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FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOB
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 Bij de jaarwisseling is het gebruikelijk om terug te zien 
naar het voorbije jaar en plannen te ontvouwen voor het 
nieuwe jaar. Wanneer wij dat doen op het gebied van 
alcoholproblemen en alcoholbeleid, dan springen er twee 
zaken uit. Het was het eerste jaar met de leeftijdsgrens 
van 18 jaar, en het was het jaar waarin de ondergrondse 
tegenwerking van de supermarkten tegen het matigings-
beleid duidelijk in de publiciteit kwam. 
 De ongelijke behandeling in de negentiende eeuw van 
sterke drank tegenover zwak-alcoholhoudende drank, was 
één van de belangrijkste drijfveren voor de oprichting van 
de ANGOB in 1897. De oprichters waren van mening dat 
er geen principieel verschil was tussen die twee soorten 
alcoholhoudende dranken. Bestrijden van uitsluitend 
sterke drank, zou de alcoholproblemen in de samenleving 
niet voldoende tegengaan. Als ANGOB kunnen wij tevre-
den zijn dat Nederland nu één leeftijdsgrens hanteert voor 
alle alcohol. 
 Binnenkort zullen wij in cijfers uitgedrukt zien wat het 
eerste jaar heeft opgeleverd. Daar moeten wij niet te opti-
mistisch over zijn. Het zal een paar jaar duren voordat het 
bij ouders èn jongeren tussen de oren zit. Pas dan mogen 
wij verwachten dat de gemiddelde aanvangsleeftijd voor 
alcoholgebruik omhoog gaat.
 Wij weten al jaren dat de alcoholbranche zich heftig 
verzet tegen maatregelen die de omzet doen teruglo-
pen. Maar hoe Albert Heijn en CBL samenspannen om 
de naleving van de wet te ondermijnen, werd pas in de 
radio-uitzendingen van Argos (VPRO) op 19 april en 
6 september in de publiciteit gebracht. CBL en AH hebben 
afgesproken om de installatie van het tot nu toe meest 
effectieve controlesysteem systematisch te weigeren. Zo 
blijven minderjarigen met een beetje geluk of intimidatie, in 
staat om drank te bemachtigen. 

 Men kan zich afvragen of hiermee het alcoholbeleid is 
voltooid, dat ons in 1986 in de ministeriële nota ”Alcohol en 
Samenleving” in het vooruitzicht werd gesteld. Neen, voor 
een samenhangend en maatschappijbreed alcoholbeleid 
zijn er nog vele wensen. 
 Zo zou de promillagegrens in het verkeer omlaag 
gebracht moeten worden. Bij de huidige strafbaarheids-
grens van 0,5 promille (voor ervaren bestuurders), is de 
ongevalskans  al sterk verhoogd. De huidige grens van 
0,2 promille voor beginnende bestuurders, zou voor alle 
verkeersdeelnemers moeten gelden. VVN heeft in het 
verleden al eens voor een grens van 0,2 promille gepleit. 
Zweden kent al jarenlang een grens van 0,2 promille, 
Polen en Estland hebben zich daar naderhand bij gevoegd. 
Frankrijk kent voor buschauffeurs een aparte grens van 
0,2 promille.
 De alcoholreclame zou via de DHW inhoudelijk aan-
gepakt moeten worden. In 1988 hebben regering en 
parlement ermee ingestemd dat regeling van de alcoholre-
clame overgelaten zou worden aan zelfregulering door de 
alcoholbranche. Het resultaat is geweest dat de kwaliteit 
van de reclame is toegenomen, maar dat er geen enkele 
bijdrage is geleverd aan de alcoholmatiging.
 Ook zijn nog wenselijk een terugdringen van stuntaan-
biedingen van drank door instellen van een minimumprijs 
per eenheid alcohol, harmonisatie en verhoging van de 
Europese minimum accijnstarieven voor alcohol, en infla-
tiebestendig maken van alle heffingen op alcohol.

Dr.ir. D.Korf 

 

JAARWISSELING : 
TERUGBLIK  EN  
VOORUITZICHT  OP  
ALCOHOLBELEID



2

COLOFON
           : tweemaandelijks voorlich- 
tingsblad over alcohol en drugs, uit-
gegeven door de Stichting ANGOB.
ISSN 0166-2880.
Postabonnement E 10,- per jaar.
Verantwoordelijk eindredacteur:
Dr. ir. D. Korf, Dresselhuijsweg 20, 
4105 DB Culemborg, tel 0345- 
473239, e-mail: dkorf@telfort.nl
Administratie:
W. Matla, Hof van Delftlaan 119, 
2613 BL Delft, tel. 015-2126904, 
giro NL81 INGB 0000 849058.
Artikelen voorgaande nummers:
www.angob.nl

De GO

  Op 18 november nam het Schotse 
parlement het voorstel tot wetswijziging 
aan. Door middel van grote publici-
teitscampagnes werd het publiek op 
de hoogte gesteld van de verlaging. 
Op 5 december werd de wetswijzi-
ging van kracht. Die dag waren er op 
veel plaatsen controles. De overgrote 
meerderheid van de gecontroleerde 
automobilisten had minder dan 
0,5 promille alcohol in zijn of haar 
bloed. En wat nog belangrijker was, 
de overgrote meerderheid juichte de 
maatregel toe. 
 In 2012 vielen in Groot-Brittannië 
230 doden door alcohol in het verkeer. 
Daarnaast waren er 1200 ernstig 
gewonden en 8510 lichtgewonden als 
gevolg van alcohol in het verkeer. De 
230 alcoholdoden vormden 13 procent 
van alle verkeersdoden. 

 Het voorgaande was reden voor de 
verkeersveiligheidsorganisatie Brake 
om nog eens aan te dringen op ver-
laging van de strafbaarheidsgrens 
voor alcohol in Groot-Brittannië. Een 
belangrijk argument was daarbij dat in 

Alcohollimiet  in  verkeer  verlaagd  naar  0,5 promille

SCHOTLAND  PAKT  ALCOHOL  
RADICAAL  AAN 
 Schotland heeft zich aangesloten bij de grote groep van Europese landen 
waar 0,5 promille de strafbaarheidsgrens is voor alcohol in het verkeer. 
Alleen Engeland, Wales en Malta houden nog vast aan de oude, onvei-
lige grens van 0,8 promille. In Noord Ierland is een verlaging van 0,8 naar 
0,5 promille in voorbereiding.

het recente verleden belangrijke buur-
landen als Duitsland en Frankrijk hun 
promillagegrens al hadden aangepast 
aan de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten, en dat  Groot-Brittannië daar 
lelijk bij achterop raakte. 

