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FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOB
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 Een jaar geleden constateerden wij dat de kans op een 
effectiever alcoholbeleid sterk verbeterd was in vergelij-
king met januari 2012. De bezuinigingen van het laatste 
kabinet Balkenende op het matigingsbeleid voor alcohol 
en tabak, waren deels teruggedraaid.
 Nederland was ver achterop geraakt bij het uitwerken 
van de voorstellen van de Europese Commissie en de 
WHO. Een inhaalslag was dringend gewenst. Dus moest 
de minister van Volksgezondheid (overigens dezelfde als 
onder Balkenende) wel door de bocht. 
 De belangrijkste stap vooruit was in 2013 de wetswijziging 
met betrekking tot de leeftijdsgrens. De minimumleeftijd 
voor het kopen van zwak-alcoholhoudende dranken werd 
van 16 naar 18 jaar verhoogd. Die verhoging is enkele 
dagen geleden, namelijk per 1 januari 2014 ingegaan. 
Daarmee is één van de suggesties uit de ministeriële alco-
holnota van 1986 eindelijk werkelijkheid geworden.
 De grondgedachte van die nota is echter nog niet gevolgd. 
In de nota werd namelijk geconstateerd dat alcoholproble-
men zich door de gehele samenleving voordeden, en dat 
er daarom een maatschappijbreed matigingsbeleid zou 
moeten komen. Zowel van producenten als consumenten 
zou een bijdrage worden gevraagd. 
 De verhoging van de minimumleeftijd voor alcohol naar 
18 jaar, zien wij als een incidentele maatregel. Want 
zonder verbetering van de naleving, wordt hiermee het 
excessieve drinken door jongeren nauwelijks aangepakt. 
Bovendien pleiten medische argumenten voor een nog 
hogere leeftijdsgrens. Een grens van 21 jaar, zoals in een 
groot deel van de Verenigde Staten, zou om medische 
redenen de voorkeur verdienen. 
 Concrete plannen voor verbetering van de naleving van 
de leeftijdsgrens, hebben wij nog niet gezien. Integendeel. 
De regering heeft al per 1 januari 2013 de handhaving van 
de drankwet afgeschoven naar de gemeenten, zonder de 
gemeenten daarvoor voldoende middelen ter beschikking 
te stellen. 

 Het voeren van een effectief alcoholmatigingsbeleid 
blijft een moeizame zaak zolang de alcoholbranche zoveel 
invloed op het beleid heeft. De branche ziet in aanpakken 
van (door haar erkende) uitwassen het middel bij uitstek 
om alcoholproblemen te verminderen. Die uitwassen ziet 
de branche vooral bij de gebruikers, en niet bij zichzelf. 
En de aanpak van de uitwassen ziet de branche vooral in 
strafbaar stellen.
 Strafbaar stellen van uitwassen heeft op zichzelf maar 
weinig preventief effect op gedrag. Het leidt in eerste 
instantie vooral tot ontduiken en camoufleren. Als de politie 
ver weg is, worden impopulaire verboden genegeerd. Men 
gedraagt zich alsof zij niet bestaan. Gedrag vloeit voort uit 
mentaliteit en cultuur. Die twee zijn alleen heel geleidelijk 
te veranderen, door systematische en permanente beïn-
vloeding.  
 De alcoholbranche heeft zich tot nu toe met succes 
verzet tegen elke ingreep die haar vrijheid inperkt. Een lan-
delijk verbod op ”happy hours”, waar nota bene de Tweede 
Kamer om gevraagd had, is er niet gekomen. Nu wordt 
een eventueel verbod aan de gemeenten overgelaten. 
Een verbod op de meest indringende vormen van alco-
holreclame, zoals voorgesteld in de nota van 1986, is er 
niet gekomen. Forse accijnsverhoging evenmin. Tegen de 
nu in discussie gekomen minimumprijs, verzet de branche 
zich hevig. Enzovoorts.
 De commercie heeft nog steeds meer invloed op het 
beleid dan de volksgezondheid.

Dr.ir. D.Korf
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  In Finland ligt een voorstel ter tafel 
om de accijns op alcohol te verhogen 
met € 2,15 per liter 100-procentige 
alcohol. Sterke drank zou daardoor 2,2 
procent duurder worden. Bier en wijn 
afhankelijk van hun alcoholgehalte 
tussen de 2,0 en 2,5 procent.
Daarnaast stelt de regering maatre-
gelen voor ter vermindering van de 
particuliere inkoop in het buitenland. 
Dergelijke privé-import is in Finland 
een groot probleem omdat bij de buren 
(Rusland en Estland) drank veel goed-
koper is dan in Finland. De afgelopen 
twaalf maanden nam de particuliere 
import ondanks de recessie met 11,5 
procent toe. 

Verzwaren  accijnsdruk  stuit  op  sterke  weerstand

FINLAND  EN  POLEN  WILLEN 
ALCOHOLACCIJNS  VERHOGEN
 In Finland en Polen hebben de regeringen afgelopen oktober verhoging 
van de accijns op alcohol voorgesteld. Hiermee hoopt men zowel het over-
heidstekort te verminderen als de volksgezondheid te verbeteren.

 In Polen, waar de accijnzen tot nu toe 
bescheiden waren, wil men de alco-
holaccijns met maar liefst 15 procent 
verhogen. Daarnaast wil men de 
accijns op tabak met 5 procent verho-
gen. Probleem voor de Polen is het feit 
dat in nabuurland Duitsland de accijns 
op bier bijzonder laag is, en er op wijn 
helemaal geen accijns geheven wordt. 
Met name in West Polen is sprake van 
veel privé-import vanuit Duitsland. 
 Finland en Polen voegen zich met 
hun accijnsplannen bij een toenemend 
aantal Europese landen dat zoiets al 
eerder deed. Zo verhoogde België juist 
voor de zomer de alcoholaccijns met 8 
procent. De Spaanse regering wilde de 
accijns met 10 procent verhogen, maar 
moest het hoofd buigen voor de lobby 
van wijnboeren en bierbrouwers, zodat 
er uiteindelijk alleen een verhoging van 
de accijns op sterke drank overbleef.
 Overal waar accijnsverhoging wordt 
voorgesteld, verzetten de commercieel 
belanghebbenden zich hevig. Vaak 
hebben zij succes. Dat gaat dan ten 
koste van de volksgezondheid. Ook in 
Nederland hadden de wijnimporteurs 
en bierbrouwers succes. De oorspron-
kelijk geplande verhoging van de 
accijns op bier en wijn van 14 procent 
met ingang van 1 januari 2014, werd 
verminderd tot 5,75 procent ! 

 Eurocare tekent bij deze accijnsver-
hogingen aan dat de minimumaccijnzen 
die de EEG stelt, sinds 1992 niet meer 
verhoogd zijn. Door de inflatie is de 
”koopkracht” ervan met éénderde afge-
nomen. De overheden kunnen dus met 
de accijnsopbrengst éénderde minder 
doen.
 
                                                                                                                                                               

  Het ontwerp voor het plan van 
aanpak kwam juist vóór de zomerva-
kantie gereed. Het voorzag in beperken 
van het aanbod van alcohol. Daartoe 
werd een verbod op alle vormen van 
happy hours voorgesteld, een verbod 
op de verkoop van alcohol in benzine-
stations, in wegrestaurants langs de 
snelwegen en in nachtwinkels na een 
bepaald uur. Daarnaast een verhoging 
van de leeftijd waarop jongeren in het 
openbaar alcohol mogen kopen en 
drinken naar 18 jaar. 

 De dranklobby stond meteen op zijn 
achterste benen. Directeur S.Gatz 
van de Unie van Belgische Brouwers 
blies hoog van de toren met de wat 
demagogische uitroep : ”Met dergelijke 
maatregelen dring je het alcoholge-
bruik van alle Belgen terug. Maar de 
probleemdrinkers zorgen hoe dan ook 
dat zij aan hun alcohol komen ”. Onzin 
natuurlijk. Je dringt niet het alcohol-
gebruik van alle Belgen terug, maar 
alleen van de Belgen die willen drinken 
op ongewenste tijden en ongewenste 

BELGISCH  ALCOHOLBELEID
TERUG  BIJ  AF
 Acht tot tien procent van de Belgen drinkt teveel alcohol. De sociale 
kosten daarvan bedragen naar schatting 4,2 miljard euro per jaar. Reden 
voor de federale overheidsdienst Volksgezondheid om een plan van aanpak 
op te stellen.

plaatsen, of op een ongewenste leef-
tijd. En die probleemdrinkers zorgen 
er wel voor dat zij tijdig een voorraadje 
inslaan.
 Wat Gatz ook niet wenst te zien, is 
het feit dat de maatregelen niet in de 
eerste plaats bedoeld waren om pro-
bleemdrinkers te laten matigen, maar 
preventief om te voorkomen dat het 
aantal probleemdrinkers nog verder 
zou toenemen. 
 Marijs Geirnaert van de VAD gaf dan 
ook als commentaar : ”Zware alcoho-
listen zullen altijd wel aan hun drank 
weten te komen, ja. Maar er zijn veel 
mensen die slechts af en toe veel te 
veel drinken, met als gevolg problemen 
op sociaal, relationeel en werkvlak tot 
gevolg. En voor die groep werken der-
gelijke maatregelen wel degelijk”. 
 Op 17 december jl. werd het plan 
in de ministerraad besproken. De 22 
ministers konden het niet eens worden 
over het plan. Het Belgische alcohol-
beleid is terug bij af. De commercie 
heeft weer eens gewonnen van de 
volksgezondheid.

 Het aantal bierbrouwerijen in 
Nederland is in vijf jaar tijd fors toe-
genomen. Aldus blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS).
 In 2007 telde ons land volgens het 
CBS zeventig brouwerijen, drie grote, 
een aantal middelgrote en veel kleine. 
Begin 2013 waren het er 105, een 
toename met maar liefst 35 nieuwe 
bierbrouwerijen. Steeds meer steden 
en regio’s van ons land hebben een 
plaatselijk brouwerijtje dat alleen voor 
de stad of regio produceert, of soms 
slechts exclusief voor enkele café’s of 
restaurants ter plaatse.
 De kleine brouwerijtjes zijn bijna alle-
maal aangesloten bij de koepel Klein 
Brouwerij Collectief (KBC). Volgens 
het KBC zouden er in ons land zelfs 
165 brouwerijen en brouwerijtjes zijn. 
 Bovengenoemde cijfers demonstre-
ren  weer eens hoe populair bier in ons 
land is geworden. Ongezond popu-
lair in de letterlijke betekenis van het 
woord. Men drinkt bier alsof het water 
is. Maar bier is een alcoholhoudende 
drank. Veel van de gretige drinkers 
krijgen jaren later een rekening gepre-
senteerd.

STEEDS  MEER  BROUWE-
RIJEN  IN  ONS  LAND

Heineken verkoopt agressie, 

in een blikkie of een flessie

Joop Visser

bier goedkoper dan fris

 In 2006 heeft de Europese Unie 
een inflatiecorrectie voorgesteld. Die 
is echter afgewezen. Een gevolg van 
de druk van de alcoholconcerns op 
regeringen en Europarlementariërs. 
Hopelijk leveren de huidige begrotings- 
tekorten van veel regeringen voldoende 
druk om de Europese minimumaccijn-
zen dit keer wel verhoogd te krijgen.                                            
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WAT  ZIJN  DE  GEZONDSTE  VRUCHTENSAPPEN ? 
 Bij een groot deel van het publiek heerst de misvatting dat elke dag 
een glas rode wijn onovertroffen zou zijn voor een positief effect op de 
gezondheid. Al in 1995 bewees prof. Folts echter dat druivensap en wijn 
in dat opzicht geheel gelijkwaardig zijn. Een onderzoeksgroep van de 
universiteit van Glasgow, heeft inmiddels een rangorde voor 13 verschil-
lende vruchtensappen opgesteld. 

 Zoals professor Folts en medewerkers bewezen, is het niet de alcohol uit 
de rode wijn die een gunstig effect op hart en bloedvaten heeft, maar zijn 
het de polyfenolen, respectievelijk flavonoïden die er goed voor zijn. Sinds 
de publicatie van Folts, zijn er flavonoïden aangetoond in tal van vruchten 
en groentes. Hoeveelheid en precieze samenstelling van die flavonoïden zijn 
zeer variabel. 
 Een werkgroep van de universiteit van Glasgow onder leiding van professor 
Crozier, heeft daarna nagegaan hoeveel polyfenolen aanwezig zijn in een der-
tiental ongezoete vruchtensappen die in de winkel verkrijgbaar zijn. Tevens 
maten zij de activiteit van die polyfenolen omdat het ene polyfenol veel effec-
tiever werkt dan het andere. Doel van hun onderzoek was onder meer om 
bewuste consumenten houvast te geven bij het doen van een keuze.  
 Het in Groot-Brittannië meest gedronken vruchtensap is sinaasappelsap 
(jus d’orange). Merkwaardigerwijs belandde dit sap, samen met het sap van 
witte druiven, helemaal onderaan de lijst van Crozier. Het redelijk populaire 
heldere appelsap bracht het niet verder dan de middenmoot, net als granaat-
appelsap. 
 Helemaal bovenaan de lijst eindigde zoals te verwachten viel het sap van 
blauwe druiven, gevolgd door achtereenvolgens sap van pompelmoes (grape-
fruit), van veenbessen (cranberries) en troebele appelsap. Het zijn dan ook 
deze laatste vier vruchtensappen die Crozier aanbeveelt als gezonde dranken 
ter aanvulling op gezonde eetgewoonten. 
 Polyfenolen en flavonoïden werken als anti-oxidanten en vangen ”vrije radi-
calen” weg die bij de stofwisseling ontstaan. Die vrije radicalen worden in 
verband gebracht met het ontstaan van ziekten als aderverkalking, kanker 
en Alzheimer. Zo constateerden prof. Dai en medewerkers uit een eerdere, 
10 jaar durende studie waaraan 2.000 proefpersonen deelnamen, dat drie-
maal in de week drinken van een glas sap van blauwe druiven de kans op het 
krijgen van Alzheimer met ongeveer 75 procent verminderde.

Dingeman Korf

 Sinds september vorig jaar propa-
geert Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) assistentie van de BOB door 
een persoon genaamd de ”shotgun”. 
Mensen van VVN delen sindsdien 
flyers uit bij evenementen die door veel 
jongeren bezocht worden. De actie is 
het resultaat van een prijsvraag van 
VVN voor jongeren om ideeën in te 
sturen over alcohol en veilig verkeer. 
 Het winnende idee werd de 
”shotgun”. Die term komt uit de Ver-
enigde Staten. In de negentiende 
eeuw was de shotgun de man met een 
geweer die naast de koetsier op de bok 
zat om koets en inhoud te verdedigen 
tegen struikrovers. Bij VVN is hij of zij 
nu de persoon die op de bijrijdersstoel 
zit en ervoor zorgt dat de bestuurder 
zich volledig op zijn taak kan concen-
treren. De shotgun bedient de radio, 
de telefoon en de navigatie en zorgt 
ervoor dat de passagiers op de achter-
bank de chauffeur niet afleiden. 
 Jongeren vertegenwoordigen acht 
procent  van alle autobestuurders, 
maar zijn betrokken bij 23 procent van 

OOK  BIJRIJDER  MOET  NUCHTER  BLIJVEN
 In 2001 startte in ons land de eerste BOB-campagne. Personen die samen 
met één auto uitgingen, zouden uit hun midden een BOB gaan kiezen, een 
”Bewust Onbeschonken Bestuurder”. Die zou na afloop de anderen veilig 
naar huis brengen, en daardoor bijdragen aan een veiliger uitgaansverkeer. 
Inmiddels blijkt de BOB niet altijd geheel alcoholvrij te zijn, en bovendien 
nogal eens afgeleid te worden door zijn passagiers. Daarom krijgt hij een 
assistent. 

alle ongelukken. Hun kans om bij een 
ongeluk betrokken te raken is vijfmaal 
zo hoog als de kans voor een ervaren 
automobilist. Het is dus belangrijk om 
ervoor te zorgen dat jonge chauffeurs 
niet afgeleid worden door hun passa-
giers. Vandaar dat VVN flyers uitdeelt 
bij evenementen die door veel jonge-
ren worden bezocht.  
 Vooralsnog wordt de shotgun in het 
wegenverkeersreglement helemaal 
niet genoemd. Hij loopt daardoor niet 
het risico een bekeuring te krijgen 
wanneer hij toch alcohol gedronken 
heeft. 

 Fors alcoholgebruik leidt op den 
duur tot verhoogde bloeddruk. Niet 
iedereen is daar even gevoelig voor. 
Een Koreaans onderzoeksteam 
heeft nu gevonden dat mensen die 
snel blozen door alcoholgebruik, 
meer kans lopen op verhoogde 
bloeddruk door hun alcoholgebruik. 

 Volgens onderzoeker professor 
J.S.Kim van de universiteit van Chung-
nam, wijst blozen na alcoholgebruik 
op slechte of vertraagde afbraak van 
aceetaldehyde. Dit tussenproduct bij 
de afbraak van alcohol, hoopt zich 
dan op in het lichaam. Blozen verraadt 
volgens hem een beginnende vergifti-
ging met aceetaldehyde.
 Volgens mede-onderzoeker K.H.Cho 
varieert het blozen met de leeftijd, 
het geslacht en de ethniciteit van de 
drinker. Vrouwen en ouderen blozen 
eerder dan mannen en jong-volwas-
senen. Personen van het Mongoolse 
en Maleise ras blozen eerder dan 
West-Europeanen. Maar onderling zijn 
er grote verschillen.
 Het is al lang bekend dat langdurig 
fors alcoholgebruik leidt tot blijvend 
verhoogde bloeddruk. Volgens Cho 
is dat onafhankelijk van het geconsu-
meerde type drank. Het bestanddeel 
alcohol is de verantwoordelijke factor. 
Wat zijns inziens veel te weinig aan-
dacht heeft gekregen is de daling van 
de bloeddruk door te stoppen met de 
consumptie van alcohol. Stoppen met 
alcohol zou volgens hem het eerste 
advies van medici aan patiënten met 
verhoogde bloeddruk moeten zijn.
 Kim en Cho verzamelden gegevens 
uit de medische historie van 1763 
personen, verdeeld over 288 niet-drin-
kers, 527 na alcoholgebruik blozende 
drinkers en 948 niet blozende drinkers. 
Analyse van de gegevens leerde hen 
dat de blozers vanaf een consumptie 
van meer dan 4 glazen per week een 
vergroot risico op verhoogde bloeddruk 
hadden. Bij de niet-blozers trad dit ver-
grote risico pas op bij een consumptie 
boven de 8 glazen per week.
 Volgens de onderzoekers geeft het 
blozen na alcoholgebruik dus een 
indicatie van het risico op verhoogde 
bloeddruk. Cardiologen en neurolo-
gen zouden met de bloostest kunnen 
vaststellen of zij hun patiënten een 
alcoholvrije leefstijl zouden moeten 
aanbevelen.

BLOZEN  NA  ALCOHOL  
VERRAADT  EXTRA  
KANS  OP  VERHOOGDE  
BLOEDDRUK
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 De Gezondheidsraad concludeerde 
in 2005 dat er voor het drinken van 
alcohol tijdens de zwangerschap geen 
veilige ondergrens viel aan te geven.  
Het advies van de Raad luidde dan 
ook om geheel af te zien van alcohol-
gebruik gedurende de perioden van 
kinderwens, zwangerschap en borst-
voeding. 
 In 2011 is gebleken dat nog steeds 
één op de drie vrouwen tijdens de zwan-
gerschap alcohol drinkt, zij het gelukkig 
meestal in zeer beperkte mate. Bijna 
3 procent van de in ons land geboren 
baby’s vertoont na kortere of langere 
tijd verschijnselen van alcoholschade 
(vooral gedrag- en leerstoornissen). 
Dat betekent dus dat ongeveer één op 
de tien tijdens de zwangerschap drin-
kende vrouwen, haar baby langdurige 
schade berokkent !
 Dit alles leidde tot een intensivering 
van de discussie over een waarschu-
wingslogo tegen alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap. In antwoord op 
Kamervragen over dit onderwerp, 
deelde minister Schippers destijds 
mede met de branche te zullen over-
leggen over vrijwillige invoering van 
een dergelijk logo. Zij voelde niets voor 
een wettelijke verplichting.

 Omdat medio 2013 de situatie met 
betrekking tot het drinken van alcohol 
door zwangeren nog weinig verbeterd 
was, zijn er opnieuw Kamervragen 
gesteld (door de Kamerleden Wolbert 
en Rebel). De staatssecretaris ant-
woordde dat VWS nog steeds achter 
het advies van de Gezondheidsraad 
staat en dat ook uitdraagt. 
 Voor wat betreft de invoering van het 
logo antwoordde hij dat de branche 
had medegedeeld begonnen te zijn 

Invoering  zwangerschapslogo  vertoont  leemten

HOOG  TIJD  VOOR  WETTELIJKE  
REGELING
 De invoering van een waarschuwingslogo tegen gebruik van alcohol 
tijdens de zwangerschap, is door minister Schippers overgelaten aan zelf-
regulering door de alcoholbranche. Uit onlangs door de branche verstrekte 
gegevens, blijkt dat zelfs in 2016 de invoering nog grote leemten zal verto-
nen.

met het benaderen van haar leden. 
Verder zou VWS jaarlijks door de alco-
holsector geïnformeerd worden over 
de voortgang en de vooruitzichten voor 
de nabije toekomst. 
 Vooralsnog verwacht de sector in 
2016 een nalevingspercentage  voor 
de biersector van 90 procent, voor 
de wijnsector van 70 procent en voor 
de gedistilleerdsector van 60 procent. 
Nalevingspercentages die ons inziens 
veel te laag zijn. En ze zijn zo laag 
omdat ze aan zelfregulering worden 
overgelaten. Een wettelijke verplich-
ting, met sancties (straffen) als stok 
achter de deur, leidt sneller tot nale-
ving.
 We zijn nu bijna drie jaar verder 
sinds de discussies in de Tweede 
Kamer over de invoering van het logo 
en er is nog niets gebeurd. En naar de 
verwachtingen van de sector zelf, zal 
er de komende drie jaar ook weinig 
gebeuren. Dat betekent dat er zo’n 
30.000 baby’s met schade geboren 
zijn of nog geboren worden, voordat er 
ook maar sprake is van een duidelijke 
waarschuwing. Commerciële belan-
gen krijgen weer eens voorrang boven 
volksgezondheidsbelangen !  

Dingeman Korf 

 Jaarlijks worden er in ons land 
zo’n 44.000 mensen betrapt op 
rijden onder de invloed van alcohol. 
Dat zijn er 121 per dag. Aldus het 
rapport Criminaliteit en Rechts-
handhaving 2012. Het werkelijke 
aantal alcomobilisten ligt uiteraard 
flink hoger, want ze lopen lang niet 
allemaal tegen de lamp. 

 Ruim vóór de Tweede Wereldoorlog 
werd er in Nederland al actie gevoerd 
tegen het rijden onder de invloed van 
alcohol. Het feit dat er nu nog steeds 
zo massaal wordt gereden met een 
beneveld brein, laat zien voor hoe-

velen het gezond verstand het aflegt 
tegen de macht van alcohol over hun 
gedrag.
 Tot 2007 is het aantal bekeuringen 
wegens dronken rijden vrijwel door-
lopend gestegen. Dat ondanks de 
gevoerde acties. In 2007 liepen maar 
liefst 61.000 alcomobilisten tegen de 
lamp.
 Het aantal bekeuringen in een jaar is 
mede afhankelijk van de hoeveelheid 
politie-inzet in dat betreffende jaar. 
Wanneer in een bepaald jaar een spe-
ciale actie tegen alcohol in het verkeer 
wordt gehouden, zie je dat meteen in 
het aantal bekeuringen.

  De daling van het aantal bekeuringen 
sinds 2007 is op zichzelf verheugend. 
Maar het zou onjuist zijn om te con-
cluderen dat dronken rijden met 25 
procent is afgenomen. Het kan net zo 
goed 15 procent of 35 procent zijn. 

 Rijden onder alcoholinvloed geldt 
als een misdrijf. Lichte gevallen krijgen 
een boete die kan variëren tussen 350 
en 750 euro. Iets zwaardere gevallen 
krijgen daarnaast een tijdelijke ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid en/of een 
taakstraf. Zware gevallen gevangenis-
straf en/of opnieuw afleggen van het 
rijexamen.
 

Nederlandse  automobilisten  bijzonder  hardleers

IEDERE  DAG  RUIM  120  DRANKRIJDERS  BETRAPT ! 

 De winkels in Nijmegen zouden 
hun openingstijden meer moeten 
afstemmen op de horeca. Aldus een 
onderzoeksnota van het Regionaal 
Bureau Toerisme.

 De onderzoeksnota ”Toeristische 
herpositionering van het Rijk van Nij-
megen” werd geschreven in opdracht 
van het Regionaal Bureau Toerisme 
door onderzoeker  R. van Assendelft de 
Coningh. Winkeliers zouden volgens 
hem veel meer moeten samenwerken 
met horeca–exploitanten. Samenwer-
king zou tot nieuwe kansen leiden.
 De nota suggereert als ideale ope-
ningstijd voor winkels 11 uur tot 20 
uur. Volgens Van Assendelft sluit die 
tijd perfect aan bij wat de klant wil. Wij 
vragen ons af hoeveel klanten zouden 
echt na het kopen van schoenen of 
kleding meteen de kroeg willen indui-
ken ? 
 Winkelen vóór de lunch wordt moei-
lijker gemaakt, winkelen na het werk 
gemakkelijker. Maar hadden wij voor 
dat laatste al niet de koopavonden ? 
 Wij hebben de indruk dat meneer 
Van Assendelft de Coningh alleen 
gesproken heeft met kroegbazen en 
restauranthouders. Niet met de mid-
denstanders en hun personeel. Want 
die willen ook ’s avonds naar film, 
toneel of concert. En graag met een 
gevulde maag.
 Vooral restauranthouders zijn gebaat 
bij de koppeling van winkelen aan 
uitgaan. Als het winkelend publiek na 
het kopen naar huis gaat, zijn zij voor 
de restaurants verloren. Maar zeg dat 
dan ook eerlijk, en kom niet met het 
smoesje dat 11 tot 20 uur perfect aan-
sluit bij wat de klant wil.  

Middenstand  aanpas-
sen  aan  horeca,  of  
andersom ?

blijf baas in eigen brein, 

vermijd dus bier en wijn
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  Tientallen jaren was Refusal, ook 
onder de naam Antabus bekend, het 
enige geneesmiddel tegen alcoholver-
slaving. Dit middel wekt een aversie 
tegen alcohol op. De afbraak van 
alcohol in de lever blijft door Refusal 
steken bij het tussenproduct aceet- 
aldehyde. Daardoor krijgt de gebruiker 
te maken met de zeer onaangename 
gevolgen van vergiftiging door aceet- 
aldehyde.
 De nieuwere geneesmiddelen 
werken heel anders. Niet via beïn-
vloeding van de lever, maar van de 
hersenen. Zij verminderen de drang tot 
alcoholgebruik. Daardoor ondersteu-
nen zij de wilskracht om nee te zeggen 
tegen een volgend drankje. Maar daar-
door is de effectiviteit van de nieuwe 
middelen geringer dan van Refusal. Zij 
werken dan ook pas optimaal wanneer 
er gelijktijdig psychotherapie gegeven 
wordt. En dan nog slaagt slechts 
ongeveer 1 op de 5 patiënten erin om 
definitief de verslaving te overwinnen. 

 Mei 2013 berichtten wij hier over het 
geneesmiddel Selincro. Een middel 
dat al in 1974 werd ontdekt. Farma-

ALWEER  EEN  NIEUW  GENEESMID-
DEL  TEGEN  ALCOHOLVERSLAVING : 
GABAPENTIN  
 De laatste jaren worden er regelmatig nieuwe geneesmiddelen tegen 
alcoholverslaving gelanceerd. Meestal betreft het geneesmiddelen die 
tegen een andere kwaal of stoornis zijn ontwikkeld, en achteraf ook blijken 
te werken tegen verslaving.

cologisch gezien is de stof een opium 
antagonist, een stof waarmee een 
narcose kan worden beeindigd. Omdat 
er inmiddels betere middelen ontdekt 
waren om een narcose te beëindigen, 
werd Selincro de laatste jaren vrijwel 
alleen nog in de diergeneeskunde 
toegepast. Onderzoekers bij de firma 
Lundbeck ontdekten een paar jaar 
geleden, dat de stof verslaafd gedrag 
tegenging. In 2013 kwam Selincro 
hiervoor op de markt, het eerst in de 
Skandinavische landen.
 In mei 2011 berichtten wij in dit blad 
over het product Baclofen. Ook hier 
een oud geneesmiddel (1968), dat 
oorspronkelijk voor een heel andere 
toepassing werd ontwikkeld, namelijk 
als middel tegen krampen (spierver-
slapper). 
 Campral (ook wel acamprosaat 
geheten) is wel speciaal ontwikkeld 
voor het tegengaan van verslaafd 
gedrag. De stof werd geoctrooieerd 
in 1988. Ook deze stof vermindert de 
zucht naar alcohol. 

 De nieuwste toevoeging aan het 
arsenaal van potentiële genees-
middelen tegen alcoholverslaving is 
gabapentin. Alweer een oud product, 
dat voor een andere toepassing ont-
wikkeld werd. Het werkt in op de 
neurotransmissie, en wordt gebruikt 
als geneesmiddel tegen zenuwpijnen 
en tegen epileptische aanvallen. 
 De werking van gabapentin is ver-
gelijkbaar met die van de hiervoor 
genoemde drie middelen. Ook hier 
is voor een goed resultaat gelijktij-
dig geven van psychotherapie nodig. 
Verwacht mag dan ook worden dat bij 
slechts ongeveer één op de vijf pati-
enten blijvend resultaat geboekt kan 
worden.
 De grote veelheid aan oude genees-
middelen voor andere kwalen, die een 
positief effect blijken te hebben op 
alcoholverslaving, doet het vermoeden 
rijzen dat er de komende tijd nog wel 
meer van dergelijke gevallen ontdekt 
zullen woorden. 

 Voor het feit dat slechts een beperkt 
deel van de patiënten baat heeft bij 
deze middelen, zijn twee theorieën 
voorgesteld. De ene is dat er kleine, 
nog niet gedefinieerde  verschillen 
tussen de verslaafden zijn, en dat het 
betreffende middel slechts tegen één 
vorm van verslaving werkzaam is. De 
andere theorie is dat hier sprake is van 
ondersteuning van de psychotherapie 
door een soort placebo-effect en dat 
de psychotherapie de werkelijke gene-
zende kracht levert.   

Dingeman Korf
 

 Problematisch gebruik van alco- 
hol brengt de economieën van 
de EU-landen jaarlijks 74 miljard 
schade toe. Die schade ontstaat 
door verlies aan gewerkte uren en 
verlies aan kwaliteit van producten. 
Aldus een rapport van het Alcohol 
and Health Network (AHN) op het 
Europees Gezondheids Forum afge-
lopen oktober in Bad Gastein. 

 Problematisch gebruik van alcohol 
schaadt niet alleen de gezondheid van 
individuen, maar ook de gezondheid 
van de economie. Daardoor veroor-
zaakt het in de landen van de Europese 
Unie een schade van ongeveer 74 
miljard euro per jaar. Ziekteverlof, 
onaangekondigde afwezigheid en 
kwaliteitsverlies (waardoor meer 
afkeuringen) vormen een enorme kos-
tenpost voor de economie. Aldus Don 
Shenker, directeur van het Alcohol 
and Health Network op het Europees 
Gezondheids Forum.
 Geestelijke gezondheid is één van 
de fundamentele steunpilaren voor 
een gezonde economie. Het is de 
drijvende kracht achter verbetering 
en vernieuwing van producten en pro-
cessen. Daardoor ook de drijvende 
kracht achter veiliger, gezonder en 
milieuvriendelijker werken. Kortom, de 
stuwkracht achter vergroting van de 
duurzaamheid van de economie.
 De Internationale Arbeids Organisa-
tie (International Labour Organisation, 
ILO) heeft nagegaan hoe wijd ver-
breid en hoe groot de problemen zijn 
die alcohol voor handel en industrie 
veroorzaakt. In Europa kan 7 procent 
van alle ziekte en voortijdige sterfte 
toegeschreven worden aan schade-
lijk alcoholgebruik.  Kortdurende en 
langdurige gezondheidsproblemen 
gezamenlijk, kunnen volgens de ILO 
in sommige grote ondernemingen de 
productiviteit van wel 25 procent van 
het personeel aantasten. 
 Beleid gericht op het verbeteren van 
vooral de geestelijke gezondheid in dit 

Gezondmaken economie 
vraagt drastische afname 
alcoholgebruik

ALCOHOL  SCHAADT  
EUROPESE  ECONO-
MIEËN

opzicht, stuit dikwijls op blindheid voor 
het probleem, op onbegrip, op bagatel-
lisering en op geheimhouding. Vrees 
voor verlies van aanzien en gezag, en 
vrees voor ontslag spelen ook vaak 
een belangrijke rol.
 Het AHN biedt een gestandaardi-
seerde internationale opsporingstest 
aan om problemen op het spoor te 
komen en heeft een serie doelgerichte 
maatregelen geselecteerd. In de Ver-
enigde Staten is gebleken dat iedere 
dollar uitgegeven aan opsporing en 
preventie, de betreffende onderneming 
vier dollar meer inkomen opleverde. 
 Op grond van het voorgaande, doet 
het AHN een oproep aan de politici in 
Europa om meer prioriteit te geven aan 
de preventie van alcoholproblemen in 
het bedrijfsleven.  
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En dit...
 . . . . was een geval van mishande-
ling na alcoholgebruik. Het gebeurde 
op een vrijdagavond en betrof een 
41-jarige man uit Warnsveld. 
 De man had flink gedronken en was 
lelijk gevallen. Omdat een mede-uit-
gaander het niet vertrouwde, bracht 
die de man naar het ziekenhuis. Na 
het onderzoek begon de Warnsvel-
der amok te maken en de verpleger 
te slaan. Die kreeg hulp van een per-
soneelslid. Samen zetten zij de zich 
hevig verzettende man buiten de deur. 
Er vielen wederzijds harde klappen.
 Eenmaal buiten uitte de man nog 
een aantal dreigementen en ging er 
vandoor. De slachtoffers belden de 
politie. Die kwam en hield de man op 
een paar honderd meter van het zie-
kenhuis aan en arresteerde hem. Op 
het bureau bleek hij te dronken om te 
blazen .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was voor de verandering eens een 
dronkenvrouwsrit.

 Op de Laan van Westroijen in Tiel 
trof de politie op een zondagmiddag 
een 77-jarige automobiliste in een 
beschadigde auto midden op een 
rotonde aan. Volgens getuigen was zij 
in volle vaart de rotonde opgereden en 
via een stoeprand tegen een lantaarn-
paal tot stilstand gekomen.
 De vrouw leek ongedeerd, maar rook 
sterk naar alcohol. De politie nam haar 
daarom mee naar het bureau. Daar 
bleek zij niet in staat de blaasproef af 
te leggen. Er moest een arts komen 
om bloed af te nemen. Volgens de 
woordvoerder van het bureau was de 
vrouw echt stomdronken  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was weer eens een sterfgeval 
door te willen vliegen.
 Het betrof een 21-jarige toerist in 
Amsterdam. Op een donderdagavond 
in November had hij flink van de drugs 
gesnoept. Volgens de politie waar-
schijnlijk van paddo’s. Zijn hersenen 
functioneerden daardoor niet meer 
normaal en hij was gaan hallucineren.
 Hij ging naar een balkon en sprong 
naar beneden. Hij stierf aan de ver-
wondingen door zijn val  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een poging tot doodslag na 
een alcoholische zaterdagavond in 
Wildervank.

