	
de	 stelling	 dat	 matig	 drinken	 gezond	
zou	 zijn.	 Men	 kan	 er	 genoegen	 aan	
beleven,	maar	het	brengt	onvermijde-
lijk	risico’s	met	zich	mee.	

	 De	 tweede	 ochtendlezing	 werd	
gegeven	door	dr.	N.	Sheron,	hoofd	van	
de	 afdeling	 leverziekten	 aan	 de	 uni-
versiteit	 van	 Southampton.	 Hij	 begon	
met	het	positieve	nieuws	:	sinds	1970	
is	 de	 sterfte	 aan	 levercirrhose	 binnen	
de	toenmalige	leden	van	de	Europese	
Unie	 licht	afgenomen.	Tegenover	een	
sterke	 afname	 in	 Frankrijk	 en	 Italië,	
staat	 echter	 een	 forse	 toename	 (ruim	
5	x)	in	Groot-Brittannië.	Ook	in	Finland	
is levercirrhose flink toegenomen.  

 Levercirrhose is niet specifiek een 
ziekte	 van	 alcoholisten.	 Iemand	 kan	
levercirrhose	 krijgen	 zonder	 ooit	
dronken	 te	 zijn	 geweest,	 en	 je	 kunt	
zwaar	 alcoholist	 zijn	 en	 geen	 lever-
cirrhose	 hebben.	 Patiënten	 met	
levercirrhose	 hebben	 ook	 veel	 vaker	
nog	een	baan	en	een	gezin	dan	alcoho-
listen.	De	karakteristieke	patiënt	is	een	
forse	drinker,	 die	 vaak	 in	de	 loop	der	
jaren	geleidelijk	meer	is	gaan	drinken.	
Als	hij	blijft	drinken	sterft	hij	aan	lever-
cirrhose.	Maar	als	hij	stopt	met	drinken	
vergroot	dat	zijn	kans	om	te	overleven	
aanzienlijk.	

	 De	 derde	 lezing	 kwam	 van	 dr.	 P.	
Latino-Martel,	 research	 directeur	 van	
het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Agricultu-
rele	 Research	 (INRA)	 en	 coördinator	
van het Franse netwerk voor Voeding 
en	Kanker.	Het	onderwerp	”alcohol	en	
kanker”	 staat	al	60	 jaar	 in	de	belang-
stelling.	 Sinds	 1950	 zijn	 er	 zo’n	 7600	
wetenschappelijke	 publicaties	 aan	
gewijd.	 Sinds	 omstreeks	 1980	 staat	
wetenschappelijk	 vast	 dat	 alcohol	
bepaalde	 vormen	 van	 kanker	 veroor-
zaakt.	
 In 2007 stelde de WHO definitief 
vast	 dat	 kanker	 van	 mond,	 keel	 en	

Congres  alcohol  en  gezondheid
 Op 23 september vond in Amsterdam het congres Alcohol en Gezondheid 
plaats. Vooraanstaande deskundigen uit binnen- en buitenland hielden er 
lezingen, deels in het Engels. Organisator van het congres was STAP.

slokdarm	veroorzaakt	kan	worden	door	
alcohol.	 Bij	 mannen	 kan	 daarnaast	
ook	kanker	van	de	endeldarm,	 	en	bij	
vrouwen	 borstkanker	 een	 gevolg	 zijn	
van alcoholgebruik. Van leverkanker is 
het	 wel	 zeer	 waarschijnlijk,	 maar	 nog	
niet	 wetenschappelijk	 bewezen	 dat	
hij	 een	 gevolg	 kan	 zijn	 van	 alcohol-
gebruik.	Stoppen	met	drinken	doet	de	
kans	op	deze	vormen	van	kanker	weer	
afnemen,	maar	het	duurt	10	tot	�0	jaar	
voordat	 het	 risico	 weer	 zo	 laag	 is	 als	
toen	men	nog	niet	dronk.	
	 De	 vierde	 spreker	 van	 de	 ochtend-
sessie	 was	 dr.	 P.	 Anderson,	 sinds	
199�	adviseur	over	zaken	betreffende	
alcohol	 en	 tabak	 voor	 de	 Europese	
Commissie,	 de	 Wereld	 Gezondheids	
Organisatie	 en	 diverse	 landsrege-
ringen.	 Hij	 stelde	 dat	 de	 gemiddelde	
overlijdensleeftijd	 van	 verschillende	
bevolkingsgroepen	 op	 zichzelf	 wei-
nigzeggend	 is.	 Er	 moet	 gecorrigeerd	
worden	voor	het	aantal	 jaren	dat	men	
ziek	of	gehandicapt	voortleeft.	Die	jaren	
tellen	 niet	 voor	 100%	 mee.	 Zo	 komt	
men tot het begrip ”disability adjusted 
life years”. Met behulp daarvan vallen 
interessante	conclusies	te	trekken.
	 Wereldwijd	 is	 alcohol	 de	 derde	 risi-
cofactor	 voor	 slechte	 gezondheid	 en	
voortijdige	 sterfte.	 De	 meeste	 alco-