 Het resultaat van één en ander is dat 
Schotland nu als enige onderdeel van 
Groot-Brittannië is overgegaan op een 
grens van 0,5 promille. In Noord-Ier-
land wordt al geruime tijd (namelijk 
sinds de verlaging van de strafbaar-
heidsgrens in de Ierse Republiek) 
gediscussieerd of men niet eenzelfde 
strafbaarheidsgrens moet hanteren als 
in de Republiek. Inmiddels is daarvoor 
in het parlement een meerderheid. Het 
ziet er naar uit dat het land het Schotse 
voorbeeld binnen afzienbare tijd zal 
volgen. 
 Het probleem met Engeland ligt in de 
machtige positie van de  alcohollobby. 
Die weet regering en parlement telkens 
van ingrijpen af te houden. Onder de 
bevolking groeit de meerderheid voor 
een verlaging gestaag.

 Een strafbaarheidsgrens van 0,5 pro- 
mille geldt nu in 18 landen van Europa. 
In het voormalige Oostblok lag de 
grens bij 0,0 promille. Bij de toenma-
lige meetnauwkeurigheid kwam dat in 
de praktijk neer op 0,1 promille. Die 
grens wordt nog steeds gehanteerd in 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roe-
menië. Daarentegen hebben Estland 
en Polen het Zweedse voorbeeld 
gevolgd en de limiet bij 0,2 promille 
gelegd. 
 Het Nederlandse systeem met een 
lagere grens ( 0,2 promille) voor begin-
nende automobilisten is eveneens van 
kracht in Griekenland, Ierland, Letland, 
Litouwen en Luxemburg. Afwijkende 
strafbaarheidsgrenzen kennen Slo-
wenië (0,24 promille) en Litouwen 
(0,4 promille).
 
  

 Het Korsakov syndroom werd 
vroeger ook wel alcoholische demen-
tie genoemd. Het is een vorm van 
hersenbeschadiging waarbij vooral 
het (korte) geheugen en het oriëntatie-
vermogen zijn aangetast. Als oorzaak 
beschouwde men oorspronkelijk lang-
durig fors alcoholgebruik. Korsakov dus 
als een soort slijtage (erosie) van de 
hersenen. Ook omdat de ernst van het 
syndroom versterkt werd door onge-
zonde eetgewoonten. Gevorderde 
patiënten kunnen niet meer zelfstandig 
wonen. Op straat verdwalen zij, en in 
huis laten zij kranen (gas, water) open 
staan en het eten verkolen.
 Toen er zo’n twintig jaar geleden 
ineens jonge twintigers met Korsakov 
verschenen, werd duidelijk dat ook 
acute beschadiging van de hersenen 
tot Korsakov kon leiden. De gemid-
delde leeftijd van de patiënten daalde 
destijds met een sprong. En nu con-
stateert de hulpverlening een nieuwe 
daling van de gemiddelde leeftijd.

STEEDS  MEER  VEERTIGERS  MET  
KORSAKOV
 De gemiddelde leeftijd waarop het Korsakov syndroom optreedt, ver-
toont al jarenlang een dalende lijn. Midden vorige eeuw waren de patiënten 
vrijwel uitsluitend  bejaarde mannen. Zo’n twintig jaar geleden kwamen 
daar ineens heel jonge patiënten bij door het opkomend jeugdalcoholisme. 
En nu constateren zorgverleners in Noord-Brabant een toename van veer-
tigers onder hun patiënten.

 De nieuwe patiënten zijn nog lang 
niet aan hun pensioen toe, het zijn 
vooral veertigers. Zij hebben dus vaak 
nog een baan, zijn soms kostwinner 
voor een gezin. De maatschappelijke 
ellende die zij veroorzaken, is daardoor 
nu veel groter dan een halve eeuw of 
langer geleden door zestigers. 
 Exacte cijfers over Korsakov in 
Nederland zijn er niet. Net als alcohol-
verslaafden zijn het ”zorgmijders”. De 
ziekte ontwikkelt zich langzaam, en 
daardoor komen zij pas naar de hulp-
verlening wanneer zij niet meer thuis 
kunnen blijven.
 Volgens schattingen van het Kennis-
centrum Korsakov zijn er in Nederland 
tussen de 8.000 en 10.000 patiënten. 
Slechts ongeveer 2.000 van hen leven 
in verpleeghuizen of maken gebruik 
van beschermd wonen. Bij hen is de 
daling van de gemiddelde leeftijd dan 
ook geconstateerd. Over degenen die 
nog thuis wonen, tast de zorg in het 
duister. 
 

 Een 25-jarige man uit de stad 
Groningen heeft zijn eigen auto in 
brand gestoken. Het gebeurde op 
donderdag 18 december in de late 
uren van die dag. De man was die 
avond uit geweest, en had daarbij 
flink gedronken en mogelijk ook drugs 
gebruikt.
 Bij een rotonde op het Hoendiep reed 
hij tegen een vrachtwagen. Hij ging er 
als een haas vandoor na het incident. 
Omdat zijn kenteken bekend was, 
kon hij betrekkelijk snel opgespoord 
worden. Agenten vonden hem in 
Hoogkerk, naast zijn uitgebrande auto. 
De dronkeman rende weg toen hij de 
politie zag. Maar de agenten hadden 
hem gauw te pakken. 
 De blaastest wees uit dat de man 
drie keer de maximaal toegestane 
hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. 
Ook had hij zakjes wit poeder bij zich. 
Die werden in beslag genomen.
 Krankzinnig gedrag onder de invloed 
van alcohol. Onze voorgangers zeiden 
niet voor niets al : dronkenschap 
is een vrijwillige vorm van 
krankzinnigheid.