 Na veel alcohol ontstond er een 
gewelddadige echtelijke ruzie. De 
vrouw vluchtte naar haar ouders. Haar 
28-jarige echtgenoot volgde een tijdje 
later met de auto. Binnen gekomen 
bedreigde hij zijn vrouw met de dood 
en gaf zijn schoonmoeder een klap in 
het gezicht. 
 Toen zijn schoonvader en zwager 
hem het huis uit wilden werken, ging 
dat ook weer met klappen gepaard. De 
man stapte in zijn auto en reed achter-
uit op zijn schoonmoeder en zwager 
in. Beiden raakten gewond. De dader 
werd door de politie ingerekend en 
mocht om te beginnen een nacht in de 
cel doorbrengen  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een verenigingsgebouw in 
Arnhem vol illegale zaken.
 Op een donderdagavond in decem-
ber controleerden gemeente, politie 
en kansspelautoriteit het sociaal-cultu-
rele trefpunt in de wijk Malburgen op 
vermeende illegale gokpraktijken en 
horeca-activiteiten.
 In het gebouw stonden drie ille-
gale wedkasten waarmee via internet 
kon worden gegokt. Ook werden er 
zonder vergunning alcoholhoudende 
dranken verkocht. De gemeente heeft 
het gebouw met onmiddellijke ingang 
gesloten en de politie de gokkasten 
laten weghalen. De zaak wordt tot op 
de bodem uitgezocht  .  .  .  .  . 

  In 2012 was het topman H. Kingma 
van het Medisch Spectrum Twente die 
de zaak aankaartte. Hij noemde het 
”absurd dat de gemeenschap opdraait 
voor die alcoholische uitspattingen”. 
Zorgverzekeraar Menzis verklaarde 
open te staan voor het idee van zelf 
betalen. Twee burgemeesters (waar-
onder Van der Laan van Amsterdam) 
schaarden zich ook achter de oproep 
van Kingma. 
 De minister was tegen het idee. Zij 
verklaarde dat de spoedeisende hulp 
in een ziekenhuis onder de basisver-
zekering valt, waar iedereen verplicht 
bij aangesloten is. Een nogal formalis-
tische opstelling, want de voorstanders 
wilden juist praten over een verande-
ring van de bestaande situatie. 
                                                                                                     
 Afgelopen herfst is de vraag weer, 
en in een breder verband aan de orde 
gesteld in een enquête van De Fries-
land Zorgverzekeraar. Die wilde weten 
welke medische kosten volgens de 
geënquêteerden voor rekening van 
de patiënt zouden moeten komen. 
Daarbij werd specifiek gevraagd naar 
de risico’s van alcohol, tabak, extreme 
sporten en gevaarlijke hobbies. 
 Comazuipers bleken verreweg het 

COMAZUIPERS  DE  REKENING  
PRESENTEREN  ?
 Maart 2012 was er discussie over de vraag of comazuipers zelf de reke-
ning voor hun medische behandeling moesten betalen. Minister Schippers 
verklaarde zich tegen, en het idee ging van tafel. Nu is het idee weer in 
discussie gebracht door De Friesland Zorgverzekeraar.

minst populair bij de geënquêteer-
den. Maar liefst 64 procent van hen 
was van mening dat comazuipers hun 
medische kosten zelf moesten betalen. 
Rokers bleken op meer clementie te 
kunnen rekenen, ”slechts” 40 procent 
van de deelnemers vond dat rokers 
hun ziekenhuiskosten zelf moesten 
betalen. Op de derde plaats kwamen 
de deelnemers aan extreme sporten : 
38 procent van de deelnemers vond 
dat zij hun kosten zelf moesten dragen. 
 De Friesland vroeg de deelnemers 
ook naar hun schatting van de behan-
delkosten voor diverse behandelingen. 
Die schattingen bleken systematisch te 
laag tot veel te laag te zijn. Zo werden 
de kosten van een heupoperatie 
geschat op 6.000 tot 13.000 euro. In 
werkelijkheid kost een dergelijke ope-
ratie ongeveer 22.000 euro.
 Het voorgaande maakt duidelijk dat 
onder zorgverzekeraars het idee van 
”eigen schuld, dan zelf (mee)betalen” 
nog steeds in discussie is.
 

 Het gemiddelde gehalte aan 
tetrahydro-cannabinol in Neder-
landse marihuana is beneden de 
14 procent gedaald. Een jaar of acht 
à negen geleden was dat nog ruim 
20 procent. 
 Dat enorm hoge gehalte veroor-
zaakte destijds nogal wat onrust bij de 
gebruikers en in de verslavingszorg. 
Ook veroorzaakte het nogal wat dis-
cussie bij Volksgezondheid en in het 
parlement. Uiteindelijk leidde dat herfst 
2011 tot het plan van de minister om 
cannabis met een gehalte boven de 
15 procent tot een hard drug te verkla-
ren. 
 De regering wil dus dat het THC-ge-
halte beneden de 15 procent blijft. De 
meeste producenten lijken zich daarbij 
aan te passen. Zij willen hun winstge-
vende handel niet kwijt. In 2011 was 
het gemiddelde gehalte al gedaald 
tot 15,5 procent en in 2012 zelfs tot 
13,5 procent.
 Zou het een goed idee zijn als de 
regering voor bier en wijn ook een 
maximum voor de sterkte vaststelde ? 
Van bier zijn er tegenwoordig varianten 
op de markt met een alcoholgehalte 
van 10 procent of iets meer. Gewoon 
bier heeft ongeveer 5 procent alcohol. 
Als je sterk bier uit gewone bierglazen 
drinkt, heb je maar half zoveel glazen 
nodig om dronken te worden. Sommige 
wijnsoorten hebben tegenwoordig 
een alcoholgehalte van 14,9 procent, 
tegenover 10 à 12 procent normaal. 
     

Nederwiet  geleidelijk  
minder  sterk

alcohol kost meer 
dan hij oplevert



maart-april 2014114-de jaargang no. 2

FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOB

G eh
ee

l

nt
ho

ud
er

O
De

 De medische wetenschap heeft de afgelopen halve 
eeuw spectaculaire vooruitgang geboekt. Soms wordt bijna 
de indruk gewekt dat gezondheid een maakbaar iets is. 
Orgaantransplantaties zijn daarvan een goed voorbeeld. 
Een versleten gewricht als een heup of een knie, wordt 
vervangen door een kunstgewricht, een nier door een 
donornier. Een ziek hart krijgt een pacemaker. 
 Die enorme vooruitgang heeft de kracht ondermijnd van 
de oude stelregel dat voorkomen beter is dan genezen. 
Tweederde van de Nederlandse bevolking geeft aan dat 
men een goede gezondheid het allerbelangrijkste in het 
leven vindt. Maar slechts weinigen trekken daaruit alle 
consequenties en proberen ziekworden zoveel mogelijk te 
voorkomen. Als er iets mis gaat, is er toch een dokter of 
een ziekenhuis om het te repareren ? 
 Men realiseert zich daarbij onvoldoende dat vandaag de 
meeste ziekten niet uit de lucht komen vallen, maar een 
gevolg zijn van onze leef- en consumptiestijl. We lijden nog 
maar weinig aan infectieziekten, maar zoveel te meer aan 
”welvaartsziekten”. En veel van die welvaartsziekten zijn 
niet te genezen, maar hooguit tot stilstand te brengen. 
 De verwekker van een infectieziekte, een bacterie of 
een virus, bestrijdt men door met een geneesmiddel de 
verwekker te doden. Het lichaam wordt zo vrij van die 
verwekker. Maar hoe doe je zoiets bij een welvaartsziekte ? 
Je kunt toch niet de welvaart uit je lichaam snijden ? 
Bovendien heeft de welvaart ook zijn goede kanten.

 Om de kans op het krijgen van welvaartsziekten te 
verminderen, moeten we bereid zijn om vrijwillig afstand 
te doen van een stukje welvaart. Dat is echter geen 
populair recept, want het vergt persoonlijke inzet. Het is 
veel gemakkelijker om bij de dokter een recept voor een 
geneesmiddel te halen, dan om verandering te brengen 
in je leef- en consumptiegewoonten. Je gedrag, dat vergt 
zelfbeheersing. Je honger of dorst beheersen, de fiets 
nemen in plaats van de auto, dat vergt zelfdiscipline, dag 
in dag uit. 
 Veel welvaartsziekten komen voort uit, of worden 
verergerd door alcoholgebruik. Denk aan levercirrhose, 
Korsakov syndroom (alcoholische dementie) of diverse 
vormen van kanker. Allemaal ziekten die wel tot stilstand 
te brengen zijn, maar vaak niet te genezen. Daarom geldt 
hier nog onverkort dat voorkomen beter is. 
 De afgelopen jaren is naast de aantasting van de 
lichamelijke volksgezondheid de aantasting van de 
geestelijke volksgezondheid sterk naar voren gekomen. 
Hier ligt de zaak gecompliceerder dan bij de lichamelijke 
gezondheid. Je hersenen beschadigen door comazuipen 
of ”binge drinking” leidt weliswaar tot alcoholschade aan 
de hersenen, maar het feit dat iemand daarmee begint, 
bewijst dat er op voorhand al iets mis is in het hoofd van 
de dader. 
 De vraag is of dat voortkomt uit groepsdwang, of 
uit de subcultuur van betrokkenen. Of heeft eerder, 
matig alcoholgebruik de hersenen geconditioneerd tot 
de excessen ? De laatste weken is daar ook nog het 
verschijnsel van de ”neknomination” bijgekomen. De 
reactie van veel volwassenen is ”je hebt toch wel een 
gaatje in je hoofd als je daaraan mee gaat doen”.  Maar 
hoe is dat ”gaatje” daar gekomen ? 

dr. ir. D. Korf

ZELFDISCIPLINE  

BRENGT  BETERE  

GEZONDHEID
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De GO

  Coghlan wist de medewerking te 
krijgen van hoogleraar Rajiv Jalan en 
diens medewerkers van het Royal Free 
Hospital in Londen. Die zouden de 
benodigde metingen uitvoeren. Daar-
naast was leverspecialist Kevin Moore 
bereid de resultaten van commentaar 
te voorzien. De proefpersonen waren 
allen matige drinkers.
 Na afloop van het experiment was 
duidelijke gezondheidswinst aan-
toonbaar bij degenen die een maand 
niet hadden gedronken. Zo verloren 
zij gemiddeld 1,5 kilogram lichaams-
gewicht. Het cholesterolgehalte van 
hun bloed was met 5 procent gedaald 
en hun bloedsuikergehalte met 15 
procent. Ook hun lever bleek baat 
te hebben bij de rustpauze van een 
maand. Het percentage vetcellen in de 
lever daalde met 15 procent.
 De proefpersonen meldden zelf dat 
zij beter sliepen en zich alerter voelden 
op hun werk. Hun geestelijke gezond-
heid had dus ook baat gehad bij een 
maand onthouding.
 Coghlan concludeert uit de resul-
taten dat matige drinkers al na één 

Britse  journalist  laat  zien : voor matige  drinkers is 
herstel eenvoudig te bereiken  
  NA  ÉÉN MAAND  ZONDER  ALCOHOL  
AL  VERBETERING  GEZONDHEID
 De Britse journalist Andy Coghlan van het blad New Scientist wist dertien 
collega’s over te halen tot een experiment om de gevolgen van de culi-
naire overdaad in de maand december,  zo snel mogelijk weg te werken. 
Het experiment bestond daaruit dat negen collega’s plus hijzelf, de gehele 
maand januari geen druppel alcohol zouden drinken. Vier collega’s zouden 
hun normale drinkgedrag handhaven.

maand belangrijke gezondheidswinst 
kunnen boeken door zich te onthouden 
van alcohol. Hoe snel die gezond-
heidswinst weer verloren gaat als de 
betreffende persoon weer gaat drinken, 
is nog onbekend. Rajiv Jalan waar-
schuwt daar uitdrukkelijk voor. ”Het zou 
een verkeerde conclusie zijn om in een 
alcoholvrije maand januari, een vrijbrief 
te zien om er de rest van het jaar maar 
op los te drinken”. Het positieve effect 
is geconstateerd bij een betrekkelijk 
kleine groep van matige drinkers. Of 
bijvoorbeeld het positieve effect op de 
lever ook optreedt bij zware drinkers, is 
nog helemaal de vraag.
 Leverspecialist Kevin Moore geeft 
als commentaar dat de medische 
wetenschap zich lange tijd vooral 
gericht heeft op de gevolgen van fors 
drinken. Dergelijk drinken leidt op den 
duur tot levercirrhose. Een onomkeer-
bare ontwikkeling. Leverexperts zijn 
daarom vaak van mening dat onthou-
ding van alcohol niet tot herstel leidt, 
maar uitsluitend verergering tegen-
gaat. Cochlan heeft laten zien dat dit 
voor matige drinkers niet opgaat. Een 
lever die begonnen is te vervetten, kan 
genezen door de toevoer van alcohol 
te beëindigen. 
 Moore voegt tenslotte nog toe : ”Als 
iemand een pil zou verkopen die in één 
maand een gelijk effect zou hebben als 
één maand niet drinken, dan zou hij rijk 
kunnen worden”.
 
 De bevindingen van Coghlan werden 
begin januari in diverse Engelse bladen 
gepubliceerd, op 5 januari bijvoorbeeld 
in de Medical Daily. Juist op tijd om 
zoveel mogelijk lezers te bewegen om 
mee te doen met de januaripauze van 
alcohol, die als ”Janopause” werd aan-
geduid.  

 Dingeman Korf

 

 In België heeft de Inspectie Drank- 
wet aangedrongen op verhoging 
van de leeftijdsgrens voor alcohol 
naar 18 jaar. De dood van de vijftien- 
jarige (!) W. Wybo, die kort voor 
Kerstmis na een fuif in een café 
dronken te water raakte en verdronk, 
was de aanleiding om dit nogmaals 
aan de orde te stellen.

  Veel te veel Vlaamse café’s schen-
ken zonder problemen bier in voor 
tieners van 14, 15 jaar. De controleurs 
van de FOD Volksgezondheid contro-
leerden vorig jaar zo’n 2.000 café’s 
op de verkoop van drank aan tieners 
onder de zestien. Daarbij werden maar 
liefst ruim 200 processen-verbaal 
opgemaakt. Meest voorkomende over-
treding was het niet vragen naar een 
leeftijdsbewijs. 

LEEFTIJDSGRENS  OOK  IN  BELGIË  
NAAR  18  JAAR ?  

 De inspecteurs worden wel eens 
moedeloos van de lakse houding van 
de kroegbazen. Daarom willen zij dat de 
wet wordt veranderd. Meer inspecties 
en strengere straffen. Maar vooral een 
verhoging van de leeftijdsgrens naar 
18 jaar. Hoofd van de Inspectiedienst 
P. van den Meerssche daarover : ”Er 
is volgens mij maar één oplossing, en 
dat is een wetsverandering waardoor 
alle alcohol tot achttien jaar verboden 
wordt, zoals in de meeste Europese 
landen. Het is de enige manier om te 
voorkomen dat pakweg veertienjarigen 
in café’s pinten blijven bestellen tot de 
avond uitloopt op een drama” 
 Als de leeftijdsverhoging in België 
doorgaat, zijn wij meteen af van de ”nix-
press”. Die vervoert 16- en 17-jarigen 
naar België om daar legaal te zuipen 
nu dat in Nederland niet meer mag. 

 Volgens de sterftestatistieken 
overlijdt in Rusland een kwart van 
de mannen voordat zij de leeftijd van 
55 jaar bereikt hebben. Russische 
onderzoekers registreerden de leef-
stijl van volwassenen in drie grote 
steden (Tomsk, Barnaul en Byisk) . 
Geheel volgens verwachting bleek 
wodka de voornaamste oorzaak van 
voortijdig overlijden.

 De aanvangssituatie werd gere-
gistreerd in de jaren 1999 – 2008. 
Vervolginterviews vonden plaats na 
twee en vijf jaar. In totaal werden bijna 
200.000 interviews afgenomen aan 
ruim 150.000 personen. In de loop van 
het onderzoek overleden ruim 8.000 
van de proefpersonen. 
 Op basis van de verkregen cijfers 
berekenden de onderzoekers relatieve 
risicopercentages voor verschillende 
consumptieniveaus. Bij een con-
sumptie van minder dan 1 fles wodka 
per week was het relatieve risico op 
voortijdige sterfte 16 procent. Bij een 
consumptie tussen 1,0 en 2,9 flessen 
wodka per week was het 20 procent, 
en bij meer dan drie flessen per week 
35 procent.
 De alcoholsterfte omvatte niet 
alleen alcoholziekten (leveraandoe-
ningen, alcoholvergiftiging, kanker, 
hersenbloeding) maar ook sterfte 
door ongevallen, geweldpleging en 
zelfmoord. Roken bleek de kans op 
voortijdig overlijden nog verder te ver-
hogen. Die toename was groter voor 
zware drinkers dan voor lichte drinkers. 
Met andere woorden hoe zwaarder 
drinker men is, hoe riskanter tabakro-
ken is. 

RUSSISCHE  MANNEN  
WORDEN  NIET  OUD

alcoholreclame verkoopt 

geen dranken maar illusies
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 Consumenten hebben vaak geen 
idee hoeveel calorieën zij binnenkrij-
gen door hun drinkgewoonten. Van 
frisdrank weten zij vaak nog wel dat 
er veel suiker in zit, maar daar houdt 
het meestal bij op. Dat ook ”gezonde” 
vruchtensappen suikers bevatten, zij 
het flink minder dan de meeste fris-
dranken, is vaak onbekend. 
 Dat alcoholhoudende dranken 
dubbel dikmakend werken is nog 
minder bekend. Het publiek kent wel 
de ”bierbuik”, maar weet niet dat die 
bierbuik ook wel eens een wijnbuik is.
 Het onderzoek van de Daily Mail 
werd verricht onder 1.000 personen 
die een vermageringsdieet volgden. 
Bijna 40 procent van hen dronk op een 
avondje uit, vijf of meer glazen alcohol-
houdende drank. Dat leverde minstens 
een kwart van hun streefopname van 
maximaal 2000 kcal per etmaal. Bier 
en witte (zoete) wijn zelfs aanzienlijk 
meer dan een kwart door hun gehalte 
aan koolhydraten, respectievelijk 
suikers.  En juist bier en witte wijn 
waren de meest populaire dranken bij 
respectievelijk mannen en vrouwen. 
 Gecombineerd met één of twee 
drankjes thuiskomend van het werk, 
en nog eens wat in de loop van de 

SUCCESVOL  AFSLANKEN ,  
DAN  ALCOHOL  SCHRAPPEN
 Brits onderzoek, gepubliceerd in de Daily Mail, heeft onlangs nog eens 
gedetailleerd laten zien hoe funest alcohol is voor mensen die kampen met 
overgewicht. Het onderzoek werd uitgevoerd door het bedrijf Forza Supple-
ments. Woordvoerder Lee Smith stelt : ”de sleutel tot succesvol afslanken 
is stoppen met alcohol”. 

avond, was het resultaat dat één op de 
vier proefpersonen via zijn alcoholcon-
sumptie een kwart van zijn wekelijkse 
streefhoeveelheid calorieën binnen 
kreeg. Als daar geen rekening mee 
wordt gehouden, mislukt het verma-
geren. Het grote publiek weet volgens 
woordvoerder Smith echter niet hoe 
sterk dikmakend alcoholhoudende 
dranken zijn. 

 Het Britse lid van het Europarlement 
Glenis Willmot heeft afgelopen zomer 
al gevraagd om de regels voor de eti-
kettering van voedingsmiddelen (met 
name de vermelding van de samenstel-
ling), ook van toepassing te verklaren 
op alcoholhoudende dranken. In 2011 
had de alcoholindustrie voor zijn pro-
ducten een uitzondering bedongen. 
Willmot wil dat daar een einde aan 
gemaakt wordt.  
 De menselijke lever ziet alcohol en 
de afbraakproducten van alcohol als 
giftige stoffen die met voorrang uit het 
lichaam verwijderd moeten worden. 
Het verwerken van koolhydraten en 
vetten wordt door de lever dan ”op een 
laag pitje gezet”. Die worden opgesla-
gen voor later. Het resultaat is dat de 
drinker dikker wordt. 
 Hiernaast heeft alcohol nog een 
tweede dikmakend effect : hij ver-
sterkt de eetlust  (vandaar het gebruik 
als ”aperitiefje”). Die versterking van 
de eetlust komt voort uit het feit dat 
alcohol het hormoon leptin(e) onder-
drukt. Dat hormoon remt de eetlust, 
geeft het lichaam dus het signaal om 
te stoppen met eten. Alcohol neemt die 
remming weg en versterkt daardoor de 
eetlust. 
 De versterkte eetlust gecombineerd 
met de verzwakking van de wilskracht 
door alcohol, leidt er toe dat afslankers 
na een drankje al te gemakkelijk naar 
”verboden” voedingsmiddelen grijpen 
zoals een zak chips, een worstje of 
een pizzapunt. Van afslanken is dan al 
gauw geen sprake meer.

  Dingeman Korf 
                                                                                              
 

 Herfst vorig jaar was er discussie 
tussen de Wereldwinkels en de staats-
secretaris van Volksgezondheid over 
bier en wijn uit ontwikkelingslanden. 
De Wereldwinkels verkochten die 
drank zonder drankvergunning (zie het 
bericht daarover in het vorige nummer 
van dit blad). In de publiciteit daar-
over viel herhaaldelijk de uitdrukking 
”eerlijke wijnen”. Dat deed uw redac-
teur naar het woordenboek grijpen. 
Daar vond hij voor het woord ”eerlijk” 
de omschrijvingen : de waarheid 
zeggend, oprecht, betrouwbaar. Die 
definitie lijkt vooral te wijzen op een 
eigenschap van mensen, maakt dus 
onderscheid tussen eerlijken en oneer-
lijken. 
 Volgens ons kunnen wijn en bier 
niet ”eerlijk” genoemd worden. Want 
zij verzwijgen een deel van de waar-

WAT  IS  EERLIJK  ? 
heid. In de reclame en op hun etiketten 
zeggen zij niets over de nadelen van 
het gebruik. Zij laten de keerzijde van 
de medaille ongenoemd. En een halve 
waarheid is nog altijd tevens een halve 
leugen. 
 Volgens de organisatie van Wereld-
winkels bedoelt men met ”eerlijke wijn” 
een wijn waar een eerlijke prijs voor 
wordt betaald. Maar dat verschuift de 
onduidelijkheid alleen maar. Want wat 
is een ”eerlijke prijs”? Waarom dat 
woord gebruiken, waarom niet gewoon 
spreken van een behoorlijke, een 
terechte of een fatsoenlijke prijs ? Dat 
is duidelijk Nederlands.
 Het lijkt er op dat het woord ”eerlijk” 
om reclame-redenen is gekozen 
wegens zijn positieve uitstraling. Maar 
volgens uw redacteur blijft het voor 
alcoholica ”oneerlijk” taalgebruik. 
 

 Na de top in 2010 is het uitgaans-
geweld al drie opeenvolgende jaren 
aan het dalen. Tenminste voorzo-
ver door de politie geregistreerd. 
Overigens is 5862 gevallen in 2013 
nog steeds een onaanvaardbaar 
hoog aantal : bijna 113 gevallen per 
weekend ! 

 In 2010 registreerde de politie nog 
ruim 7500 gevallen van mishandeling 
en bedreiging in uitgaansgebieden. De 
5862 gevallen van 2013 betekenen dus 
een daling met ongeveer 28 procent. 
Die afname is volgens de politie voor 
een groot deel te danken aan betere 
samenwerking tussen lokale overhe-
den, horeca en politie. 
 Zo beschikken surveillerende 
agenten in steden met veel gewelds-
incidenten over een speciaal 
telefoonnummer waarop zij door de 
horeca direct bereikt kunnen worden. 
Overlastgevers worden daardoor 
eerder gelokaliseerd en sneller uit de 
horeca verwijderd of gearresteerd.
 Daarnaast blijkt het horecaverbod 
effectief. Dat verbod wordt opgelegd 
aan recidiverende overlastgevers en 
aan alle plaatselijke horecagelegen-
heden medegedeeld. Komt zo iemand 
toch een café in, dan is een telefoontje 
naar de politie voldoende om hem snel 
kwijt te raken. 
 De aanscherpingen van de Drank- 
en Horecawet van de laatste jaren, 
hebben veel caféhouders doordrongen 
van het feit dat het de overheid ernst 
is. Daardoor zijn zij meer bereid met 
de overheid en de politie samen te 
werken. Ook weigeren zij nu vaker de 
toegang aan mensen die al dronken 
zijn. Daarnaast controleren zij vaker 
de leeftijd van bezoekers. In 2011 
vroegen zij in slechts 28 procent van 
de gevallen naar een leeftijdsbewijs. 
In december 2013 was dat gestegen 
naar 47 procent. Natuurlijk nog veel te 
weinig, maar er zit groei in.

Verheugende  ont- 
wikkeling :  afname 
uitgaansgeweld
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 Mei 2012 keurde het Schotse deel-
parlement een wetsontwerp goed dat 
de invoering van een wettelijke mini-
mumprijs per eenheid alcohol mogelijk 
maakte. In het Engelse parlement 
gingen ook stemmen op om over te 
gaan op een wettelijke minimum-
prijs. Artsen, politie en ziekenhuizen 
betuigden steun. Er kwam zelfs een 
wetsontwerp. Alcoholindustrie, horeca 
en supermarkten reageerden heftig 
afwijzend. Dat leidde er toe dat de rege-
ring met een alternatief plan kwam : 
een verbod op verkoop beneden de 
kostprijs. Voor het systeem van een 
minimumprijs was volgens de rege-
ring te weinig publieke steun. 
 Eurocare gaf een commentaar uit 
waarin zij verklaarde te betreuren dat 
de Engelse regering voorrang had 

Ondanks bewering van de regering van het tegendeel

OOK  IN  ENGELAND  VEEL  
STEUN  VOOR  MINIMUMPRIJS  
PER  EENHEID  ALCOHOL
 Wettelijk vaststellen van een minimumprijs per eenheid alcohol, legt een 
bodem in de prijs van drank. Stuntaanbieders kunnen daar niet beneden 
gaan. Dit systeem biedt dus een alternatief voor een verbod op stuntaan-
biedingen. 

gegeven aan commerciële belangen 
boven gezondheid en welzijn.
 De alcohol werkgroep van de univer-
siteit van Sheffield zette de gegevens 
van de regering in zijn sociaal-econo-
misch rekenmodel. De conclusie was 
dat het door de regering voorgestelde 
systeem na de aanloopperiode jaar-
lijks maximaal 14 levens kon sparen. 
Een minimumprijs van 45 pence per 
eenheid alcohol (het niveau dat was 
voorgesteld) zou daarentegen 624 
levens kunnen sparen, een minimum-
prijs van 50 pence per eenheid alcohol 
zelfs 960 levens. 
 Het verschil komt vooral door het 
feit dat een minimumprijs selectief de 
goedkoopste alcohol duurder maakt. 
Daardoor worden vooral de veeldrin-
kers getroffen en dat zijn degenen die 
zich in de gevarenzone bevinden. 
 De econometristen waren het dus 
eens met de mensen van de volks-
gezondheid. Een systeem van een 
minimumprijs per eenheid alcohol is 
een effectief middel om de voortijdige 
sterfte door alcohol te verminderen.

 Het Institute of Alcohol Studies 
(IAS) onderwierp het door de regering 
aangevoerde argument van gebrek 
aan publieke steun, aan een nadere 
analyse. Het ministerie van binnen-
landse zaken had gesteld dat 56 
procent van de bevolking tegen de 
invoering van een minimumprijs was, 
en slechts 34 procent vóór. 
 Het IAS ontdekte dat de groep 
geënquêteerden die een hogere mini-
mumprijs wilde dan 45 pence, door 
het ministerie buiten beschouwing was 
gelaten. Wanneer deze meegerekend 
werden, waren er vrijwel evenveel 
voorstanders als tegenstanders van 
het systeem van vastleggen van een 
minimumprijs. In de enquête was niet 
duidelijk gemaakt of het ging om een 
vóór of tegen een minimumprijs, of om 
de hoogte van de minimumprijs.
 De bevindingen van het IAS en van 
de Sheffield onderzoekers zijn dus-
danig, dat het onvermijdelijk is dat de 
zaak opnieuw aan de orde gesteld zal 
worden. Daarbij zal de regering het 
verwijt krijgen dat zij het parlement 
onjuist heeft voorgelicht met betrek-
king tot de publieke steun.
 De ontwikkelingen in Schotland en 
Engeland zullen ongetwijfeld invloed 
hebben op de richting van het Neder-
landse alcoholbeleid. Wij wachten 
daarom met belangstelling de verdere 
ontwikkelingen af.

Dingeman Korf 

  De drie logo’s hebben de betekenis 
van respectievelijk geen alcohol voor 
minderjarigen, geen alcohol tijdens 
de zwangerschap en geen alcohol in 
het verkeer. Geen groot nieuws dus. 
De eerste en de derde waarschuwing 
zijn al bij wet geregeld. En alcohol bij 
zwangerschap wordt op grond van het 
advies van de gezondheidsraad door 
alle ter zake kundigen afgeraden. 
 De logo’s zijn bovendien zo klein 
uitgevoerd, dat zij bij het winkelend 
publiek helemaal niet opvallen. Van 
een afstandje bekeken, zien de flesjes 
er nog hetzelfde uit. En niemand gaat 
bij het winkelen de kleine lettertjes 
staan lezen. 
 Dat hiermee het bewustwordingspro-
ces over verantwoord alcoholgebruik 
gestimuleerd wordt, zoals de bierbrou-
wer beweert, is ons inziens hoogst 
onwaarschijnlijk. Voor de liefhebbers 
van Grolsch blijven de flesjes even 
aantrekkelijk als altijd. 
 Volgens gedragsdeskundige R.J. 
Renes, werkzaam aan de universiteit 
van Wageningen en aan de Hoge-
school Utrecht, halen de logo’s niets 

Grolsch  poogt  imago  op  te  poetsen

WEINIG  TE  VERWACHTEN  VAN  
MINILOGO’S
 Grolsch heeft als eerste Nederlandse alcoholproducent waarschuwende 
logo’s op zijn verpakkingen geplaatst. Die zogenaamde ”educatieve” logo’s 
zijn gericht op drie specifieke doelgroepen. De keuze van die groepen en de 
wijze van uitvoering van de logo’s zijn zodanig dat de bierbrouwer zich er 
geen buil aan zal vallen.

uit. Hij noemt voorlichting één van de 
minst effectieve methoden om gedrag 
te veranderen. ”Uit onderzoek blijkt 
dat regelgeving, financiële sancties bij 
overtredingen en duurder maken van 
het product veel doeltreffender zijn”.
 Volgens Renes voegen de logo’s 
niets toe. Vrijwel iedereen weet wel 
dat je geen alcohol moet drinken onder 
genoemde omstandigheden. ”Als je 
consumenten bewust wilt maken van 
de gevaren van alcohol, moet je ze 
juist triggeren met nieuwe informa-
tie. Wellicht komt Grolsch door deze 
actie wat sympathieker over, maar hier 
wordt geen biertje minder door genut-
tigd. Wat mogelijk wel zou werken ? 
Stoppen met reclame maken”. 
 Goede en brede voorlichting over 
alcohol, ondersteund door daarmee 
in overeenstemming zijnde regelge-
ving, kan op langere termijn resultaat 
hebben. Van kleine speldeprikjes met 
logo’s die algemeen aanvaarde zaken 
symboliseren, verwacht Renes niets. 
Hij verwacht ook niet dat Grolsch 
hierdoor terrein zal winnen op andere 
brouwerijen.   
 

 In Australië hebben jongeren een 
levensgevaarlijk ”drinkspel” bedacht. 
Zij vertonen één of ander vreemd drink-
gedrag, delen een filmpje daarvan met 
hun vrienden op facebook of twitteren 
er over, en nomineren de ontvangers 
om binnen 24 uur de ”ketting” voort te 
zetten. Vandaar de naam ”neknomina-
tion” die zij het ”spel” hebben gegeven.  
 Inmiddels is de levensgevaarlijke 
rage ook naar Engeland en Ierland 
overgewaaid. Veel deelnemers willen 
hun voorganger overtreffen. Ze gooien 
een halve liter of meer sterke drank 
naar binnen. Soms drank gemengd 
met tandpasta, handcrème of mos-
terdsaus. Anderen gaan met hun 
dronken kop naakt door een super-
markt rennen of de zee induiken, bij de 
drukste tramhalte in hartje Dublin hun 
kleren uittrekken, de kop van een dode 
kip afbijten of het drinken voortzetten 
op het dak van een rijdende auto.
 Tot op vandaag, 17 februari, heeft 
neknomination al drie doden geëist. 
In Ierland twee jongens van respectie-
velijk 19 en 22 jaar oud, in Engeland 
één jongen van 20 jaar oud. De ouders 
van de 19-jarige hebben Facebook 
gevraagd beelden van het spel van zijn 
website te verwijderen. Facebook zag 
daar vooralsnog geen aanleiding toe ! 

Suïcidaal wedstrijdgedrag

NEKNOMINATION
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 In Groot-Brittannië is de afgelopen 
30 jaar de sterfte aan leverziekten 
vervijfvoudigd. Alleen al de afgelopen 
tien jaar vond bijna een verdubbeling 
plaats. Die toename verliep parallel met 
de toename van de alcoholconsump-
tie in het land. Twee onderzoekers 
van de universiteit van Southampton 
en het Southampton General Hos-
pital, dr. Nick Sharon en dr. Michael 
Moore, redeneerden dat de sterfte aan 
leverfalen teruggedrongen kon worden 
wanneer de ziekte vroegtijdiger ontdekt 
kon worden. 
 Samen met hun medewerkers, 
hebben Sharon en Moore een test ont-
wikkeld waarmee leverschade in een 
eerder stadium ontdekt kan worden. 
Hierbij wordt een vijftal gegevens van 

Honderden  levens  kunnen  gered  worden

VROEGTIJDIGE  OPSPORING  
ALCOHOLISCHE  LEVERSCHADE
 Leverschade ontwikkelt zich sluipenderwijs, zonder aanwijsbare sympto-
men. Veel gebruikers van alcohol hebben geen idee dat zij leverfalen onder 
de leden hebben, totdat het te laat is. Eénderde van de patiënten die in het 
ziekenhuis worden opgenomen, sterft binnen enkele maanden. 

het bloed bepaald : hyaluronzuur, 
collageen, albumine, bloedstolling 
en bloedplaatjes. Op basis daarvan 
kan bepaald worden hoeveel kans de 
betreffende proefpersoon heeft om 
binnen vijf jaar leverfibrose of levercir-
rhose te ontwikkelen. Het onderzoek 
werd gepubliceerd in oktober 2013 in 
de British Journal of General Practice.