	 Camerabewaking	 werd	 in	 het	
verleden	vooral	 toegepast	op	bedrijfs-
terreinen.	 Daar	 bleek	 het	 effect	 zeer	
positief	 :	 minder	 inbraken,	 minder	
vandalisme.	 De	 toepassing	 op	 grote	
parkeerterreinen	bracht	daar	eveneens	
een	forse	daling	van	de	kleine	crimina-
liteit.
	 Tal	van	gemeenten	kwamen	hierdoor	
op	 het	 idee	 om	 het	 uitgaansgeweld	
tegen	 te	 gaan	 door	 cameratoezicht.	
Momenteel	 zijn	 er	 95	 gemeenten	 in	
ons	 land	 met	 cameratoezicht.	 Daar-
naast	hebben	36	gemeenten	plannen	
om	hiertoe	over	te	gaan.
	 Inmiddels	 blijkt	 cameratoezicht	 wei-	
nig	tot	niet	effectief	bij	het	voorkómen	
van	uitgaansgeweld.	Zo	 is	 in	 de	Gro-
ningse	binnenstad	het	uitgaansgeweld	
in	 drie	 jaar	 tijd	 ondanks	 de	 camera’s	
toch	 nog	 met	 1�	 procent	 gestegen.	
Ook	 in	 Leeuwarden	 blijken	 de	 came-
ra’s	weinig	effect	te	sorteren.	

	 De	 oorzaak	 van	 het	 teleurstellende	
resultaat	 is	 te	 verklaren.	 Er	 bestaat	
een	groot	verschil	 tussen	”doordachte	
criminaliteit”	 en	 ”impulsieve	 criminali-
teit”.	 De	 eerste	 wordt	 meestal	 van	 te	
voren	gepland.	Daarbij	zoeken	de	cri-
minelen	 bij	 voorkeur	 een	 locatie	 voor	

holsterfte	 vindt	 plaats	 op	 middelbare	
leeftijd.	Alcohol	vergroot	de	negatieve	
gevolgen	van	overgewicht,	en	overge-
wicht	 vergroot	 de	negatieve	gevolgen	
van	 alcohol.	 Met	 uitzondering	 van	
ischemische	 hartziekten,	 valt	 er	 voor	
alcoholgebruik	geen	veilige	ondergrens	
aan	te	geven	waarbeneden	geen	ver-
groting	van	het	risico,	of	mogelijk	zelfs	
een	 positief	 effect	 optreedt.	 Stoppen	
met	drinken	levert	in	de	regel	snel	een	
positief	 effect	 voor	 de	 gezondheid,	
kanker	vormt	hierop	echter	een	uitzon-
dering.

	 ’s	Middags	moesten	de	deelnemers	
tot	 aan	 de	 pauze	 een	 keuze	 maken	
uit	 drie	 gelijktijdig	 gehouden	 sessies.	
Deze	 handelden	 respectievelijk	 over	
alcohol	en	hersenen,	alcohol	en	hart	en	
alcohol	in	het	ziekenhuis.	Na	de	thee-
pauze	 waren	 er	 nog	 twee	 gelijktijdige	
sessies,	 respectievelijk	 over	 alcohol	
en	 kanker	 en	 over	 alcoholrisico’s	 en	
alcoholvoorlichting.	 Uw	 recensent	
heeft	uiteraard	slechts	twee	van	de	vijf	
sessies	 kunnen	 bijwonen.	 Ook	 hierbij	
werden	 weer	 diverse	 nieuwe	 details	
gepresenteerd.	
	 Met	het	organiseren	van	het	congres,	
heeft	STAP	iedereen	in	Nederland	die	
zich	 bezig	 houdt	 met	 alcoholbeleid	 of	
verslavingspreventie	 de	 gelegenheid	
geboden	om	de	laatste	stand	van	zaken	
te	vernemen	uit	de	mond	van	gerenom-
meerde	onderzoekers.	Hopelijk	zal	dat	
het	 verzet	 tegen	de	halve	waarheden	
van	de	alcoholbranche	versterken.

Dingeman	Korf														
	 	 	

CAMERATOEZICHT  WERKT  NIET  
TEGEN  UITGAANSGEWELD
 De uitgaansgebieden in veel gemeenten zijn de afgelopen jaren voorzien 
van cameratoezicht. Het uitgaansgeweld blijkt daar echter niet door te ver-
minderen. In sommige steden, bijv. Groningen, is het zelfs toegenomen.

hun	daden	waar	geen	cameratoezicht	
is.	 Impulsieve	 criminaliteit	 treedt	 op	
wanneer	de	dader	”door	het	lint	gaat”.	
Dat	 kan	 overal	 gebeuren,	 zodra	 de	
irritatiedrempel	 van	 de	 dader	 wordt	
overschreden.	
	 Alcohol	 verlaagt	 iemands	 irritatie-
drempel.	 Iemand	die	dronken	 is	heeft	
geen	zelfbeheersing	meer.	Hij	laat	zich	
door	cameratoezicht	niet	weerhouden,	
hij	denkt	niet	meer	”ik	moet	mij	beheer-
sen	 want	 hier	 hangen	 camera’s”.	 Hij	
explodeert	en	slaat	erop	los.