DRONKEN  AUTO- 
MOBILIST  STEEKT  
EIGEN  AUTO  IN  BRAND
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Onvolkomenheid  in  Drank-  en  Horecawet
SCHOOL  SCHONK  ALCOHOL  AAN  MINDERJARIGEN
 Minderjarige leerlingen van het Da Vinci College in Dordrecht hebben 
wijn gedronken tijdens de les. Dat gebeurde tijdens een wijnproeverij in 
het kader van de koksopleiding die zij volgen.  

 Een  vader van een 17-jarige leerling is daar heel boos over geworden. Hij 
zegt : ”Ik doe er alles aan om mijn zoon geen alcohol te laten drinken tot zijn 
achttiende, en dan krijgt hij het op school. Dit ondermijnt mijn gezag”.
 De school begrijpt de ophef niet. Woordvoerster Daphne van Bodegom : 
”Binnen zulke lessituaties mag er geproefd worden. We hebben de leerlingen 
vier kleine hoeveelheden wijn voorgezet. Dan heb je het over een slokje, een 
bodempje, puur om de smaakbeleving te herkennen”.
 Inderdaad staat de Drank- en Horecawet het toe dat bij bepaalde opleidin-
gen binnen lessituaties wordt geproefd, ook door minderjarigen. Mits het gaat 
om niet-bedrijfsmatige verstrekking in niet voor publiek geopende ruimten.
 Dat de school zegt niets te begrijpen van de ophef, vinden wij een tactloze 
opmerking. Want de verstrekking van alcohol staat haaks op de opvoeding 
die de leerling thuis krijgt. De school had op zijn minst begrip voor de situatie 
moeten tonen. Domweg zeggen dat het mag van de wet getuigt van een totaal 
gebrek aan empathie met de ouders. De wet vertoont een onvolkomenheid, 
en zou ons inziens gewijzigd moeten worden. Bijvoorbeeld door toestemming 
van de ouders verplicht te stellen.
 Bovengenoemd voorval doet bij ons verder nog enkele vragen rijzen. Had 
het niet op de weg van de school gelegen om zich van tevoren te vergewissen 
van de leeftijden van de leerlingen, en met de ouders van de minderjarige 
leerlingen in gesprek te gaan ? Is het niet mogelijk om de wijnproeverij in een 
volgend leerjaar te organiseren, als de leerlingen een jaar ouder zijn ? Of aan 
het eind van het schooljaar in plaats van direct aan het begin ? 
 Tot slot : wat doet de school met leerlingen die om medische of religieuze 
redenen geen alcohol mogen gebruiken ?   

 De nieuwe etiketteringsregels zoals 
die in ons land gelden voor voedings-
middelen, zijn een uitvloeisel van 
Europese richtlijnen.  De eerste Euro-
pese richtlijnen voor de etikettering 
van voedingsmiddelen waren geba-
seerd op het recht van consumenten 
om geïnformeerd te worden over de 
samenstelling van wat zij eten en 
drinken. Zij waren bedoeld voor alle 
voedingsmiddelen. De alcoholbranche 
bleek het echter oneens te zijn met de 
verplichting om uitgebreid melding te 
maken van de bestanddelen in zijn pro-
ducten. Door middel van een stevige 
lobby bij de Europese Commissie en 
het Europarlement, wist de branche in 
2011 voor zijn producten vrijstelling te 
krijgen van de bestanddelendeclaratie.
 In 2014 was de declaratie aan her-
ziening toe. Deels wegens nieuwe 
ontwikkelingen en deels wegens 
gebleken onvolkomenheden. Na het 
zomerreces begonnen de discussies. 
De alcohollobby wenste verlenging 
van de vrijstelling voor zijn produc-
ten. Volksgezondheids-deskundigen 
betoogden juist dat aan die vrijstelling 
een einde gemaakt diende te worden. 
De Britse Europarlementariër Glenis 
Willmott tekende als parlementslid 

Alcohol  kreeg  weer  een  uitzonderingspositie

INFORMATIEVE  ETIKETTERING  
VOEDINGSMIDDELEN
 Sinds 13 december 2014 moeten de etiketten op voedingsmiddelen de 
consument duidelijke, volledige en beter leesbare informatie verschaffen 
over het betreffende consumptieartikel. Alcoholhoudende dranken zijn 
echter van die verplichting vrijgesteld.

protest aan tegen de verlenging. En 
de Royal Society for Public Health 
(RSPH), onder leiding van voorzitster 
Shirley Cramer, organiseerde een 
enquête over de kwestie. Op grond van 
de uitkomst daarvan begon Cramer 
een campagne tegen de vrijstelling. 
 In een interview voor de BBC noemde 
Cramer het onaanvaardbaar dat het 
publiek straks uitgebreid geïnformeerd 
zou worden over calorieën, vitaminen 
en mineralen in vruchtensappen, fris-
dranken en mineraalwaters, maar niet 
over die in alcoholhoudende dranken. 
De consument kan daardoor verkeerde 
keuzes maken. Zij deed een beroep 
op het Europarlement om een einde 
te maken aan de uitzonderingspositie 
van alcoholhoudende dranken.
 Hierbij valt nog een kritische kantte-
kening te maken. In het verre verleden 
was in ons land de verkoop van alco-
holhoudende dranken voorbehouden 
aan de slijter. Toen de supermarkten 
ontdekten dat er aan alcohol veel 
te verdienen viel, bepleitten zij dat 
zwak-alcoholhoudende dranken tot 
de levensmiddelen gerekend moesten 
worden. Nu er voor levensmiddelen 
uitgebreide etiketteringsvoorschriften 
zijn uitgevaardigd, willen zij ineens dat 

drank anders behandeld moet worden 
dan levensmiddelen. Een merkwaar-
dige inconsequentie ! 
 