 De proefpersonen worden naarge-
lang de uitkomst van de test ingedeeld 
in een groene, oranje of rode groep. 
Op grond daarvan heeft de test in 
het dagelijks spraakgebruik de naam 
gekregen van de Southampton Ver-
keerslicht Test (Southampton Traffic 
Light test of STL-test). Indeling in 
de groene groep  betekent voor de 
betreffende persoon dat er nog geen 
beginnende leverschade is en dat het 
hoogst onwaarschijnlijk is dat hij of 
zij binnen vijf jaar aan leverfalen zal 
overlijden. De oranje groep heeft 50 
procent kans dat er reeds fibrose of 
cirrhose in de lever aanwezig is, en de 
rode groep heeft vrijwwel zeker reeds 
(enige) leverschade (fibrose of cirr-
hose). 
 De STL-test is ontwikkeld aan 393 
proefpersonen, allen forse drinkers. 
In de rode groep belandde 12 procent 
van hen, in de oranje groep 40 procent 
en in de groene groep 48 procent. Bij 
geen van de proefpersonen kon met 
de gebruikelijke tests leverschade 
worden aangetoond. Met andere 
woorden, als zij zich via hun huisarts 
hadden laten testen, hadden zij waar-
schijnlijk te horen gekregen ”uw lever 
mankeert niets”. Met mogelijk dramati-
sche gevolgen enkele jaren later. 
 De uitkomst van de test werd met 
de proefpersonen besproken. Een jaar 
later werd nagegaan hoe het stond met 
de drinkgewoonten van hen. Twee-
derde van de patiënten uit de rode 
groep had zijn alcoholconsumptie dras-
tisch teruggeschroefd, tot beneden de 
door de WHO aangegeven grens. De 
oranje groep scoorde bijna even hoog. 
Van de patiënten uit de groene groep 
had ruim éénderde zijn consumptie zo 
drastisch verminderd. 
 Dr. Sharon concludeert dat met 
de relatief goedkope en eenvoudige 
STL-test veel beginnende leverschade 
vroegtijdig kan worden opgespoord. 
Sinds 1996 zijn in het Southamp-
ton General Hospital 4000 patiënten 
behandeld met leverschade. Maar 
liefst driekwart van hen was bij opname 
onwetend van het feit dat zij leden aan 
leverschade. Die situatie kan met de 
nieuwe test voorkomen worden. Dat 
kan honderden levens redden. Eigen-
lijk zouden alle forse drinkers de test 
moeten doen.

 De onderzoekers analyseerden 
de politierapporten van maar liefst 
570.000 botsingen met letsel. Zij 
maakten een statistiek van de begane 
overtredingen (spookrijden, te hoge 
snelheid, door rood licht rijden, enz.) 
en het gemeten dan wel berekende 
bloedalcoholgehalte.
 Vergeleken met nuchtere bestuur-
ders, bleken automobilisten met 
slechts 0,1 promille alcohol in hun 
bloed al bijna tweemaal zo vaak schul-
dig te zijn aan het ongeval. 
 In ons land geldt voor beginnende 
bestuurders een strafbaarheidsgrens 
van 0,2 promille en voor ervaren auto-
mobilisten één van 0,5 promille. In de 
Verenigde Staten is de wet toegeeflij-
ker : 0,8 promille. De onderzoekers zijn 
het daar niet mee eens. Volgens hen 
zou de wet moeten voorschrijven dat 
iedereen volledig nuchter achter het 
stuur zit.
 Nederlandse organisaties op het 
gebied van de verkeersveiligheid ver-
schillen onderling van mening over 
de nullimiet. Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) is het eens met de Amerikaanse 

ALCOHOLLIMIET  IN  HET  VERKEER  
ZOU  OMLAAG  MOETEN
 Automobilisten die alcohol gedronken hebben, maar nog vèr onder de 
wettelijke strafbaarheidsgrens zitten, rijden al aantoonbaar gevaarlijker 
dan nuchtere bestuurders. Aldus de uitkomst van een groot onderzoek 
onder leiding van de universiteit van Californië in San Diego. 

onderzoekers. ”Iedere hoeveelheid 
alcohol in het bloed vermindert de rij-
vaardigheid. (. . . .) Een heldere limiet 
van nul promille maakt duidelijk dat 
alcohol in het verkeer gevaarlijk is”.  
 De SWOV wil alleen een nullimiet als 
ook de capaciteit voor controles wordt 
verhoogd. Zonder extra agenten werkt 
verlaging van de limiet averechts. Dan 
is de politie te druk met proces-verba-
len voor kleine overtreders en wordt de 
kans kleiner dat een grote verkeers-
zondaar wordt gepakt. 
 De redenering van de SWOV gaat 
volgens ons niet op. De bestuurders 
die van goede wil zijn en nu beneden 
de 0,5 promille blijven, zullen na enige 
gewenningstijd ook beneden de nieuwe 
limiet van 0,1 of 0,2 promille blijven. De 
slordigen en onverschilligen hebben 
lak aan elke grens. Maar hun aantal 
zal niet ineens sterk veranderen. Het 
aantal overtreders zal dus na verloop 
van tijd weer ongeveer hetzelfde zijn 
als vóór de verlaging van de limiet. 
Alleen krijgen zij nu eerder een rijver-
bod. Dat maakt het verkeer veiliger.

Dingeman Korf

 Sinds 1 januari van dit jaar is de 
leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhou-
dende dranken verhoogd van 16 naar 
18 jaar. Die verhoging was al maanden 
van tevoren aangekondigd. Je zou 
dus denken dat de alcoholsector zijn 
zaakjes op 1 januari op orde had. Nee 
dus !
 Op 13 februari gaf de Stiva, het 
samenwerkingsverband van de 
alcoholbranche, een persbericht uit 
waarin gemeld werd dat het nog tot 
1 juli mogelijk was dat men de oude 
slogan ”Geen 16 ? Geen druppel”  
in reclame uitingen (vnl. posters en 
flyers) kon tegenkomen. Stiva zegt de 
nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar te 
ondersteunen.  Omdat er echter een 
overgangsperiode van 6 maanden is, 
kan men de oude grens nog op druk-
werken aantreffen. 
 Leden van de Stiva hebben zo 
lang mogelijk gewacht met het laten 
maken van nieuwe drukwerken die de 
nieuwe grens van 18 jaar vermelden. 
De overgangsperiode is blijkbaar niet 
ingegaan op het moment dat de wet in 
de Staatscourant werd gepubliceerd 
(wat logischerwijs voor de hand had 
gelegen), maar op het moment dat de 
wet van kracht werd. Kennelijk wilden 
sommige firma’s tot het laatst toe profi-
teren van de lagere oude grens.

Stiva-leden  laks  met  
nieuwe  leeftijdsgrens 
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En dit...
 . . . . was een geval van verregaande 
overlast door alcoholgebruik. Het 
betrof een jonge man (19) uit Drachten 
en gebeurde op Schiermonnikoog.
 De man verbleef in een hotel op het 
eiland en ging een avondje ”stappen” 
in het dorp. Bij terugkeer vond hij het 
hotel dicht. Dus besloot hij langs de bui-
tenkant van het hotel naar zijn kamer 
op de eerste verdieping te klimmen. 
Daarbij sneuvelde een schutting. En 
ook anderszins maakte hij veel lawaai. 
Eenmaal binnen sloeg hij een vitrine 
in, waarbij hij gewond raakte aan zijn 
hand.
 De schade moet hij vergoeden. Maar 
de ergernis van zijn mede-gasten is 
daarmee niet goedgemaakt  .  .  .  .  .

*  *  *
 . . . . was een geval van agres-
sief gedrag. Het betrof een 16-jarige 
jongen en gebeurde in het ziekenhuis 
in Doetinchem.
 De jongen was met een ambulance 

naar het ziekenhuis gebracht, vermoe-
delijk onder de invloed van alcohol en 
drugs. Daar gedroeg hij zich agressief 
tegen het ambulancepersoneel en per-
soneel van het ziekenhuis. Dus werd 
de politie te hulp geroepen.
 Toen de agenten binnenkwamen, 
ging de jongen meteen in de aanval. 
Hij sloeg daarbij een agent vol in het 
gezicht. Daarop wilden de agenten 
hem arresteren. De jongen verzette 
zich heftig. De tweede agent liep 
daarbij een wond aan zijn hand op. De 
jongen mocht een nacht in een politie-
cel kalmeren  .  .  .  .  . 

*  *  *
 . . . . was een geval van acrobatiek 
bij dronken rijden. Het betrof een stom-
dronken Arnhemmer van 30 jaar en 
gebeurde op de snelweg A-12. 
 In een nacht van donderdag op 
vrijdag raakte de man van de weg af. 
Hij reed over de vangrail nog ruim 100 
meter door. Agenten troffen de man 
gewond aan in zijn auto en brachten 
hem naar het ziekenhuis. Na daar 
behandeld te zijn moest hij mee naar 
het bureau. Ruim 3 uur na het ongeluk 
bleek hij nog ruim viermaal te veel 
alcohol in zijn bloed te hebben.
 Zijn rijbewijs mocht hij meteen 

inleveren. Verder kreeg hij nog een pro-
ces-verbaal omdat hij de agenten had 
uitgescholden. Gezien zijn extreem 
hoge promillage zal hij opnieuw rijexa-
men moeten doen  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een geval van alcoholische 
agressiviteit. Het betrof een 32-jarige 
Arnhemmer die overlast veroorzaakte.
 De man hield zich op in de nabij-
heid van de Jumbo in Arnhem Zuid en 
gedroeg zich agressief en beledigend 
tegenover het winkelend publiek. Hij 
gaf geen gehoor aan een verzoek 
om daarmee op te houden. Hij was 
dronken en waarschijnlijk ook onder de 
invloed van drugs. Dus werd de politie 
gebeld.
 Toe de agenten ter plaatse kwamen, 
probeerde de man weg te lopen. 
Agenten haalden hem in maar slaag-
den er niet in hem te arresteren. Daarop 
besloten de agenten pepperspray te 
gebruiken. Maar ook dat bleek onvol-
doende. Pas het laatste redmiddel, de 
politiehond bleek effectief  .  .  .  .  . 
 Omdat de man gewond was geraakt 
door de hondenbeten, werd eerst 
langs de spoedeisende eerste hulp 
gereden. Daarna mocht hij de cel in om 
tot bedaren te komen  .  .  .  .  . 

 Het feit dat sinds 1 januari aan 
16- en 17-jarigen geen enkele alco-
holhoudende drank meer verstrekt 
mag worden, blijkt veel alcoholvrije 
uitgaansmogelijkheden in het leven 
te roepen. Ze schieten als de spreek-
woordelijke paddenstoelen uit de 
grond. De initiatieven daartoe komen 
voor een deel uit de jongeren zelf 
voort, voor een deel uit de gemeenten 

Steeds  meer  alco- 
holvrije  uitgaans-
mogelijkheden

en voor een deel uit de horeca. 
 Zo hebben zowel in Assen als 
in Boxmeer jongeren het initiatief 
genomen om te komen tot oprich-
ting van een alcoholvrij café. In 
diverse andere gemeenten hebben 
zij gevraagd om meer alcoholvrije 
avonden/frisfeesten in disco’s.
 Enkele gemeenten hebben buurt- 
huizen gevraagd om alcoholvrije 
avonden voor 18-minners te organise-
ren. Sommige hebben de uren waarop 
sportclubs alcohol mogen schenken 
ingeperkt (hoewel het omgekeerde ook 
is voorgekomen). Middelbare scholen 
mogen in de leerlingenkantine geen 
alcohol meer verkopen. Sommige 
scholen hebben daarop besloten om 
ook schoolfeesten alcoholvrij te maken, 
voor iedereen (inclusief leraren) onder 
het motto ”een goed voorbeeld . . . .”  
STAP heeft regionale voorlichtings-
bijeenkomsten over ”de alcoholvrije 
middelbare school” opgezet voor direc-
ties, docenten en ouders.
 De horeca ziet niet alleen twee jaar-
gangen wegvallen, maar vreest dat de 
automatische gang naar het café voor 
een avondje ontspanning, minder auto-
matisch zal worden wanneer er later 
mee begonnen wordt. Daarom hebben 
veel café’s een alcoholvrije avond 
ingesteld, zodat de 16- en 17-jarigen 
toch alvast met het café kennis kunnen 
maken. In de Gelderse vallei heeft 
de horeca van zes aaneengesloten 
gemeenten een organisatie opgezet 
voor alcoholvrije ”project–niX feesten”. 
 Al met al lijkt de verhoging van de 
leeftijdsgrens heel wat veranderingen 
te veroorzaken op sociaal-cultureel 
terrein. Overigens niet allemaal onom-
streden. Over twee jaar kunnen wij de 
resultaten beoordelen en zien hoe de 
nieuwe generatie verder gaat.

 De afgelopen maanden waren 
energiedrankjes tweemaal nogal 
negatief in het nieuws. Eerst in 
november een bericht van een 
Engelse supermarktketen. Daarna 
afgelopen januari een bericht van 
een Utrechtse cardioloog.
 
 De Britse supermarktketen Morri-
sons (meer dan 500 filialen) meldde 
eind november 2013 een leeftijds-
grens van 16 jaar in te voeren voor de 
verkoop van energiedrankjes. Het ging 
om de merken Red Bull, Monster en 
Relentless. In Schotland is de verkoop 
binnen scholen al bij wet verboden.
 De directie van Morrisons zegt 
”bezorgd te zijn over de gevolgen die 
de drankjes met enorm veel caffeïne 
op kinderen kunnen hebben”. Eén 
blikje bevat al gauw een hoeveelheid 
caffeïne die overeenkomt met twee tot 
vier kopjes sterke koffie. Duidelijk geen 
kinderdrankje dus. Kinderen worden er 
vaak hyperactief van. Over de effecten 
op lange termijn bij intensief gebruik, is 
echter nauwelijks iets bekend.
 In ons land pleitte half januari car-
dioloog L. Hofstra, werkzaam bij het 
Cardiologie Centrum Utrecht voor een 
prijsverhoging en een leeftijdsgrens. 
De meeste blikjes kosten minder dan 
een euro. Daardoor is het product bij-
zonder toegankelijk voor de jeugd. Dat 
werkt consumptie in de hand, terwijl 
veel jongeren zich niet bewust zijn van 
het gevaar. 
 Veel energiedrank drinken kan 
leiden tot onrust, hoofdpijn, slapeloos-
heid, verhoogde bloeddruk en zelfs 
hartritme stoornissen. In de adverten-

Leeftijdsgrens  en  prijsverhoging  gevraagd

ENERGIEDRANKJES  NIET  ONSCHULDIG 
ties wordt alleen gewezen op positieve 
effecten zoals een helderder hoofd, 
verhoogde prestaties en verminderde 
vermoeidheid.
 Vanwege dit alles pleit Hofstra voor 
een verbod op de verkoop aan jonge-
ren beneden de zestien jaar, en voor 
een prijsverhoging. Als bijkomende 
reden noemt hij nog het hoge suiker-
gehalte. Een verbod kan daardoor een 
bijdrage leveren aan het bestrijden van 
overgewicht. 
 Het Voedingscentrum adviseert 
scholen reeds enige tijd om geen 
energiedrankjes in de kantine te ver-
kopen. Voor volwassenen acht het 
Voedingscentrum vier blikjes het abso-
lute maximum. 
 Tegen het extra risico bij het combi-
neren van energiedrankjes met alcohol 
schreven wij al eerder, het laatst nog in 
november 2013.

 Dingeman Korf
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Nieuws
Stichting ANGOB

 In januari willen sneeuw en ijzel 
nog wel eens flink hinderlijk zijn voor 
een tochtje naar Beekbergen. In 2010 
hadden die er zelfs toe gedwongen 
dat de nieuwjaarsbijeenkomst op het 
laatste moment moest worden uitge-
steld tot een latere datum. Het Spoek 
was toen geheel onbereikbaar.  Maar 
dit jaar was, net als vorig jaar, nog 
niets te bespeuren van een winter. Het 
weer deed bijna voorjaarsachtig aan. 
Dat was ongetwijfeld mede oorzaak 
van het grote aantal bezoekers.
 De ontvangst in de recreatiezaal was 
traditiegetrouw met koffie of thee en 
een oliebol.  Iedereen wenste iedereen 
een gelukkig Nieuwjaar, al dan niet 
direct gevolgd door de wens voor een 
goed kampeerseizoen. Gezeten aan 
de tafeltjes werd in kleine groepjes bij-
gepraat en ervaringen uitgewisseld.
 Vervolgens kwam beheerder Ton van 
der Gaag aan het woord. Hij wenste 
iedereen een goed 2014. Daarna gaf hij 
een overzicht over de vele herstel- en 
onderhoudsactiviteiten die met behulp 
van een flink aantal vrijwilligers in 2013 
op de camping waren uitgevoerd. De 
camping ligt er nu een stuk beter bij 
dan een jaar geleden. Maar het werk 
is nog niet voltooid, voor het komende 
jaar staat er nog het nodige op het 
programma. Spreker eindigde met zijn 
dank uit te spreken aan de vrijwilligers 
die het mogelijk hadden gemaakt om 
in 2013 een grote sprong voorwaarts 
te maken.

 Na de beheerder kwam ANGOB- 
voorzitter Dingeman Korf aan het 
woord. Hij noemde de leeftijdsver-
hoging voor alcohol een belangrijke 
stap vooruit met betrekking tot het 
alcoholbeleid. Maar hij was nog lang 
niet tevreden. Alleen het drinken van 
16- en 17-jarigen wordt erdoor tegen-
gegaan. Bijvoorbeeld rijden onder de 
invloed van alcohol zal er niet door 
verminderen, want 16- en 17-jarigen 
hebben nog geen rijbewijs. En ook in 
de nieuwe situatie zullen de kosten van 
de alcoholproblematiek de accijnsop-
brengst verre blijven overtreffen.
 Om de door VWS gewenste 
algemene matiging van de alcoholcon-
sumptie te bewerkstelligen, noemde 
hij maatregelen als accijnsverhoging, 
een verbod op prijsstunten met drank 
of invoering van een minimumprijs 
per eenheid alcohol als geëigende 
instrumenten. Aan de alcoholreclame 
zouden strengere voorwaarden gesteld 

VERSLAG  NIEUWJAARSBIJEENKOMST  2014
 Op zaterdag 11 januari hield Stichting ANGOB haar traditionele nieuwjaars-
bijeenkomst. Ook dit jaar weer met een grote opkomst, vooral van vaste gasten 
van de camping. Maar de laatste jaren weet ook een toenemend aantal beguns- 
tigers van Stichting ANGOB de weg naar de nieuwjaarsbijeenkomst te vinden. 
De recreatiezaal van Alcoholvrije Camping ’t Spoek te Beekbergen was overvol.

kunnen worden. Verder riep hij de 
horeca op om alcoholvrije happy hours 
te organiseren, en het aantal alcohol-
vrije disco-avonden uit te breiden.
 Na het aanhoren van de sprekers, 
was het tijd om de kelen weer te 
smeren. Ditmaal kon dat ook gedaan 
worden met erwtensoep. Dat werd 
zeer op prijs gesteld. Sommigen 
gingen daarna naar buiten om te kijken 
hoe hun caravan er bijstond. 
 Tot slot : de verzorging van de inwen-
dige mens was weer prima in orde. 
Oliebollen en erwtensoep waren van 
uitstekende kwaliteit. Daarom hulde 
en dank aan de keukenploeg en de 
bediening. Het was weer prima in orde 
geweest.
 
 Verschijning  G O  
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 8 mei gepland als 
verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 22 april bij de 
redacteur. 

SAB–prijs  2014
 Stichting SAB is een onafhan- 
kelijke stichting die tot doel heeft 
het ondersteunen van kleinschalige 
particuliere projecten gericht op ver-
mindering van de alcoholproblematiek 
in de samenleving.
 Evenals in 2013 looft zij ook in 2014 
een prijs uit voor een origineel bewust-
wordingsproject met betrekking tot 
alcohol. Dit jaar gericht op de proble-
matiek onder ouderen.

Reünie  ANDO  op  ‘ t Spoek 
 Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert 
de reüniecommissie van de ANDO 
een reünie in de recreatiezaal van 
Alcoholvrije Camping ’t Spoek te 
Beekbergen. 
 ’s Morgens is er vanaf 11.00 uur een 
gezellig samenzijn met koffie en een 
traktatie. Om 12.30 uur volgt er een 
lunch.
 Het middagprogramma begint om 
14.00 uur en is een cultureel cabaret. 
Het gaat over de echte Schokkerin 
Jannetje, die u meeneemt met haar 
verhalen, gedichten en zang naar het 
voormalige eiland Schokland in de 
Zuiderzee. Met een lach en een traan 
gaan we naar tijden van voorbij. Ze 
stapt letterlijk in de kleren van haar 
voorouders en brengt met humor en 
ontroering hun tijd weer tot leven. De 
dag wordt om ongeveer 16.00 uur 
beëindigd. 
 De reüniecommissie nodigt zowel de 
leden van de ANDO als de begunstigers 
van Stichting ANGOB uit om deze 
reünie te bezoeken. Wij vragen aan 
de deelnemers een bijdrage van € 10,- 
per persoon, ter plaatse te voldoen. 
Wel graag vóór 1 mei aanmelden bij 
H. Krist, de Aak 11, 9001-HA Grou, 
telefoon 0566 – 62 19 38. 
Graag tot ziens, de reüniecommissie,
H. Boon-v.d.Roest, K. Duinkerken, 
H. Krist, D.J. Boon 

 Vorig jaar zijn bijna 5300 hennepkwe-
kerijen opgerold in ons land. Dat was 
bijna 1,2 procent meer dan in 2012. In 
vrijwel alle gevallen was sprake van 
energiediefstal. Ook ging het in alle 
gevallen om professionele kweke-
rijen. De vroeger bekende drie planten 
voor eigen gebruik in de vensterbank, 
vormen een vrijwel verdwenen ver-
schijnsel en worden ook meestal niet 
vervolgd. 
 Volgens Netbeheer Nederland is er 
door de in 2013 opgerolde kwekerijen 
in totaal 140 miljoen kilowattuur elek-
triciteit gestolen. In 2012 was er door 
de opgerolde kwekerijen 168 miljoen 
kilowattuur illegaal afgetapt. In 2013 
dus een forse afname. De vraag rijst 
dan of het in 2013 toevallig om kleinere 
kwekerijen ging, of om kwekerijen die 
sneller na hun start werden opgerold, 
of om kwekerijen die efficiënter met 
hun energie omgingen. 

Steeds  meer  criminaliteit  rond  cannabis
 Het aantal opgerolde kwekerijen is 
slechts het topje van de ijsberg. Als 
er dit jaar onder de opgerolde kweke-
rijen een paar heel grote zitten, kan de 
gestolen energie in 2014 ineens weer 
veel hoger uitvallen. Ook zonder dat er 
méér kwekerijen opgerold worden.

 De marktwaarde van de gestolen 
energie bedraagt bijna 200 miljoen 
euro. Daarvan komt zo’n 130 miljoen 
euro voor rekening van de producen-
ten en de overheid (grondstofkosten, 
loon, BTW, energiebelasting, enz.). De 
resterende 70 miljoen euro komt voor 
rekening van de netbeheerders. Die 
belasten hun verlies voor tweederde 
door aan de grootverbruikers en voor 
éénderde aan de particuliere consu-
ment. 
 Iedere Nederlander betaalt dus mee 
aan de energie die de illegale kweke-
rijen stelen.
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  Het bedrijf zegt te produceren 
volgens de tradities van de voorouders 
van Mandela. Een wat twijfelachtige 
bewering voor een bedrijf dat pas in 
2010 met de productie is begonnen. 
Nelson Mandela was geen wijnboer, 
en zijn ouders ook niet. Waar ze dan 
de familietraditie vandaan gehaald 
hebben is duister. Temeer daar de 
wijnbouw in Afrika historisch gezien 
altijd geconcentreerd is geweest in de 
landen aan de Middellandse zee, dus 
in Noord-Afrika en niet in Zuid-Afrika. 
De bewering lijkt meer een uit het niets 
te voorschijn getoverde reclamekreet, 
een poging om de bekendheid van de 
naam Mandela in klinkende munt om 
te zetten.

 Ook kan men zich afvragen of produ-
ceren volgens oude tradities wel valt te 
rijmen met de huidige eisen die gesteld 
worden aan consumptieartikelen. Er 
worden nogal wat chemische produc-
ten (insecticiden, fungiciden) gebruikt 
bij de monocultuur van druiven in een 
wijngaard. Reinigen van apparatuur en 
conserveren van het product gebeurt 
ook allang niet meer volgens oude tra-
dities. De huidige Warenwet stelt op al 

PROFITEREN  VAN  NAAMS- 
BEKENDHEID : MANDELA–WIJN  

 Sinds kort zijn in Nederland wijnen verkrijgbaar van het Zuid-Afrikaanse 
”House of Mandela”. Dat wijnbedrijf begon in 2010  met de productie van 
wijn. Het wordt geleid door de dochter en de kleindochter van Nelson 
Mandela. De wijn heeft het Fairtrade keurmerk.

die gebieden nogal wat eisen. Er zal 
dus aan die oude tradities wel het één 
en ander zijn gemoderniseerd.
 Aan de blufferige reclametekst, 
voegt directeur P. d’Angremond van 
Max Havelaar nog iets soortgelijks 
toe. ”We zijn verheugd dat de House 
of Mandela wijnen nu ook beschikbaar 
zijn voor Nederlandse consumenten 
en ze hiermee kunnen bijdragen aan 
betere werk- en leefomstandigheden 
voor de wijnboeren in Zuid-Afrika, hun 
werknemers, hun families en de hele 
gemeenschap”. 
 De wijnboeren in Zuid-Afrika zijn 
relatief welvarend en hebben geen 
verdiensten uit Nederland nodig. 
Hun werknemers wel, maar of ze die 
krijgen is de vraag. En voor wie kennis 
heeft van de ellende die alcohol aan-
richt onder ”hun families en de hele 
gemeenschap” in Zuid-Afrika, zijn de 
laatste woorden van d’Angremond wel 
heel erg wrang.
 Laten wij het dus maar houden bij 
fruit (bijv. sinaasappels), rooibosthee 
en andere voedingsmiddelen uit Zuid-
Afrika. Daar kan ook de bevolking 
zonder risico gebruik van maken.

Dingeman Korf
 
 
 
   

 De ministers Opstelten (Justitie) 
en Schultz van Haegen (Verkeer) 
hebben een wetsvoorstel opgesteld 
dat voorziet in een ”nullimiet” voor 
de combinatie van alcohol en drugs 
in het verkeer.  Wie voor beide 
afzonderlijk beneden de wettelijke 
grens blijft, is volgens het voorstel 
dan toch strafbaar. 

 Diverse onderzoeken hebben de 
laatste jaren laten zien dat de com-
binatie van alcohol met een drug, 
of de combinatie van twee of meer 
verschillende drugs, in het verkeer 
een veel groter risico oplevert dan de 
optelsom van de twee afzonderlijke 
risico’s zou doen geloven. De Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid heeft al eerder 
gewaarschuwd dat de combinatie van 
twee middelen het risico op ernstig 
of zelfs dodelijk letsel in het verkeer 
enorm verhoogt. 
 Ook de politie heeft al eerder aan-
gedrongen op strengere maatregelen. 
Veel politiemensen hebben met eigen 
ogen gezien dat gebruikers van drank 
plus drugs vaak niet meer goed weten 
wat ze doen. Zij handelen soms heel 
onlogisch en daardoor buitengewoon 
gevaarlijk.
 Het wetsvoorstel voorziet in stren-
gere straffen voor rijden onder de 
invloed van alcohol plus een drug. 
Voor alcohol alleen geldt een grens 
van 0,5 promille waar men onder moet 
blijven (voor beginnende bestuurders 
0,2 promille). Als het voorstel wet 
geworden is, kan de combinatie van 
0,1 promille alcohol met bijvoorbeeld 
XTC al een forse straf opleveren. 
 Juridisch gezien is sprake van een 
nullimiet voor in combinatie aange-
troffen drugs (inclusief alcohol). Met 
een Engelse term aangeduid als een 
”zero tolerance” beleid. Nul is echter 
niet te meten. In de praktijk wordt dat 
geïnterpreteerd als ”niet aantoonbaar”. 
Wat vandaag nog te weinig is om 
aangetoond te kunnen worden, kan 
echter morgen met een verbeterde 
meetmethode misschien wèl worden 
aangetoond. Er is dus sprake van een 
verschuivende grens. 
 Onder de nieuwe wet kan de politie 
verkeersdeelnemers verplichten tot 
een speekseltest naar de aanwezig-
heid van drugs. Die test was enkele 
jaren geleden nogal onbetrouwbaar, 
maar is inmiddels sterk verbeterd. 
Voldoende om te fungeren als eerste 
selectiemiddel. Wie positief wordt 
bevonden, moet mee naar het bureau 
voor een bloedtest. 

Strengere  straffen  
voor  combinatie  drank  
en  drugs  in  verkeer 

 Een hoeveelheid alcohol zoals die 
zich bevindt in één of twee glazen 
drank, heeft al een nadelig effect op 
de darmbarrière. De doorlaatbaarheid 
daarvan in zowel de dunne als de dikke 
darm neemt toe. Ziekteverwekkers 
kunnen dan gemakkelijker door die 
natuurlijke barrière heendringen het 
lichaam in. Men raakt zo geïnfecteerd 
en kan daardoor een ziekte oplopen. 
Ook de kans op kanker van de dikke 
darm wordt vergroot door de aantas-
ting van het darmslijmvlies, evenals de 
kans op leveraandoeningen.
 Het onderzoek werd verricht bij 
mensen die er vrijwillig aan deelna-
men. Een kleine hoeveelheid alcohol, 
overeenkomend met één of twee 

glazen drank en verdund met de bij-
behorende hoeveelheid water, werd 
via een infuus in de twaalfvingerige 
darm toegediend aan de deelnemers. 
Vervolgens werd de doorlaatbaarheid 
van zowel de dunne als de dikke darm 
gemeten. Die bleek aanzienlijk te zijn 
vergroot. 
 Elamin toonde verder in model-
proeven aan dat alcohol verschillende 
mechanismen in de darmcellen dras-
tisch verstoort. De stofwisseling in de 
cellen raakt ontregeld, waardoor uitein-
delijk ook celdood kan optreden. Het 
afbraakproduct van alcohol, aceetal-
dehyde, bleek dit in nog sterkere mate 
te doen. 
 Opmerkelijk was verder het feit 
dat de aanwezigheid van de zoge-
naamde korte-ketenvetzuren in of op 
het darmslijmvlies, enige bescherming 
bood tegen de aantasting door alcohol. 
Dit kan samenhangen met de volks-
wijsheid dat alcohol bij de maaltijd 
minder gevaarlijk is dan alcohol op de 
nuchtere maag. Een wijsheid overi-
gens waarvan allang bewezen is dat hij 
niet opgaat voor het effect van alcohol 
op de hersenen.
 
 

KLEINE  HOEVEELHEID  ALCOHOL  AL  
SCHADELIJK  VOOR  DARMBARRIÈRE
 Van oudsher is bekend dat alcohol de vatbaarheid voor tal van ziekten 
vergroot. Promovendus E. Elamin van de universiteit van Maastricht heeft 
nu ontdekt waar dat door komt. Alcohol tast de natuurlijke beschermlaag 
van het darmslijmvlies aan.  

lik op stuk werkt alleen bij 

verstandige mensen, alcohol 

spoelt het verstand weg
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Nieuws
Stichting ANGOB

 Op 14 november vond in Meeting 
Plaza te Utrecht de uitreiking plaats 
van de SAB–prijs 2013. Een prijs 
bestaande uit een geldbedrag van  € 
5.000,- en een oorkonde. Toegekend  
voor de uitvoering van een bewustwor-
dings project met betrekking tot alcohol 
voor jongeren van circa 12 jaar tot 18 
jaar. 
 De SAB-prijs 2013 werd toege-
kend aan Theatergroep Play–Back 
voor haar interactieve voorstelling 
”Onder Invloed”. Naar de mening van 
de jury was dit het meest originele 
project en daarnaast afkomstig uit een 
onverwachte hoek. Overigens waren 
volgens de jury alle inzendingen van 
hoog niveau en vaak ook origineel van 
opzet en/of uitvoering. Daarom heeft 
zij naast de hoofdprijs ook nog twee 
aanmoedigingsprijzen van € 1.000,- 
toegekend. 
 De aanmoedigingsprijzen gingen 
naar de gemeente Nunspeet voor 
de pilot ”Cultuureducatie en Alco-
holmatiging” en naar de Vereniging 
van Drentse Gemeenten voor het 
project ”Geen alcohol onder de 16 – 
maklukzat” . Alle drie de bekroonde 

projecten kenmerken zich door een 
actieve betrokkenheid van de jongeren 
zelf.

 Stichting SAB is een onafhankelijke 
stichting die tot doel heeft het onder-
steunen van kleinschalige (plaatselijke 
of regionale) projecten gericht op ver-
mindering van de alcoholproblematiek 
in de samenleving. Zij looft jaarlijks een 
prijs uit voor een origineel bewustwor-
dingsproject met betrekking tot alcohol. 
Voor de SAB-prijs 2013 diende de 
doelgroep ”jongeren van 12-18 jaar” te 
zijn. Voor de prijs van 2014 wordt een 
andere doelgroep vastgesteld. 
 

SAB-prijs 2013  uitgereikt  aan  theatergroep  play-back

Verschijning  G O 
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 13 maart gepland als 
verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 25 februari bij 
de redacteur. 

 Op zaterdag 26 oktober hield 
Het Leger des Heils haar jaarlijkse 
Najaarsfestival. Uit alle delen van ons 
land kwamen vele honderden deel-
nemers naar schouwburg Orpheus in 
Apeldoorn.
 Dit jaar voor het eerst kreeg ’t Spoek 
de gelegenheid om zich daarbij te pre-
senteren. Met de presentatiestand van 
onze camping stonden we in de foyer 
van Orpheus om ’t Spoek onder de 
aandacht te brengen van de festival-
gangers. Onze beheerder, Ton van de 
Gaag en de overige standbemanning 
konden veel vragen beantwoorden.

ALCOHOLVRIJE  CAMPING  ’T SPOEK  IN  ORPHEUS

 De nieuwe folder van onze camping 
vond gretig aftrek. Sommige bezoe-
kers gaven aan volgend jaar zeker 
een bezoekje te willen brengen aan 
’t  Spoek.
 Alles bij elkaar een mooi stukje 
reclame voor ’t Spoek. 
 
 

 Evenals vorig jaar wordt de nieuw-
jaarsbijeenkomst gehouden op een 
zaterdag. Op zaterdag 11 januari 
2014 staat Alcoholvrije Camping ’t 
Spoek vanaf 13.00 uur open voor de 
begunstigers van de Stichting, voor de 
vaste gasten van de camping en voor 

Nieuwjaarsbijeenkomst  
Stichting  ANGOB

eventuele genodigden en/of belang-
stellenden. 
 Er is geen speciaal programma ge- 
pland. Uiteraard zal er namens de 
camping kort iets gezegd worden over 
het voorbije jaar en over de plannen 
voor het nieuwe jaar met betrekking tot 
de camping.  En de voorzitter van de 
stichting zal kort iets zeggen over alco-
holzaken in 2013 en de verwachtingen 
voor 2014. Hoofdmoot voor de  middag 
is het gezellig samenzijn en uitwisse-
ling van nieuwjaarswensen.

 Indien zich op de voorafgaande 
dagen sneeuw of ijzel heeft voorge-
daan, kan men de beheerder vragen 
naar de bereikbaarheid van ’t Spoek, 
tel. 06– 10– 93 67 89.  

 Tot 31 december jl. waren 16- en 
17-jarigen welkom in alle café’s en 
disco’s. Nu die jongeren geen alcohol 
meer mogen drinken, hebben diverse 
café’s de toegang ontzegd aan jonge-
ren beneden de 18. Waar moeten zij 
nu heen om leeftijdsgenoten te ont-
moeten ? 
 Er zijn de afgelopen maanden 
diverse initiatieven ontplooid om daar 
een oplossing voor te vinden. In Assen 
heeft een aantal jongeren zelf het 
initiatief genomen om te komen tot 
stichting van een alcoholvrij café. Dat 
zou onderdak moeten bieden aan jon-
geren van 12 tot 18 jaar. Het publiek 
dat in Assen ook de regelmatige fris-
feesten bezoekt.
 In de gemeente Delft bestaat een 
werkgroep Jeugd & Alcohol. In het 
kader van de verhoging van de leef-
tijdsgrens heeft het gemeentebestuur 
voorgesteld om die werkgroep (van 
politie, verslavingszorg, ziekenhuis, 
enz.) voorlopig 35.000 euro per jaar toe 
te kennen. Diverse andere gemeenten 
hebben met Delft vergelijkbare initiatie-
ven genomen.
 Het aantal disco’s dat eenmaal in 
de maand een frisfeest organiseert is 
de afgelopen maanden toegenomen. 
Diverse café’s hebben een wekelijkse 
alcoholvrije avond ingesteld. Wat zij tot 
voor kort onmogelijk noemden, hebben 
zij nu door de wet gedwongen toch 
ingesteld ! 