	 Camera’s	werken	dus	niet	 ter	 voor-
kóming	 van	 uitgaansgeweld.	 Wel	 zijn	
zij	nuttig	bij	het	opsporen	van	daders.	
Ook	 daders	 van	 andere	 vormen	 van	
criminaliteit.	Opsporen	van	daders	blijft	
echter	reageren	nadat	het	kwaad	al	is	
geschied.	Om	uitgaansgeweld	te	voor-
kómen	 zal	 Nederland	 moeten	 leren	
anders	om	te	gaan	met	alcohol.
	 Omdat	cameratoezicht	nuttig	is	voor	
het	opsporen	van	daders,	is	de	politie	
er	 veelal	 voorstander	 van.	 Ook	 het	
publiek	is	er	in	overgrote	meerderheid	
mee	tevreden.	Burgers	vinden	het	een	
prettig	 idee	 als	 de	 veiligheid	 bewaakt	
wordt.	 Het	 geeft	 hen	 een	 subjectief	
gevoel	van	veiligheid.
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				De	dag	werd	gehouden	in	de	kantine	
van	 alcoholvrije	 camping	 ’t	 Spoek	 te	
Beekbergen.	Het	programma	zag	er	in	
grote	lijnen	hetzelfde	uit	als	vorig	jaar.	
De	spreker	voor	het	middagprogramma	
was	dit	jaar	mevrouw	Sonja	Basemans	
uit	Deventer.	
 Voorzitter Dingeman Korf opende 
omstreeks	elf	uur	de	bijeenkomst	met	
een	woord	van	welkom.	Net	als	 vorig	
jaar	 hadden	 veel	 begunstigers	 de	
moeite	 genomen	 om	 bericht	 van	 ver-
hindering	te	doen.	De	voorzitter	sprak	
daarvoor	zijn	waardering	uit.	

 Nieuwe structuur komt op gang 
 Volgens de agenda zou de voorzit-
ter	 de	 aanwezigen	 informeren	 over	
het	wel	en	wee	van	Stichting	ANGOB	
gedurende	 het	 jaar	 �009.	 Omdat	 het	
inmiddels	 al	 september	 was,	 nam	 hij	
de	 eerste	 helft	 van	 �010	 mee	 in	 zijn	
beschouwingen.	Eerst	vertelde	hij	kort	
over	de	bestuurlijke	aspecten,	en	ver-
volgens	over	de	inhoudelijke.	
	 In	 �009	 konden	 wij	 twee	 nieuwe	
bestuursleden	welkom	heten	 :	Jo	van	
de	 Loo	 en	 Frans	 Jongejan.	 Beide	
namen	 zitting	 in	 de	 bestuurscommis-
sie	 voor	 de	 camping.	 Als	 bestuurslid	
trad	 af	 Bob	 Levi.	 In	 het	 januarinum-
mer	van	de	GO	werd	aan	zijn	afscheid	
aandacht	 geschonken.	 Bob	 had	
zowel	zitting	 in	de	bestuurscommissie	
voor	 de	 camping,	 als	 in	 die	 voor	 de	
drankbestrijding.	 Daardoor	 resteert	 in	
laatstgenoemde	nu	een	vacature.
	 Inhoudelijk	 werden	 in	 �009	 enkele	
nieuwe	 zaken	 in	 gang	 gezet,	 zowel	
op	de	camping	als	met	betrekking	 tot	
de	 drankbestrijding.	 Daarnaast	 moest	
natuurlijk	 het	 gewone	 werk	 ook	 door-
gaan.	De	plannen	voor	modernisering	
van	het	speeltuintje	op	de	camping,	èn	
de	plannen	voor	een	folder	over	alco-
holvrije	 leefstijl,	 kregen	 in	�009	vorm.	
De definitieve uitvoering vond echter 
pas	in	de	eerste	helft	van	�010	plaats.	

	 Na	 de	 publiciteit	 in	 februari	 �009,	
bereikte	de	ANGOB	nog	maar	weinig	
de	pers.	Meestal	 in	berichtjes	die	een	
sterk	 ingekorte	 versie	 van	 door	 ons	
uitgegeven	 persberichten	 (7	 stuks	 in	
�009)	weergaven.	
	 De	 website	 werd	 in	 �009	 ongeveer	
even	 vaak	 bezocht	 als	 in	 �008.	 	 Op	
de	 site	 zijn	 naast	 algemene	 informa-
tie	 over	 de	 ANGOB,	 in	 het	 hoofdstuk	
”Magazine”	 de	 complete	 exemplaren	
van	 ons	 blad	 van	 de	 afgelopen	 twee	
jaar	te	raadplegen,	en	in	het	hoofdstuk	
Archief	GO	geordend	naar	onderwerp,	
de	belangrijkste	artikelen	sinds	�001.	
	 Tot	slot	meldde	de	voorzitter	dat	de	
ANGOB	was	uitgenodigd	om	aanwezig	
te	zijn	bij	de	heropening	van	de	geres-

Verslag  begunstigersdag  2010  
van  Stichting  ANGOb
	 Zaterdag 11 september jl. hield Stichting ANGOb haar derde begun-
stigersdag. Het was een droge en deels zonnige dag. Mogelijk had de 
voorafgegane regenperiode mensen terughoudend gemaakt, of moesten 
zij  van de ene goede dag gebruik maken om schade te herstellen, want het 
aantal bezoekers lag een dozijn lager dan vorig jaar.

taureerde Van Reesbank op 7 oktober 
in	Hilversum.	