 Inmiddels heeft de Europese 
Commissie beslist dat de uitzonde-
ringspositie voor alcoholhoudende 
dranken voorlopig gehandhaafd blijft. 
Die vrijstelling is wel enigszins beperkt. 
Hij geldt alleen voor dranken met 
meer dan 1,2 procent alcohol. Alco-
holvrij bier en alcoholarm bier hebben 
dus geen vrijstelling. Dat maakt de 
uitzonderingspositie voor drank nog 
merkwaardiger. Alcoholarm bier heeft 
geen uitzonderingspositie, maar het 
Zweedse licht bier (2 tot 2,5 procent 
alcohol) wèl. 
 Er is nog één ontsnappingsroute 
open. De Europese richtlijnen zijn 
minimumeisen waar de lidstaten aan 
moeten voldoen. Afzonderlijke landen 
mogen verder gaan indien dat in het 
belang van de volksgezondheid is. 
Shirley Cramer heeft al aangegeven 
dat bij aanvaarding van de uitzon-
deringspositie voor drank, de RSPH 
voorstelt dat Groot-Brittannië voor het 
eigen grondgebied die uitzonderings-
positie afwijst. De RSPH is van mening 
dat tenminste vermelding van het 
aantal calorieën verplicht gesteld moet 
worden.
 Wat geldt voor Groot-Brittannië, kan 
ook voor Nederland gelden. Vermel-
ding van het aantal calorieën is nuttig 
bij het tegengaan van overgewicht.

Dingeman Korf 

 Voorafgaand aan de afgelopen 
feestdagen, is er in Nederland weer 
veel wijn verkocht. Blijkbaar hebben de 
vele advertenties voor wijn en redacti-
onele artikelen over wijn, die ieder jaar 
omstreeks deze tijd over ons worden 
uitgestort, bij de gemiddelde Nederlan-
der duidelijk effect. De opvatting dat 
een feestelijk etentje niet zonder wijn 
kan, is gemeengoed geworden.
 Opvallend daarbij is dat er steeds 
meer wijn via internet wordt besteld. 
Volgens W. Jongen van thuiswinkel.org 
is van 2012 op 2014 de verkoop via 
internet ruim verdubbeld. PostNL 
meldde dat men alleen al op 15 decem-
ber meer dan 40.000 wijnpakketten te 
verwerken kreeg. Sinds juni heeft de 
post nieuwe verpakkingen voor breek-
bare zaken. Daarin verpakt kun je 
wijnflessen van de trap gooien zonder 
dat de flessen breken. Dat moet bij 
het publiek de angst wegnemen om 
flessen per post te bestellen. 
 Hoeveel van die pakketten bij min-
derjarigen terecht komen vermeldt de 
historie niet !
  

WIJN  STEEDS  VAKER  VIA  
INTERNET  GEKOCHT
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 De verplichting een alcoholslot aan 
te (laten) brengen, is een door het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-
wijzen automatisch opgelegde straf op 
grond van het gemeten alcoholpromil-
lage. Het slot is een startonderbreker 
die geactiveerd wordt door de meting 
van alcohol in de adem van de bestuur-
der. Het slot blijft minimaal twee jaar 
gehandhaafd. Wie weigert, of tussen-
tijds afhaakt, is zijn rijbewijs vijf jaar 
kwijt.
 Het Openbaar Ministerie (OM) kan 
redenen hebben om uitsluitend opleg-
gen van een alcoholslot, in bepaalde 
gevallen een te geringe straf te vinden 
voor de drankrijder. Het OM vordert 
dan tot nu toe strafvervolging tegen de 
betreffende alcomobilist. Die moet dan 
voor de rechter verschijnen en kan een 
boete of zelfs gevangenisstraf opge-
legd krijgen.
 Hetzelfde misdrijf tweemaal bestraf-
fen met verschillende sancties door 
verschillende overheidsinstanties, lijkt 
strijdig te zijn met het aloude principe 
dat iemand niet tweemaal veroordeeld 
mag worden voor hetzelfde misdrijf. Bij 
een tweede veroordeling (bijv. in hoger 
beroep) moet de eerste veroordeling 
komen te vervallen.
 Het Openbaar Ministerie heeft de 
Hoge Raad gevraagd om zich hierover 

Alcoholslot  is zegen  voor de verkeersveiligheid

OPSCHORTING  BERECHTING  
DRANKRIJDERS
 Begin december verscheen in de kranten het bericht dat het Openbaar 
Ministerie voorlopig geen strafzaken zou behandelen tegen drankrijders 
die in aanmerking komen voor een verplicht alcoholslot. Het alcoholslot 
wordt als bestuurlijke maatregel opgelegd aan alle automobilisten die 
betrapt worden met een bloedalcoholgehalte tussen 1,3 en 1,8 promille.

uit te spreken. Is het opleggen van 
een alcoholslot naast een strafrechte-
lijke sanctie, mogelijk in strijd met het 
Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens ? De uitspraak van de Hoge 
Raad wordt in maart of april verwacht. 
 Tot die tijd verzoeken de officieren 
van justitie de rechters om strafzaken 
tegen automobilisten die zowel voor 
strafvervolging als voor een alcoholslot 
in aanmerking komen, niet inhoudelijk 
in behandeling te nemen, in afwachting 
van de uitspraak van de Hoge Raad. 
 Jaarlijks moeten enkele duizenden 
drankrijders het alcoholslot in hun auto 
laten inbouwen. Dat kost hun meer 
dan tweeduizend euro. Plus nog eens 
de kosten van de verplichte heropvoe-
dingscursus (de EMA). 
 Een promillage van 1,3 bereikt 
iemand niet ”per ongeluk”, niet door 
één of twee glaasjes van welke drank 
dan ook. Afhankelijk van lichaamsge-
wicht en drinktempo zijn daarvoor zes 
tot acht glazen drank nodig. Iemand 
die zoveel drinkt voordat hij achter 
het stuur kruipt, geeft er blijk van lak 
te hebben aan de veiligheid van zijn 
mede-weggebruikers. Zo iemand moet 
uit het verkeer geweerd worden. Het 
alcoholslot is daarvoor een prima 
middel.