ACTIVITEITEN  VOOR  
16 – 17 JARIGEN

 Tot afgelopen oudejaarsdag be- 
hoorde Nederland in Europa tot een 
steeds verder slinkende minderheid 
voor wat betreft de leeftijdsgrens voor 
alcohol. Van de 28 lidstaten van de 
Europese Unie kenden er inmiddels 18 
een grens bij 18 jaar. Sinds 1 januari jl. 
zijn dat er dus 19.
 Ook voor wat betreft de naleving van 
de leeftijdsgrens liep Nederland het 
afgelopen jaar bepaald niet voorop. 
Jongeren beneden de leeftijdsgrens, 
slaagden er in 72 procent van de 
gevallen in om drank te bemachtigen. 
Alleen in Estland (slaagkans 
76 procent) en in Polen (slaagkans 
77 procent) was de naleving nog 
slechter. 
 Dat handhaving van de leeftijdsgrens 
wel degelijk goed mogelijk is, bewees 
Zweden. Daar slaagde slechts 7 
procent van de jongeren beneden de 
leeftijdsgrens erin om drank te kopen.

Nederland  in  achter- 
hoede  Europa  bij  
leeftijdsgrens  alcohol
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  In de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw werd het bewijs geleverd dat 
alcohol de kans op diverse vormen van 
kanker vergrootte. Het meest opval-
lend was de vergroting van de kans 
op kanker door fors alcoholgebruik bij 
keel-, slokdarm- en maagkanker. 
 In de loop der jaren raakten de 
wetenschappelijke onderzoeksme-
thoden meer verfijnd. Daardoor kwam 
de grens waarboven het risico aan-
getoond kon worden steeds lager te 
liggen. Momenteel staat het vast dat 
de kans op sommige soorten kanker al 
toeneemt bij 1 glas drank per dag.
 Daarnaast werd door de steeds 
verfijnder meetmethoden, bij steeds 
meer vormen van kanker ontdekt dat 
de kans om ze te krijgen door alco-
holgebruik vergroot werd. En ook dat 
de kans toenam naarmate er meer 
gedronken werd. Zo bleek de kans 
op kanker van lever, alvleesklier en 
longen eveneens door alcoholgebruik 
vergroot te worden. Recent is daar ook 
nog prostaatkanker bijgekomen. 
 In 2002 werd het bewijs geleverd 
dat de kans op borstkanker door 
regelmatig alcoholgebruik vergroot 
wordt. Tien jaar later constateerde een 
onderzoeksgroep onder leiding van 
dr. W.Y.Chen dat één glas alcohol-
houdende drank per dag de kans op 
borstkanker al met ruim 10  procent 
relatief kon vergroten. De vergroting 
van de kans varieerde met de leeftijd, 
het gewicht en de algehele gezond-
heidstoestand van de vrouwen. 

Invloed leeftijd 
 De laatste jaren is er veel weten-
schappelijk onderzoek gepubliceerd 
naar de invloed van de leeftijd op 
de schade die alcohol aanricht. Het 
bekendst geworden zijn de onderzoe-
ken die aangetoond hebben dat de 
schade die aan de hersenen wordt toe-
gebracht door dronkenschap, groter is 
naarmate de drinker jonger is. Eenmaal 
comazuipen op je veertiende, kan al tot 
gevolg hebben dat je naar een lager 
schoolniveau terugmoet.  
 Afgelopen zomer publiceerden prof. 
Schneider en medewerkers van de 
universiteit van Heidelberg, een studie 
naar het verband tussen de aanvangs- 
leeftijd van alcoholgebruik en later 
consumptiegedrag. Zij constateerden 
dat de vroege beginners op de latere 
peildata meer en regelmatiger alcohol 
dronken dan de late beginners. Vroeg 
beginnen verhoogde ook de kans op 
verslaving.
 In een recente publicatie van het 
National Cancer Institute (USA) wordt 
aangetoond dat ook voor borstkanker 

NIET  ALLEEN  DE  HERSENEN  
VRAGEN  UITSTEL  VAN 
ALCOHOLGEBRUIK
 Niet alleen de hersenen zijn op jeugdige leeftijd vatbaarder voor alcohol-
schade. Ook de stofwisseling en het hormoonstelsel hebben baat bij zo 
lang mogelijk uitstel van alcoholconsumptie. Verhoging van de leeftijds-
grens voor alcohol, komt de volksgezondheid daarom op veel terreinen ten 
goede.

geldt dat hoe jonger met alcoholge-
bruik begonnen wordt, hoe groter de 
kans op latere kanker. Net als bij de 
hersenen, geldt ook voor de borstklie-
ren dat de schade door alcohol groter is 
naarmate het orgaan minder volgroeid 
is. Uitstel van alcoholgebruik tot na de 
eerste zwangerschap zou volgens de 
onderzoekers het beste zijn.

Dingeman Korf

 Vóór de invoering van de nieuwe 
DHW IN 2000 was er met betrekking 
tot bier en wijn sprake van een toe-
nemende branchevervaging. Steeds 
meer souvenirwinkels, VVV-kantoren, 
zelfs boekhandels en dergelijke ver-
kochten die dranken. Meestal met een 
plaatselijk, ambachtelijk tintje. Rege-
ring en parlement oordeelden destijds 
dat daar een eind aan gemaakt diende 
te worden, mede omdat de campag-
nes ”drank maakt meer kapot dan je 
lief is” sinds 1986 nog geen substan-
tiële daling van de te hoog opgelopen 
alcoholconsumptie teweeg hadden 
gebracht.  
 Wereldwinkels waren in die tijd voor 
een groot deel souvenirwinkels die 
folklore-kunst uit ontwikkelingslanden 
verkochten. Cadeauwinkels dus. Maar 
zij hadden daarnaast ook een beperkt 
assortiment levensmiddelen in de 
verkoop, zoals koffie, thee, chocola, 
gedroogde vruchten en kruiden en der-
gelijke. En daarnaast bier en wijn uit 
ontwikkelingslanden.
 Sinds 1 januari is de definitie van 
levensmiddelenwinkels aangescherpt. 
Zij moeten nu een gevarieerd assor-

STAATSSECRETARIS  STAAT  GEEN  
UITZONDERING  DRANKWET  TOE  
VOOR  WERELDWINKELS
 De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet in 2000, deed een 
aantal verkooppunten van alcohol van het toneel verdwijnen. Drank mocht 
vanaf dat moment alleen verkocht worden in levensmiddelenwinkels en in 
slijterijen. Per 1 januari 2013 zijn de eisen voor levensmiddelenwinkels aan-
gescherpt. Veel wereldwinkels zijn daardoor buiten de boot gevallen. 

timent levensmiddelen aanbieden en 
daarvoor tenminste 15 vierkante meter 
winkelvloer gebruiken. Dat blijken de 
meeste wereldwinkels niet te hebben. 
 De nieuwe regel was al maanden 
van kracht, voordat een wereldwin-
kel door een controleur daarop werd 
aangesproken. Huub Jansen van de 
landelijke vereniging van wereldwin-
kels verzocht daarop staatssecretaris 
Van Rijn (VWS) voor de wereldwinkels 
een uitzondering te willen maken.
 Half november antwoordde Van Rijn 
dat op grond van Europese regels een 
uitzondering op de DHW niet mogelijk 
was. Het zou oneerlijke concurrentie 
zijn wanneer voor wereldwinkels wel en 
voor bijvoorbeeld VVV-kantoren geen 
uitzondering gemaakt zou worden. 
Verder past een uitzondering niet in 
het streven naar vermindering van het 
aantal verkooppunten van alcohol.  
 Van Rijn schrijft begrip te hebben 
voor het verzoek, maar ziet inwilligen 
ervan als een onwenselijk precedent. 
Voor wereldwinkels moeten dezelfde 
regels gelden als voor andere winkels. 
Ook al kost ze dat circa 1,2 miljoen 
euro aan omzet.
   

 Een Roemeense wijnhandelaar 
heeft ruim een miljoen liter wijn 
weten te verkopen waaraan niet één 
druif te pas was gekomen. 

 Het proces om namaakwijn te berei-
den was simpel. De man mengde water 
met alcohol tot een alcoholgehalte van 
circa 12 procent, voegde kleurstof, wat 
suiker en essence toe en verkocht het 
mengsel als wijn. In zeven maanden 
tijd wist hij zo ruim een miljoen liter van 
zijn brouwsel te verkopen. 
 De zaak kwam aan het licht doordat 
de belastingdienst het bedrijf van 
fraude verdacht omdat inkoop en 
verkoop niet in balans waren. De 
inspectiedienst van het ministerie van 
Landbouw controleerde daarop de 
kwaliteit van de wijn en bewees de 
fraude. In de opslag vond de inspec-
tiedienst nog ruim 25.000 liter die klaar 
stond voor aflevering.
 Het feit dat de man ruim een miljoen 
liter van zijn brouwsel wist te verko-
pen, pleit niet voor de smaak van 
zijn afnemers. De getrainde en ver-
fijnde smaakpapillen waarover veel 
fijnproevers van wijn pretenderen te 
beschikken, waren bij hen duidelijk 
afwezig. Of zou die verfijning soms 
alleen in sprookjes bestaan ? ? ?

NAMAAKWIJN  UIT  
ROEMENIË  
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 We weten in Nederland bijna allemaal wel dat alcohol 
de gezondheid van de gebruiker aantast, zowel lichamelijk 
als geestelijk. Daarnaast heeft alcoholgebruik een aantal 
gevolgen die vooral de omgeving van de gebruiker treffen, 
van zijn gezin tot zijn mede-weggebruikers. De situatie is 
vergelijkbaar met die bij tabak. Het roken van tabak treft 
niet alleen de gebruiker, maar ook een aantal onvrijwillige 
meerokers om hem heen. Alcoholgebruik treft vaak niet 
(alleen) de gebruiker, maar maakt vaak ook onschuldige 
slachtoffers. Naast ”meeroken” bestaat er dus ook ”mee-
drinken”.
 Wie alcohol drinkt vermindert daarmee tijdelijk zijn waar-
nemingsvermogen. Sommige signalen ziet men in het 
geheel niet meer, andere foutief of onvolledig. Daardoor 
reageert men niet of foutief op signalen. Die achteruitgang 
begint al lang voordat er van een roes sprake is. In het 
verkeer is bijvoorbeeld al sprake van verhoogd risico vanaf 
0,2 promille bloedalcoholgehalte. 
 Alcohol vermindert ook het gehoor. Daardoor gaat men 
luider praten, zet men de radio of de TV wat luider. Dat 
geeft geluidsoverlast. Ondanks het luidere praten verstaat 
men elkaar minder goed. Soms denkt men dingen gehoord 
te hebben die helemaal niet gezegd zijn. Misverstanden en 
ruzies zijn dan al gauw het gevolg.
 Daarnaast vermindert alcohol de zelfkritiek. Daardoor 
gaat men het eigen kunnen overschatten en neemt men 
meer risico’s. Op het werk leidt die zelfoverschatting tot 
slechtere prestaties. In het verkeer tot automobilisten die 
met alcohol in hun bloed gaan rijden onder het motto ”ik 
kan nog best rijden”. 

 De gevolgen van alcoholgebruik beperken zich niet tot 
waarnemingsfouten. Alcoholgebruik leidt ook tot onge-
wenste gevolgen in de sociale omgang. Zo leidt het 
maar al te vaak tot lichtgeraaktheid. Naast het fysiek 
waarnemingsvermogen wordt namelijk ook het sociaal 
waarnemingsvermogen aangetast. Gevolg is dat men sig-
nalen van bevreemding of afkeuring uit de omgeving niet 
meer opmerkt. Mensen gaan zich daardoor onwellevend 
gedragen, gaan anderen beledigen, of praten hun mond 
voorbij. En ”de stem van het geweten” wordt door alcohol 
effectief het zwijgen opgelegd.
 Openbare geweldpleging is vaak mede een gevolg van 
alcoholgebruik. Uiteraard spelen de mentaliteit van de 
dader en de omstandigheden een rol. Maar vooral de aan-
wezigheid van alcohol in het bloed. Geweldpleging is een 
typisch alcoholdelict. Ruim 40 procent van de openbare 
geweldpleging, minstens 30 procent van de vrouwenmis-
handeling en circa 50 procent van de kindermishandeling, 
wordt begaan onder de invloed van alcohol.
 Vandalisme is eveneens een typisch alcoholdelict. 
Ongeveer tweederde van alle vandalisme vindt plaats in 
de nachtelijke uren onder de invloed van alcohol. 

 Het begint op sociaal terrein met simpele zaken als hin-
derlijk luid spreken. Maar de reeks van mogelijke gevolgen 
is lang. Aan het eind staat als meest afschrikwekkende 
gevolg doodslag begaan onder invloed. 
 Alles bij elkaar vormen diverse gevolgen van alcoholge-
bruik op sociaal terrein een ernstige aantasting van ons 
leefklimaat. Symptoombestrijding door verscherpt toezicht 
en zwaarder straffen lost dit niet op. Willen wij ons leefkli-
maat ”bewoonbaar” houden, dan zullen wij de invloed van 
alcohol, en dus van alcoholconcerns op onze samenleving 
moeten terugdringen. 

Dr.ir. D. Korf

MINDER  ALCOHOL  

LEIDT  TOT  BETER  

LEEFKLIMAAT
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De GO

 Met ingang van 1 januari jl. zijn de 
accijnzen op alcohol en op motor-
brandstoffen verhoogd. Die verhoging 
heeft veel discussie uitgelokt. Vooral 
discussie tussen de leveranciers van 
die producten en de overheid. De 
gemiddelde consument liet het tamelijk 
koud dat een blikje bier of een glaasje 
wijn 1 of 2 eurocent duurder werd. 
Maar de verkopers uit de grensstreek 
vreesden leegloop van hun bedrijven.
 De discussie was vooral een her-
haling van zetten. Per 1 januari 2013 
waren de accijnzen ook al verhoogd, 
en ook toen hadden de verkopers 
hevig geprotesteerd. Om duidelijkheid 
te scheppen kwam het Ministerie van 
Financiën september 2013 met het 
rapport ”Grenseffectenrapportage”. 
Daaruit bleek dat de accijnsverhoging 
in de eerste 7 maanden van 2013 een 
behoorlijke meeropbrengst voor de 
schatkist had opgeleverd. 

 Inkopen in het buitenland levert 
alleen financieel voordeel op voor 
mensen die niet al te ver van de lands-
grens wonen. Alleen zij kunnen hun 
autokosten terugverdienen door de 
bereikte besparingen. Daarom heeft 
I&O Research onderzoek gedaan 
onder consumenten die minder dan 30 
kilometer van de landsgrens wonen. 
 Het bleek dat met toenemende 
afstand tot de grens, de animo om over 
de grens inkopen te doen snel afnam. 

Voor benzine meer lonend dan voor drank

KOPEN  AAN  DE  ANDERE  KANT  
VAN  DE  GRENS
 Nederlanders die dicht bij een landsgrens wonen, willen nog wel eens 
aan de andere kant van de grens inkopen doen. Door de accijnsverhoging 
van januari jl. is hun aantal toegenomen. Aldus blijkt uit een peiling van 
I&O  Research.

Van de mensen die minder dan 10 km 
van de grens wonen, tankt 70 procent 
regelmatig over de grens. En de helft 
van hen zegt het nu vaker te doen dan 
vóór de accijnsverhoging. Van de con-
sumenten die tussen de 20 en 30 km 
van de grens wonen, tankt 33 procent 
regelmatig in het buitenland.
 De besparing op een volle tank is 
groter dan bijv. de besparing op een 
kistje met 6 flessen wijn. Tegenover de 
70 procent die in het buitenland tankt, 
staat 33 procent die in het buitenland 
drank koopt (van degenen die maxi-
maal 10 km van de grens wonen). En 
slechts 15 procent van degenen die op 
20 tot 30 km van de grens wonen, gaat 
voor drank de grens over, tegenover 
33 procent die het doet om te tanken.
 Het prijsverschil is het grootst bij 
sterke drank, en loopt van ca. 10 
procent op tot bijna 20 procent. Vooral 
de Duitse producten zijn in Duitsland 
goedkoper. Bij bier is het prijsverschil 
geringer. En champagne (Moët et 
Chandon) is in Nederland goedkoper 
dan in Duitsland.
 De invloed van de accijnsverhoging 
is bij drank dan ook minder groot dan 
bij tanken. Het gaat om iets meer dan 
één cent verhoging per consumptie. 
Slechts een kwart van degenen die 
alcohol uit het buitenland halen, doet 
dit nu vaker. Opvallend is het feit dat 
éénvijfde van de respondenten aan-
geeft ook de gewone boodschappen in 
het buitenland te kopen als zij er al zijn 
om te tanken.
 Al met al heeft de alcoholsector niet 
zo heel veel te klagen over de accijns-
verhoging. Alleen de slijters binnen 20 
km van de grens hebben problemen. 
De overgrote meerderheid van de con-
sumenten woont te ver van de grens, 
en ligt ook niet wakker van 1,4 cent 
meer voor een blikje bier. Stoppen met 
drinken levert trouwens nog veel meer 
besparing ! 

Dingeman Korf
  De Zwitserse maatregel gaan lijn-
recht in tegen de uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek, die 
steeds meer nadelige effecten van 
het gebruik aantonen. Hij gaat ook in 
tegen de tendens in andere landen 
om het gebruik van energiedrankjes, 
en zeker dat van de alcoholhoudende. 
aan banden te leggen. Zo vaardigde 
Californië precies een jaar eerder 
een verbod uit op alcoholhoudende 
energiedrankjes en op bier waaraan 
caffeïne was toegevoegd. 
 Tegenstanders van de Zwitserse 
maatregel beschuldigden de ”Bundes-
verwaltung” ervan met de maatregel 
het jeugdalcoholisme te stimuleren. 
In een televisieuitzending bracht een 

ZWITSERLAND  LEGALISEERT  ENERGIE-
DRANKJES  MET  ALCOHOL
 Per 1 januari 2014 heeft Zwitserland het verbod op energiedrankjes met 
alcohol opgeheven. De drankjes zijn ondanks de protesten,  geschrapt uit 
de lijst van consumptieartikelen die niet verkocht mogen worden in een 
alcoholhoudende variant.

woordvoerder van de levensmiddelen-
inspectie daar tegenin dat het gewoon 
een zaak van maathouden was. Alsof 
de hele alcoholproblematiek niet allang 
bewezen had dat maathouden in 
bepaalde situaties niet blijkt te lukken, 
en dat daarom beschermende maatre-
gelen niet gemist kunnen worden.
 Een andere commentator noemde 
het opheffen van het verbod struisvo-
gelpolitiek. De overheid loopt aan de 
leiband van de industrie, en laat de 
belangen van de industrie prevaleren 
boven de belangen van de volksge-
zondheid. ”De overheid is gekozen om 
de belangen van het volk te dienen, 
niet die van een kleine groep aandeel-
houders” .

 Het stereotype beeld dat jonge-
ren hebben van leeftijdsgenoten 
die drinken, of juist niet drinken, 
beïnvloedt hun drinkgedrag. Dat 
stereotype beeld kan gewijzigd 
worden door het verstrekken van 
informatie over drinknormen en 
imago van de drinkers. Aldus mevr. 
H.A. Teunissen in het proefschrift 
waarmee zij de doctorstitel verwierf 
aan de Radboud universiteit. 
 
 Leeftijdsgenoten spelen een belang-
rijke rol bij het alcoholgebruik van 
jongeren. Binnen een groep zijn altijd 
wel één of meer personen die als voor-
beeld gezien worden. Maar ook buiten 
de groep zijn idolen met een voorbeeld-
functie. Door aan jongeren bekend te 
maken hoeveel of hoe weinig alcohol 
hun voorbeelden drinken, en hoe posi-
tief of hoe negatief zij staan tegenover 
alcohol, valt het stereotype beeld dat 
jongeren van hen hebben bij te stellen.  
 Het veranderen van het beeld dat 
jongeren hebben van hun voorbeelden, 
is nu gebleken metterdaad invloed te 
hebben op hun drinkgedrag. Jongeren 
die positieve informatie over het imago 
van drinkers ontvingen, dronken meer 
dan jongeren die negatieve informatie 
ontvingen.
 Zoals verwacht kon worden, was het 
verband niet symmetrisch. Wanneer 
leeftijdsgenoten aangaven te drinken, 
gingen de jongeren meer drinken, 
ongeacht de populariteit van de voor-
beelden. Wanneer de voorbeelden 
aangaven niet te drinken waren de 
jongeren alleen bereid minder te gaan 
drinken als die voorbeelden populair 
waren.
 Het goede voorbeeld werkt dus 
alleen wanneer de voorbeeldgever 
populair is.

Goed  voorbeeld  doet  
soms  goed  volgen
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 In het verleden dacht men meestal 
dat de ontwikkeling van de mens 
tot volwassene ergens tussen het 
zestiende en achttiende levensjaar 
voltooid was. Daarom werden jongens 
op hun achttiende opgeroepen voor 
militaire dienst. Ook mocht je vanaf 
die leeftijd trouwen zonder dat daar-
voor ouderlijke toestemming nodig 
was. Alleen voor stemrecht moest je 
tot je éénentwintigste wachten. Daar-
voor werd enige levenservaring nodig 
geacht.
 Inmiddels is het al ruim een kwart 
eeuw bekend dat de ontwikkeling van 
de menselijke hersenen veel langer 
doorgaat dan tot je achttiende. Eerst 
werd de grens nog bij 21 jaar gelegd, 
maar tegenwoordig is 23 – 24 jaar 
vrij algemeen aanvaard, en noemen 
sommige onderzoekers nog hogere 
leeftijden, tot 30 jaar aan toe. 
 Deze verschuiving van de volwas-
senwording van de hersenen, deed 
de vraag rijzen : hoe staat het met 
de invloed van alcohol in de laatste 
periode van die ontwikkeling ? Heeft 
alcohol ook tijdens de adolescentie 
nog een verhoogd schadelijk effect ? 
Daarover sprak prof. dr. Susan Tapert 
op 13 maart voor een gevarieerd 
publiek, voornamelijk afkomstig uit ver-
slavingszorg, gezondheidsdiensten en 
onderzoeksinstituten.

Leeftijdsgrens voor alcohol zou nog verder omhoog moeten

CONFERENTIE  OVER  ALCOHOL  
EN  HERSENEN
 De wetenschappelijke kennis over de effecten van alcohol op de mense-
lijke hersenen is de laatste jaren in hoog tempo toegenomen. Reden voor 
de Hersenstichting en STAP om op 13 maart jl. gezamenlijk een conferentie 
daarover te beleggen. Voor de hoofdvoordracht had men  de internationaal 
vooraanstaande deskundige prof. dr. Susan Tapert van de universiteit van 
Californië naar Nederland weten te halen.

 Het hersenonderzoek aan de uni-
versiteit van Californië in San Diego 
is vooral gericht op groei en functio- 
neren van de hersenen.  Niet alle 
delen van de hersenen ontwikkelen 
zich gelijktijdig. Het volume van de 
hersenen groeit vrijwel niet meer na 
het derde levensjaar. De ontwikkeling 
van de doorbloeding, onder andere 
door vorming van nieuwe bloedva-
ten, is op die leeftijd ongeveer op zijn 
hoogtepunt. En de receptoren blijven 
zich ontwikkelen tot omstreeks het 
achttiende levensjaar. De ”bekabeling” 
tussen de cellen tenslotte,  blijft zich 
ontwikkelen tot omstreeks het dertigste 
levensjaar. 
 De verfijning van de hersenfuncties 
vindt door dit alles vooral plaats tussen 
het zevende en het twintigste levens-
jaar. Door het niet gelijktijdig verlopen 
van de ontwikkeling van de verschil-
lende functies, loopt tijdens puberteit 
en adolescentie de gevoelsmatige 
ontwikkeling vóór op de verstandelijke 
ontwikkeling. Schade aan de hersenen 
in die periode, kan er daardoor toe 
leiden dat verstand en gevoel in het 
latere leven niet meer met elkaar in 
evenwicht komen. 
 Het team van neurologe prof. dr. 
Susan Tapert  heeft zijn onderzoek 
vooral toegespitst op de invloed van 
alcohol op ontwikkeling van het brein 

van pubers en adolescenten. Het 
onderzoek waarover prof. Tapert op 
13 maart berichtte, had met name 
betrekking op de gevolgen van ”binge 
drinking”. Als ”binge drinking” defini-
eerde zij meer dan 4 glazen binnen 
twee uur voor meisjes en meer dan 5 
glazen voor jongens.
 Het bleek dat regelmatig ”binge” 
drinken met name schadelijk is voor 
de ontwikkeling van de verstandelijke 
(”cognitieve”) vermogens. Concentra-
tievermogen (aandacht), vermogen tot 
logisch redeneren en geheugen raken 
ook tijdens de adolescentie op den 
duur verstoord door regelmatig ”binge” 
drinken. In de praktijk blijkt dat onder 
andere te leiden tot slechtere school-
prestaties. 
 In het algemeen geldt dat hoe 
jonger gedronken wordt, hoe groter 
de schade is. Echter, Tapert had ook 
geconstateerd dat op jonge leeftijd een 
gedeeltelijk herstel van de schade nog 
mogelijk is. Stoppen met drinken op 
jonge leeftijd, kan ertoe leiden dat de 
beschadigde hersenfuncties zich weer 
enigszins herstellen. Helemaal ”zoals 
vroeger” wordt het echter nooit meer.
 Door alcohol beschadigde hersenen 
moeten harder werken om dezelfde 
prestatie te leveren. Daardoor wordt de 
drinker eerder vermoeid. Het gevolg is 
dat zijn aandacht verslapt, en de infor-
matie minder goed in zijn geheugen 
wordt opgeslagen.

 Tenslotte had Tapert nog iets te 
zeggen over alcoholreclame en over 
preventie. Alcoholreclame leidt bij de 
kijker tot een geringer inschatten van 
de gevolgen van het gebruik. Dit effect 
is bij jongens groter dan bij meisjes. 
Alcoholreclame mag weliswaar alleen 
op volwassenen gericht zijn, maar 
jongeren vinden vaak dezelfde recla-
mes interessant als volwassenen. 
Met name voor humoristische reclame 
bestaat in feite geen leeftijdsgrens. 
 Preventie dient zich volgens Tapert 
niet alleen op middelbare scholieren te 
richten (dus op jongeren tot 18 jaar), 
maar ook op studenten. Hoe langer zij 
alcoholgebruik uitstellen, hoe beter. 
Liefst tot het eind van hun studie. En 
als zij toch eerder beginnen, moeten zij 
weten dat een kater een signaal is dat 
zij te veel hebben gedronken.

Dingeman Korf

 De vermindering van het drankge-
bruik was onafhankelijk van de regio, 
de sociaal-economische status en de 
demografische groep. Aldus bleek uit 
de analyse van de antwoorden van 
meer dan 2500 Australische jongeren.
 Dr. M. Livingston die het onderzoek 
verrichtte, ziet verschillende facto-
ren die hiertoe hebben bijgedragen. 
Aan de ene kant is er toenemende 
publieke bezorgdheid over excessief 
drinken door jongeren en de daardoor 
veroorzaakte overlast en ongevallen. 
Die publieke bezorgdheid verandert 
het sociale klimaat waarin dat drinken 
plaatsvindt. Daarnaast neemt de 
kennis over de onwenselijkheid van 
drinken op jonge leeftijd sterk toe.
 Aan de andere kant is de Austra-
lische samenleving steeds meer 

multicultureel, met een toename van 
immigranten uit culturen waar veel 
minder gedronken wordt en zwaar 
drinken niet getolereerd wordt. 
 De verandering in het drinkge-
drag leidt geleidelijk aan ook tot 
vermindering van de negatieve gevol-
gen van alcoholgebruik. Zo constateert 
Livingston een drastische afname van 
het aantal jongeren dat slachtoffer 
wordt van alcoholische geweldpleging.  
Ook is er onder jongeren een afname 
van sexueel geweld en van onge-
wenste zwangerschappen. 
 Wat Livingston ook heel belangrijk 
vindt : de positieve gevolgen van de 
vermindering van de alcoholconsump-
tie, worden niet ongedaan gemaakt 
door een toename van het gebruik van 
cannabis of tabak.

Australische  jongeren  zijn  
minder  gaan  drinken
 Australische jongeren stellen in toenemende mate alcoholgebruik uit tot 
een hogere leeftijd. Telde de leeftijdsgroep van 14 tot en met 17 jaar in 2001 
nog 33 procent niet-drinkers, tien jaar later was dat gestegen tot 50 procent.

Prof. dr. Susan Tapert
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 Doel van het onderzoek was om na 
te gaan hoe 15–, 16– en 17–jarigen 
omgaan met de huidige alcoholregels, 
en met name met de verhoogde leef-
tijdsgrens. Aan het onderzoek deden 
ruim 2900 scholieren mee. Omzeilen 
en overtreden van de regels bleek zeer 
vaak voor te komen.
 De populairste manier om als min-
derjarige toch aan alcohol te kunnen 
komen, was het ”lenen” van de ID-kaart 
van een meerderjarige. Zo kwam 
20 procent van de ondervraagden 
aan alcohol. Het controleren van de 
kaart door de verstrekker van alcohol 
gebeurde meestal zo oppervlakkig, 
dat de minderjarigen gemakkelijk aan 
alcohol konden komen. 
 Meer dan 10 procent van de onder-
vraagden maakte gebruik van een 
vervalste ID-kaart. Soms ouderwets 
handmatig vervalst en gemakkelijk als 
een vervalsing te herkennen. In andere 
gevallen met behulp van fotokopieer 
apparaat en/of computer vakkundig 
vervalst en moeilijk van echt te onder-
scheiden. 
 Tweederde van de ondervraagden 
kende wel iemand die ID-kaarten ver-
valst. Ruim de helft (56 procent) van de 

ÉÉN  OP  DE  TIEN  SCHOLIEREN  
FRAUDEERT  MET  IDENTITEIT
 Het afgelopen halfjaar heeft ruim tien procent van de scholieren wel eens 
een vervalste ID-kaart gebruikt. En maar liefst één op de vijf scholieren 
verklaarde wel eens uit te zijn gegaan met de ID-kaart van iemand anders. 
Aldus is gebleken uit een onderzoek dat Scholieren.com en de NOS samen 
deden naar de naleving van de nieuwe leeftijdsgrens.

gebruikers van een vervalste ID-kaart 
maakte de vervalsing zelf. De daarvoor 
benodigde informatie kregen zij van 
vrienden (57 procent) of haalden zij 
van internet (32 procent). Een kwestie 
van scannen, geboortedatum verande-
ren, printen en plastificeren.
 Uit het onderzoek is verder gebleken 
dat 68 procent van de ondervraagden 
na 1 januari jl. nog wel eens alcohol 
had gedronken tijdens het uitgaan. 
Tweederde van de uitgaande minder-
jarigen koopt of krijgt dus nog alcohol, 
ondanks de regel dat je daarvoor 18 
jaar moet zijn. Naleving en handha-
ving van de wet schieten dus nog 
zwaar tekort. Voor ouders, scholen 
en inspectie is er dus nog veel werk 
aan de winkel. En de verstrekkers van 
drank moeten natuurlijk veel beter hun 
best gaan doen. 
 Het ministerie van VWS laat in een 
reactie weten dat de gemeenten ver-
antwoordelijk zijn voor het toezicht 
op de naleving van de leeftijdsgrens. 
Het aantal inspecteurs dat op de nale-
ving toeziet is fors gestegen sinds de 
decentralisatie van het toezicht. De 
naleving verbetert geleidelijk, maar 
moet nog beter.

 In de Verenigde Staten beslisten 
vóór 1988 de afzonderlijke staten over 
de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik in 
het openbaar. Het gevolg daarvan was 
een lappendeken van leeftijdsgrenzen 
bij 18, 19 of 21 jaar. In 1988 kwam er 
één federale leeftijdsgrens bij 21 jaar. 
 De tegenstanders van de leeftijds-
grens van 21 jaar, kwamen in verzet. 
In 2006 richtten zij een pressiegroep 
op genaamd Choose Responsibility. 
Zij startten, gesteund door de industrie 
een campagne om de leeftijdsgrens in 
alle staten naar 18 of 19 jaar te verla-
gen. Volgens hen zou de hoge grens 
alleen maar leiden tot ondergronds 
drinken, met name door studenten, en 
daardoor zijn doel voorbij schieten.  
 De gezondheidsautoriteiten richt-
ten zich daarop tot wetenschappelijke 
onderzoekers om uitsluitsel te krijgen. 
Waren de voordelen van 21 jaar groter 
dan de beweerde nadelen, of juist 
andersom ? 
 Een team van wetenschappers 
onder leiding van prof. dr. W. DeJong 

Verhoging  leeftijdsgrens  alcohol  
bracht  veel  positieve  effecten
 Amerikaanse wetenschappers onderzochten de effecten van de verho-
ging van de leeftijdsgrens voor alcohol die in 1988 werd doorgevoerd. Er 
bleken meer positieve effecten te zijn opgetreden dan alleen een verminde-
ring van de alcoholconsumptie door minderjarigen.

van de universiteit van Boston, inven-
tariseerde de veranderingen in die 
staten waar de leeftijdsgrens in 1988 
verhoogd was. Uit hun inventarisatie 
bleek dat er positieve veranderingen 
waren opgetreden op tal van gebieden 
in de samenleving. 
 Niet geheel onverwacht kwam het 
feit dat sinds de verhoging van de 
leeftijdsgrens, ook studenten boven 
die grens minder waren gaan drinken. 
Vóór de verhoging dronk 43 procent 
van die studenten wel eens vijf glazen 
of meer op één avond. In 2011 was 
dat teruggelopen naar 36 procent. Nog 
steeds een te hoog percentage, maar 
wel een verbetering in vergelijking met 
1987. 

 Diverse gevolgen van het drinken van 
alcohol, bleken sinds 1988 drastisch te 
zijn afgenomen. Zo waren studenten 
aanzienlijk minder vaak betrokken bij 
ongelukken waarbij alcohol in het spel 
was. Onder jonge verkeersdeelnemers 
was het aantal dodelijke ongevallen 
sterk afgenomen, evenals de ernst van 
de verwondingen bij letselongevallen. 
 Een ander positief gevolg van de 
verhoging van de leeftijdsgrens voor 
alcohol, was een vermindering van 
het aantal zelfmoorden beneden de 
21 jaar. Dit lijkt er op te wijzen dat 
zelfmoorden van jongeren nogal eens 
gepleegd worden onder de invloed van 
alcohol.
 Een laatste opvallende verbetering 
was het feit dat jongeren onder de 
21 minder vaak onbeschermde seks 
hadden. 

 Volgens hoofdonderzoeker W. De 
Jong bracht de verhoging van de leef-
tijdsgrens veel meer positieve effecten 
dan het publiek ervan verwachtte. ”Het 
klopt dat deze wetten vaak worden 
overtreden, maar dat betekent niet 
dat ze geen positieve effecten mee-
brengen”  verklaarde hij onlangs op 
de nieuwssite Science Daily. Voor een 
verlaging van de leeftijdsgrens ziet hij 
geen enkele aanleiding. 

 Dingeman Korf
 

 De nieuwe Drank- en Horecawet 
(DHW) die op 1 januari van kracht 
is geworden, vraagt van gemeenten 
om een plaatselijke verordening op 
te stellen waarin een aantal zaken 
geregeld moet worden. Daaronder 
ook regels voor ”happy hours”. 