 Overheid laat de problemen 
groeien
 Na de koffiepauze gaf de voorzitter 
een	globaal	overzicht	over	de	ontwik-
keling	van	de	alcoholproblematiek,	het	
beleid	 en	 de	 beleidsvoorstellen	 met	
betrekking	tot	die	problematiek,	en	de	
nieuwste	 ontwikkelingen	 op	 medisch	
en	 biologisch	 terrein	 gedurende	 de	
afgelopen	anderhalf	jaar.			
	 Het	 aantal	 ziekenhuisopnamen	 van	
jongeren	beneden	de	18	jaar	met	alco-
holvergiftiging	nam	 in	�009	met	maar	
liefst	 48%	 toe.	 Die	 toename	 betrof	
vooral	16-	en	17-jarigen,	jongeren	dus	
die	bier	en	wijn	mogen	kopen.	Blijkbaar	
zetten	zij	 het	 op	een	zuipen	zodra	 zij	
alcohol	 mogen	 kopen.	 Een	 duidelijk	
argument	voor	verhoging	van	de	 leef-
tijdsgrens	naar	18	jaar.	
	 In	�009	werd	ook	bekend	dat	de	sterk-
ste	toename	van	de	hulpvraag	wegens	
alcoholproblemen	 plaatsvindt	 in	 de	
leeftijdsklasse	 55-plus.	 Daarnaast	 het	
feit	 dat	alcohol	 veruit	 de	belangrijkste	
oorzaak	van	verlies	van	het	rijbewijs	is.	
In	�010	werd	ontdekt	dat	de	BOB-actie	
zijn	 effect	 begint	 te	 verliezen.	 Bijna	
80%	van	de	Bob’s	bleek	te	drinken.

	 Beleidsmatig	 was	 van	 belang	 dat	
de Belangenvereniging van Verkeers-
slachtoffers en de Vereniging van 
Letselschade-advocaten,	 de	 	 bloed-	
proef	bij	omgekomen	verkeersslachtof-
fers	opnieuw	aan	de	orde	stelden.	Zij	
willen	helderheid	op	dit	punt,	in	plaats	
van	het	huidige	rookgordijn.	
	 Begin	 �009	 kwam	 de	 Nationale	
Denktank	 tot	 de	 conclusie	 dat	 één	
leeftijdsgrens	voor	alle	soorten	alcohol		
bij	 18	 jaar	 de	 voorkeur	 verdient.	 Een	
conclusie	 die	 een	 half	 jaar	 later	 door	
de	 WRR	 ondersteund	 werd.	 Het	 CBL	
bleef	 van	 mening	 dat	 16	 jaar	 oud	
genoeg	is.	Uitsluitend	strenger	toezien	
op	 de	 handhaving	 van	 die	 grens	 zou	
voldoende	 zijn.	 Daarom	 zou	 men	 tot	
�0	jaar	 legitimatie	aan	de	kassa	gaan	
vragen.	Een	half	jaar	later	bleek	echter	
75%	van	de	 jongeren	beneden	de	16	
jaar	nog	alcohol	te	kunnen	kopen.	
 Verheugend was het feit dat het 
”alcoholslot”	 voor	 recidiverende	
drankrijders	 dichterbij	 kwam.	 Een	
teleurstelling	 daarentegen	 het	 feit	 dat	
een	 waarschuwing	 op	 het	 etiket	 door	
een	 meerderheid	 van	 de	 Tweede	
Kamer	werd	afgewezen.	
	 Onderzoek	 naar	 de	 kosteneffectivi-
teit	 van	maatregelen	 ter	 vermindering	
van	 het	 alcoholgebruik,	 leidde	 tot	 de	
conclusie	 dat	 een	 reclameverbod	 het	
meest	 kosteneffectief	 is.	 Iets	 minder	

kosteneffectief	 is	 is	 beperking	 van	 de	
verkrijgbaarheid.	Prijsverhoging	kwam	
pas	op	de	derde	plaats.
	 Op	medisch	 terrein	was	van	belang	
een	publicatie	waarin	werd	aangetoond	
dat	 nadelige	 effecten	 van	 alcoholge-
bruik	na	het	55-ste	 levensjaar	 sterker	
worden.	Na	het	overschrijden	van	die	
grens	 zou	 men	 zijn	 alcoholgebruik	
moeten	 verminderen.	 In	 �010	 ver-
scheen	een	publicatie	die	liet	zien	dat	
zware	 drinkers	 biochemisch	 aantoon-
baar	sneller	oud	worden.
	