Dingeman Korf

  Leider van de protestactie was 
pomphouder Ewout Klok uit Hooge-
veen. Herfst 2011 plaatste hij, gevolgd 
door een aantal collega’s, demon-
stratief blikjes bier in zijn winkeltje. 
De demonstranten werden prompt 
geverbaliseerd. Zij gingen daartegen 
in beroep. Dat werd het begin van een 
langdurige juridische procedure.
 De rechtbank verwierp de argu-
menten van de demonstranten, en 
handhaafde de processen-verbaal. 
Ook daartegen gingen de demon-
stranten in beroep, nu dus bij het 
gerechtshof. Ook daar kregen zij onge-
lijk (wij berichtten daarover in dit blad 
september 2013). Opnieuw gingen zij 
in hoger beroep, nu bij het hoogste 
rechtsorgaan van ons land, de Raad 
van State.
 Afgelopen september deed de Raad 
van State uitspraak, de demonstranten 
kregen definitief ongelijk. Het is terecht 
dat de wet onderscheid maakt tussen 
wegrestaurants enerzijds en benzi-
nestations anderzijds, respectievelijk 

tussen verstrekking per glas voor con-
sumptie ter plaatse en verstrekking in 
gesloten verpakking. 
 Aan het argument van de pomp-
houders dat in België en Duitsland in 
tankstations wel bier verkocht mag 
worden, werd geen gewicht toege-
kend. In de Skandinavische landen en 
in de VS geldt eenzelfde verbod als in 
Nederland. Het Nederlandse verbod is 
dus niet zo uitzonderlijk als de pomp-
houders suggereren.
 Beta, de belangenbehartiger van de 
pomphouders, is van plan nu naar het 
Europese Hof van Justitie te stappen 
om het verkoopverbod ingetrokken te 
krijgen.

DEFINITIEF  GEEN  DRANK  BIJ  BENZINEPOMP
 Sinds 2001 mogen er geen (zwak-)alcoholhoudende  dranken verkocht 
worden bij tankstations. Herfst 2011 begon een aantal exploitanten van 
tankstations een protestactie daartegen. Onlangs velde ons hoogste 
rechtsorgaan het definitieve vonnis, het protest werd afgewezen.

 In 2014 is in ons land de omzet 
van de horecasector als geheel met 
een onverwachte 3 procent toege-
nomen. De toename was volgens 
deskundigen vooral te danken aan 
eenmalige, bijzondere omstandig-
heden. Voor 2015 verwachten zij een 
stabilisatie op het huidige niveau.

 De belangrijkste van die goede 
omstandigheden was het weer. Vrijwel 
alle maanden was het warmer dan in 
2013. Augustus was daarop een opval-
lende uitzondering. Het jaar als geheel 
telde daardoor meer ”terrasdagen”.  
Café’s en restaurants profiteerden 
daarvan. De aantrekkende economie 
in de wereld, leverde ons land een 
grotere stroom buitenlandse toeris-
ten, waar vooral de hotelsector van 
profiteerde. En tenslotte, de wereld-
kampioenschappen voetbal deden 
vooral de omzet in café’s toenemen. 
 Binnen de horecasector gaat een 
steeds groter deel van de omzet 
naar hotels, restaurants en cafeta-
ria’s. De traditionele café’s verliezen 
gaandeweg terrein. Op hun terrein 
is de concurrentie hevig en zijn er tal 
van alternatieven. De laatste jaren 
zijn vooral de speciale koffiebars in 
opkomst. Daarvoor was er de opkomst 
van de speciale tearooms met een 
steeds uitgebreider assortiment. En 
nog eerder trokken de cafetaria’s al 
een deel van het publiek naar zich toe.
 Naast de uitbreiding van de horeca 
sector met speciaalzaken voor een wat 
smaller assortiment (bijv. Starbuck’s 
voor koffie), zien wij ook steeds meer 
horeca-activiteit buiten de horeca 
sector.  Die branchevreemde concur- 
renten trekken klanten weg bij de 
horecasector. Tijdens het boodschap-
pen doen even een kopje koffie bij 
de (banket)bakker of bij de Hema, 
ja zelfs in sommige boekhandels, is 
tegenwoordig een doodnormale zaak. 
Lunchen bij V&D of de Hema hetzelfde. 
De hotelsector ondervindt toenemende 
concurrentie van bed & breakfast aan-
bieding door particulieren.

Restaurants meer  succes  
dan  café’s.
OMZET  HORECA  IN  
2014  DRIE  PROCENT  
GESTEGEN
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 De promovenda testte 2.230 jonge-
ren toen zij 11 en 19 jaar oud waren. 
Zij verdeelde hen in zes groepen, van 
niet drinkers tot zware drinkers. Zware 
drinkers werden gedefinieerd als drin-
kers van tenminste eenmaal per week 
6 glazen bij één gelegenheid.
 Boelema zag met haar testjes geen 
verschil in het cognitief functioneren 
tussen de verschillende groepen drin-
kers of tussen drinkers en niet drinkers, 
op de terreinen van geheugen, zelfbe-
heersing en concentratievermogen. 
Wel vond zij een relatie tussen alcohol 
en probleemgedrag. Het ontbreken van 
een verschil in cognitief functioneren 
leek nogal sensationeel. Journalisten 
pakten het ook als zodanig op. De 
Volkskrant kopte ”Paar biertjes niet per 
se slecht voor het puberbrein”.
 Dat was nogal in strijd met de uit-
komsten van eerdere onderzoeken. 
Diverse deskundigen haastten zich 
om te wijzen op tekortkomingen in het 
onderzoek van mevrouw Boelema. De 
Hersenstichting reageerde onmiddel-
lijk, en wees er op dat met f-MRI na 
binge-drinken subtiele verstoringen 
meetbaar zijn in hersenstructuur en 
hersenfunctie. Vooralsnog blijft de Her-
senstichting van mening dat chronisch 
binge-drinken de neurocognitieve ont- 
wikkeling van pubers negatief beïn-
vloedt. Hersenstichting en Trimbos 
Instituut vragen om verder onderzoek.
 Ook kinderarts Van der Lely mengde 
zich in de discussie. Ook hij wees de 
conclusies van de Volkskrant af. ”Met 
behulp van hersenscans is aange-
toond dat er dosisafhankelijke (korte 
termijn) schade is na het drinken van 
alcohol. Bij comazuipen is er lange ter-
mijnschade”.
 Professor Wiers, hoogleraar ont-
wikkelings-psychopathologie aan de 

Sensationele  krantenkoppen  over  effect  alcohol  op  hersenen

CONCLUSIES  UIT  ONDER-
ZOEK  STERK  OPGEBLAZEN
 Begin december was er veel publiciteit over het promotieonderzoek van 
mevrouw Boelema. Die had bij haar onderzoek geen negatieve invloed van 
alcohol op puberhersenen gevonden. Hadden eerdere onderzoekers zo 
massaal onjuiste conclusies getrokken ?

universiteit van Amsterdam, relativeert 
het onderzoek van Boelema door te 
wijzen op de aard van de gebruikte 
testen : ”Er zijn aanwijzingen dat de 
door Boelema gebruikte testjes niet 
erg gevoelig waren. Zij geven evenmin 
ondersteuning voor de omgekeerde 
relatie (die wel bewezen is)”. 
 Kortom, de gebruikte meetmethode 
is niet gevoelig genoeg, er valt niets 
mee te bewijzen.