 In Arnhem dacht men de zaken netjes 
geregeld te hebben. Met betrekking tot 
de ”happy hours” had men verordend 
dat tijdens die uren de prijs van drank 
maximaal 40 procent verlaagd mocht 
worden. En die ”happy hours” zouden 
maximaal 24 uur mogen duren. 
 Een slimme horeca-uitbater kwam 
daarop met een tijdelijke prijsverla-
ging die 72 uur duurt. Daardoor viel 
die onder de algemene regels van de 
DHW en niet onder de plaatselijke ver-
ordening. Die algemene regel bepaalt 
dat een korting minder dan 50 procent 
dient te zijn. Dus 49,9 procent is toege-
staan.
 De Arnhemse horecaman biedt nu 
een bepaald drankje van € 5,95 voor 
€ 3,00 aan gedurende de maandag, 
dinsdag en woensdag. Een stunt 
waarvan de gemeente inmiddels heeft 
erkend dat hij binnen de regels valt. 
 Wij zijn benieuwd of de gemeente-
raad binnenkort een voorstel krijgt om 
de regels te veranderen.
 

MAAS  IN  VERORDENING   
TEGEN  HAPPY  HOURS
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  Het Britse onderzoek vond plaats 
onder 1300 zwangere vrouwen en 
is gepubliceerd in de British Medical 
Journal. Het meest voorkomende 
gevolg van gering alcoholgebruik was 
een te vroege geboorte. Het bleek dat 
vrouwen die in de eerste 12 weken 
van de zwangerschap naar Engelse 
normen licht alcoholgebruik ver-
toonden, het risico op een te vroege 
geboorte daarmee verdubbelden ten 
opzichte van de niet-drinksters.
 Licht alcoholgebruik naar Engelse 
normen betekent 1 of 2 keer per week 
1 of 2 Engelse eenheden alcohol. 
Een Engelse eenheid alcohol is 10 cc 
alcohol. Een continentale eenheid 
(standaard dosis) betekent 12 gram, 
wat neerkomt op bijna 14 cc. Eén 
Engelse alcohol eenheid betekent 
voor de consument dus een glaasje 
bier van 200 cc of een glas wijn van 80 
cc. In Nederland heeft een standaard 
wijnglas een inhoud van 100 cc. 
 Bij het Engelse onderzoek ging het 
dus om heel weinig alcohol. Het Britse 
ministerie van volksgezondheid advi-
seert tot nu toe zwangere vrouwen 
om niet meer dan maximaal 2 glazen 
alcoholhoudende drank per week te 
drinken. De onderzoekers hebben aan-
getoond dat ook die hoeveelheid de 
risico’s vergroot. Zij adviseren vrouwen 
daarom om tijdens de zwangerschap 
in het geheel geen alcohol te drinken. 
Bij het ministerie bepleiten zij dat in het 
advies nu eindelijk overgegaan wordt 
op de nulnorm, en dat dit ook breed 
uitgedragen gaat worden. 

Situatie in Nederland 
 In ons land publiceerde de Gezond-
heidsraad in januari 2005 reeds het 
advies om tijdens de zwangerschap 
in het geheel geen alcohol te drinken. 
Volgens de Raad was er geen enkel 
bewijs voor een veilige grens waar 
beneden er geen risico zou zijn. De 
beroepsverenigingen van gynaecolo-

Nederland laks met uitbannen alcohol tijdens zwangerschap

NIEUW  BEWIJS  SCHADELIJK-
HEID  GERING  ALCOHOLGEBRUIK  
TIJDENS  ZWANGERSCHAP.
 In Engeland is een nieuwe medische publicatie verschenen waarin wordt 
aangetoond dat 2 glazen drank per week al schadelijk kunnen zijn voor de 
ongeboren baby. De onderzoekers bepleiten dat het ministerie de norm van 
maximaal 2 glazen per week vervangt door een nulnorm zoals in continen-
taal Europa.

gen en van verloskundigen steunden 
dat advies.
 Na 2005 zijn er nog diverse weten-
schappelijke publicaties verschenen 
die alle wezen in de richting van de 
nulnorm. Die haalden echter geen 
publiciteit in de dagbladen. In 2012 
werd een geruchtmakend Deens 
onderzoek gepubliceerd dat con-
cludeerde dat tot 1 glas per dag (!) 
alcohol geen kwaad kon voor zwan-
gere vrouwen. Dat onderzoek kwam 
uitgebreid in heel veel dagbladen. Er 
bestaan ernstige vermoedens dat die 
publiciteit door de grote brouwerijen is 
aangewakkerd. 
 Volgens het Deense onderzoek ver-
toonden de kinderen van drinkende 
vrouwen op 5-jarige leeftijd geen afwij-
kingen met betrekking tot intelligentie, 
concentratievermogen, zelfbeheer-
sing en vermogen tot plannen. Vanuit 
wetenschappelijke kringen kwam er 
veel kritiek los, vooral op de onvolle-
digheid van het rapport. Zo was er in 
het geheel niet gekeken naar geboor-
tegewicht, verloop van de geboorte, 
duur van de zwangerschap (vroegge-
boorte), lichamelijke gezondheid van 
de baby, kans op een miskraam, en 
gedragsafwijkingen in de peutertijd. 
 Ondanks het feit dat in ons land al 
bijna tien jaar de nulnorm verkondigd 
wordt, blijkt anno 2014 maar liefst 30 
procent van de zwangere vrouwen in 
ons land nog alcohol te drinken. Is dat 
nog steeds een effect van het Deense 
onderzoek ? Of zouden verloskundi-
gen in alle gesprekken tegen alcohol 
moeten waarschuwen, in plaats van 
alleen in het eerste consult ?

 In de Tweede Kamer is inmid-
dels een voorstel ingediend om het 
advies tot niet-drinken (en niet-roken) 
tijdens de zwangerschap, verplicht te 
stellen op de bijsluiter van de pil en 
in de gebruiksaanwijzing van  zwan-
gerschapstests. Veel vrouwen gaan 
pas rond de achtste week van de 
zwangerschap voor het eerst naar 
de verloskundige. Pas dan krijgen zij 
het advies om niet te roken en niet te 
drinken. Dan kan er al schade zijn aan-
gebracht, want de eerste drie maanden 
is de foetus het gevoeligst. 
 Dit voorstel doet ook recht aan het 
advies van de Gezondheidsraad om 
te stoppen met alcohol en tabak vanaf 
het moment dat er een kinderwens 
bestaat. Ook de man zou in die periode 
moeten stoppen. Dat mag eveneens 
wel tijdig vermeld worden. Niet pas als 
de vrouw al zwanger is. 

Dingeman Korf

 Al heel lang zijn wetenschappelijke 
onderzoekers met elkaar in discussie 
over de vraag of borstvoeding de kans 
op latere verslaving verkleint. In het 
laatste nummer van het blad Pharma-
cology, Biochemistry and Behaviour 
worden de argumenten nog eens op 
een rijtje gezet. De uitkomst is : onbe-
slist. 
 Het draait allemaal om het hormoon 
oxytocine. Baby’s hebben al direct na 
de geboorte oxytocine in hun lichaam. 
Het hormoon speelt een sleutelrol in 
het opbouwen van de relatie tussen 
moeder en kind. Dat staat vast. En 
eveneens staat vast dat het oxytocine- 
systeem drie jaar nodig heeft om zich 
volledig te ontwikkelen.
 De theorie luidt nu dat flesvoeding 
de ontwikkeling van het oxytocine 
systeem tegenwerkt, en daardoor leidt 
tot een slechtere moeder-kind relatie. 
En die minder goede relatie zou op zijn 
beurt de kans op verslaving vergroten. 
 De deskundigen hebben geen water-
dicht bewijs kunnen vinden. Noch voor 
de theorie, noch voor zijn tegendeel. 
Het effect kan dus nooit zeer groot zijn. 

Vergroot  flesvoeding  
kans  op  verslaving  ? 

 In de vorige eeuw ontwikkelde 
het Trimbos Instituut het preven-
tieprogramma ”De gezonde school 
en genotmiddelen” (DGSG). Dit 
werd het meest bekende en meest 
gebruikte voorlichtingsprogramma, 
gericht op terugdringen van het 
gebruik van genotmiddelen onder 
scholieren. 
 Onderzoekster Monique Malmberg 
heeft binnen het voortgezet onderwijs 
onderzocht of DGSG er daadwerkelijk 
in slaagt om het middelengebruik terug 
te dringen. Haar onderzoek toonde aan 
dat er qua middelengebruik nauwelijks 
verschil was tussen jongeren die het 
preventieprogramma hadden gevolgd 
en die dat niet gedaan hadden.
 Vervolgens onderzocht zij welke 
beschermende en welke risicofacto-
ren van invloed zijn op het gebruik van 
genotmiddelen. Haar aandacht ging 
daarbij met name uit naar persoonlijk-
heidskenmerken. Het bleek dat twee 
uitersten het hoogste risico oplever-
den voor vroegtijdig middelengebruik. 
Enerzijds waren dat de jongeren met 
een hoge score voor sensatie zoeken 
en impulsiviteit. En anderzijds jongeren 
met een hoge score op gevoelens van 
angst en hopeloosheid. Twee volledig 
tegengestelde persoonlijkheidstypen. 
 Omdat zowel hersenen als per-
soonlijkheid van jongeren nog niet 
uitontwikkeld zijn, heeft middelenge-
bruik op jonge leeftijd ook invloed op 
de richting waarin iemands persoonlijk-
heid zich ontwikkelt.
 Monique Malmberg promoveerde 
eind februari op haar onderzoek tot 
doctor in de pedagogische weten-
schappen aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen.

Schoolvoorlichting  
weinig  effectief  meer
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En dit...
. . . . was weer eens een geval van 
alcoholisch geweld. Zonder enige aan-
leiding mishandelde in Groningen een 
dronken stel iemand die in hun straat 
op bezoek was.
 De stomdronken daders, een 
40-jarige man en een 30-jarige vrouw, 
sloegen zonder enige aanleiding in op 
een 45-jarige bezoeker. Ook beten zij 
de man. Buurtbewoners waarschuw-
den de politie, die snel ter plaatse was.
 De arrestatie van het dronken 
stel ging niet gemakkelijk. Het stel 
schreeuwde de hele buurt bij elkaar 
en verzette zich hevig. De agenten 
moesten pepperspray gebruiken om 
ze te kunnen arresteren  .  .  .  .  .

*    *    *
. . . . was een 46-jarige vrouw uit 
Almere,  die dacht dat haar auto kon 
varen. Zij kwam van een feestje en had 
daar flink gedronken. 
 Zonder enige aanleiding stuurde zij 
op de terugweg haar auto de vaart 

langs de weg in. Een passerende auto-
mobilist hielp haar op het droge en 
waarschuwde de politie. Die consta-
teerde dat de vrouw bijna viermaal het 
maximale alcoholgehalte in haar bloed 
had. Voor haar gedrag kon de vrouw 
geen verklaring geven  .  .  .  .  . 

*   *   *
. . . . was een verstopping met behulp 
van drankflessen.  
 Al jaren stond het parkeerterrein 
aan de Ridderspoorweg in Haren bij 
de minste geringste regenval blank. 
Regelmatig konden parkeerders hun 
auto niet met droge voeten bereiken. 
De gemeente was de klachten daar-
over beu, en liet de zaak eens goed 
bekijken door een firma in rioolwerken.
 De deskundigen hadden de oorzaak 
snel opgespoord. Uit de regenwater-
afvoer kwamen na enig graafwerk 42 
lege drankflessen en –flesjes te voor-
schijn. Een merkwaardige vorm van 
hergebruik van drankflessen  .  .  .  .  .

*   *   *
. . . . was een geval van doodslag met 
een hakbijl. Ditmaal zat de dronken-
schap bij het slachtoffer, en niet bij de 
dader.
 De dader was een gescheiden vrouw 
die oorspronkelijk bij haar moeder 

inwoonde. De moeder overleed een 
jaar geleden. Een half jaar later dook 
de ex van de vrouw weer op en kwam 
bij haar inwonen. Dat leidde volgens 
de omwonenden al gauw tot heftige 
ruzies. De man was vaak dronken en 
zeer gewelddadig.
 Op de noodlottige dag was de man 
weer dronken, maakte ruzie en sloeg 
de vrouw. Zij voelde zich zo bedreigd 
dat zij de hakbijl pakte en de man 
ermee tegen zijn nek sloeg. De man 
ging knock-out. Hij werd met de trau-
mahelikopter naar het ziekenhuis 
gebracht waar hij overleed  .  .  .  .  .

*   *   *
. . . . was een geval van ontoereken-
baarheid door alcohol en drugs. De 
dader was een 22-jarige uitgaander uit 
Sint Annaparochie en het gebeurde in 
Leeuwarden.
 De 22-jarige veroorzaakte overlast. 
Eerst in een horecagelegenheid en 
vervolgens op straat. Een agent sprak 
hem aan op zijn vervelende gedrag. 
De 22-jarige was daar niet van gediend 
en begon op de agent in te slaan. Een 
portier die het zag gebeuren, greep in 
en bracht samen met de agent de ver-
dachte onder controle.
 Een politieauto bracht de verdachte 
naar het bureau, waar hij een nachtje 
in de cel mocht doorbrengen  .  .  .  .  .

 Meer dan 26.000 Duitse jonge-
ren werden vorig jaar met een 
alcoholvergiftiging in het zieken-
huis opgenomen. Bijna één op de 
vijf Duitse jongeren is minstens 
eenmaal in de maand dronken. 
Aldus de cijfers die de Duitse instan-
tie voor gezondheidsvoorlichting 
vorige maand publiceerde. 

 Het percentage Duitse jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar dat geregeld 
teveel drinkt, is overigens de afgelo-
pen twee jaar iets gedaald, van 18,2 
procent naar 17,4 procent. Het drinken 
verschuift net als in Nederland naar 
een iets hogere leeftijd. Meer dan 40 
procent van de jongens van 16 en 
17 jaar was tenminste eenmaal in de 
maand dronken. 
 Ter vergelijking : in Nederland 
kwamen 5300 mensen met een alco-
holvergiftiging bij de spoedeisende 
hulp van een ziekenhuis terecht, zo 
bleek vorige maand uit cijfers van Vei-
ligheid.nl. Die werden daar behandeld, 
maar lang niet allemaal in het zieken-
huis opgenomen. 
 De federale gedelegeerde voor de 
drugsbestrijding, Marlene Mortier, ver-
klaarde desgevraagd niet onmiddellijk 
verhoging van de accijns te overwe-
gen. Dat ondanks de onrustbarende 
cijfers. Zij ziet meer in voorlichting en 
preventie. In Nederland hebben we 
ervaren dat voorlichting slechts een 
zeer beperkt effect heeft, zodat er 
naast voorlichting altijd ook andere 

Duitse  jeugd  zuipt  zich  ziekenhuis  in

maatregelen ingezet moeten worden. 
 Mortier heeft haar twijfels of een stren-
ger beleid, zoals onlangs in Nederland 
ingevoerd, wel het gewenste effect 
zal hebben. Ook gelooft zij niet in een 
nuttig effect van een  reclameverbod. 
 Als een bewindspersoon derge-
lijke uitspraken doet, dan lijkt zij wel 
woordvoerster van de alcoholindu-
strie. Bewezen effectieve maatregelen 
houdt zij af, en de twijfelachtige beveelt 
zij aan. De alcohollobby in Duitsland is 
blijkbaar zeer effectief.
 Voorlopig blijft Duitsland dus de uit-
zondering in Europa. Zeer hinderlijk 
voor de aangrenzende landen.

 Afrika is de komende jaren de 
markt die voor bierbrouwers de 
meeste mogelijkheden biedt. Aldus 
analisten van de Rabobank in een 
24 maart gepubliceerd rapport. 

 Dat de markt in Europa weinig groei-
mogelijkheden bood, hebben de grote 
Europese brouwerijen al ruim een 
kwart eeuw geleden geconstateerd. 
Daarom hebben de grote Belgische, 
Deense, Duitse en Nederlandse 
brouwers zich al geruime tijd geleden 
gevestigd in diverse landen van Afrika 
en Azië. Kwalijke gevolgen daarvan 
zijn inmiddels in sommige van die 
landen overduidelijk zichtbaar.
 Dat nu een bank met groeicijfers 
voor de biermarkt komt van 6 procent 
voor Afrika en 3,6 procent voor Azië, 
zou kunnen leiden tot een hernieuwd 
offensief van de brouwers richting 
Afrika en Azië. Dat is in het belang van 
de aandeelhouders, maar niet in het 
belang van de lokale bevolking. 
 In de negentiende eeuw hebben 
de Europese en Amerikaanse alco-
holstokers met hun ”vuurwater” de 
Noordamerikaanse indianen en hun 
cultuur vrijwel uitgeroeid. Gaan zij nu 
iets soortgelijks in Afrika proberen ? 

Het ”vuurwater” opnieuw 
uitgevonden !

AFRIKA  BIERMARKT  
VAN  DE  TOEKOMST ?

jong beginnen met alcohol 

zet de deur wijd open 

naar een leven van 

gemiste kansen
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Nieuws
Stichting ANGOB

Stichting ANGOB
BEGUNSTIGERSBIJEENKOMST  2014

 De jaarlijkse begunstigersbijeenkomst van Stichting ANGOB, wordt ook dit 
jaar gehouden op de derde zaterdag van september. De bijeenkomst heeft 
statutair tot doel om de begunstigers ( = donateurs) van de Stichting te infor-
meren over de gang van zaken met betrekking tot de Stichting gedurende het 
afgelopen jaar. 
 Daarnaast geeft voorzitter Dingeman Korf ook een overzicht over de 
belangrijkste gebeurtenissen op het terrein van de alcohol. Daarmee schetst 
hij de achtergrond waartegen de gang van zaken van de Stichting moet worden 
gezien. Tot slot is de bijeenkomst ook nog een gelegenheid voor onderlinge 
contacten en discussies.
 Het programma voor 20 september ziet er als volgt uit. Vanaf 10.45 u heten 
wij u welkom op het Spoek met een kopje koffie of thee. Om 11.30 u vangt het 
statutair verplichte programmapunt aan :  het informeren van de begunstigers 
over de gang van zaken bij de Stichting in 2013. Een beknopt jaarverslag ligt 
ter plaatse ter beschikking. Vervolgens een overzicht over de belangrijkste 
gebeurtenissen op alcoholgebied in 2013, waarbij die van de eerste helft van 
2014 natuurlijk niet ongenoemd zullen blijven. Tot slot gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
 Omstreeks 12.45 u volgt de broodmaaltijd die de Stichting haar begunstigers 
gratis aanbiedt. ’s Middags is er gelegenheid tot het stellen van tijdens de 
maaltijd gerezen vragen en opmerkingen, of voor een wandelingetje over de 
camping of door het bos.
 Voor deelname aan de maaltijd dient u zich in verband met de catering 
van te voren aan te melden bij secretaris Rob Peereboom, Bergeonstraat 1 , 
1851  KB Heiloo, tel. 072 – 53 35 192, of per e-mail bij : secretaris@angob.nl 

VERSCHIJNING  G O 

 Voor het eerstkomende nummer van 
dit blad is 10 juli gepland als verschij-
ningsdatum. Copij voor dat nummer 
graag uiterlijk 24 juni bij de redacteur. 

SAB-prijs  2014
 Stichting SAB is een onafhankelijke 
stichting die tot doel heeft het onder-
steunen van kleinschalige particuliere 
projecten gericht op vermindering van 
alcoholproblemen in de samenleving. 
 Evenals in 2013, looft Stichting SAB 
ook in 2014 een prijs van € 5.000,- uit 
voor een origineel bewustwordings-
project met betrekking tot alcohol. 
Dit jaar gericht op de problematiek 
onder ouderen. Voor meer details zie 
de websites van SAB-Catering of van 
ZON-MW (zonmw.nl , rubriek Actueel 
d.d. 6 maart).
 Bekendmaking van de winnaar en 
uitreiking van de prijs zullen plaatsvin-
den op een discussiedag van ZON-MW 
op 20 november aanstaande.

Reünie  ANDO  op ‘t Spoek
 Aanstaande zaterdag 10 mei orga-
niseert de reüniecommissie van de 
ANDO een reünie in de recreatiezaal 
van Alcoholvrije Camping ’t Spoek te 
Beekbergen.
 ’s Morgens is er vanaf 11.00 uur een 
gezellig samenzijn met koffie en een 
traktatie.Om 12.30 uur volgt er een 
lunch. Het middagprogramma begint 
om 14.00 uur en bestaat uit een cultu-
reel cabaret. Aan de bezoekers wordt 
een bijdrage van € 10,- per persoon 
gevraagd, ter plaatse te voldoen.
 Aanmelding had vóór 1 mei moeten 
plaatsvinden. Mocht u alsnog willen 
komen, overleg dan telefonisch met 
H.  Krist, tel. 0566 – 62 19 38.   

 Alcohol bevordert de groei van 
schadelijke bacteriën in de darm. 
Die bacteriën zijn mede-oorzaak van 
de leverontstekingen waar alcoho-
listen vaak aan lijden. Aldus Franse 
onderzoekers op het International 
Liver Congress 2014.

 Alcohol is een lichaamsvreemde 
stof waar de menselijke stofwisseling 
geen raad mee weet. Het lichaam 
ziet alcohol als een gifstof die zo snel 
mogelijk uit het lichaam verwijderd 
moet worden. Met dat verwijderen is 
de lever belast. Wie veel alcohol drinkt, 
bezorgt zijn lever overwerk. Dat kan de 
lever beschadigen.
 De mate waarin de lever beschadigd 
raakt, hangt niet rechtstreeks samen 
met de consumptie. Er spelen meer 
factoren mee. De Franse onderzoekers 
vermoedden dat de bacteriën in de 
darmen een rol speelden. En onlangs 
slaagden zij erin om dat experimenteel 
te bewijzen.
 De onderzoekers deden experi-
menten met bacterievrije muizen. De 
ene helft van deze muizen kreeg de 
darmflora van alcoholisten met lever-
ontsteking ingeplant. De andere helft 
de darmflora van alcoholisten met een 
nog goed functionerende lever. Vervol-
gens werden alle muizen op een dieet 
met alcohol gezet. 
 De muizen die de darmflora van 
patiënten met leverontsteking hadden 
gekregen, ontwikkelden dezelfde 
ontstekingen als hun donoren. Ook 
hadden zij een ernstiger aangetast 
darmslijmvlies dan de muizen uit de 
andere groep. Die kregen veel minder 
en een andere soort problemen met 
hun lever (problemen van recht-
streekse overbelasting). 
 Het darmslijmvlies beschermt 
normaal gesproken het lichaam tegen 
het binnendringen van bacteriën en 
door bacteriën geproduceerde gifstof-
fen. Recent Nederlands onderzoek 
heeft aangetoond dat de aantasting 
van het darmslijmvlies door alcohol, de 
vatbaarheid voor tal van ziekten ver-
groot (zie het vorige nummer van dit 
blad). Het Franse onderzoek laat zien 
dat er ook darmbacteriën zijn die recht-
streeks de lever aantasten.
 Waarom de ene alcoholist wel een 
bacterieel ontstoken lever krijgt en 
de andere niet, is nog onbekend. De 
Franse onderzoekers zijn van mening 
dat het deels een kwestie van aanleg 
is, en deels van de eet- en drinkge-
woonten van de betreffende persoon 
afhangt. 
 

ALCOHOLISCHE  
LEVERONTSTEKING  
VAAK  GEVOLG  VAN  
DARMFLORA

de sleutel tot succesvol 

afslanken is stoppen met 

alcohol

Dr. L. smith, voedingskundige
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 Op 10 maart jl. nam de commissie 
voor Milieu, Volksgezondheid en Voed-
selveiligheid van het Europarlement 
een resolutie aan waarin de Europese 
Commissie wordt verzocht een nieuwe 
Europese Alcoholstrategie te ontwik-
kelen voor de periode 2016–2022. 
 Een tiental organisaties op het terrein 
van de volksgezondheid, verenigd in 
de European Public Health Alliance 
(EPHA),  vindt de tekst van die reso-
lutie teleurstellend. De aanbevelingen 
van de Wereld Gezondheids Organisa-
tie (WHO) zijn er niet in terug te vinden, 
de invloed van de alcoholbranche 
echter wel. Eén van de deelnemende 
organisaties vroeg zich openlijk af of 
de commissie van het Europarlement 
er op uit was de industrie te bescher-
men in plaats van de consument.
 De EPHA zegt verheugd te zijn dat 
de commissie van het Europarlement 
de noodzaak inziet van een nieuwe 
Europese alcoholstrategie. Zij wijst er 
in dit verband op dat de maatschap-
pelijke kosten van alcoholproblemen 
in Europa ongeveer 155 miljard euro 
bedragen.

WIL  EUROPA  ALCOHOLPRO- 
BLEMEN  WEL  AANPAKKEN ? 

 Om de alcoholschade effectief aan te 
pakken, zouden de aanbevelingen van 
de Wereld Gezondheids Organisatie 
gevolgd moeten worden. Aanbevelin-
gen die tegen matige kosten bewezen 
effect sorteren. Dat zijn maatregelen 
op het gebied van prijs, marketing 
en verkrijgbaarheid. Daarvan is in de 
resolutie in het geheel niets terug te 
vinden. 
 Eveneens afwezig in de resolutie is 
het recht van consumenten om geïn-
formeerd te worden over wat zij eten 
en drinken. Dat recht wordt wel erkend 
voor frisdranken, vruchtensappen, 
melk, enzovoorts. Over die producten 
wordt de consument tot op de milligram 
nauwkeurig geïnformeerd over de 
bestanddelen en de calorieën. Alcohol-
houdende dranken worden tot nu toe 
buiten dit informatierecht gehouden. 
De alcoholbranche verzet zich er heftig 
tegen om dat recht op zijn producten 
toe te passen.

 Over aanpakken van de marketing 
zwijgt de resolutie al evenzeer. De 
noodzaak van het aanpakken daarvan 
is aangetoond door professor Gilmore 
van het gezaghebbende Royal College 
of Physicians. Marketing oefent gees-
telijke druk uit in de richting van eerder 
beginnen met drinken, en drinken van 
grotere hoeveelheden. Daarom moet 
de marketing volgens Gilmore geregu-
leerd worden.
 Over gezondheidswaarschuwingen 
in de etikettering zwijgt de resolutie 
ook al. Sommige lidstaten zijn daar 
echter reeds serieus mee bezig. Het 
lichtende voorbeeld hierin is Frankrijk, 
dat al in oktober 2006 (!) een waar-
schuwing tegen alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap verplicht stelde. In 
Nederland is vermelding van een der-
gelijke waarschuwing overgelaten aan 
de zelfregulering door de alcoholbran-
che. Met als resultaat dat er nog niets 
gebeurd is, want ieder jaar uitstel bete-
kent weer een jaar extra winst voor de 
zelfreguleerders. 

 Ook ontbreken verwijzingen naar 
andere activiteiten van individuele lid-
staten. Zo heeft het Schotse parlement 
een voorstel aangenomen tot invoe-
ring van een minimumprijs per eenheid 
alcohol. Soortgelijke systemen zijn op 
het moment in discussie in Estland en 
Ierland.
 De EPHA doet een dringend beroep 
op de Europarlementariërs, om de door 
haar gesignaleerde ontbrekende maat-
regelen, alsnog bij amendement aan 
de resolutie over een nieuwe Europese 
alcoholstrategie toe te voegen. Het is 
tijd voor concrete en effectieve maatre-
gelen.  

Dingeman Korf

 De Europese Commissie heeft vier jaar geleden een globale strategie vast-
gesteld voor het aanpakken van de alcoholproblemen door de lidstaten. Nu 
moet gewerkt gaan worden aan een opvolger voor de periode 2016–2022. 
De eerste aanzet daartoe heeft tot teleurstelling geleid bij organisaties op 
het terrein van de volksgezondheid. 

 Wedstrijden in het betaald 
voetbal worden vaak ontsierd door 
geweld van ”hooligans”. Allerlei 
maatregelen zijn daartegen uitge-
probeerd. Reden voor een team van 
wetenschappers van de Radboud 
universiteit in Nijmegen om na 
te gaan welke het meest effectief 
waren. 

 De wetenschappers analyseer-
den 3431 wedstrijden in het betaald 
voetbal tussen 2006 en 2011. Daar-
voor gebruikten zij de gegevens van 
het Centraal Informatiepunt Voet-
balvandalisme (CIV). Daarin staan 
gegevens over de wedstrijden als 
aantal supporters, getroffen maatre-
gelen, aanvangstijden, voorgekomen 
incidenten en optreden van de politie.
 Het bleek dat de gebruikelijke maat-
regelen weinig tot zeer weinig effect 
hadden gehad. Drooglegging van het 
stadion bleek in veel gevallen de onge-
regeldheden alleen maar te hebben 
verplaatst naar buiten het stadion. 
Verplichte clubkaarten of supporters-

GOEDKOOPSTE  MIDDEL  TEGEN  
HOOLIGANS  BEHOORLIJK  EFFECTIEF

pasjes, seizoenkaarten of extra eisen 
bij de kaartverkoop bleken eveneens 
onvoldoende effect te sorteren. Onder-
zoeker Tolsma (socioloog) hierover : 
”Je kunt hiermee niet alle mogelijke 
relschoppers buiten de deur houden”.  
 Wat wel redelijk effect had, was 
vroeger op de dag spelen. Als er bij 
daglicht wordt gevoetbald, en dan zo 
vroeg mogelijk, is er duidelijk minder 
geweld. De hooligans hebben dan 
minder tijd om onder de invloed te 
raken van alcohol en/of drugs. Soms 
komen er ook duidelijk minder hooli-
gans. Verder kan de politie midden op 
de dag het publiek beter in de gaten 
houden. 
 Daarnaast is ook de zogenaamde 
combi-regeling (vervoer plus toegang) 
effectief. Daarbij worden de supporters 
met speciale bussen onder begeleiding 
naar het stadion gebracht. Crimino-
loog D. Schaap zegt hierover : ”Dit is 
samen met het spelen zonder publiek 
de meest vergaande maatregel”. Maar 
’s morgens om 11 uur beginnen is 
natuurlijk goedkoper.

 Amerikaanse onderzoekers heb- 
ben bij adolescenten een verband 
gevonden tussen de teksten van de 
liedjes waar zij naar luisterden en 
hun drankgebruik.  
 Allereerst de statistiek : een gemid-
delde jongvolwassen Amerikaan 
luistert zo’n 2,5 uur per dag naar popu-
laire muziek. In die muziek komen 
gemiddeld 8 drankmerken ter sprake 
en is gemiddeld 14 keer sprake van 
(alcohol) drinken. 
 Onderzoekers van Dartmouth Col- 
lege en van de universiteit van Pitts-
burgh benaderden 3.422 adolescenten 
in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar 
voor een telefonische enquête. Van 
hen waren 2.541 bereid tot deelname. 
Zij kregen vragen te beantwoorden 
over hun luistergedrag en hun alcohol-
gebruik.
 Het bleek dat degenen die een voor-
keur hadden voor ”alcoholmuziek”, drie 
keer meer kans hadden om te drinken 
dan degenen die nauwelijks naar deze 
muziek luisterden. En zij bleken een 
tweemaal grotere kans te hebben om 
aan ”binge drinking” te doen. Degenen 
die zich tenminste één naam van een 
drankmerk uit een liedje wisten te her-
inneren , bleken een nog groter risico te 
lopen om een forse drinker te worden.
 Het onderzoek geeft geen antwoord 
op de ”kip-of-ei vraag”. Hebben de 
forsere drinkers een (mogelijk zelfs 
onbewuste) voorkeur voor alcohol-
muziek, of zet alcoholmuziek aan tot 
verhoging van de alcoholconsumptie ? 
Indien het laatste het geval is, dan 
betekent dit dat dergelijke liedjes een 
gevaarlijke (want vaak onbewuste) 
vorm van reclame vormen, de ”sublimi-
nale” reclame.

Liedjes  over  drinken  
maken  dorstig

drank gaat door voor sociaal 

smeermiddel, maar blijkt vaak 

een sociaal isoleermiddel
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 Verontrusting over de sterke toename van alcoholpro-
blemen in de zeventiger jaren,  resulteerde in 1986 in 
de ministeriële nota “Alcohol en Samenleving”. Die nota 
stelde een maatschappijbrede aanpak voor.
 Sinds 1986 zijn er tal van losse maatregelen genomen 
op deelgebieden van de alcoholproblematiek. Maatrege-
len tegen alcoholische overlast, maatregelen voor veiliger 
uitgaan, maatregelen voor verkeersveiligheid, enz. Die 
maatregelen hebben weinig zoden aan de dijk gezet. 
Na de stijging van het hoofdelijk alcoholgebruik met 350 
procent tussen 1955 en 1979, is er sinds 1986 een daling 
van ruim 10 procent opgetreden. De stijging vond in 24 
jaar plaats, de veel kleinere daling kostte 28 jaar. 
 Dat de daling zo moeizaam gaat, is voor een deel te wijten 
aan de tegenwerking van commercieel belanghebbenden. 
Zij zien hun omzet in gevaar komen. Door steun toe te 
zeggen aan het matigingsbeleid, zijn zij in gesprek met de 
overheid gekomen. Zo hebben zij voor elkaar gekregen 
dat de aanpak van de alcoholreclame door zelfregulering 
van de alcoholbranche zou plaatsvinden. Zelfregulering 
die gericht blijkt op zo weinig mogelijk verlies van omzet . 

 De meest recente aanscherping van het alcoholbeleid, 
is de afgelopen januari ingegane verhoging van de leef-
tijdsgrens voor bier en wijn van 16 naar 18 jaar. Horeca en 
supermarkten bleven zich tot het laatst verzetten. Produ-
centen, importeurs en slijters gingen uiteindelijk akkoord.
 Het nuttig effect van een maatregel, staat of valt met de 
naleving ervan. De naleving berust op twee pijlers : hand-
having en maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk 
draagvlak ontwikkelt zich langzaam, mede door gewen-
ning. Dat brengt met zich mee dat gedurende een periode 
direct na de invoering van een maatregel, extra inspannin-
gen voor de handhaving nodig zijn.
 De oude leeftijdsgrens werd slecht nageleefd. De nieuwe 
berust op hetzelfde principe. Dus is er hetzij een vergroting 
van de personele inzet voor de handhaving nodig, hetzij 
een inzet van nieuwe middelen (bijv. elektronische con-
trole op afstand). Complicerende factor hierbij is het feit 
dat de handhavingstaak van het rijk naar de gemeenten 
is overgeheveld. Op voorhand werd dan ook al gewaar-
schuwd dat de gemeenten nog niet klaar waren om deze 
taak op zich te nemen. 