	 Voorlichtster van Tactus aan het 
woord 
 Na	 de	 traditiegetrouw	 uitstekend	
verzorgde	 lunch,	 was	 het	 woord	 aan	
mevrouw	Sonja	Basemans	van	Tactus.	
Zij	is	werkzaam	als	voorlichtster	bij	de	
afdeling Preventie en Consultancy 
van	 de	 vestiging	 Deventer.	 Tactus	 is	
ontstaan	door	samenvoeging	van	een	
aantal	 CAD’s	 in	 Gelderland,	 Overijs-
sel	 en	 Flevoland.	 Het	 werkgebied	
strekt	 zich	 daardoor	 uit	 van	 Almere	
tot	 Enschede,	 en	 van	 Steenwijk	 tot	
Zutphen.	
 De	activiteiten	van	Tactus	zijn	opge-
splitst	 over	 vier	 werkeenheden.	 De	
oudste,	 degene	 waarmee	 het	 ooit	 is	
begonnen,	 is	 de	werkeenheid	Behan-
deling	 en	 Begeleiding.	 Daarnaast	 zijn	
er werkeenheden voor Sociale Ver-
slavingszorg,	 voor	 Preventie	 en	 voor	
Verslavings Reclassering.
	 De	schrikbarende	toename	van	alco-
holproblemen	 bij	 jongeren	 gedurende	
de	afgelopen	�5	jaar,	heeft	er	toe	geleid	
dat	 vanuit	 alle	 werkeenheden	 aan-
dacht	is	voor	de	jeugd.	Het	merendeel	
van	de	activiteiten		vindt	plaats	vanuit	
de	 afdeling	 Preventie.	 Deze	 geeft	
o.a.	 voorlichtingslessen	 op	 scholen.	
Daarbij	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	
het	 Trimbos	 programma	 ”de	 gezonde	
school	en	genotmiddelen”.	
	 Dat	programma	wil	jongeren	leren	om	
verstandige	keuzes	te	maken.	Daarbij	
zijn	drie	beslispunten	van	belang	:	weet	
hoe	het	werkt,	weet	wat	je	wilt,	en	weet	
wat je doet. Voor de beslissingen van 
jongeren,	 is	 ook	 de	 mate	 van	 onder-
steuning	 door	 hun	 ouders	 belangrijk.	
Vandaar dat Tactus ook sterk inzet op 
ouderparticipatie.	
	 Spreekster	gaf	vele	voorbeelden	van	
één en ander uit de praktijk. Na afloop 
beantwoordde	 zij	 nog	 diverse	 vragen	
uit	de	zaal.	
	 Met	 nog	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	
werd	deze	geslaagde	begunstigersdag	
besloten.
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Verschijning  G O
 Voor het eerstkomende nummer van 
dit	blad	is	14	januari	�011	gepland	als	
verschijningsdatum.	 Copij	 voor	 dat	
nummer	 i.v.m.	 de	 feestdagen	 graag	
uiterlijk	�1	december	bij	de	redactie.

Nieuwjaarsbijeenkomst
	 Op	zondag	16	januari	houdt	Stichting	
ANGOB	 een	 nieuwjaarsbijeenkomst.	
Deze	 vindt	 plaats	 op	 alcoholvrije	
camping	’t	Spoek	aan	de	Spoekweg	te	
Beekbergen.	
 Vanaf 13.00 uur bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee en een oliebol. 
In	 de	 loop	 van	 de	 middag	 wordt	 nog	
kort	 het	 woord	 gevoerd	 door	 gast-
vrouw/beheerster	 Bea	 Holmer,	 door	
Wil	 Matla	 (voorzitter	 campingbestuur)	
en	door	Dingeman	Korf	(voorzitter	Stg.	
ANGOB).	 Einde	 van	 de	 bijeenkomst	
omstreeks	16.30	uur.

	 In	 ons	 land	 is	 iedere	 deelname	
aan	 het	 verkeer	 terwijl	 men	 onder	 de	
invloed	van	alcohol	verkeert	strafbaar.	
Bij	velen	heeft	abusievelijk	de	mening	
postgevat	 dat	 het	 verbod	 alleen	 geldt	
voor	 snelverkeer	 (=	 gemotoriseerd	
verkeer). Een fietser is echter even-
eens	deelnemer	aan	het	verkeer.	Dus	
is	ook	hij	strafbaar	wanneer	zijn	alco-
holpromillage	boven	de	0,5	ligt.	Hij	kan	
er	 zelfs	 zijn	 rijbewijs	 mee	 in	 gevaar	
brengen.	In	de	ons	omringende	landen	
is fietsen onder de invloed eveneens 
strafbaar.	
	 De	 ”Auto	Club	Europa”	 (ACE)	heeft	
onderzoek	 gedaan	 naar	 alcohol-	 en	
drugsongevallen	 in	 het	 verkeer.	 Alco-
holongevallen	 kwamen	 aanzienlijk	
vaker	voor	dan	drugsongevallen.	Ook	
werden	 de	 ongevallen	 van	 verschil-
lende	categorieën	verkeersdeelnemers	
onderling	 vergeleken.	 De	 conclusie	
uit die vergelijking was dat bij fietsen 
onder	de	invloed	van	alcohol,	de	kans	
op	 een	 ongeval	 aanzienlijk	 groter	 is	
dan	 bij	 autorijden	 onder	 de	 invloed.	