 De door Boelema gebruikte definitie 
van zware drinkers is ons inziens nog 
ver verwijderd van comazuipen. Zes 
glazen op één avond geeft afhanke-
lijk van lichaamsgewicht en snelheid 
van drinken een bloedalcoholgehalte 
van ongeveer 1,5 promille. Daar raakt 
iemand nog niet van in coma. 
 Uitvoering van de metingen op de 
leeftijden van 11 en 19 jaar, zegt niets 
over het verloop van het drinkgedrag in 
de tussenliggende periode. Iemand die 
op zijn twaalfde begint met fors zuipen, 
zal er op zijn negentiende heel anders 
aan toe zijn dan iemand die pas op zijn 
achttiende er mee begonnen is.
 Verder valt nog op te merken dat 
er slechts naar drie hersenfuncties is 
gekeken. Het is echter bekend dat de 
ene hersenfunctie veel gevoeliger is 
voor verstoring door alcohol dan de 
andere. Er zou op meer verschillende 
gebieden gemeten moeten worden. 
Ook is uitsluitend indirect gemeten, 
namelijk door middel van het presteren 
op een aantal laboratoriumtaken. Dat 
zou aangevuld moeten worden met 
metingen van hersenscans en even-
tuele andere instrumentele metingen. 
En tenslotte : een tijdsverloop van acht 
jaar is wat kort om harde conclusies op 
te baseren. 

Dingeman Korf

 Meer dan een kwart van het kortdu-
rend ziekteverzuim in ons land heeft 
te maken met alcohol. De top van het 
kortdurend ziekteverzuim ligt op de 
maandag. Heel vaak een gevolg van 
zwaar drinken in het weekeinde. Op 
de tweede plaats van de oorzaken 
van ziekteverzuim op maandag staan 
sportblessures. 
 Ook bij bedrijfsongevallen speelt 
alcohol een belangrijke rol. Bij zo’n 
14 procent van alle bedrijfsongeval-
len is aantoonbaar alcohol in het spel. 
Daarnaast zijn er nog bedrijfsongeval-
len waarbij alcohol indirect betrokken 
is, maar waarbij onvoldoende con-
centratie, vermoeidheid, hoofdpijn en 
dergelijke als oorzaak wordt gezien.

 Tenslotte zijn er nog de kosten van 
langduriger ziekteverzuim, voor de 
behandeling van alcoholongevallen en 
alcoholverslaving of voor de behande-
ling van ziekten waaraan alcohol mede 
schuldig is.
 Alles bij elkaar kosten de heel en 
half verslaafde werknemers de Neder-
landse werkgevers jaarlijks circa 
1,9 miljard euro aan direct toereken-
bare kosten.
 Naar schatting 10 procent van de 
Nederlandse werknemers heeft moeite 
met alcohol. Voor een deel doordat 
men zich een leefpatroon heeft aan-
gemeten waarbij zwaar drinken in 
het weekeinde een vaste gewoonte 
is. Voor een ander deel doordat men 

alcohol meent nodig te hebben om zich 
goed te voelen. Door de onwrikbaar-
heid van hun leefpatronen, kan men 
die werknemers als half-verslaafden 
beschouwen.
 Bedrijfsartsen zouden beter moeten 
doorvragen naar gebruik van alcohol 
of andere middelen wanneer werk-
nemers met klachten bij hen komen. 
Vroegtijdige opsporing van begin-
nende alcoholproblemen kan veel leed 
voorkomen.

ALCOHOL  KOST  WERKGEVERS  MILJARDEN

 De Vlaamse minister van Mobi-
liteit, mevr. H. Crevits, wil de 
promillagegrens voor alcohol in het 
verkeer verlagen naar 0,2 promille. 
Dat is de opvallendste maatregel in 
het ontwerp voor het Mobiliteitsplan 
Vlaanderen dat de minister heeft 
opgesteld.  

 Crevits zal op federaal niveau 
moeten gaan onderhandelen over 
haar voornemen. Want er moet in 
België één promillagegrens zijn. Het 
zou een onwerkbare situatie opleve-
ren wanneer Vlaanderen een andere 
grens zou hanteren dan Wallonië. 
 De landelijk staatssecretaris voor 
Mobiliteit M. Wathelet heeft al via 
zijn woordvoerster laten weten dat hij  
geen brood ziet in een lagere promil- 
lagegrens voor alcohol bij automo-
bilisten. Hij wil eerst de resultaten 
afwachten van recent getroffen maat-
regelen, en neemt daarop alvast een 
voorschot : ”De recente verhoging van 
de boetes voor dronken rijden en meer 
sensibilisering zullen meer uithalen”. 
Een aanvechtbare stelling, in andere 
landen is gebleken dat verhoging van 
boetes weinig uithaalt.
 Woordvoerster C. Buyck van het 
Vlaamse ministerie, zegt namens haar 
minister dat alcohol een rol speelt bij 
één op de drie ongevallen. ”Bovendien 
houden teveel chauffeurs zich niet aan 
de promillagegrens die nu geldt. We 
moeten werken aan verbetering van 
de naleving, maar dat staat los van 
verlaging van het maximum. Vanaf 
0,2 promille neemt de ongevalskans 
toe. Verkeersexperts adviseren ons 
daarom de promillagegrens te verla-
gen”. 

IN  BELGIË  VERLAGING  
PROMILLAGEGRENS  IN  
DISCUSSIE



6

En dit...
. . . . was een bijzonder hardleerse 
vrachtautochauffeur. Hij werd door de 
politie van de weg gehaald bij Hooge-
veen.
 De man, een Macedoniër van 52-jaar 
oud, reed slingerend over de A-37. De 
politie hield de vrachtwagen aan. De 
chauffeur had zwaar gedronken, zijn 
bloedalcoholgehalte bedroeg maar 
liefst 2,5 promille. 
 Toen de politie zijn rijbewijs wilde 
invorderen, bleek dat de Duitse politie 
dat een dag eerder al had gedaan. 
Toen werd hij met een promillage van 
2,2 van de weg gehaald. Hij kan zijn 
beroep dus wel vaarwel zeggen : twee-
maal een psychiatrisch onderzoek, in 
Nederland een verplichte EMA-cursus 
voordat hij hier weer mag rijden, en 
opnieuw rijexamen doen.
 De eigenaar moet zijn vracht-
wagen zelf komen ophalen in 
Hoogeveen  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een 41-jarigeTielenaar die 
door drank heel onverstandig deed. 