 Inmiddels is gebleken dat de naleving van de nieuwe 
leeftijdsgrens zeer te wensen overlaat. Het maatschap-
pelijk draagvlak is nog onvoldoende ontwikkeld. Er zijn 
geen speciale campagnes geweest om ouders van 16- en 
17-jarigen te doordringen van de medische onwenselijk-
heid van alcoholgebruik op die leeftijd. Het gevolg is dat 
veel ouders van kinderen in die leeftijd, nog geen enkel 
bezwaar hebben tegen alcoholgebruik door hun kinderen. 
Soms gaan hun kinderen zelfs op “zuipreizen” naar het 
buitenland. 
 In de carnavalstijd verkondigden diverse carnavalsver-
enigingen “een pilsje moet kunnen”. Een enquête gaf aan 
dat 75 procent van de stemmers het eens was met de stel-
ling “bier hoort bij carnaval”.  
 De horeca is inmiddels ook in de aanval gegaan op de 
nieuwe leeftijdsgrens. Vanuit drie regio’s (Friesland, kop 
van Noord-Holland, Zuidoost Brabant) is verkondigd dat 
als de wet niet te handhaven valt, hij afgeschaft moet 
worden.

dr.ir. D. Korf

ALCOHOLBELEID :

INTENSIVERING  

HANDHAVING  

EN  VERGROTING  

DRAAGVLAK  NODIG
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 De zogenaamde “huiskamercafé’s” 
zijn, anders dan de hokken en keten, 
meestal gevestigd in gewone woon-
huizen. Soms zijn zij ingericht als 
echte kroegen, zelfs compleet met 
biertap en fruitautomaat. De exploitan-
ten beweren vaak dat die alleen voor 
feestjes met hun vrienden bedoeld zijn. 
Maar meestal kun je er gewoon een 
drankje bestellen en afrekenen. En de 
prijzen zijn er minimaal.
 De horeca beweert dat de illegale 
huiskamercafé’s een gevolg zijn van 
de strengere alcoholwet, die jongeren 
onder de 18 verbiedt alcohol te drinken. 
Een bewering waar wij de nodige 
vraagtekens bij zetten. Jongeren van 
16 en 17 zijn de enigen voor wie er iets 
veranderd is. Maar die hadden al hun 
keten. Zij hadden dus geen huiskamer-
café’s nodig om aan drank te komen. 
Die huiskamercafé’s zijn meestal 
breed toegankelijk, je behoeft er geen 
lid van te worden of tot een bepaalde 
vriendenkring te behoren. Er vindt 
gewoonlijk ook geen onderling overleg 

Gemeenten  missen  menskracht

HORECA  SLAAT  ALARM
 In de tweede helft van juli heeft Horeca Nederland alarm geslagen over 
het toenemende aantal “huiskamercafé’s”. Die doen de reguliere horeca 
oneerlijke concurrentie aan. Het gaat niet alleen om de “hokken en keten” 
van de jeugd, maar in toenemende mate ook om gelegenheden voor vol-
wassenen.

over de inkoop plaats. De exploitanten 
zijn meestal volwassenen. Kortom, vol-
doende redenen om de bewering van 
de horeca naar het rijk der fabelen te 
verwijzen.
 Ons inziens zijn de economische 
crisis en het grote prijsverschil tussen 
alcohol in de supermarkt en die in de 
horeca, de voornaamste oorzaken 
achter de opkomst van de huiskamer-
café’s.
 De horeca verwijt verder de 
gemeenten veel te weinig te doen 
tegen illegale drankgelegenheden. 
Inderdaad beschikken de gemeenten 
over te weinig menskracht om speci-
fiek het probleem van de zuipketen 
aan te pakken. Handhaven van de 
Drank- en Horecawet omvat echter 
meer dan alleen optreden tegen zuip-
keten. Ook de reguliere horeca moet 
gecontroleerd blijven worden. Dat is 
de afgelopen jaren wel gebleken uit 
diverse onderzoeken naar de nale-
ving van de leeftijdsgrens. Per slot van 
rekening is alcohol uit het café net zo 
schadelijk als alcohol uit de zuipkeet.
 In de provincies Friesland en Gro-
ningen, zijn bij de gemeenten 121 
zuipketen bekend. Geschat wordt dat 
het werkelijke aantal twee- tot driemaal 
zo hoog is. In de eerste helft van 2014 
zijn er 16 van die bekende keten geslo-
ten. Er wordt dus wel degelijk tegen 
opgetreden. Het verwijt van de horeca 
is dus niet terecht. Het zal alleen lang 
duren als er in het huidige tempo wordt 
doorgegaan.

 Over 2013 vertoonde de consumptie 
van wijn de grootste daling, namelijk 
min 5,9 procent. Omdat over de afge-
lopen 15 jaar wijn de grootste stijging 
had vertoond, viel op voorhand te 
verwachten dat de recessie hier de 
grootste teruggang zou veroorzaken. 
De consumptie van sterke drank loopt 
al jarenlang ieder jaar wat terug. Over 
2013 bedroeg de daling 4,7 procent.
 Bier tenslotte vertoonde over 
2013 de kleinste daling, namelijk 3,7 
procent. En dat terwijl bier met 70 liter 
per hoofd van de bevolking de grootste 
alcoholleverancier van de Nederlandse 
consument is.
 Alles bij elkaar resulteerde uit deze 
dalingen van de afzonderlijke klassen 
alcoholhoudende dranken, voor de 
totale alcoholconsumptie een daling 
van ruim 5 procent. Omgerekend per 
hoofd van de bevolking een daling van 
bijna 7,5 liter pure alcohol naar ruim 
7,1 liter. Nog steeds ongezond veel 

Alcoholvrij  bier  nog  bescheiden,  maar  groeiend  marktaandeel

MINDER  ALCOHOL  GEDRONKEN  IN  2013
 Terwijl de consumptie van alle drie klassen alcoholhoudende drank in 
2013 in ons land een daling vertoonde, steeg de consumptie van alcohol-
vrij bier. Daarmee werd de tendens van de afgelopen jaren voortgezet. Van 
2012 op 2013 bedroeg de stijging 5 procent.

meer dan de 2 liter van 1955 !
 In 2013 bedroeg de totale bierafzet  
op de Nederlandse markt 11,7 miljoen 
hectoliter. In 2012 was dat 12,1 miljoen 
hectoliter. Ondanks de teruggang van 
het volume, steeg de accijnsopbrengst 
met 6,5 procent. De tegenstanders 
van de accijnsverhoging van 1 januari 
2013 hebben dus ongelijk gekregen. 
De totale opbrengst is niet gedaald. De 
kip met de gouden eieren is (nog) niet 
geslacht. 
 Tegenover de afname van de totale 
bierafzet met 3,7 procent, staat een 
toename van de consumptie van alco-
holvrij bier met 5 procent. Overigens 
blijft alcoholvrij bier met 190.000 hec-
toliter ver achter bij de 11,7 miljoen 
hectoliter van alcoholhoudend bier. 
Een aandeel van 1,6 procent van de 
totale biermarkt,  is nog ver verwijderd 
van de bijna10 procent die alcoholvrij 
bier zo’n dertig jaar geleden korte tijd 
bereikte. 

 In Nieuw-Zeeland hebben alcohol-
problemen een Europese omvang 
bereikt. De overheid heeft tot nu toe 
weinig gedaan tegen de toename van 
de problemen. Zij heeft waarschuwin-
gen en plannen voor een aanpak zelfs 
in de prullenbak laten verdwijnen. 
 Een groep van leiders op heel ver-
schillende terreinen, heeft zich nu met 
een “Call for Action” tot de regering 
gericht. Gezamenlijk vertegenwoor-
digen de 37 ondertekenaars de vier 
grote kerkgenootschappen van het 
land, de medische beroepsverenigin-
gen en –opleidingsinstituten, de Heart 
Foundation en de Cancer Society. 
 Zij vragen in hun “Call for Action” om 
verhoging van de alcoholaccijns en 
invoering van een minimumprijs per 
eenheid alcohol. Twee zaken die ook 
al eerder in een rapport over de situatie 
als aanbevelingen waren opgenomen. 
Daarnaast vraagt de Call for Action 
om aanpak van de alcoholreclame en 
van het sponsorschap van alcohol- 
concerns.
 “De Call for Action komt voort uit 
bezorgdheid over de voortdurende 
schade die alcohol toebrengt aan 
te veel Nieuwzeelanders”. Aldus 
dr. G.Robinson, medisch woordvoer-
der van de actiegroep.

OPROEP  VOOR  
AANPAK  ALCOHOL  IN  
NIEUW – ZEELAND

om je kans op hartziekten

te verkleinen moet je

naar de groenteman,

niet naar de slijter
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  Het verwoestende effect van zwaar 
alcoholgebruik op het hart is al meer 
dan een eeuw bekend. Sinds een jaar 
of vijfendertig verschijnen er echter 
regelmatig onderzoeksrapporten die 
concluderen dat een laag tot matig 
alcoholgebruik juist een gunstig effect 
op hart en bloedvaten zou hebben.  
 Volgens professor Casas, hoogleraar 
epidemiologie aan de London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 
houden veel van die onderzoeken ten 
onrechte geen rekening met de leefstijl 
van de proefpersonen. 
 Veel epidemiologische conclusies 
zijn gebaseerd op wat de proefperso-
nen hebben medegedeeld over hun 
alcoholgebruik. Afhankelijk van de 
(sub)cultuur van die proefpersonen 
kan dit zowel tot overschatting als tot 
onderschatting van hun werkelijke 
alcoholconsumptie leiden. Ook is vaak 
geen rekening gehouden met sportbe-
oefening of overgewicht.
 Casas en medewerkers splitsten de 
proefpersonen in een groep met het 
“Westerse gen” voor alcoholafbraak 
en een groep met het “Aziatische gen”. 
Laatstgenoemden hebben sneller 
last van onaangename gevolgen van 
alcoholconsumptie zoals blozen, dui-
zeligheid en misselijkheid. Zij vormen 
daardoor een groep met gemiddeld 
een lagere alcoholconsumptie dan de 
groep met het Westerse gen. Overi-
gens komt het Aziatische gen ook bij 
een minderheid ( 7 procent ) van de 
Europeanen voor, en omgekeerd het 

Gunstig  effect  rode  wijn  definitief  sprookje  gebleken

HOE  MINDER  ALCOHOL,  HOE 
BETER  VOOR  HET  HART
 Ook een lage of matige consumptie van alcohol kan het risico op hartziek-
ten of hoge bloeddruk vergroten. Aldus de uitkomst van een grootschalig 
onderzoek geleid door prof. dr. J. Casas, afgelopen juli gepubliceerd in de 
British Medical Journal. De opvatting dat gering alcoholgebruik een gunstig 
effect op hart en bloedvaten zou hebben, moet dus de prullenbak in.

Westerse gen bij een minderheid van 
de Aziaten.
 Casas en medewerkers constateer-
den dat de groep met het Aziatische 
gen gemiddeld een lagere bloed-
druk en een lager vetgehalte van zijn 
lichaam (BMI) had. Maar ook hun 
kans op hartziekten bleek 10 procent 
lager te zijn. Vervolgens werden beide 
groepen opgesplitst naar lichte, matige 
en forse drinkers.

 Bij deze groepen werd gekeken 
naar het effect van vermindering van 
de alcoholconsumptie. In alle geval-
len resulteerde vermindering van de 
alcoholconsumptie in een verbetering 
van de cardiologische gezondheid. 
Van een gunstig effect van geringe 
consumptie (maximaal de veel aan-
bevolen twee glazen wijn per dag 
gedurende zes dagen per week) was 
geen spoor te bekennen. Blijkbaar is 
vermindering van de alcoholconsump-
tie altijd gunstig, ook voor mensen die 
al (heel) weinig drinken. 
 Mede-onderzoeker prof.dr. T. Chico, 
cardioloog aan de universiteit van 
Sheffield, constateert dat er nog nooit 
een steekhoudende theorie ter verkla-
ring van een gunstig effect van alcohol 
of van rode wijn is opgesteld door bio-
logen, farmacologen of medici. En hij 
voegt hier de goede raad aan toe : om 
je kans op hartziekten te verminderen 
moet je naar de groenteman gaan, niet 
naar de slijter. 

Dingeman Korf

  De Nederlandse vereniging voor 
Slaap- en Waakonderzoek (NSWO) 
organiseerde afgelopen maart de 
Nationale Slaapweek. Ter gelegen-
heid daarvan deed zij een persbericht 
uitgaan met de uitkomsten van een 
door haar verricht onderzoek naar 
de gewoonten van Nederlanders 
rondom het slapengaan. Wanneer wij 
die uitkomsten naast het Zwitserse 
onderzoek uit 2009 naar de effectiviteit 
van alcohol als “slaapmutsje” leggen 
(wij schreven daar destijds over in dit 
blad), dan vallen er diverse conclusies 
te trekken.
 Voor haar onderzoek enquêteerde 
de NSWO een kleine 1000 Neder-
landers. Van hen bleek 41 procent 
(vrijwel) dagelijks één of twee glaasjes 
drank te consumeren in het laatste 
uur vóór het slapengaan (51 procent 
van de mannen, 35 procent van de 
vrouwen). Dit feit leidt tot de conclusie 
dat de gemiddelde Nederlander óf het 
Zwitserse onderzoek uit 2009 niet kent, 
óf zich niets aantrekt van de conclusie 
ervan. 
 Opvallend was dat 22 procent van de 
respondenten regelmatig caffeïnehou-
dende dranken gebruikte kort voor het 
slapengaan (cola’s 12 procent, koffie 9 
procent en energiedrankjes 1 procent). 
Men trekt zich al evenmin iets aan van 
wat de wetenschap zegt over caffeïne.

 Maar liefst 49 procent van de res-
pondenten verklaarde niet tevreden 
te zijn met de slaap. Dat is in over-
eenstemming met de conclusie uit 
het Zwitserse onderzoek dat alcohol 
schadelijk is voor de kwaliteit van de 
nachtrust. Alcohol bevordert het insla-
pen, maar belemmert het doorslapen. 
Dat is het gevolg van een heel complex 
van gevolgen van alcoholgebruik, zoals 
versnelde urineproductie, langer en/of 
intensiever snurken, beginnende kater, 
soms nachtmerries en/of zweetaan-
vallen, enz. De slaap wordt daardoor 
eerder onrustig.
Het gevolg van één en ander is dat 
men bij het wakker worden niet uitge-

Nederland  neemt  massaal  een  ”slaapmutsje”  voordat  
men  naar  bed  gaat.

ALCOHOL  SCHADELIJK  VOOR  
KWALITEIT  NACHTRUST
 Een glaasje drank voordat men naar bed gaat, heet in de volksmond een 
slaapmutsje. Zwitsers onderzoek heeft al in 2009 laten zien dat alcohol ook 
nadelen voor de slaap heeft. Toch neemt 41 procent van de volwassen 
Nederlanders nog steeds een alcoholisch drankje voor het slapengaan.

rust is. Van de respondenten klaagt 
dan ook 31 procent over slaperigheid 
overdag. Tweederde daarvan doet 
zelfs een dutje overdag. 
 Aan de andere kant klaagt 22 
procent van de respondenten over 
slapeloosheid. Een percentage dat 
merkwaardigerwijs precies gelijk is 
aan het percentage van de caffeïne-
drinkers. Een samenhang tussen deze 
twee ligt voor de hand.
 Om beter te slapen gebruikt 9 procent 
van de geënquêteerden regelmatig of 

bijna altijd slaaptabletten. Tijdelijk of 
zelden gebeurt dit door 27 procent. Om 
zich voor de nieuwe (werk)dag gereed 
te maken drinkt 25 procent koffie terwijl 
18 procent het bij muziek houdt. 

prof. dr. J. Casas, epidemioloog
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Alcoholisme, door de onderzoekers 
“alcohol use disorder” (AUD) genoemd, 
komt veel voor in de Westerse wereld. 
Alleen al in de Verenigde Staten 
bedragen de maatschappelijke kosten 
223 miljard dollar per jaar !  Geen 
wonder dat er met name in de VS al 
jaren intensief gezocht wordt naar een 
genetische basis van de aandoening. 
Die zoektocht heeft een beperkt aantal 
afwijkende genen opgeleverd, die elk 
voor slechts een gering deel bijdragen 
aan het risico voor alcoholisme. Het 
lijkt zo langzamerhand dan ook waar-
schijnlijk dat één allesbepalend gen 
voor alcoholisme niet bestaat. 

 Recent wetenschappelijk onderzoek 
op verschillende gebieden van de bio-
logie, heeft laten zien dat niet alleen 
aangeboren eigenschappen overge-
erfd kunnen worden, maar dat onder 
bepaalde omstandigheden sommige 
verworven eigenschappen eveneens 
overgeërfd kunnen worden. Dat is de 
zogenaamde “epigenetische erfelijk-
heid”. Die is met betrekking tot morfine 
bij knaagdieren enige tijd geleden aan-
getoond. 
 Twee hoogleraren van de univer-
siteit van Pittsburgh, G.Homanics en 
A.Finegersh, besloten naar aanleiding 
daarvan, een onderzoek te starten 
naar de mogelijkheid van epigene-
tische overerving van vatbaarheid 
voor alcoholverslaving. Zoals te doen 
gebruikelijk, startten zij hun onderzoek 
met muizen als proefdieren.

Onverwacht resultaat
 Een groep mannelijke muizen werd 
in tweeën gesplitst. De ene helft werd 
gedurende een gewenningsperiode 
blootgesteld aan alcoholdamp in de 
lucht die zij inademden. De hoeveel-
heid alcohol werd zo ingesteld dat 
het alcoholgehalte in het bloed onge-
veer 0,5 promille bedroeg. De andere 
helft ademde schone lucht in. Vervol-
gens werden de muizen gepaard met 
vrouwtjesmuizen die alcoholvrij waren  
opgegroeid.
 De nakomelingen van de twee 
groepen mannetjesmuizen bleken voor 
wat betreft de zonen te verschillen. Bij 
de dochters waren geen verschillen te 
constateren. Een niet verwachte ver-
rassing.
 Bij de mannelijke nakomelingen 
onderling, was de verrassing nog 
groter. De onderzoekers hadden ver-
wacht dat de nakomelingen van de 
“alcoholische vaders” een sterke voor-

Zwaar  drinken  kan  leiden  tot  een  afkeer  van  alcohol  
bij  mannelijke  nakomelingen

ALCOHOLISME  TOCH  NIET  
ERFELIJK  ?
 Alcoholverslaving komt regelmatig voor in opeenvolgende generaties 
binnen dezelfde familie. Sinds de ontdekking van de genen, is men dan 
ook op zoek geweest naar het gen dat leidt tot alcoholverslaving. Dat is 
niet gevonden. En nu hebben Amerikaanse onderzoekers zelfs gevonden 
dat zwaar drinken kan leiden tot een afkeer van alcohol bij mannelijk nage-
slacht. Vooralsnog overigens alleen bij muizen. 

keur voor het consumeren van alcohol 
zouden hebben. Het tegendeel bleek 
echter het geval te zijn. Bij een keu-
zeproef, waarbij de muizen moesten 
kiezen tussen water en water met vijf 
procent alcohol, kozen de zonen van 
alcoholische vaders vaker voor water 
dan de zonen van alcoholvrije vaders. 
Wanneer er alleen maar water met 
5 procent alcohol  beschikbaar was, 
dronken de zonen van alcoholische 
vaders minder dan de zonen van alco-
holvrije vaders. 
 Daarnaast bleken de zonen van 
alcoholische vaders gevoeliger voor 
bepaalde negatieve effecten van alco-
holgebruik zoals de dempende werking 
op het zenuwstelsel en de verstoring 
van de spiercoördinatie. De auteurs 
vermoeden dat de verminderde trek 
in alcohol een beschermingsmecha-
nisme vormt tegen de gevolgen van de 
vergrote gevoeligheid voor negatieve 
effecten. Biochemisch gezien was 
hiernaast ook sprake van vermindering 
van de methylering van het DNA.

Oud ervaringsfeit ?
 Wanneer de effecten die bij muizen 
zijn geconstateerd, ook optreden bij 
mensen dan zou dit volgens een com-
mentaar in de Daily Mail betekenen 
dat forse drinkers een vergrote kans 
hebben op zonen die geheelonthouder 
zijn. 
 Inderdaad treffen wij onder geheel-
onthouders van  oudsher relatief 
vaak personen aan waarvan de vader 
alcoholproblemen had. Op het eerste 
gezicht gaat de redenering dus op. 
Echter, die geheelonthouders zijn lang 
niet uitsluitend mannen. Volgens het 
onderzoek van Homanics en Fine-
gersh zouden het echter wel uitsluitend 
mannen moeten zijn.
 Bovendien hadden en hebben velen 
van hen een beredeneerde verklaring 
voor hun geheelonthouderschap. Bij-
voorbeeld zoals het hoofdbestuurslid 
uit de veertiger tot zestiger jaren Jan 
P. Visser het verwoordde “mijn moeder 
hield mij altijd voor : jongen, wordt nooit 
zoals je vader”. Dus geen genetisch 
bepaald geheelonthouderschap, maar 
een emotioneel gefundeerd.
 Het percentage geheelonthouders 
met een alcoholische vader lijkt ove-
rigens af te nemen. Met de toename 
van wetenschappelijk inzicht (biolo-
gisch, medisch, toxicologisch) winnen 
verstandelijk gefundeerde argumenten 
terrein.

Dingeman Korf

 In 2013 werden bijna 35.000 auto-
mobilisten beboet omdat zij reden met 
meer dan 0,5 promille alcohol in hun 
bloed. Vier jaar eerder waren dat er 
nog bijna 46.000. 
 Politiewoordvoerder R.Gerretsen 
formuleert voorzichtig : “Controles en 
campagnes lijken hun vruchten af te 
werpen. Verkeersonderzoeker S.Hou-
wing van de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
is stelliger in zijn mening : “Er is de 
afgelopen jaren onmiskenbaar een 
cultuuromslag geweest”.
 Volgens de politie rijden de bestuur-
ders bewuster. Aan het aantal 
controles is niet getornd. Dat laatste 
mag gelden voor 2013 in vergelijking 
met 2012, maar het is bekend dat in 
politiedistrict Zeeland van 2010 tot 
2012 het aantal controles met 15 
procent daalde. Voormalig verkeers- 
officier Koos Spee daarover : “Als in 
Zeeland minder is gecontroleerd, zou 
het mij niets verbazen als dat overal 
het geval is geweest”. 
 Houwing is van mening dat de daling 
van het aantal opgelegde boetes 
vooral te danken is aan de speciale 
handhavingsteams die sinds 1999 
drankrijders proberen op te sporen, en 
aan de BOB-campagnes. Ook hebben 
volgens hem de strengere regels voor 
beginnende bestuurders die in 2006 
werden ingevoerd, en de recente 
invoering van het alcoholslot een 
preventieve werking tegen het rijden 
onder de invloed.
 Naast bovengenoemde oorzaken, 
zijn er echter nog diverse andere te 
bedenken. De economische crisis heeft 
volgens de horeca geleid tot een ver-
mindering van het uitgaan. En juist na 
het uitgaan wordt relatief vaak gereden 
met een slok op. Ook de “vrijdagmid-
dagborrel” is door de economische 
crisis teruggedrongen. Evenzo de 
niet-noodzakelijke zondagse uitjes.
 Tenslotte de vraag : hoevelen 
wisten de controles te omzeilen ? Het 
gebruik van de sociale media is enorm 
toegenomen. Daarmee valt een con-
trolelocatie van de politie binnen de 
kortste keren aan een groot publiek 
bekend te maken. Daarmee wordt de 
pakkans drastisch verminderd. Ons 
inziens is het dan ook nog te vroeg om 
van een cultuuromslag te spreken.

In  2013  wederom  
minder  drankrijders  
betrapt
 Agenten bekeuren ieder jaar 
minder automobilisten die met 
drank in hun lijf achter het stuur 
zijn gekropen. In vier jaar tijd daalde 
het aantal betrapte alcomobilisten 
met bijna een kwart. Maar hoevelen 
wisten de controles te omzeilen ? 
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 Al een jaar of vijftig wordt er geklaagd 
over de slechte naleving van de leef-
tijdsgrens voor het kopen van alcohol. 
En al even lang worden er systemen 
bedacht om ontduiking van de leef-
tijdsgrens tegen te gaan. Diverse 
winkelketens, maar ook het CBL (Cen-
traal Bureau Levensmiddelen) hebben 
systemen bedacht. Bijna al die syste-
men vertonen één groot manco : zij zijn 
afhankelijk van de medewerking van 
de caissière. Die beslist of de koper 
zich moet legitimeren. Zij heeft dus ook 
de mogelijkheid om vrienden onge-
controleerd door te laten. En daarmee 
wordt zij kwetsbaar voor intimidatie. 
 Er is in Nederland echter al enkele 
jaren een systeem op de markt dat 
de controle niet door de caissière 
laat uitvoeren, maar door onafhanke-
lijke derden in een controlekamer op 
afstand. De controle wordt daarmee 
anoniem gemaakt. Vriendjespoli-
tiek en intimidatie worden daardoor 
uitgesloten. Dat is het systeem van 
Ageviewers.

SUPERMARKTONDERNEMER  DAAGT  
ALBERT  HEIJN  VOOR  DE  RECHTER  
OM LEEFTIJDSCONTROLE
  Bij de laatste wijziging van de Drank- en Horecawet zijn onder andere de 
straffen voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen flink aange-
scherpt. Een ondernemer heeft er dus belang bij dat hij de leeftijd van jonge 
klanten goed kan controleren. Een franchisenemer van Albert Heijn voelt 
zich door het moederbedrijf belemmerd bij die controletaak.

 Het werkt als volgt. Zodra de kassa 
alcoholhoudende drank scant, stopt de 
afhandeling van de koop. Er verschijnt 
op een schermpje de vraag of de koper 
akkoord gaat met inschakeling van het 
systeem Ageviewers. Gaat de koper 
akkoord, dan bekijkt een leeftijdsexpert 
bij de controlekamer in Breda het beeld 
van de klant. Is de klant onmiskenbaar 
boven de leeftijdsgrens, dan wordt de 
kassa vrijgegeven en kan de transactie 
doorgaan.
 Lijkt de koper te jong, of heeft de 
leeftijdsexpert twijfels, dan wordt de 
koper gevraagd zijn identificatiebewijs 
te tonen voor de camera. Blijkt dat in 
orde te zijn, dan gaat de koop alsnog 
door. Zoniet, dan krijgt de koper geen 
drank. De effectiviteit van het systeem 
ligt boven de 95 procent.

 Het systeem van Ageviewers is al in 
gebruik bij diverse slijters en bij enkele 
onafhankelijke supermarkten. De grote 
ketens van supermarkten echter, wei-
geren vooralsnog om het systeem in 
te voeren of aan te bevelen aan hun 
franchisenemers. Dat is AH-franchise-
nemer Pollemans uit Etten-Leur in het 
verkeerde keelgat geschoten. Hij vindt 
dat Albert Heijn het hem onmogelijk 
maakt om zijn wettelijke verplichting 
van handhaven van de leeftijdsgrens, 
effectief na te komen.
 Pollemans heeft Albert Heijn voor de 
rechter gedaagd, en eist dat AH hem 
in staat stelt het controlesysteem van 
Ageviewers in te voeren. Medewerking 
van het moederconcern is onontbeer-
lijk, omdat er een koppeling moet 
worden gemaakt tussen de winkel-
kassa en de controlekamer in Breda. 
Voor die koppeling heeft AH tot nu toe 
toestemming geweigerd. 
 Volgens de supermarkten is het 
systeem van Ageviewers klantonvrien-
delijk en duur. Maar de Koninklijke 
Slijters Unie beveelt het systeem juist 
aan bij haar leden. Het is neutraal en 
bijzonder effectief. Handmatig con-
troleren van ID-kaarten is sterker 
klantonvriendelijk.
 De advocaat van Pollemans heeft 
inmiddels van franchisenemers van 
Jumbo en Spar vernomen dat ook zij 
door een boycot van Ageviewers door 
het moederconcern worden getroffen. 
Verder heeft tot nu toe niet één super-
markt van een bij het CBL aangesloten 
keten Ageviewers geïnstalleerd. Het 
heeft er alle schijn van dat de boycot 
van Ageviewers door het CBL is geor-
ganiseerd. De Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) onderzoekt momenteel of 
sprake is van kartelvorming om Age-
viewers buiten de deur te houden.

Dingeman Korf

  De drie vrouwen waren deelneem-
sters aan de kroegentocht van de 
KEI-week. Die kroegentocht is een 
jaarlijks terugkerende activiteit. Groep-
jes deelnemers en deelneemsters 
trekken ’s nachts langs verschillende 
café’s in de stad Groningen. Ieder 
bezocht café levert een stempel op. 
Volle stempelkaarten kunnen ingewis-
seld worden voor een cadeau van de 
KEI-organisatie.
 Het bestuur van de KEI-organisatie 
zegt bij monde van haar voorzitter het 
te betreuren dat de gezondheid van de 
vrouwen in gevaar is gekomen. Maar 
hij heeft het alleen over gevaar voor 
de gezondheid. Niet over gevaar voor 
de studieresultaten. Verder beweert hij 
dat de organisatie er alles aan doet om 
dit soort incidenten te voorkomen.
 Als de KEI-organisatie er echt alles 
aan wil doen om dergelijke incidenten 
te voorkomen, dan zou zij de kroegen-
tocht onmiddellijk moeten afschaffen. 
Nu worden de deelnemers uitgelokt 
om een groot aantal kroegen te bezoe-
ken. Indirect is dat uitlokking van het 
drinken van een aanzienlijk grotere 
hoeveelheid alcohol dan de WHO ver-
antwoord acht. Die kroegentocht kan 
echt niet door de beugel.

Uitlokken  van  
comazuipen
 Drie jonge vrouwen hebben 
zich vorige maand bewusteloos 
gedronken tijdens de KEI-week van 
studenten van de Groningse univer-
siteit. Naar schatting van de politie 
betreft het vrouwen tussen de 17 en 
20 jaar.

  Onderzoek door de dienst O+S van 
de gemeente Amsterdam heeft uitge-
wezen dat 26 procent van de studenten 
aan de twee universiteiten en de hoge-
school van de  stad, geen alcohol 
drinkt. Daarnaast drinkt 10 procent 
van de studenten slechts zelden. De 
resterende 64 procent drinkt over het 
algemeen fors.
 Ter vergelijking : volgens het laatste 
CBS-onderzoek zou 14 procent van de 
Nederlanders tussen 19 en 30 jaar nooit 
alcohol gebruiken. Het percentage 
niet-drinkers onder de Amsterdamse 
studenten ligt dus bijna tweemaal zo 
hoog als het landelijk gemiddelde voor 
hun leeftijdsgroep.
 Niet-drinkende studenten zijn ove-
rigens geen verschijnsel van de 
afgelopen jaren. Zij waren er 125 jaar 
geleden ook al. Maar het nu gevonden 
percentage is hoog te noemen, en 

KWART  AMSTERDAMSE  STUDENTEN  
DRINKT  GEEN  ALCOHOL
 Het beeld dat alle studenten zuipschuiten zijn, is aan correctie toe. 
Volgens recent onderzoek zou maar liefst ruim een kwart van de Amster-
damse studenten nooit alcohol drinken. Degenen die wèl drinken, doen dat 
overigens fors.

hoopgevend voor de toekomst.
 Bijna de helft van de niet-drinkende 
studenten doet dit om gezondheids-
redenen, ongeveer éénderde om 
religieuze redenen en éénvijfde vindt 
drank niet lekker. Blijkbaar zijn de 
kosten van drank voor niemand een 
reden om niet te drinken. 
 De studenten die wèl drinken, doen 
dat meestal fors. Ruim éénvijfde 
van hen is elke week wel een keer 
dronken. En maar liefst 34 procent van 
hen is één of meer keren per maand 
dronken. Met andere woorden : meer 
dan de helft van de drinkers bezorgt 
zichzelf hersenschade tijdens zijn of 
haar studie. 
 De overheid wil dat Nederland een 
kenniseconomie wordt. Als het haar 
daarmee ernst is, zou zij veel meer 
moeten doen tegen het alcoholgebruik 
onder studenten.
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En dit...
. . . . was een geval van alcohol 
achter het autostuur.
 Een 24-jarige vrouw uit Culem-
borg richtte afgelopen augustus op 
een vroege zaterdagavond met haar 
auto een ravage aan. Zij reed zonder 
rijbewijs in een auto die zij zonder 
toestemming van de eigenaar had 
meegenomen. Ook was ze stom-
dronken.
 Over een lengte van bijna een kilo-
meter had zij diverse verkeersborden 
en lantaarnpalen omver gereden. 
Toen zij tot stilstand was gekomen, 
was de politie snel ter plaatse. Op 
het politiebureau blies de vrouw 1,9 
promille. Bijna viermaal het wettelijk 
maximaal toegestane promillage !
 Zij kreeg twee processen-verbaal, 
namelijk voor rijden onder de invloed 
en voor doorrijden na een aanrij-
ding. Later komt er nog een rekening 
voor herstel van de aangerichte 
schade  .  .  .  .  .

*  *  *

. . . . was een geval van alcohol 
achter het brommerstuur.
 Een 38-jarige man uit Ingen (Gld) 
belandde op een late vrijdagavond 
met zijn brommer in een sloot. Na 
melding van een ongeval, trok de 
hulpdienst naar de plaats waar het 
gebeurd was en hielp de man uit de 
sloot.
 De even later arriverende politie 
constateerde dat de drenkeling zwaar 
beschonken was. Hij was zo dronken 
dat hij dat hij amper op zijn benen 
kon staan. Bovendien weigerde hij 
mee te werken aan een ademtest. 
Dus werd hij meegenomen naar het 
bureau.
 Daar bleek zijn bloedalcoholge-
halte ver boven de grens van 1,3 
promille te liggen. Hij mocht dus 
zijn rijbewijs inleveren. De officier 
van justitie beslist later over even-
tuele teruggave of opnieuw examen 
doen  .  .  .  .  .
 

*  *  *
. . . . was een geval van stelen onder 
de invloed van alcohol.
 Het gebeurde in winkelcentrum 
’t Forum in Assen. De dader was een 
44-jarige man uit Beilen. Hij werd 
betrapt, maar wist te ontkomen. De 
politie werd gealarmeerd en kreeg 

van de winkel waar de dief betrapt 
was een duidelijk signalement. De 
man werd dan ook gemakkelijk 
opgespoord.
 De dief had spullen uit verschil-
lende winkels bij zich. Hij beweerde 
die betaald te hebben. Maar de 
winkels ontkenden dat. Winkeldief-
stal plus openbare dronkenschap 
waren voldoende om hem in de cel 
te zetten  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een geval van alcoholische 
geweldpleging.
 Het gebeurde afgelopen juli in Den 
Haag. Een uitgaansavondje was 
ontaard in een ruzie die buiten werd 
uitgevochten. Daarbij vielen gewon-
den. Daar werd een ambulance voor 
gebeld. Toen die arriveerde was de 
ruzie ineens vergeten.
 De ruziemakers trachtten te verhin-
deren dat het ambulancepersoneel 
zijn werk deed. Daarbij vielen klappen. 
Reden om de politie te alarmeren. Die 
arresteerde twee raddraaiers, waarna 
het ambulancepersoneel zich met de 
gewonden kon bezighouden.
 Het zal je maar overkomen dat je 
gewond op straat ligt en de hulpver-
leners met geweld bij je vandaan 
gehouden worden  .  .  .  .  .

 De volgende dag werden ach-
tereenvolgens de speedboot en de 
bestuurder ervan opgespoord. De 
laatste bleek een 49-jarige man uit 
Oosterbeek te zijn. Hij werd in hechte-
nis genomen wegens verlaten van de 
plaats van een door hem veroorzaakt 
ongeval. Tevens werd hem een bloed-
proef afgenomen. De vier passagiers 
op de speedboot van de vorige avond, 
werden door de politie verhoord. 
 Het afgenomen bloedmonster werd 
opgestuurd naar het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI) voor nader 
onderzoek. Al direct bleek dat de man 
de dag na het ongeval (nog) alcohol 
in zijn bloed had. Uit de hoeveelheid 
daarvan berekende het NFI dat ten tijde 
van het ongeval de bestuurder tussen 
de 1,4 en 2,6 promille bloedalcohol-
gehalte gehad moest hebben. Tussen 
de drie en vijf keer het wettelijk maxi-
maal toelaatbare promillage !  Mede op 
grond hiervan werd het voorarrest van 
de man met twee weken verlengd. 
 Van de man uit Oosterbeek is bekend 
dat hij een liefhebber is van hoge snel-
heden, zowel met zijn auto als met 
zijn boot. Gezien de beschadigingen 
aan speedboot en sloep, is de botsing 
behoorlijk heftig geweest. Zo heftig dat 
de twee mannen in de sloep het niet 
overleefden. Een hoge snelheid van de 
speedboot staat dus vast. 
 Aan de rechter is het straks om uit te 
maken of de botsing als “onvoorzichtig-
heid de dood ten gevolge hebbend” of 

Doden  Vinkeveen  door  alcohol
 Op zaterdagavond 5 juli vond op de Vinkeveense Plassen een aanvaring 
plaats tussen een speedboot en een sloep. Twee mannen uit Leusden die in 
de sloep zaten, kwamen daarbij om het leven. De bestuurder van de speed-
boot voer door. 

als doodslag beoordeeld moet worden. 
Varen met meer dan 0,5 promille 
alcohol is op zichzelf al een strafbaar 
feit, en kan als strafverzwarende factor 
in rekening gebracht worden. 
 Wat de rechter ook oordeelt, het 
verlies van twee mensenlevens valt 
niet meer goed te maken. De nabe-
staanden hebben het onverwachte 
verlies levenslang te dragen. 