Alcoholaandeel  ongevallen  bij  fiet-
sers  groter  dan  bij  automobilisten
 Het publiek weet dat automobilisten vaak op alcoholgebruik gecontro-
leerd worden. Om controle te ontlopen nemen daarom sommigen de fiets 
als zij gaan stappen. Dat kan echter verkeerd uitpakken.

Van de ongevallen met personenau-
to’s	 is	 één	 op	 de	 tweeëntwintig	 aan	
alcohol	of	drugs	te	wijten	(4,5	procent).	
Bij de ongevallen met fietsen is dat één 
op	de	acht	(1�,5%)	!	Bij	de	ongevallen	
waar de fietser schuldig was aan het 
veroorzaken	 ervan,	 was	 zelfs	 in	 een	
kwart	 van	 de	 gevallen	 alcoholgebruik	
door de fietser de oorzaak. 
 Botsingen tussen fietsers onderling 
en éénzijdige ongevallen van fietsers 
(tegen	een	boom	rijden,	vallen	over	een	
trottoirband)	 leiden	 meestal	 tot	 lichte	
verwondingen.	Dat	verandert	wanneer	
een fietser tegen een auto botst. Die 
ongevallen	 vormen	 echter	 (gelukkig)	
een	 minderheid	 van	 de	 ongevallen	
van fietsers. Daardoor zijn gemiddeld 
genomen de verwondingen bij fietson-
gevallen	vrij	licht.
	 Wie	 na	 alcoholgebruik	 in	 zijn	 auto	
stapt,	 loopt	 dus	 meer	 kans	 op	 een	
bekeuring	 maar	 minder	 kans	 op	 een	
ongeval dan wanneer hij de fiets zou 
nemen.

 De meeste verkeersdeelnemers 
schatten de kans dat zij betrapt 
worden bij het begaan van een over-
treding laag in. Zo denkt minder dan 
tweederde van de chauffeurs dat 
zij een kans lopen aangehouden te 
worden als zij na alcoholgebruik 
gaan rijden. Ruim éénderde denkt 
dus geen risico te lopen.	

	 Ruim	47	procent	van	de	ondervraag-
den	gaf	aan	wel	eens	met	(een	beetje)	
alcohol	in	het	bloed	achter	het	stuur	te	
zitten.	Dus	ook	van	degenen	die	weten	
dat	zij	een	risico	lopen,	gaat	een	deel	
wel	 eens	 rijden	 na	 alcoholgebruik.	
Zowel	de	dreiging	van	een	boete,	als	
de	 kans	om	betrapt	 te	worden,	weer-
houden	deze	chauffeurs	niet	van	rijden	
met	een	slok(je)	op.
	 Bij	automobilisten	die	al	eens	gepakt	
zijn	 voor	 te	 hard	 rijden,	 speelt	 de	
pakkans	nauwelijks	een	rol.	De	hoogte	
van	de	boete	en	de	sociale	omgeving	
zijn	voor	hen	belangrijker.	Zolang	hun	
vrouw,	hun	vriendenkring	of	hun	colle-
ga’s	er	geen	kritiek	op	hebben	dat	zij	
af	en	toe	te	hard	rijden,	zien	zij	weinig	
reden	om	zich	voortaan	in	te	houden.		
Wel	legt	de	hoogte	van	de	boete	bij	de	
helft	van	hen	gewicht	in	de	schaal.	
	 Boetes	 voor	 verkeersovertredingen	
zijn	overigens	vooral	een	mannenzaak.	
Van de alcoholovertredingen komt 
maar	 liefst	84%	voor	rekening	van	de	
mannen,	 van	 de	 snelheidsovertredin-
gen	75%.
	

Pakkans   weinig  
preventief  effect 

Nieuws
Stichting ANGOb

Gemeente Hilversum heeft bij het opknappen van het straatbeld 
ook de Van Reesbank opgeknapt. Prof. dr. J. van Rees was 
in 1897 een van de oprichters van de ANGOB. Op 7 oktober 
werd de opgeknapte bank feestelijk in gebruik genomen. Ook de 
ANGOB was er bij.
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		 De	 reclamecode	 voor	 alcohol-
houdende	 dranken	 bepaalt	 dat	
alcoholreclame	 niet	 gericht	 mag	 zijn	
op	 een	 publiek	 dat	 voor	 meer	 dan	
�5%		uit	minderjarigen	bestaat.	Uit	het	
onderzoek	 van	 Stap	 is	 gebleken	 dat	
bij films voor 6 jaar en ouder in 52% 
van	 de	 gevallen	 alcoholreclame	 werd	
vertoond. Dat zijn de films waar ouders 
met	hun	kinderen	heen	gaan.	
	 Op	voorhand	valt	dus	al	te	verwach-
ten dat het publiek bij die films voor 
meer	 dan	 �5%	 uit	 minderjarigen	 zal	
bestaan.	Toch	adverteren	de	alcohol-
verkopers	in	bioscopen	waar	dergelijke	
films draaien. Zij overtreden dus willens 
en	 wetens	 hun	 eigen,	 vrijwillige	 (!)	
reclamecode.