 De man werd omstreeks 01.00 uur in 
Sliedrecht gecontroleerd. Daarbij bleek 
zijn ademlucht 870 microgram alcohol 
per liter te bevatten. Bijna viermaal de 
limiet. Zijn rijbewijs werd dus ingevor-
derd en opgestuurd naar de officier 
van Justitie.
 Kort na 03.00 uur troffen andere 
agenten de man in Tiel opnieuw achter 
het stuur van zijn auto aan. Nu blies 
hij 675 microgram. Wederom een pro-
ces-verbaal wegens dronken rijden, 
maar nu ook één wegens rijden zonder 
rijbewijs.
 Alsof het allemaal nog niet genoeg 
was, kroop de man opnieuw achter het 
stuur en werd prompt weer aangehou-
den. Nu met 575 microgram alcohol 
in zijn adem. Ditmaal nam de politie 
zijn auto in beslag en schreef opnieuw 
twee processen-verbaal uit.
 Het werd een duur avondje uit. Een 
taxi was goedkoper geweest .  .  .  .

*  *  *
. . . . was letterlijk een zware taak voor 
de Rotterdamse politie. Zij hadden een 
zwaarlijvige man gearresteerd die op 
straat lag omdat hij te dronken was om 
op zijn benen te staan.
 Het kostte de agenten veel moeite 
om de man in het arrestantenbusje te 
hijsen. En bij het bureau rees de vraag 
hoe krijgen we hem de cel in. Wel, op 

wieltjes. 
 De agenten haalden een plateau op 
wielen van de bevoorrading, hesen 
de dronkaard er vanuit het busje op, 
en rolden hem liggend op het plateau 
het bureau in. Tot verbazing van de 
omstanders .  .  .  . 

*  *  *
. . . . was een geval van alcoholische 
agressie.
 De dader was een 23-jarige man uit 
Hoogeveen. Na een avondje stappen 
had hij duidelijk teveel alcohol in zijn 
bloed. Toen hij die nacht door de 
Hoofdstraat liep, greep hij plotse-
ling een jonge vrouw vast en maakte 
stekende bewegingen met een mes. 
Gelukkig bleef het bij gaten in haar jas. 
Even later probeerde hij een 23-jarige 
man te steken, maar die kon op tijd 
wegspringen.
 Voor de rechtbank in Assen ver-
klaarde de man dat hij zich niet meer 
zo goed kon herinneren wat er gebeurd 
was, omdat hij teveel had gedronken. 
Hij ontkende dat hij een mes bij zich 
had gehad. De beschadigingen in de 
jas van de vrouw vertelden een ander 
verhaal.
 Van een eerder delict had de man 
nog een voorwaardelijke celstraf van 
twee maanden tegoed. Een gevaarlijk 
individu dus .  .  .  .

 Tientallen jaren was disulfiram het 
enige middel waarmee ontgifte alco-
holisten zich terugval in hun verslaving 
van het lijf konden proberen te houden. 
Zolang zij het middel bleven innemen 
veroorzaakte consumptie van alcohol 
hoogst onaangename effecten. Maar 
hun alcoholzucht werd er niet door 
genezen. Het middel verergerde alleen 
maar de vergiftigingsverschijnselen na 
alcoholgebruik. 
 Disulfiram verhindert de volledige 
afbraak van alcohol in de lever. De 
afbraak blijft steken bij het tussenpro-
duct aceetaldehyde. Dat tussenproduct 
veroorzaakt de vergiftigingsverschijn-
selen. Disulfiram wordt verkocht onder 
de handelsnamen Antabus en Refusal.
 Omstreeks het jaar 2000 begonnen 
er  nieuwe middelen op de markt te 
komen. Ontdekt werd dat het ont-
wenningsmiddel naltrexon (Nalorex) 
waarmee heroïneverslaafden behan-
deld worden, ook effect heeft op 
alcoholisten. Dat middel werkt niet op 
de lever zoals disulfiram, maar op de 
hersenen. 
 Vanaf de ontdekking van het effect 
van naltrexon op alcoholverslaving, 
ging het onderzoek naar nieuwe mid-
delen een andere kant op. Niet langer 
was de lever centraal in het onderzoek, 
maar de hersenen. Er werden middelen 
ontwikkeld die de zucht naar alcohol 

”GENEESMIDDELEN”  TEGEN  ALCO-
HOLISME  :  EEN  VERGELIJKING  

 De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe ”geneesmiddelen” tegen alco-
holverslaving op de markt gekomen. Meestal worden zij toegepast ter 
ondersteuning van psychotherapie. Een vergelijkend onderzoek heeft dui-
delijk gemaakt dat het ideale middel nog niet gevonden is.  

onderdrukten, die bepaalde recepto-
ren in de hersenen blokkeerden, en die 
de hormonen beïnvloedden. En soms 
bleken oude geneesmiddelen voor 
heel andere ziekten, ook bruikbaar 
als hulpmiddel bij de behandeling van 
alcoholverslaafden.