 Ruim 45 procent van de hulpvragers 
die aankloppen bij de reguliere 
verslavingszorg heeft problemen 
met alcohol. Dat waren in 2013 ruim 
30.000 personen. Alleen in de jongste 
categorie, die onder de 25 jaar, ligt het 
wat anders. Daar is cannabis, met 51 
procent van de cliënten het grootste 
probleem. 
 Verslaving is nog steeds vooral een 
probleem van mannen. Driekwart van 
de verslaafden die hulp krijgen van de 
reguliere instellingen is man. Verder 
komen problemen met meerdere drugs 
naast elkaar frequent voor. Maar liefst 
41 procent van de cliënten van de 
instellingen heeft problemen  met meer 
dan één drug.

 De populatie van heroïneverslaafden 
wordt steeds ouder. In 2013 was 20 
procent van hen ouder dan 55 jaar. 
Aan de spectaculaire stijging van het 
aantal GHB-verslaafden in de jaren 
2007 – 2012 (van 60 naar ruim 750) 
lijkt in 2013 een einde te zijn gekomen. 
In 2013 meldden zich 769 GHB-
verslaafden bij de hulpverlening. 

 Bij het aantal van 66.000 meldingen 
van verslaving, dienen wij wel te 
bedenken dat dit cijfer uitsluitend 
de reguliere verslavingszorg betreft. 
Het betreft dus een minimum aantal, 
want de hulp door huisartsen, 
door particuliere therapeuten en in 
privéklinieken is hier niet bij meegeteld.  

In  2013  minder  cliënten  naar  verslavingszorg  
 Vorig jaar zochten 66.000 mensen hulp bij een instelling voor 
verslavingszorg. Dat betekende een vermindering van 2 procent tegenover 
2012. Alcoholverslaving blijft het meest voorkomend, met cannabis op de 
tweede plaats. Aldus stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ).
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BEGUNSTIGERSBIJEENKOMST  2014
 De jaarlijkse begunstigersbijeenkomst van Stichting ANGOB, wordt ook dit 
jaar gehouden op de derde zaterdag van september. De bijeenkomst heeft 
statutair tot doel om de begunstigers ( = donateurs) van de Stichting te infor-
meren over de gang van zaken met betrekking tot de Stichting gedurende het 
afgelopen jaar. 
 Daarnaast geeft voorzitter Dingeman Korf ook een overzicht over de belang-
rijkste gebeurtenissen op alcoholgebied in de samenleving. Daarmee schetst 
hij de achtergrond waartegen de activiteiten en stellingnamen van de Stichting 
gezien moeten worden. Tot slot is de bijeenkomst ook nog een gelegenheid 
voor onderlinge contacten en discussies.

 Het programma voor 20 september ziet er als volgt uit. Vanaf 10.45 u heten 
wij u welkom op het Spoek met een kopje koffie of thee. Om 11.30 u vangt het 
statutair verplichte programmapunt aan :  het informeren van de begunstigers 
over de gang van zaken bij de Stichting in 2013. Een beknopt jaarverslag ligt 
ter plaatse ter beschikking. Vervolgens een overzicht over de belangrijkste 
gebeurtenissen op alcoholgebied in 2013, waarbij die van de eerste helft van 
2014 natuurlijk niet ongenoemd zullen blijven. Daarna gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
 Omstreeks 12.45 u volgt de broodmaaltijd die de Stichting haar begunstigers 
gratis aanbiedt. ’s Middags houdt beheerder Ton van der Gaag een praatje 
over zijn ervaringen in de eerste twee jaar van zijn beheerderschap. Daarna 
tijd ter vrije besteding, bijvoorbeeld voor een wandelingetje over de camping 
of door het bos, of voor persoonlijke vragen aan één van de bestuursleden.
 Voor deelname aan de maaltijd dient u zich in verband met de catering 
van te voren aan te melden bij secretaris Rob Peereboom, Bergeonstraat 1 , 
1851 KB Heiloo, tel. 072 – 53 35 192, of mobiel  06-22-345 065 , per e-mail 
bij : secretaris@angob.nl 

Verschijning  G O 
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 13 november gepland 
als verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 23 oktober bij 
de redacteur.

IN MEMORIAM 

A. van Putten - Evers
 Op maandag 30 juni ontvingen wij 
het bericht dat Annie van Putten-Evers 
was overleden. Ruim 70 jaar was zij lid 
van onze ANGOB. Jarenlang vertegen-
woordigde zij de afdeling Hilversum op 
onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
Zij zal bij ons in gedachten blijven als 
een vriendelijke en bij de ANGOB zeer 
betrokken vrouw.
 Aan een lang, vol en rijk leven is nu 
een einde gekomen. Met dankbaarheid 
zullen we ons haar blijven herinneren.

Rob Peereboom
Secretaris Stg.ANGOB

IN MEMORIAM

Bob Levi
 Op zaterdag 9 augustus overleed 
op 87-jarige leeftijd Bob Levi. Jaren-
lang was Bob lid van het hoofdbestuur 
van de ANGOB. Daarnaast was hij 
bestuurslid van de Stichting Angob 
Vakantieoord.
 Op de uitvaartplechtigheid werd in 
woord en beeld een schets gegeven 
van zijn leven. Hieruit kwamen overdui-
delijk zijn sociale betrokkenheid en zijn 
kameraadschappelijkheid naar voren. 
Eigenschappen die wij als bestuurs-
leden van de ANGOB en de Stichting 
ons zullen blijven herinneren. Ook zijn 
liefde voor ´t Spoek werd meerdere 
malen genoemd.
 Met dank voor alles wat Bob voor 
ons betekend heeft zal hij in onze 
gedachten blijven voortleven.

Rob Peereboom
Secretaris Stg.ANGOB

SAB-prijs  2014
 Stichting SAB is een onafhankelijke 
stichting die tot doel heeft het onder-
steunen van kleinschalige particuliere 
projecten gericht op vermindering van 
de alcoholproblematiek in de samen-
leving. In 2014 looft Stichting SAB 
een prijs uit voor een origineel en 
vernieuwend bewustwordingsproject 
met betrekking tot alcohol. Dit jaar 
gericht op de problematiek onder 
ouderen.  
 De uitreiking van de prijs zal plaats-
vinden op een discussiedag van 
ZON-MW op donderdag 20 november 
aanstaande. Prof. dr. R. Oude Voshaar 
zal een lezing houden over alcohol en 
ouderen. De voorzitter van Stichting 
SAB zal aandacht schenken aan het 
50-jarig bestaan van de SAB.

 Wie hierbij aanwezig wil zijn stelle 
zich in verbinding met Dingeman Korf.
  

 De Europese Unie verstrekt subsi-
dies voor zowel het landbouwbeleid 
als het gezondheidsbeleid. Die twee 
blijken elkaar tegen te werken. Want 
onder “landbouw” ressorteert ook de 
productie van wijn. De Eurocommissa-
ris voor Landbouw wil de afzet van wijn 
stimuleren. De Eurocommissaris voor 
Gezondheid wil de consumptie van 
alcohol (inclusief wijn) terugdringen. 
 De wijnproducerende EU-lidstaten 
geven jaarlijks vele miljoenen euro’s 
EU-geld aan hun wijnindustrie. Subsi-
dies bedoeld voor afzetbevorderende 
activiteiten zoals het veroveren van 
nieuwe markten. Gezamenlijk ont-
vingen die landen in de periode 2009 
– 2013 een bedrag van 522 miljoen 
euro. In de begroting voor de periode 
2014 – 2018 wordt een bedrag van 
1100 miljoen (1,1 miljard) voorgesteld.
 De Europese Rekenkamer stelt in 
een op 1 juli uitgegeven persbericht 
dat zij dat bedrag veel te hoog vindt. 
Bovendien zijn in de periode 2009-
2013 subsidies verkeerd besteed 
geworden. Namelijk niet voor het 
veroveren van nieuwe afzetgebie-
den, maar voor het consolideren van 
bestaande. De ontvangende firma’s 
gebruikten de ontvangen subsidies 
ter besparing op hun eigen uitgaven 
gericht op hun bestaande markten. Het 
effect van de subsidies was daardoor 
nihil. De export van wijn naar niet-EU 
landen is over de periode 2009 – 2013 
zelfs afgenomen. 
 Ons inziens zou de Europese Unie 
er beter aan doen de vervanging van 
wijndruiven door andere gewassen te 
stimuleren, in plaats van in te zetten op 
vergroting van afzet van het volgens 
zeer recente inzichten onbetwistbaar 
gezondheidsschadelijke product wijn. 

Verschillende  commissies  
EU  werken  elkaar  tegen

EUROPESE  UNIE  
SUBSIDIEERT  
WIJNPROMOTIE

anno 2014 drinken wij nederlanders ondanks alle 

matigingscampagnes viermaal zo veel als in 1954. 

zestig jaar vooruitgang ?
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  Vóór de tweede wereldoorlog adver-
teerde jeneverfabrikant Bols met de 
slagzin “elken dag één glaasje”. Na 
1960, toen het drankgebruik ieder 
jaar toenam, verzuchtten drankbestrij-
ders wel eens “was het maar bij dat 
ene glaasje gebleven”. Elken dag één 
glaasje bleek namelijk uit te lopen op 
elke dag een serie glaasjes. Een motto 
als “om de andere dag drinken”, en dat 
ook nog zonder aan te geven hoeveel, 
zal ons inziens door de liefhebbers van 
een drankje net zo aan de laars gelapt 
worden als de oude slagzin van Bols. 

Riskant  beleid  voor  matiging  alcoholconsumptie

OM  DE  ANDERE  DAG  EEN  GLAASJE  ?
 De Britse semi-overheidsinstelling voor volksgezondheid “Public Health 
England”, heeft een nieuwe strategie uitgedacht om riskant gebruik van 
alcohol terug te dringen. Het principe van de nieuwe strategie is : “one day 
on, one day off”. Ons inziens een strategie waar weinig resultaat van te 
verwachten valt.

 Dagelijks alcoholgebruik werkt sterk 
gewoontevormend. Daardoor vergroot 
het de kans op alcoholverslaving en 
schept het een voedingsbodem voor tal 
van chronische ziekten die zich lang-
zaam ontwikkelen. Het lijkt dus een 
goede zaak te zijn wanneer de drin-
kers na elke dag met alcohol, een dag 
zonder alcohol zouden inlassen. Voor-
waarde is echter wel dat de drinkers 
op de dagen met alcohol, niet méér 
gaan drinken dan zij anders gedaan 
zouden hebben. Met andere woorden 
dat zij hun jaarlijkse alcoholconsump-
tie zouden halveren. Dat lijkt ons een 
weinig reeële veronderstelling.
 Elke grens brengt het risico mee 
dat er voor de betrokkene een zwart-
wit beeld ontstaat, goed aan de ene 
zijde en slecht aan de andere zijde. 
Als uitgangspunt voor een campagne 
is daarom een aanbeveling als “drink 
nooit alcohol op twee opeenvolgende 
dagen” uiterst riskant. Hij kan fer-
vente liefhebbers van een glaasje tot 
de conclusie brengen dat zij veilig 
zijn zolang zij zich maar aan die regel 
houden, ongeacht de hoeveelheid die 
zij drinken. In extremo kan hij een alco-
holist die om de andere dag dronken 
is, zelfs het argument geven “met mij 
is niets aan de hand, ik ben om de 
andere dag nuchter”.
 Bij half-verslaafden kan het motto 
er gemakkelijk toe leiden dat zij op de 
alcoholdagen méér gaan drinken. Zo 
onder het argument “gisteren heb ik 
mij goed aan de regel gehouden, dus 
vandaag mag ik mijzelf wel belonen 
met een extra glaasje”. Als zij erg naar 
alcohol hunkeren, kan die beloning 
direct na het opstaan al genomen 
worden. Dan worden de “alcoholda-
gen” gemakkelijk dagen van halve of 
hele dronkenschap. 
 Een strategie van om de andere 
dag alcohol, zal dus weinig of geen 
effect hebben op half-verslaafden. En 
die hebben het juist het hardste nodig 
om te minderen. De lichte en matige 
drinkers kunnen zich er veel gemakke-
lijker aan houden, maar voor hen is het 
advies veel minder belangrijk. Kortom, 
er wordt met een dergelijke campagne 
gewerkt aan het verkeerde eind van 
het probleem.
 Het lijkt er bijna op dat de nieuwe, 
twijfelachtige strategie van Public 
Health England is uitgedacht door 
alcoholconcerns. Die hebben er 
belang bij om mee te werken aan inef-
fectieve campagnes. Zij maken goede 
sier door mee te werken, en vermijden 
omzetverlies doordat de campagne 
niets uitricht. Op zijn Engels gezegd, 
zij doen aan “window dressing”. Er is 
trouwens al eens eerder geklaagd dat 
Public Health England te veel aan de 
kant van de industrie zou staan.

Dingeman Korf

 Op 1 januari 2014 zijn de accijn-
zen op vrijwel alle alcoholhoudende 
dranken met 5,75 procent omhoog 
gegaan. De stijging van de opbrengst 
is dus groter dan de stijging van de 
accijns ! 
 Wat verder opvalt is het feit dat de 
stijging vrij regelmatig gespreid is over 
de drie categorieën alcoholhoudende 
drank. De opbrengst van de accijns op 
sterke drank nam met zes miljoen toe, 
die op bier met vijf miljoen en die op 
wijn met drie  miljoen.

Alcoholbranche  kreeg  ongelijk

OPBRENGST  ALCOHOLACCIJNS  
BIJNA  7 %  HOGER
 In het eerste kwartaal van 2014 leverden de accijnzen op alcoholhou-
dende dranken volgens het CBS 217 miljoen euro op. Dat was 14 miljoen 
euro méér dan in het eerste kwartaal van 2013. Een stijging van maar liefst 
6,9 procent.

 Het argument van de alcohol-
branche tegen de accijnsverhoging 
is daarmee onjuist gebleken. Die 
branche had een dusdanige daling van 
de consumptie voorspeld, dat de totale 
accijnsopbrengst omlaag zou gaan. 
Met andere woorden : de regering zou 
door verhoging van de accijnzen de kip 
met de gouden eieren gaan slachten. 
Dat is dus volledig onjuist gebleken. 
 De alcoholbranche heeft weer eens 
uit het gebruikelijke demagogische 
vaatje getapt.

 Wereldwijd neemt de alcoholcon-
sumptie nog steeds toe. Vooral in 
Afrika verloopt die toename relatief 
snel. Maar in de Westerse landen 
wordt nog steeds het meeste gedron-
ken. En daarbij staat Europa voorop.
 De WHO pleit voor krachtiger maat-
regelen om de negatieve  gevolgen 
van het consumeren van alcohol terug 
te dringen. “Er is geen ruimte meer 
om toegeeflijk te zijn” waarschuwt 
WHO-expert O.Chestnov. Het publiek 
onderschat de risico’s van alcohol. 
De alcoholconcerns willen hun omzet 
behouden en doen liefst niets. De 
regeringen moeten daarom ingrijpen 
met een effectief matigingsbeleid. 
 Gemiddeld drinkt iedere wereldbe-

Europeaan  drinkt  meeste  alcohol

WERELDWIJD  3,3  MILJOEN  ALCOHOLDODEN

woner van16 jaar of ouder jaarlijks 6,2 
liter pure alcohol. Bijna 40 procent van 
de bevolking zit boven het gemiddelde. 
Wanneer wij het vergelijkbare cijfer 
van de Nederlandse alcoholconsump-
tie in 2012 hier tegenover zetten, dan 
zien wij dat Nederland met bijna 7,5 
liter in 2012 flink boven het wereldge-
middelde zit. De daling van bijna 7,5 
naar ruim 7,1 liter die onlangs bekend 
werd gemaakt, brengt geen verande-
ring in dat feit. Nederland blijft boven 
het wereldgemiddelde. 
 De oproep van de WHO, een officiële 
organisatie van de Verenigde Naties, 
geldt dus zeker ook voor Nederland. 
Dat zij minister Schippers ter overden-
king aanbevolen.

 

 Alcoholgebruik heeft in 2012 meer dan 3,3 miljoen mensen het leven 
gekost. Zij stierven bijvoorbeeld aan alcoholische kanker, leverziekten, 
verslaving en geweld. Aldus een persbericht van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO) mei jongstleden.
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 De maand december nadert met rasse schreden, de 
laatste en donkerste maand van het jaar. Oudtijds een 
maand waarin op het land weinig te doen was. Het werk 
was grotendeels binnenshuis, en er bleef tijd over om het 
binnenshuis gezellig te maken. Daarnaast keek men terug 
op het voorbije jaar en maakte plannen voor het nieuwe. 
Men nam dus de tijd voor bezinning.
 In onze moderne samenleving zijn zowel de huiselijke 
feesten als de bezinning doelwit geworden van commer-
ciële uitbuiting. Een grote hoeveelheid aan extra reclame 
wordt in november en december over ons uitgestort. Die 
reclame suggereert dat de feestvreugde en/of de bezinning 
vergroot en verdiept zal worden door het geadverteerde 
product. Materiële zaken dus ter versterking van vreugde 
en bezinning.

 Wie echter dieper nadenkt over het begrip vreugde, zal 
tot de conclusie komen dat vreugde in de mens opge-
roepen wordt door gebeurtenissen buiten hemzelf. Door 
dingen die tot hem komen via zijn zintuigen, dingen die hij 
ziet, hoort, ruikt, leest of beleeft. Vreugde is een gevoel, en 
dus per definitie immaterieel. Feestvreugde kan daarom 
heel goed opgeroepen worden door immateriële zaken, 
zelfs door gratis zaken. Maar voor gratis zaken wordt geen 
reclame gemaakt. Integendeel, de reclame probeert de 
gedachte aan gratis feestvreugde uit ons bewustzijn te 
verdringen.
 Bezinning is een proces dat zich geheel binnen de mens 
afspeelt, is een zaak van verstand en gevoel. Bezinning 
is een geestelijk proces en dus geheel immaterieel. Hier 
is dus de suggestie van de reclame nog verder verwijderd 
van de werkelijkheid dan bij feestvreugde.
 
 De alcoholreclame probeert ons te laten geloven dat 
zonder alcohol onze vreugde maar half is. Drank wordt 
getoond als vaste begeleider bij vreugdevolle momenten 
in het leven, als vaste begeleider van succesvolle mensen, 
als vergroter van de feestvreugde. Het besef dat het 
samengaan van alcohol en aangename situaties toeval is, 
ja dat alcohol zelfs aangename situaties in onaangename 
kan veranderen, wordt zodoende naar de achtergrond 
gedrongen. Oorzaak en gevolg worden omgewisseld.
 Wanneer men vervolgens een gebrek aan vreugde 
of succes ervaart, is de verleiding groot om te proberen 
daar kunstmatig in te voorzien met behulp van alcohol. 
Die mensen uit de reclame straalden toch vreugde uit, die 
waren toch succesvol ?

 Vreugde, en vooral succes worden echter in de regel 
alleen bereikt door er moeite voor te doen. De alcohol- 
reclame probeert ons het oude sprookje te laten geloven 
van de gelukkig makende toverdrank. Geluk waar je niets 
voor behoeft te doen om het te verwerven.
 Alcohol is inderdaad een toverdrank. Maar precies in de 
omgekeerde zin. Hij werkt bedwelmend zodat de drinker 
het zicht op zijn situatie verliest. Alcohol  kan redenen tot 
vreugde teniet doen. Hij is in staat om vrienden in vijan-
den te veranderen, succes in debâcle, vreugde in verdriet, 
geluk in droefenis. Alcohol zou dus het eerste zijn waar-
over wij ons moeten bezinnen.

Dr.ir. D. Korf

BEZINNING  EN  VREUGDE  

ZAAK  VAN  HOOFD  EN  

HART,  NIET  VAN  CON-

SUMPTIE  EN  BENEVELING
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  Ons lichaam zet alcohol in eerste 
instantie met behulp van het enzym 
alcoholdehydrogenase om in aceet- 
aldehyde. Omdat aceetaldehyde nog 
giftiger is dan alcohol, moet die stof 
zo snel mogelijk worden afgebroken. 
Daarvoor is het enzym aldehyde-dehy-
drogenase-2, kortweg ALDH2 nodig. 
Daarbij ontstaat uiteindelijk azijnzuur.
 Een afwijking in laatstgenoemd 
enzym veroorzaakt een tragere afbraak 
van het aceetaldehyde. Mensen met 
die afwijking krijgen na alcoholge-
bruik last van beginnende vergiftiging 
door aceetaldehyde, en blijven langer 
dronken. Bij een toename van de 
hoeveelheid aceetaldehyde gaat het 
lichaam uit zelfverdediging namelijk 
de omzetting van alcohol in aceetalde-
hyde afremmen. 

 Ongeveer 8 procent van de wereld-
bevolking heeft zo’n gemuteerd enzym. 
Dat komt vooral voor onder Oost-Azi-
aten. In sommige landen in die regio 
heeft wel 30 procent van de bevolking 
zo’n gemuteerd enzym.  
 Uit andere onderzoeken was bekend 
dat Oost-Aziaten vaak een lage 
pijngrens hebben (lees : gevoeliger zijn 
voor bepaalde prikkels). Dat zette de 
Amerikaanse onderzoekster A.Zam-
belli aan tot een onderzoek naar een 
eventuele samenhang tussen die twee 
feiten.
 Niet alleen alcohol, maar ook een 
ontsteking zorgt ervoor dat er giftige 
aldehyden worden gevormd. Omdat 
ALDH2 aldehyden kan afbreken rees 

KLEINZERIGE  MENSEN  EERDER  
DRONKEN
 Een onderzoeksteam van de Amerikaanse Stanford University School of 
Medicine heeft ontdekt dat wie een afwijking heeft aan het enzym in ons 
lichaam dat alcohol afbreekt, ook een lagere pijngrens heeft.

de vraag wat de rol van dat enzym is 
bij de perceptie van pijn. Eenvoudiger 
gezegd, kan ALDH2 mensen met een 
gemuteerd enzym van pijn afhelpen ?
 Zambelli en haar team deden een 
vergelijkend onderzoek met twee 
groepen van muizen, de ene met het 
normale ALDH2-enzym en de andere 
met het gemuteerde enzym. Zij injec-
teerden de muizen met aldehyden en 
vergeleken de reacties op pijnprikkels 
van beide groepen. De muizen met 
het afwijkende enzym bleken duidelijk 
gevoeliger voor pijnprikkels.
 Vervolgens gaven zij de muizen de 
stof Alda-1. Een stof die als een soort 
”geneesmiddel” werkt bij bepaalde 
vergiftigingen. Alda-1 zorgt ervoor dat 
aldehyden sneller worden afgebro-
ken. En inderdaad, na de toediening 
van Alda-1 bleken de muizen met het 
gemuteerde enzym minder gevoelig 
voor pijnprikkels dan ervoor. 

 Op grond van de gebleken feiten, 
speculeert men nu over het ontwikkelen 
van een geheel nieuw soort pijnstillers. 
Het meest voor de hand ligt een middel 
dat een kater verzacht. Maar ook de 
pijn van kneuzingen en sportblessures 
lijkt een geschikt doelwit. Voorlopig 
moet er echter nog heel veel aanvul-
lend onderzoek worden gedaan.

 Dingeman Korf De brouwers deden hun beklag 
bij de Europese Commissie. 
Frankrijk had ingegrepen in het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
één van de fundamenten van de 
gemeenschappelijke markt. Bovendien 
had volgens hen Frankrijk het eigen 
product wijn een bevoorrechte 
positie gegeven tegenover het 
importproduct bier. Verstoring van de 
concurrentieverhoudingen dus. De 
brouwers vonden echter geen gehoor 
bij de Europese Commissie.

 Dit jaar dienden de Belgische 
brouwers opnieuw een klacht in bij 
de EC, met meer argumenten en 
bewijsstukken. De Belgische overheid 
had plannen om de alcoholaccijnzen te 

verhogen, wat de concurrentiepositie 
van de brouwers verder zou 
verslechteren. Bovendien hadden zij 
geconstateerd dat het Franse beleid 
hen bijna 60 miljoen euro omzet had 
gekost. 
 De EU-commissie heeft de 
Belgische klacht echter opnieuw 
afgewezen. De brouwers roepen nu de 
Belgische regering op om de geplande 
accijnsverhoging niet voor bier te laten 
gelden. Frankrijk dus met gelijke munt 
terugbetalen. Selectief ingrijpen in de 
concurrentieverhoudingen.
 Wij zijn benieuwd of de Belgische 
regering zich voor het karretje van 
de brouwers laat spannen, en wat 
dan de consequenties voor de 
gemeenschappelijke markt zullen zijn. 
  

BIER  OF  WIJN  :  ALCOHOLOORLOG  
TUSSEN  BELGIË  EN  FRANKRIJK
 Frankrijk verhoogde per 1 januari 2013 de accijnzen op bier en sterke 
drank. De zeer lage accijns op wijn werd niet verhoogd. Daardoor werd bier 
relatief nog duurder ten opzichte van wijn. De Belgische brouwers zagen 
bijgevolg de export naar hun belangrijkste exportmarkt Frankrijk kelderen.  
 

 Bijna 10 procent van de 
Nederlanders bestelt wel eens iets 
via Internet terwijl hij of zij onder de 
invloed van drank of drugs verkeert. 
Ruim de helft van die bestellingen 
leidt tot spijt. 

 Iets kopen zonder het gezien te 
hebben, is een riskante zaak. Je moet 
dan afgaan op een plaatje of een 
omschrijving. Is er ook een plaatje van 
de achterkant bij ? De omschrijving 
moet je goed lezen. Zegt die ook iets 
over gewicht, regenbestendigheid, 
constructiemateriaal, enz ? Anders kun 
je voor onaangename verrassingen 
komen te staan.
 Goed lezen wordt bemoeilijkt door 
alcohol in je bloed. Het is dus zonder 
meer duidelijk dat je kopen via Internet 
het beste in nuchtere toestand kunt 
doen. Toch bestelt bijna 10 procent 
van de mannen en 2,5 procent van de 
vrouwen wel eens iets online terwijl 
men onder de invloed van alcohol 
verkeert. Niet verwonderlijk dus dat 
ruim de helft van die aankopen tot spijt 
leidt.
 Het zijn vooral jongeren die onder 
invloed online bestellen. En tweederde 
van hen bestelt regelmatig meer dan 
zij nodig hebben. Naarmate de leeftijd 
vordert bestelt men minder vaak onder 
invloed, slechts 1 procent van de 
65-plussers doet het. En zoals gezegd, 
mannen doen het viermaal zo vaak als 
vrouwen. 
 

Online  kopen  vraagt  
helder  hoofd

al na een drankje gaan 

de hersenen meetbaar 

anders functioneren
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   De effectiviteit van het controle- 
systeem Ageviewers ligt boven de 
95 procent. Een schril contrast met 
de effectiviteit van de systemen waar 
de verschillende supermarktketens 
nu mee werken, die tot op heden qua 
effectiviteit beneden de 50 procent zijn 
blijven steken. 
 Sinds de invoering van de laatste wij-
zigingen van de Drank- en Horecawet 
zijn de sancties voor het overtreden 
van de leeftijdsgrens zeer fors. Er kan 
een verbod op de verkoop van drank 
gedurende een kortere of langere 
tijd worden opgelegd, er kunnen 
forse boetes worden opgelegd, en 
uiteindelijk dreigt zelfs een blijvend 
verkoopverbod voor drank. 

 Pollemans wil dergelijke risico’s niet 
lopen en wil daarom een zo goed als 
waterdicht systeem voor leeftijdscon-
trole in zijn winkel. Albert Heijn verbiedt 
hem om het systeem van Ageviewers 
in te voeren. Pollemans vindt dat het 
moederconcern het hem daarmee 
onmogelijk maakt om te voldoen aan 
de wettelijke verplichting van naleving 
van de leeftijdsgrens. Hij is afhankelijk 
van de toestemming van het moeder-
concern, omdat er een contact gelegd 
moet worden tussen zijn kassa en de 
centrale controlekamer van Agevie-
wers in Breda.
 Het systeem van Ageviewers is al 
in gebruik bij een groot aantal slijters 
en bij enkele onafhankelijke super-
markten. De Koninklijke Slijters Unie 
beveelt het systeem zelfs aan bij haar 
leden. De advocaat van Pollemans 
heeft sinds het aanhangig worden van 
het kort geding, van franchisenemers 
van Jumbo en Spar vernomen dat ook 
daar het hoofdkantoor verbiedt om 
gebruik te maken van Ageviewers. 

 Het heeft er alle schijn van dat de 
boycot van Ageviewers door het CBL 
wordt gecoördineerd, of mogelijk zelfs 
is georganiseerd. In het radiopro-
gramma Argos van 6 september jl. 
werden daarvoor diverse aanwijzingen 
genoemd. Overigens had Argos ook op 
19 april al uitgebreid aandacht aan de 
zaak geschonken. Twee onthullende 
uitzendingen, alleszins de moeite 
waard om via Uitzending Gemist nog 
eens terug te luisteren. 
 De Autoriteit Consument en Markt 
heeft een onderzoek gestart naar de 
afspraken tussen de supermarktketens 
in deze zaak, omdat er sprake lijkt te 
zijn van concurrentievervalsing door 
kartelvorming.

Albert  Heijn  en  CBL  spannen  samen  om  jeugd  
te  laten  drinken

FRANCHISENEMER  VAN  AH  
VERLIEST  KORT  GEDING  

 AH-franchisenemer Pollemans heeft het kort geding tegen Albert Heijn 
dat hij had aangespannen verloren. Hij had geëist dat Albert Heijn zou 
toestaan dat hij het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers in zijn zaak zou 
installeren. De rechter gaf Albert Heijn het recht om uniformiteit binnen zijn 
winkelketen op te leggen.  

 Op 11 september, vijf dagen na de 
tweede uitzending van Argos, kwam de 
zaak voor de rechtbank. Albert Heijn 
verklaarde klantvriendelijke winkels 
te willen nastreven en het systeem 
van Ageviewers daarmee in strijd te 
achten. Maar het systeem dat Albert 
Heijn nu hanteert voor leeftijdscontrole, 
kan aanleiding geven tot langdurige en 
soms hoog oplopende discussies bij 
de kassa. Dat is ook niet zo klantvrien-
delijk. 

 Verder vreest Albert Heijn dat Age-
viewers op gespannen voet kan staan 
met de wet op de privacy, en daardoor 
wantrouwen bij de klant kan opwekken.  
Bij een proef in een C-1000 supermarkt 
twee jaar geleden, bleek de overgrote 
meerderheid van de klanten er geen 
enkel bezwaar tegen te hebben om 
met behulp van een webcam bekeken 
en op leeftijd geschat te worden. De 
vrees van Albert Heijn lijkt ons nogal 
overdreven.  In de slijterijen waar het 
systeem geïnstalleerd is, heeft nauwe-
lijks iemand ooit geprotesteerd. Mede 
op grond daarvan wordt het systeem 
aanbevolen door de Koninklijke Slijters 
Unie.
 Het laatste argument van Albert 
Heijn was dat zij eenheid van presen-
tatie voor al hun winkels nastreven, 
eenheid in uitstraling, klantvriendelijk-
heid en sfeer. 
 De rechter sprak als zijn oordeel 
uit dat Albert Heijn als franchisege-
ver bevoegd is te beslissen over het 
systeem van leeftijdscontrole. Daarbij 
is Albert Heijn wel gebonden aan de 
eisen van redelijkheid en billijkheid. 
Verder mag Albert Heijn rekening 
houden met het ketenbelang om deze 
zaak uniform te willen regelen.

 Albert Heijn mag dus doorgaan 
met het boycotten van een effectief 
systeem voor leeftijdscontrole. Wat 
inhoudt dat Albert Heijn mag doorgaan 
met de Nederlandse jeugd een kans te 
geven om zijn hersens te verzuipen. 
De volksgezondheid moet blijkbaar 
wijken voor commerciële belangen !

Dingeman Korf

 Mannen die dagelijks meer dan 
drie glazen alcoholhoudende drank 
consumeren, riskeren ernstige 
geheugenschade op middelbare 
leeftijd. Aldus de uitkomst van een 
onderzoek door een team van het 
University College in Londen geleid 
door dr. Severine Sabia.

 De onderzoekers volgden de ontwik-
keling van 7153 proefpersonen (5054 
mannen en 2099 vrouwen) gedu-
rende een periode van 10 jaar. Bij de 
aanvang van het onderzoek bedroeg 
de gemiddelde leeftijd van de proefper-
sonen 56 jaar. Een leeftijd dus waarop 
bij sommigen de drempel bereikt wordt 
van storende achteruitgang van de 
hersenfuncties. 
 Bij de aanvang van het onderzoek 
maten de onderzoekers vier hersen-
functies van de proefpersonen. Te 
weten geheugen, logisch denkver-
mogen, concentratievermogen en 
reactievermogen. Tevens werd de 
proefpersonen gevraagd naar hun 
alcoholgebruik. Dezelfde tests werden 
afgenomen na vijf jaar en na tien jaar. 
Ook de vraag naar het alcoholgebruik 
werd daarbij opnieuw gesteld.
 De niet-drinkers en de zeer lichte 
drinkers (minder dan gemiddeld ander-
half glas per dag) vertoonden na tien 
jaar een geringe achteruitgang van 
hun hersenfuncties. Bij de forse drin-
kers (meer dan 36 g alcohol per dag, 
ofwel meer dan drieëneenhalf glas), 
was de achteruitgang aanzienlijk. Bij 
de drinkers van tussenliggende hoe-
veelheden alcohol en bij degenen die 
in verloop van die tien jaar gestopt 
waren met drinken, lag de achteruit-
gang van de hersenfuncties tussen die 
van de zeer lichte drinkers en de zware 
drinkers.
 De achteruitgang verliep bij mannen 
en vrouwen verschillend. Bij mannen 
vertoonde de geheugenfunctie de 
sterkste achteruitgang, gevolgd door 
het logisch denkvermogen. Bij vrouwen 
was de achteruitgang geringer en meer 
gespreid over de hersenfuncties. 
 De conclusie uit één en ander luidt 
dat fors drinken bij mannen leidt tot 
ernstig geheugenverlies rond het 
zestigste levensjaar. Op die leeftijd 
vertonen zowel de zeer lichte drinkers 
als de niet-drinkers nog uitsluitend de 
”normale” achteruitgang met de leef-
tijd. Bij vrouwen is het beeld meer dat 
van een versnelde algehele achteruit-
gang door alcohol.                                                  
 

Fors  drinken  leidt  
tot  ernstig  geheu-
genverlies

alcoholreclame is 

overwegend gericht op 

jong-volwassenen

datamonitor 2005
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En dit...
 . . . . was een geval van alcoholische 
brandstichting. Het gebeurde afgelo-
pen zomer in een nacht van maandag 
op dinsdag in Warfhuizen (Gr).
 De 40-jarige dader had die avond 
nogal wat gedronken. Mogelijk als 
gevolg daarvan kreeg hij ruzie met zijn 
bij hem inwonende vriendin. De man 
ging daarbij door het lint, haalde een 
fles spiritus en goot die leeg in de huis-
kamer. Vervolgens stak hij de zaak in 
brand. 
 Gelukkig was de brandweer snel ter 
plaatse. De schade bleef beperkt tot 
een verbrand vloerkleed en wat brand-
plekken op het meubilair .  .  .  .  .