 Bij films voor 12 jaar en ouder wordt 
nog	 meer	 alcoholreclame	 vertoond,	
namelijk	in	95%	van	de	gevallen.	Toch	
kunnen	 ook	 hier,	 afhankelijk	 van	 het	
tijdstip	 van	 de	 vertoning,	 soms	 hoge	
percentages	 minderjarigen	 aanwezig	
zijn.	Het	tijdstip	van	vertoning	is	voor	de	
adverteerders	 echter	 geen	 reden	 om	
onderscheid te maken. Bij de 23 films 
die	 vóór	 15.00	 uur	 werden	 vertoond,	
was	 in	 18	 gevallen	 alcoholreclame	 te	
zien.
	 Alcoholreclame	is	voor	de	bioscopen	
een	 niet	 te	 verwaarlozen	 inkomsten-
bron.	 In	 �009	 was	 ruim	 10%	 van	 de	
inkomsten	uit	bioscoopreclame	afkom-
stig	 van	 alcoholreclame.	 In	 geld	
uitgedrukt	:	bijna	�,5	miljoen	inkomsten	

NIET  ADVERTEREN  OP  TV-SCHERM ? 
DAN  MAAR  IN  bIOSCOOP

 Onderzoek door Stap heeft uitgewezen dat minderjarigen in de bioscoop 
volop geconfronteerd worden met alcoholreclame. Dat is in strijd met de 
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Stap pleit ervoor dat voor 
bioscoopreclame dezelfde wettelijke regels gaan gelden als voor TV-
reclame.

uit	 alcoholreclame.	 Exploitanten	 van	
bioscopen	zullen	dus	niet	snel	uit	zich-
zelf	alcoholreclame	gaan	weren.	
	 Het	 probleem	 met	 de	 reclamecode	
voor	alcohol	 is	het	 feit	dat	deze	code	
in	 het	 kader	 van	 de	 zelfregulering	 is	
opgesteld	door	de	alcoholbranche	zelf.	
Het	is	een	vrijwillige	code,	zonder	een	
wettelijke	basis.	Naleving	kan	dus	niet	
met	 de	 wet	 in	 de	 hand	 worden	 afge-
dwongen.	
 Voor alcoholreclame via radio en 
televisie	 geldt	 sinds	 1	 januari	 �009	
een	 wettelijk	 vastgestelde	 tijdslimiet.	
Die	 reclame	 mag	 niet	 vóór	 �1.00	 uur	
worden	uitgezonden.	Naleving	van	het	
verbod	kan	justitieel	worden	afgedwon-
gen.
	 Stap	pleit	ervoor	om	voor	bioscoop-
reclame	 dezelfde	 tijdslimiet	 als	 voor	
TV-reclame wettelijk vast te leggen. 

	 Het	 ontwerp	 tot	 wijziging	 van	 de	
Zwitserse	 alcoholwet	 is	 op	 30	 juni	
gepubliceerd,	 juist	 vóór	 de	 vakanties.	
Van een publieke discussie is daar-
door	geen	sprake	geweest.	SIS	kwam	
half	 augustus	 met	 een	 uitvoerige	 en	
gedocumenteerde	stellingname.
	 Ondanks	 een	 verzoek	 vanuit	 het	
parlement,	 laat	 het	 ontwerp	 van	 het	
ministerie prijsacties (happy hours, 
twee	voor	de	prijs	van	één,	all-inclusive	
drinken)	 voor	 bier	 en	 wijn	 nagenoeg	
ongemoeid.	 Zij	 worden	 alleen	 verbo-
den	 van	 vrijdagavond	 �1.00	 uur	 tot	
zaterdagochtend	 09.00	 uur	 en	 van	
zaterdagavond	 �1.00	 uur	 tot	 zondag-
ochtend	 09.00	 uur.	 Prijsstunten	 met	
sterke	drank	was	en	blijft	verboden.
	 De	SIS	noemt	de	maatregel	een	hol	
gebaar.	 Het	 publiek	 moet	 de	 indruk	
krijgen	 dat	 de	 regering	 de	 problemen	

Sucht  Info  Schweiz  vraagt  
verbod  op  happy hours 
 Happy hours en andere prijslokkertjes verleiden horeca-bezoekers om 
voor minder geld meer te drinken. In het kader van de herziening van de 
Zwitserse alcoholwet, eist Sucht Info Schweiz (SIS) een strict verbod op 
prijsacties voor alle alcoholhoudende dranken. 

wil	 aanpakken,	 maar	 de	 omzet	 van	
de	 alcoholbranche	 mag	 er	 niet	 door	
geschaad	 worden.	 Ook	 de	 publicatie-
datum	van	het	wetsontwerp	is	volgens	
velen de regering ingefluisterd door 
de	 alcoholbranche.	 Het	 effect	 van	 de	
maatregel	zal	miniem	zijn.	De	jongeren	
verplaatsen	een	deel	van	hun	alcohol-
consumptie	naar	een	vroeger	tijdstip.

 Vooral jongeren reageren sterk op 
goedkope	 aanbiedingen.	 Zij	 hebben	
minder	 geld	 te	 besteden	 dan	 adoles-
centen.	 De	 SIS	 heeft	 vastgesteld	 dat	
prijsacties	vooral	de	alcoholconsumptie	
van	 jongeren	 verhogen.	 Michel	 Graf,	
directeur	van	de	SIS	constateert	dat	de	
regering	 door	 op	 dit	 punt	 geen	 maat-
regelen	 te	 nemen,	 zijn	 eigen	 beleid	
ondergraaft	dat	gericht	is	op	verminde-
ring	van	het	drinken	door	jeugdigen.	

	 Alzheimerspecialist dr. Ph. Schel-
tens, hoogleraar neurologie aan de 
Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam, 
wil dat het nieuwe kabinet extra geld 
gaat uitgeven voor onderzoek en 
zorg met betrekking tot de ziekte 
van Alzheimer. 

		 In	�00�	schatte	de	Gezondheidsraad	
dat	 het	 aantal	 Alzheimerpatiënten	 in	
�050	 zou	 zijn	 verdubbeld	 tot	 340.000	
personen. Volgens Scheltens zal dat 
aantal	 tussen	 �030	 en	 �035	 reeds	
worden	bereikt.	Tien	maanden	geleden	
waarschuwde	 prof.	 Breteler	 van	 het	
Erasmus	Medisch	Centrum	ook	reeds	
voor	 een	 snellere	 toename	 van	 het	
aantal	patiënten.
	 Scheltens	 noemt	 als	 oorzaken	 van	
de	 snellere	 toename	 enerzijds	 de	
toenemende	 vergrijzing	 en	 anderzijds	
de	 steeds	 nauwkeuriger	 diagnose-
technieken.	 Bekend	 is	 dat	 verhoogde	
bloeddruk	 de	 kans	 om	 Alzheimer	 te	
krijgen flink vergroot. Prof. Breteler 
noemde	een	gezonde	 leefstijl	als	een	
middel	 om	 het	 begin	 van	 de	 ziekte	
jaren	uit	te	stellen.
	 Enkele	 jaren	 geleden	 constateer-
den	Finse	onderzoekers	onder	 leiding	
van	 prof.	 J.	 Rinne	 reeds	 dat	 frequent	
dronken	zijn,	het	risico	sterk	vergroot.	
Eénmaal	 in	de	maand	dronken	gedu-
rende	een	aantal	jaren,	zou	de	kans	op	
het	krijgen	van	de	ziekte	van	Alzheimer	
verdrievoudigen.	Terugdringen	van	de	
alcoholconsumptie,	 zal	 dus	 ook	 de	
ziekte	van	Alzheimer	terugdringen.	
	

Neuroloog  waarschuwt  
voor  Alzheimergolf

Alcohol  en  paddenstoel  
soms  riskante  combinatie 
 Afgelopen herfst bracht een grote 
veelheid aan paddenstoelen. Met 
name in de ons omringende landen 
hebben velen zelf verzamelde pad-
denstoelen geconsumeerd. Soms 
met onaangename gevolgen.	

	 Mensen	 die	 paddenstoelen	 zoeken,	
weten	 in	 de	 regel	 heel	 goed	 welke	
soorten	 eetbaar	 en	 welke	 giftig	 zijn.	
Wat	zij	vaak	niet	weten	is	dat	sommige	
goed	 eetbare	 soorten	 in	 combinatie	
met	 alcohol	 tot	 onaangename	 ver-
schijnselen	aanleiding	kunnen	geven.	
	 Het	 meest	 sprekende	 voorbeeld	
is	 de	 kale	 inktzwam	 (Coprinus	 atra-
mentarius).	 Jonge	 inktzwammen	 zijn	
goed	 eetbaar,	 en	 volgens	 kenners	
erg	lekker.	Wie	kort	voor,	tijdens	of	na	
het	eten	ervan	alcohol	drinkt,	 krijgt	 te	
maken	 met	 ”opvliegers”,	 duizeligheid	
en	 hartkloppingen.	 Merkwaardigerwijs	
vertoont	 de	 geschubde	 inktzwam	 dit	
verschijnsel	niet.
	 Diverse	soorten	inktzwammen	bevat-
ten	 de	 stof	 coprine.	 Die	 grijpt	 in	 op	
het	 afbraakmechanisme	 van	 alcohol.	
Daardoor hoopt zich aceetaldehyde op 
in	het	lichaam,	en	krijgt	men	te	maken	
met vergiftiging door aceetaldehyde. 
Precies	 dezelfde	 werking	 dus	 als	 de	
stof antabus (disulfiram) die gebruikt 
wordt	 om	 alcoholisten	 te	 beletten	
alcohol	te	drinken.