*  *  *
 . . . . was een geval van alcoholisch 
wangedrag op het water. Het gebeurde 
op een donderdagavond op de Gelder-
sche IJssel nabij Zutphen.
 Een 26-jarige dronken man voer met 
zijn waterscooter op volle snelheid 

over de rivier. Hij kreeg de waterpolitie 
achter zich aan. Die kon hem echter 
niet inhalen. Toen de scooteraar dat 
in de gaten kreeg, keerde hij om en 
scheurde langs de politieboot. Daarbij 
de stoptekens negerend.
 Bij Zutphen voer hij een haven in, 
en haalde de scooter uit het water om 
hem aan zijn auto te koppelen. Toen 
stonden er ineens politieagenten om 
hem heen. Hij moest mee naar het 
bureau. Daar werd dronkenschap 
geconstateerd. Hij kreeg bekeuringen 
wegens dronken varen en wegens 
overschrijding van de maximumsnel-
heid. Zijn dure watervoertuig moest hij 
inleveren. De rechter zal t.z.t. beslissen 
of hij het terug krijgt. Voorlopig is de 
rivier weer een beetje veiliger  .  .  .  .  .

*  *  *
 . . . . was het geval van de gestrande 
alcomobilist op de A-35 die teveel 
alcohol had gedronken.
 Het betrof een 27-jarige man uit 
Enschede en gebeurde in de nacht 
van vrijdag op zaterdag. De man had 
alcohol gedronken en was daardoor 
niet zo helder meer in zijn hoofd. 
Zodoende vergat hij tijdig te tanken. 
Daardoor kwam hij omstreeks 2 uur 
in de nacht ter hoogte van Borne  tot 
stilstand. 

 Om 2.15 uur kwam een surveil-
lance-auto van de politie voorbij. Die 
stopte en constateerde : een aange-
schoten automobilist en een geheel 
lege benzinetank. Zo gemakkelijk 
hadden zij nog nooit een dronken rijder 
aangehouden .  .  .  .  .

*  *  *
 . . . . was een stomdronken man met 
een beschermengel. Het gebeurde 
afgelopen zomer op een zaterdag-
avond in Lörrach in Duitsland.
 Een 51-jarige man had die middag 
tot in de avond zwaar zitten pimpelen. 
Toen hij op weg naar huis ging, kon 
hij nauwelijks op zijn benen staan. Bij 
de spoorwegovergang besloot hij krui-
pend over te steken om niet te vallen. 
Dat trok de aandacht van een 44-jarige 
vrouw. Die trok hem van het spoor af, 
kort voordat een trein passeerde.
 De man heeft zijn leven te danken 
aan die daadkrachtige vrouw. En 
mogelijk ook nog eens aan de politie. 
Want die bracht hem nadat de man 
een promillage van 5,14 had geblazen, 
met spoed naar een ontwennings-
kliniek om ontgift te worden. Vanaf 
3,5 promille kan alcohol namelijk 
dodelijk zijn. De man had dus een 
levensgevaarlijke veelheid alcohol in 
zijn lichaam  .  .  .  .  .

 De enquête vond plaats onder ouders 
in de gemeenten Nijkerk, Scherpen-
zeel en Veenendaal. Zij bleken vrijwel 
allemaal (99,5%) te weten dat de 
nieuwe leeftijdsgrens voor alcohol bij 
18 jaar ligt. Gevraagd naar het alcohol-
gebruik van hun kind, was er een groot 
verschil te zien naargelang de leeftijd 
van hun kind. Het antwoord ”nooit of 
bijna nooit” gold voor 88 procent van 
de vijftienjarigen, voor 65,5 procent 
van de zestienjarigen en voor slechts 
33 procent van de zeventienjarigen. 
 Over de effecten van alcohol op hun 
kinderen, waren de ouders minder 
goed geïnformeerd. Kans op hersen-
beschadiging werd 257 keer genoemd. 
De andere risico’s veel minder : ver-
slaving werd 100 keer genoemd, 
losbandigheid 47 keer en comazuipen 
30 keer. Bij ruim 400 deelnemende 
ouders nogal lage scores. 
 De ouders werd ook gevraagd wie er 
verantwoordelijk zijn voor de voorlich-
ting aan jongeren en voor de naleving 
van de leeftijdsgrens. Ruim 94 procent 
noemde de ouders als verantwoorde-
lijken. Ruim 52 procent noemde de 
jongeren zelf als mede-verantwoorde-
lijken. De school werd nog iets vaker 
genoemd dan de jongeren zelf, name-
lijk door ruim 60 procent. Hetzelfde 
gold voor de landelijke overheid met 
58 procent. Daarnaast werden nog 
genoemd de gemeente, de kerk, de 
(sport)vereniging, vrienden, sociale 
media, de politie en de verkopers van 
drank.

 Een lange lijst dus van mede-verant-
woordelijken. Deels verantwoordelijk 
voor de verkoop van drank (super-
markt, horeca, sportkantine), deels 
verantwoordelijk voor voorlichten en 
waarschuwen. 

 Positief over de nieuwe leeftijdsgrens 
is 74 procent van de ouders. Maar dan 
vooral positief in de zin van ”goed dat 
de overheid die grens gesteld heeft”. 
Want slechts 44 procent van de ouders 
trekt de conclusie dat zij regels moeten 
stellen aan hun kinderen. En die regel 
is lang niet altijd ”tot je achttiende hele-
maal niet drinken”.  
 De regel ”tot 18 jaar helemaal niet 
drinken” werd door 106 ouderparen 
genoemd. Half zoveel ouders (50) 
noemden de regel ”tot 16 jaar hele-
maal niet, en daarna met mate”. En 23 
ouders noemden ”tot 16 jaar helemaal 
niet en daarna alleen bij bijzondere 
gelegenheden”. De grens van 18 jaar 
wordt dus vooral gezien als een ori-
entatiepunt en als een verplichting 
voor de verkopers van drank en de 
organisatoren van feesten.  
 De oude grens van 16 jaar is blijkbaar 
nog lang niet uit de belevingswereld 
van de ouders verdwenen. Dit feit, plus 
het feit dat 56 procent van deze ouders 
helemaal geen expliciete grens noemt 
aan zijn kinderen, bewijst dat er de 
komende jaren nog veel aan voorlich-
ten en motiveren van de ouders moet 
worden gedaan.

Dingeman Korf

Nieuwe  leeftijdsgrens  houvast  voor  ouders
 In het kader van het alcoholmatigingsproject ”Fris Valley” in de Gelderse 
vallei, zijn ruim 400 ouders van kinderen van  15, 16 en 17 jaar geïnterviewd. 
Driekwart van hen is positief over de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar voor 
het kopen en bezitten van alcohol.  

 Als antwoord op de Europese sanc-
ties, kondigde Rusland op 7 augustus 
een importverbod af voor een lange 
lijst van voedingsmiddelen. Het import-
verbod geldt voor Europese groente en 
fruit, zuivelproducten (vooral melkpoe-
der en kaas), vis en vlees.  
 In 2013 exporteerde de Nederlandse 
voedingsmiddelenindustrie voor 590 
miljoen euro naar Rusland. 
 Wie de lijst nauwkeurig bestudeert, 
zal één opvallend detail constateren : 
alcoholica vallen niet onder het import-
verbod. Met name bier en wijn komen 
nog ongehinderd Rusland binnen. 
Hebben de Deense, Duitse en Neder-
landse brouwers effectief gelobbied ? 
Evenals de Franse en Italiaanse wijn-
bouwers ? Of wil Rusland door de 
uitzondering voor bier en wijn voor-
komen dat er protesten van de eigen 
bevolking komen ?
 Die laatste vraag zal wel altijd onbe-
antwoord blijven.

WEDEROM  UITZONDE- 
RING  VOOR  ALCOHOL

 Op de lijst van producten waarvoor 
Rusland een invoerstop afkondigde 
als antwoord op de Europese 
sancties, is één product opvallend 
afwezig : alcohol.

een alcoholvrije leef-

stijl halveert de kans 

op slokdarmkanker
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 Reclame is gericht op het bekend 
maken van een product bij het publiek 
en daardoor op het bevorderen van 
de verkoop ervan. Reclame voor eet- 
en drinkwaren is daarbij niet alleen 
verkoop bevorderend maar ook con-
sumptie bevorderend. 
 Reclame maken voor alcoholhou-
dende dranken betekent dus aanzetten 
tot het consumeren ervan. Dat is con-
sumptiegedrag waaraan risico’s zijn 
verbonden. Alcohol is een bijzonder 
product. Daarom is de verkoop ervan 
door de overheid gereguleerd met 
behulp van een speciale wet : de 
Drank- en Horecawet. 
 Over alcoholreclame schrijft de nota 
”Alcohol en Samenleving” uit 1986 
van staatssecretaris Dees : ”Wel is, 
mede uit een oogpunt van jeugdbe-
scherming, een verbod op de meest 
indringende en minst informatieve 
verschijningsvormen, zoals radio- en 
televisiereclame voor alcoholhoudende 
dranken, aangewezen”. 
 Een verbod op televisiereclame 
voor alcohol is er in Nederland nooit 
gekomen. Wel in twee andere Euro-
pese landen, Frankrijk en Zweden. In 
ons land is de alcoholreclame over-
gelaten aan zelfregulering door de 
betreffende industrie en handel. Dat 
heeft geresulteerd in de vrijwillige 
reclamecode voor alcoholhoudende 
dranken (1990).

 Sinds 1990 is de reclamecode 
wegens gebleken tekortkomingen 
diverse malen aangepast. Tot een 
wezenlijke inperking van de mogelijk-
heden om reclame te maken voor drank 
heeft dit niet geleid. Met betrekking tot 
alcoholreclame voor de televisie is het 
standpunt altijd gebleven : toegestaan, 
mits. . . . Er zijn echter veel argumen-
ten aan te voeren om van een systeem 
van ”ja, mits . . . .” over te stappen op 
een systeem van ”nee, tenzij . . . .”  
Een systeem dus dat uitgaat van een 
verbod, met enkele wel omschreven 
uitzonderingen.
 Bij een systeem van ”ja, mits . . . .” 
gaan producenten en reclamemakers 
op zoek naar gaten in de regelgeving. 
Die zijn er altijd wel. En in principe 
is alles toegestaan wat voldoet aan 
het na het woordje mits gestelde. 
Bovendien kunnen zich nieuwe ont-
wikkelingen voordoen waar de regels 
niet op berekend zijn. Het kan dus een 
zaak worden van alsmaar opnieuw 
aanpassen. Bij een systeem van  ”nee, 
tenzij . . . .”  is het bij nieuwe ont-
wikkelingen altijd nee. Verder biedt 
dit systeem de mogelijkheid om de 
reclame inhoudelijk aan te pakken.

ALCOHOLRECLAME  VIA  DE  TV,  
TIJDEN  INPERKEN  OF  INHOUD  
AANPAKKEN  ?
 Eind oktober is in de Tweede Kamer  gediscussieerd over de Drank- en 
Horecawet. Daarbij is een voorstel van J. Voordewind (CU) aan de orde 
gekomen dat vroeg om een verdere inperking van de toegestane uitzendtij-
den voor alcoholreclame via de TV.  

 Met ingang van 2009 werd de nieuwe 
Mediawet van kracht. Die beperkte de 
toegestane tijdstippen van alcoholre-
clame tot de nachtelijke uren. Van 6.00 
uur tot 21.00 uur werd alcoholreclame 
via de TV verboden. 
 Dat leidde tot extra veel alcoholre-
clame direct na 21.00 uur. De jongste 
kijkers kregen geen alcoholreclame 
meer te zien, maar de iets oudere 
zoveel te meer. Het resultaat was niet 
helemaal wat verwacht was.
 Tweede Kamerlid J. Voordewind 
(CU) heeft nu voorgesteld om het aan-
vangstijdsstip voor alcoholreclame op 
23.00 uur te stellen. ”Het promoten van 
geluk in combinatie met alcohol, moet 
ver weg gehouden worden van kinde-
ren en jongeren”  is zijn argumentatie. 
Volgens schrijver dezes moet het pro-
moten van geluk in combinatie met 
alcohol, niet alleen ver weg gehouden 
worden van kinderen en jongeren, 
maar ook van kwetsbaren en bescha-
digden in de samenleving. En die 
zetten niet allemaal om 23.00 uur de 
televisie uit !

 Bescherming van de kwetsbaren 
wordt het meest efficiënt bereikt door 
de reclame inhoudelijk aan te pakken. 
Daarvoor is een systeem ”nee, 
tenzij . . . .” uitermate geschikt. Verzake-
lijken van de reclame maakt de reclame 
veel minder verleidelijk. Uitsluitend 
zakelijk-informatieve boodschappen 
toestaan. Geen toneelstukjes meer 
van aantrekkelijke situaties of aan-
trekkelijke gezelschappen. Alleen nog 
maar informatie geven over zaken 
als  alcoholgehalte, calorieën, prijs, 
grondstoffen, verkooppunten. Uitslui-
tend tonen van fles, glas, etiket, logo of 
naam producent. Dan is de misleiding 
er uit. 

Dingeman Korf                                                                                                                         

 De route naar dementie kan al 
vroeg in het leven beginnen. Aldus 
de uitkomst van een onderzoek door 
een werkgroep geleid door prof.dr. 
P.Nordström van de universiteit van 
Umea (Zweden).

 Prof. Nordström en medewerkers 
onderzochten de levensloop van de 
Zweedse mannen die in de periode 
1969 – 1979 in militaire dienst kwamen. 
Dat waren er ruim 497.000. Na een 
periode van gemiddeld 37 jaar, bleken 
487 van hen te lijden aan vroege 
dementie. De gemiddelde leeftijd 
waarop de dementie werd geconsta-
teerd was 54 jaar.
 De patiënten leden aan verschillende 
vormen van dementie, 146 hadden 
Alzheimer, 92 vasculaire dementie, 69 
alcoholische dementie, en 33 frontale 
hersendegeneratie. Bij de resterende 
147 gevallen, kon de precieze aard 
van de dementie niet worden vastge-
steld.
 De onderzoekers konden uit de 
keuringsrapporten en de latere medi-
sche historie van de patiënten negen 
risicofactoren voor vroege dementie 
identificeren. De twee belangrijkste 
daarvan waren een lage score op de 
hersentest bij de keuring voor de dienst, 
en ernstige alcoholvergiftiging (met 
ziekenhuisbehandeling). Bij de her-
sentest van de keuring, wordt gekeken 
naar het kunnen interpreteren van 
geschreven instructies, het onthouden 
van woorden, ruimtelijk inzicht vanaf 
plaatjes of foto’s, en probleemoplos-
send vermogen. Andere risicofactoren 
waren onder andere hoge bloeddruk, 
hersenbloeding, langdurig gebruik van 
antipsychose medicijnen en/of anti-de-
pressiva, en dementie in de familie 
(erfelijk). 
 Bijna alle risicofactoren zijn te 
herleiden tot mogelijke kleine bescha-
digingen aan de hersenen. Een lage 
score bij de hersentest kan wijzen 
op eerdere lichte beschadigingen. 
Alcohol, medicijnen en hoge bloeddruk 
kunnen beschadigingen veroorzaken.
 De huidige rage van binge-drinking 
onder jongeren, kan de Westerse 
wereld over 30 à 40 jaar opzadelen 
met een golf van patiënten met vroege 
dementie.
 

Jong  zwaar  drinken  
risicofactor  voor  
vroege  dementie  
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  Het traditionele fraaie herfstweer liet 
deze keer op zich wachten.  De dag 
begon in sommige delen van ons land 
met dichte mist. Dat leidde tot enkele 
afzeggingen door aangemelde bezoe-
kers die het onverantwoord vonden om 
te gaan rijden. 
 Verder hadden zowel secretaris als 
voorzitter een aantal berichten van 
verhindering ontvangen van bezoe-
kers van voorgaande jaren. Dit betrof 
zowel aangemelde als niet-aange-
melde begunstigers. Door dat alles 
kwam slechts een twaalftal bezoekers 
opdagen. Dat verhinderde echter niet 
dat er ’s middags een geanimeerde en 
zinvolle discussie losbarstte. 

Stichting ANGOB  in  2013
 In 2013 stuurde onze Stichting 
zesmaal een persbericht uit. De 
onderwerpen waren : terugblik op 
het alcoholbeleid in 2012 (nieuw-
jaarsrede), ongeldigheid van de 
argumenten tegen de voorgestelde 
accijnsverhoging, verbetering van de 
naleving van de leeftijdsgrens, voor-
stel voor een bodemprijs per eenheid 
alcohol, verhoging leeftijdsgrens 
slechts eerste stap, en het december-
dilemma ”bezinning of beneveling”. 
Verschillende dag- en weekbladen 
publiceerden (zeer) korte berichtjes 
die op onze persberichten gebaseerd 
waren. 
 Ons blad de G O verscheen zesmaal, 
telkens tegen het midden van de 
oneven maanden. De omvang bedroeg 
8 pagina’s per nummer. In totaal dus 
48 pagina’s nieuws en commentaren 
op ons werkgebied. Mede dankzij 
de inzenders van krantenknipsels, 
konden wij in 2013 weer aandacht 
schenken aan een grote veelheid van 
onderwerpen rondom alcohol en soft-
drugs. Dank daarvoor ! Onvrede over 
de afhandeling van enkele klachten, 
leidde er toe dat wij de overeenkomst 
met de drukker per 31 december 
opzegden.
 Onze website werd aangevuld met 
de nieuw verschenen publicaties. Het 
bezoek aan de site nam licht toe (met 
circa 5 procent).

Minder bezoek, maar meer zinvolle discussies

VERSLAG  BEGUNSTIGERSDAG  2014  
STICHTING  ANGOB

 Het Spoek draaide in 2013 voor 
het tweede seizoen onder de nieuwe 
beheerder. Met het wegwerken van 
achterstallig onderhoud werd flinke 
vooruitgang geboekt. De activitei-
ten voor de gasten vielen zeer in de 
smaak. Financieel was er nog een 
verlies, maar aanzienlijk minder dan 
in 2012. We zijn op de goede weg. Met 
dank aan de vele vrijwilligers die hun 
steentje daaraan hebben bijgedragen.

Alcohol in de samenleving in 2013 
 In 2013 viel het definitieve besluit 
van het parlement om de leeftijds-
grens voor bier en wijn te verhogen en 
gelijk te trekken met die voor sterke 
drank. Een gelijkschakeling waar de 
ANGOB sinds zijn oprichting in 1897 
op heeft aangedrongen, en die door 
minister Borst al was voorgesteld. 
Zowel vóór als na het besluit was er 
veel discussie over in de media. 
 Ook waren er veel publicaties in de 
media over onvoldoende handhaving 
van de leeftijdsgrens, over verslaafde 
artsen, en over het alcoholslot. Over 
dit laatste besliste de Hoge Raad dat 
ook beroepschauffeurs tot het slot 
veroordeeld mogen worden. Daarnaast 
berichtten de media veel over ”zuip-
keten”, over een nieuw geneesmiddel 
tegen verslaving (selincro), over de 
toename van kanker door alcohol en 
over bier bij de benzinepomp. 

Ervaringen van de nieuwe beheerder
 Aangekondigd stond dat vervol-
gens beheerder Ton van der Gaag een 
praatje zou houden over zijn ervarin-
gen in de eerste twee jaar van zijn 
beheerderschap. Zijn praatje bleek 
echter veel meer te omvatten, name-
lijk enerzijds een persoonlijk relaas 
en anderzijds een toekomstvisie. 
 Het persoonlijke deel van zijn 
praatje handelde over zijn ken-
nismaking met de georganiseerde 
geheelonthouding. Dat had uiteinde-
lijk geresulteerd in zijn besluit om 
ook persoonlijk voortaan alcoholvrij 
te gaan leven. Dit mede om redenen 
van geloofwaardigheid als beheerder 
van een alcoholvrije camping.
 Voor de toekomst zag hij goede 
mogelijkheden voor het Spoek. Niet 
alleen als alcoholvrije camping, maar 
ook als centrum voor het uitdragen 
van een alcoholvrije leefstijl. De toe-
nemende aandacht onder de bevolking 
voor gezonder consumeren zou ook 
leiden tot meer aandacht en waarde-
ring voor een alcoholvrije leefstijl. 

 Na de uitstekend verzorgde lunch 
was er gelegenheid voor het maken 
van opmerkingen en het stellen van 
vragen. Door één van de aanwezigen 

werd kritiek geuit op het feit dat er 
slechts drie van de zeven bestuursle-
den aanwezig waren. En dat terwijl 
de datum al een half jaar bekend was. 
De secretaris herhaalde wat hij bij de 
aanvang ook al gemeld had, namelijk 
dat Wil Matla door ziekte niet in staat 
was om te komen. De anderen hadden 
voor hen doorslaggevende redenen of 
verplichtingen elders.
 Vervolgens barstte een discussie los 
over de redenen om te kiezen voor 
een alcoholvrije leefstijl. Ton had die 
leefstijl geschetst als een uitvloeisel 
van het gezonder willen consume-
ren. Eén van de bezoekers zag het 
Christendom, en dan speciaal het pro-
testantisme als een inspiratiebron. De 
NCGOV was in 1881 de eerste geheel-
onthoudersvereniging van ons land. 
Kernbegrippen zijn hier medemen-
selijkheid en solidariteit. Anno 2014 
vinden wij dat nog bij het Leger des 
Heils, terwijl in de Christen Unie een 
kritische houding tegenover alcohol 
heerst. 
 Een andere bezoeker zag een 
alcoholvrije leefstijl vooral als 
een voorwaarde voor maximale 
ontplooiïng van de mens. Een voort-
zetting van de oude AJC-gedachte dat 
alcohol een belemmering vormde voor 
de emancipatie van de arbeider. Nu is 
hersenbeschadiging door comazuipen 
de belemmering voor carrière en per-
soonlijke ontplooiïng.
 In de discussie passeerden nog 
diverse andere motieven de revue, 
zoals principiële afwijzing van de roes 
als verlaging van de menselijke waar-
digheid. Of alcoholverslaving bij één 
van de ouders. (toegevoegd kunnen 
o.a. nog worden Humanisme en Boed-
dhisme als inspiratiebronnen voor 
medemenselijkheid en solidariteit, 
botsend met de alcoholindustrie).  
 Kortom een zeer levendige, tame-
lijk diepgravende en memorabele 
discussie. 

  Dit jaar hield Stichting ANGOB haar begunstigersbijeenkomst, de zevende 
alweer, op de derde zaterdag van september. Een datum die inmiddels traditie 
begint te worden, nà de vakanties en vòòr de herfst, een week na de open monu-
mentendag.

gratis feestvreugde is door 

de consumptiemaatschappij in 

de aafvalbak gegooid
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Nieuws
Stichting ANGOB

Verschijning  G O
 Voor het eerstkomende nummer van 
dit blad is 15 januari 2015 gepland als 
verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 23 december bij 
de redacteur.

SAB-prijs  2014
 Dit jaar looft Stichting SAB een prijs 
uit voor een origineel en vernieuwend 
bewustwordingsproject met betrekking 
tot alcohol, speciaal gericht op de pro-
blematiek onder ouderen. 
 De uitreiking van de prijs zal plaats-
vinden op een discussiedag van 
ZON-MW op donderdag 20 november. 
Prof.dr. R. Oude Voshaar, hoogleraar 
ouderenpsychiatrie UMC Groningen 
zal een lezing houden over alcohol 
en ouderen. Hij is van mening dat er 
onvoldoende aandacht is voor de 
problematiek en voor de vroegtijdige 
signalering ervan. 
 De bijeenkomst vangt aan om 
12.15 uur, Laan van Nieuw 
Oost-Indië 300 in Den Haag. 
Nadere inlichtingen/aanmeldingen bij  
mevr. I. Dol, tel. 070 – 34 95 192.  

IN  MEMORIAM 

Aaffien Schwarts – de Vries
 Op 19 september overleed te Oos-
terwolde  Aaf Schwarts, op de leeftijd 
van 94 jaar. Jarenlang was Aaf een 
vaste bezoekster van de jaarverga-
dering van de ANGOB. Veel spreken 
deed zij daar niet, maar wat zij zei was 
goed overdacht. Toen haar man Klaas 
nog leefde, liet zij het spreken liefst aan 
hem over. Klaas kwam dan ook op een 
gegeven moment in het hoofdbestuur, 
waar hij de administratie van de G O 
onder zijn beheer kreeg. 
 Na het overlijden van haar man, 
bleef Aaf nog lang ANGOB-bijeenkom-
sten bezoeken. Wij zijn haar dankbaar 
voor haar trouw en toewijding gedu-
rende een zo lange reeks van jaren, 
en bewaren goede herinneringen aan 
haar. Wij wensen de nabestaanden 
sterkte . 

 Zoals de afgelopen jaren gebruike-
lijk, wordt de Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden op een zaterdag. En wel op 
zaterdag 10 januari 2015. Vanaf 13.30 
uur zijn begunstigers van Stichting 
ANGOB, vaste gasten van het Spoek, 
en eventuele genodigden of belang-
stellenden welkom op Alcoholvrije 
Camping ’t Spoek, Spoekweg 55 te 
Beekbergen.
 Evenals vorig jaar is er geen speci-
aal programma gepland. Hoofdmoot 
voor de middag is de wederzijdse uit-
wisseling van nieuwjaarswensen en 
een gezellig samenzijn. Verder zullen 
de beheerder van de camping en de 
voorzitter van de Stichting elk kort iets 
zeggen.
 Indien zich de dagen voor 10 januari 
sneeuw of ijzel heeft voorgedaan, 
kan men de beheerder vragen naar 
de bereikbaarheid van het Spoek, 
tel. 06 – 10 – 93 67 89. 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
STICHTING ANGOB  2015

 Tijdens de Rodernacht van afge-
lopen september, is een meisje van 
13 jaar in coma geraakt door alco-
holgebruik. Zij is per ambulance 
overgebracht naar het ziekenhuis in 
Drachten.

 De Rodernacht werd dit jaar bijzon-
der goed bezocht. Wat vooral opviel, 
was het grote aantal jongeren. Er 
werd ook flink gedronken, vooral door 
die jongeren. De medewerkers van 
de EHBO moesten opvallend veel 
dronken minderjarigen verzorgen. 
Volgens een medewerker ging het 
vooral om meisjes tussen 12 en 15 
jaar. Volgens een ander had er zelfs 
een jongetje van 8 jaar met een glas 
bier rondgelopen.
 Als je het voorgaande leest, dan 
vraag je je af of de komst van extra 
veel minderjarigen naar Roden niet 
veroorzaakt is doordat zij wisten dat er 
in die nacht gemakkelijk aan de drank 
te komen was voor minderjarigen. 
Wie verstrekte die drank ? Daar mag 
wel eens een onderzoek naar worden 
ingesteld.
 En wat betekent dit voor de toekomst 
van het meisje ? Valt zij één of twee 
schoolniveaus naar beneden. Dan 
heeft zij levenslang !

IN-  EN  INTRIEST

GRATIS  WATER  VOORTAAN  VERPLICHT 
 Gemeente Amsterdam verleent sinds eind augustus alleen nog 
vergunningen voor festivals wanneer de bezoekers hun waterflesjes 
gratis mogen bijvullen met leidingwater. Die voorwaarde is eind augustus 
van kracht geworden.  

 In juni waren er veel klachten over het festival Amsterdam Open Air. 
Bezoekers klaagden op Facebook dat bewakers hadden geprobeerd te 
verhinderen dat festivalbezoekers hun waterflesjes navulden met leidingwater. 
En dat bij een brandende zon op een terrein waar nauwelijks schaduw te 
vinden was.
 De klachten over Amsterdam Open Air leidden tot een hausse aan 
bevestigende meldingen van andere bezoekers, maar ook van bezoekers 
van andere festivals die soortgelijke ervaringen hadden opgedaan. Op veel 
plaatsen waren beveiligers actief opgetreden om te voorkomen dat bezoekers 
water zouden tappen uit de kranen. 
 De gemeente handelde snel om aan die ongewenste toestand een einde 
te maken. Het aantal inspecties werd meteen uitgebreid. En tegen eind 
augustus schreef het college van B & W aan de gemeenteraad dat voortaan 
organisatoren van festivals alleen nog een vergunning zouden krijgen wanneer 
zij toezegden dat de bezoekers hun flesjes en bekers kosteloos mogen vullen 
met leidingwater. 
 Officieel moet op (openlucht)festivals één watertappunt aanwezig zijn 
per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers. De bezoekers moeten namelijk 
beschermd worden tegen uitdroging en uitputting. Op die bepaling werd tot 
eind augustus niet gecontroleerd. Sindsdien echter intensief.  

de kern van het alcoholprobleem ligt niet 

in het schadelijke effect van alcohol op 

lever, alvleesklier of bloeddruk, maar in 

het roesverwekkende en potentieel 

verslavende karakter van alcohol
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  De eerste Europese etiketterings- 
regels met betrekking tot voedings-
waarde, waren oorspronkelijk bedoeld 
voor alle consumptieartikelen. De lobby 
van de alcoholbranche bleek destijds al 
meer invloed op de Europese Commis-
sie en op het Europarlement te hebben 
dan de gezondheidsautoriteiten. En 
dus kregen alcoholhoudende dranken 
in 2011 een uitzonderingspositie. 
 Volgend jaar worden nieuwe Euro-
pese regels van kracht voor de 
etikettering van levensmiddelen. In 
de voorstellen daarvoor wordt aan 
alcoholhoudende dranken nog steeds 
een uitzonderingspositie verleend. De 
Britse Europarlementariër Glenis Will-
mott heeft daar een jaar geleden al 
tegen geprotesteerd, en gevraagd de 
nieuwe regels gelijkelijk van toepas-
sing te laten zijn op alcoholhoudende 
en alcoholvrije consumptieartike-
len. Hij verklaarde dat er geen enkel 
steekhoudend argument was waarom 
alcohol in dit opzicht anders behandeld 
zou moeten worden dan andere con-
sumptieartikelen.
 Inmiddels is in Engeland door de 
Royal Society for Public Health (RSPH) 
een kleine enquête onder 2.117 vol-
wassenen gehouden. Daarin werd 
onder andere gevraagd of zij wisten 
hoeveel calorieën in hun diverse 
drankjes zaten. Ongeveer 90 procent 
van de ondervraagden had daar geen 
flauw idee van. Gevraagd naar een 
schatting, noemden zij bijna altijd een 
te laag getal.  Ook degenen die het wel 
meenden te weten, noemden in meer-
derheid een te laag getal. Tweederde 
van de ondervraagden zei het toe te 
juichen als het aantal calorieën ook 
bij alcoholhoudende dranken op de 
verpakking of de etiketten vermeld zou 
worden.

 Shirley Cramer, voorzitster van de 
RSPH, noemde de vrijstelling van de 
informatieplicht voor alcohol in een 
interview voor de BBC zeer verontrus-
tend. Het publiek wordt straks uitgebreid 
geïnformeerd over calorieën, vitaminen 
en mineralen in vruchtensappen, fris-
dranken en mineraalwaters, maar niet 
over die in alcoholhoudende dranken. 
Zij noemde dit onaanvaardbaar. Hier-
door kan de consument tot verkeerde 
keuzes worden gebracht.
 Zij is van mening dat informatie over 
de voedingswaarde van alcoholhou-
dende drank vermeld dient te worden 
op de etiketten. Volgens haar zal dit 
een forse bijdrage leveren aan de 
strijd tegen overgewicht (volksziekte 
nummer één) en tegelijk het alcoholge-
bruik verminderen. Zij heeft een beroep 
gedaan op het Europarlement om niet 
toe te geven aan de druk van de alcohol- 
lobby, en te kiezen voor gezondheid 
boven commercie. In het uiterste geval 
zou Engeland dit voor het eigen grond-
gebied moeten invoeren. 

Consumentenrecht  en  economische  belangen  botsen
VERMELD  AANTAL  CALORIEËN  OP  DRANK
 Momenteel wordt alcoholhoudende drank in de Europese wetgeving vrij-
gesteld van de normale voedingswaarde-etikettering. Dit ondanks het door 
de Europese Unie erkende recht van burgers op informatie over wat zij con-
sumeren.

 Het internationale anti-rookverdrag 
(Framework Convention on Tobacco 
Control)  van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO) is ondertekend 
door 179 landen, waaronder Neder-
land. Die landen hebben daarmee de 
verplichting op zich genomen ervoor 
te zorgen dat de tabaksindustrie geen 
invloed kan uitoefenen op het rook-
ontmoedigingsbeleid dat men voert. 
Nederland houdt zich daar volgens de 
SRJ echter in het geheel niet aan. 
 Stichting Rookpreventie Jeugd toont 
aan dat Nederland zich niet alleen 
onttrekt aan de op zich genomen ver-
plichting, maar de tabaksindustrie zelfs 
uitnodigt om haar standpunten in te 
brengen bij het ontwikkelen van het 
beleid.
 Grote aanjagers van genoemde 
stichting zijn de longartsen Wanda de 
Kanter en Pauline Dekker. Zij zijn tot 
de opzienbarende aanpak van een 
klacht bij de rechterlijke macht overge-
gaan, omdat de tabaksindustrie huns 
inziens achter de schermen teveel 
invloed heeft op het beleid. 
 De stichting wijst er op dat in Neder-
land jaarlijks circa 20.000 mensen 
voortijdig sterven als gevolg van het 
roken. Wereldwijd zijn dat er ongeveer 
zes miljoen. 
 De aanklacht van Stichting Rook-
preventie Jeugd heeft zijdelings steun 
gekregen van de Hoge Raad. Die heeft 
op 10 oktober jl. geconstateerd dat 
de vrijstelling van het rookverbod die 
de regering had verleend voor kleine 
café’s, ongeldig is. Ook op dit punt 
handelt de regering dus te toegeeflijk 
tegenover de tabaksindustrie.

Bij alcohol vergelijkbare situatie
 De aantasting van de gezondheid 
door alcohol en die door tabak, zijn 
van vergelijkbare grootte. Wereldwijd 
ligt het aantal tabaksdoden onge-
veer 30 procent hoger dan het aantal 
alcoholdoden. Beide maken jaarlijks 
miljoenen slachtoffers. 
 Ook voor de aanpak van alcohol 
heeft de WHO de regeringen aanbevo-
len de betreffende industrie en handel 
geen invloed op de beleidsontwikke-
ling te geven. Die aanbeveling dateert 

Longartsen  klagen  Staat  aan  om  gewillig  oor  
voor  tabaklobby

STAAT  GEEFT  COMMERCIE  VOOR-
RANG  BOVEN  GEZONDHEID
 De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRJ) heeft de Nederlandse Staat aan-
geklaagd wegens bestaande relaties met de tabaksindustrie. Dat is strijdig 
met het door Nederland ondertekende internationale anti-rookverdrag van 
de WHO.

al van 2001. En in de Statement of 
Concern van 2013 worden de rege-
ringen er nogmaals aan herinnerd. In 
dat laatste jaar schrijft de voorzitster 
van de WHO, dr. Chan letterlijk : ”In 
the view of WHO, the alcohol industry 
has no role in the formulation of alcohol 
policies, which must be protected from 
distortion by commercial or vested 
interests”.   

 Tegenover de aanbeveling van de 
WHO voor het alcoholbeleid, handelt 
de Nederlandse Staat hetzelfde als 
tegenover de aanbevelingen voor het 
tabaksbeleid. Ook met betrekking tot 
alcohol nodigt de Nederlandse Staat 
de betreffende industrie uit om haar 
standpunten in te brengen bij het ont-
wikkelen van het beleid.
 Wordt het geen tijd om de Neder-
landse Staat aan te klagen wegens te 
grote invloed van de alcohollobby op 
het alcoholbeleid ?

Dingeman Korf

Shirley Cramer, voorzitster RSPH