 Er zijn nu zoveel verschillende 
middelen voor alcoholverslaafden 
op de markt, dat een kritisch verge-
lijkend onderzoek nodig werd. Dat is 
recentelijk in de V.S. verricht door de 
Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ). Het onderzoeksteam 
vergeleek de 25 belangrijkste ”genees-
middelen” die in gebruik zijn bij de 
behandeling van alcoholisten. Slechts 
een beperkt deel van die middelen is 
erkend voor de behandeling van alco-
holverslaving. De overige zijn middelen 
die erkend zijn voor de behandeling van 
andere ziekten (bijvoorbeeld anti-de-
pressiva, spierverslappers, enz.), of 
extracten van planten.
 De vijf meest gebruikte middelen 
tegen alcoholverslaving zijn disulfiram 
(Antabus), acamprosaat (Campral), 
naltrexon (Nalorex), nalmefeen (Selin-
cro) en baclofeen (Myospan). Het 
laatste product is niet erkend voor 
deze toepassing. Al deze middelen 
worden gewoonlijk in eerste instan-
tie gebruikt ter ondersteuning van 

psychotherapie (gedragstherapie, moti- 
vatie-versterkingstherapie, enz.).  Als 
de psychotherapie voltooid is, krijgt de 
patiënt het middel mee naar huis om 
het nog lang te blijven slikken. 
 De onderzoekers constateerden 
dat Campral en Nalorex de effec-
tiefste middelen waren, zowel met 
betrekking tot de vermindering van de 
gedronken hoeveelheid (toepassing 
bij niet-verslaafde zware drinkers), als 
met betrekking tot het voorkómen van 
terugval bij droogstaande alcoholisten. 
Nalorex vertoont wat meer bijwerkin-
gen dan Campral.
   Selincro is al lang in de diergenees-
kunde in gebruik voor het beëindigen 
van een narcose. Het wordt nog maar 
kort gebruikt ter ondersteuning van de 
psychotherapie bij alcoholisten. De 
resultaten daarvan zijn tot nu toe goed. 
Maar door het nog geringe aantal 
behandelde patiënten, is het bewijs 
voor de effectiviteit minder sterk dan bij 
Campral en Nalorex. 
 Omdat de onderzoekers van het 
AHRQ bijzonder hoge eisen stelden 
aan de kwaliteit van het wetenschap-
pelijk bewijs, konden zij noch voor 
Antabus, noch voor Myospan (oor-
spronkelijk tegen spierkrampen) een 
onomstotelijk bewijs voor de effec-
tiviteit leveren. Die middelen staan 
vooralsnog als tweede keus te boek.
 Het allernieuwste middel voor de 
behandeling van alcoholverslaafden 
is gabapentin. Het is nog zo nieuw dat 
het geheel ontbreekt in de lijst van de 
25 producten waar de wetenschap-
pers van het AHRQ onderzoek naar 
deden. Overigens is ook dat een oud 
geneesmiddel, tegen zenuwpijnen en 
epileptische aanvallen. 

Dingeman Korf
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Nieuws
Stichting ANGOB

VERSCHIJNING  G O  
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 12 maart gepland als 
verschijningsdatum. Kopij voor dat 
nummer graag uiterlijk 24 februari bij 
de redacteur. 

 De Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 
wordt gehouden  zaterdag 10 januari 
op het Spoek. Vanaf 13.30 u staat 
de poort open voor alle belangstel- 
lenden : begunstigers van Stich-
ting ANGOB, vaste gasten van de 
camping, abonnees op ons blad zowel 
als andere belangstellenden. Adres : 
Spoekweg 55, Beekbergen. 
 Evenals vorig jaar is er geen 
speciaal programma gepland. Hoofd-
activiteit van de middag is wederzijdse 
uitwisseling van nieuwjaarswensen. 
De beheerder van de camping en de 
voorzitter van Stichting ANGOB zullen 
elk kort iets zeggen over het voorbije 
jaar en over de vooruitzichten van het 
nieuwe jaar.
 Indien zich voorafgaand aan 
10 januari sneeuw of ijzel heeft voor-
gedaan, kan men de beheerder bellen 
over de bereikbaarheid van het Spoek, 
tel. 06 - 10 - 93 67 89.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
STICHTING  ANGOB  2015 

 Op 20 november vond in Den Haag 
de uitreiking plaats van de SAB-prijs 
2014. Een prijs die deze keer werd 
toegekend voor de uitvoering van een 
bewustwordings-project met betrek-
king tot alcohol, gericht op ouderen. 
 De uitreiking vond plaats tijdens 
de projectleidersbijeenkomst van de 
programma’s Gezonde Slagkracht 
en Gezonde Voeding van Zon-Mw. 
Winnaar was het project ”Ouderen en 
alcohol, mij ’n zorg ?” van Netwerk Nij-
megen op één lijn. Kenmerkend voor 
het project is de wijkgerichte aanpak, 
waarbij een multidisciplinair team 
ouderenadviseurs, verzorgenden en 
paramedici een training krijgt in het 
signaleren en motiveren van ouderen 
om vroegtijdig hulp te zoeken voor 
alcoholproblemen. Door de teamsge-
wijze aanpak worden signalen eerder 

opgevangen en beter geïnterpreteerd.
 Bij de voorafgegane projectleiders-
bijeenkomst was reeds geconstateerd 
dat alcoholproblemen onder ouderen 
steeds meer voorkomen. Het publiek 
denkt bij alcoholproblemen vooral 
aan comazuipende jongeren. Maar bij 
de verslavingszorg groeit vooral het 
aantal patiënten in de groep 55-plus-
sers. Veel vrije tijd en een goedgevulde 
beurs lijken het risico te vergroten.
 Eén en ander werd nog eens 
onderstreept door de middaglezing, 
gehouden door Richard Oude Voshaar, 
hoogleraar ouderenpsychiatrie aan de 
universiteit van Groningen. Hij consta-
teerde dat alcohol een veel te positief 
imago heeft. Zeker bij de generatie 
van vlak na de oorlog, die deze jaren 
met pensioen gaat of gegaan is. Deze 
”nieuwe” ouderen doen dat genieten 
veel te vaak met een glaasje. Maar bij 
het ouder worden, wordt het negatieve 
effect van alcohol sterker.
 De top van het alcoholgebruik ligt 
tegenwoordig bij de leeftijdsgroep van 
50-55 jaar. De gevolgen zien wij 5 tot 
15 jaar later. De top van de alcohol-
sterfte valt in de leeftijdsklasse van 
60-64 jaar. Pas na het 69-ste levens-
jaar hernemen andere ziekten hun rol 

SAB-PRIJS 2014 UITGEREIKT AAN NETWERK NIJMEGEN

als belangrijke oorzaken van sterfte.
 Verontrustend noemde professor 
Oude Voshaar de redenen die ouderen 
geven voor hun alcoholgebruik. Naar-
mate de leeftijd toeneemt, gaat het 
steeds vaker om het verzachten van 
gevoelens van eenzaamheid, zin-
loosheid en depressie. Zelfmedicatie 
met behulp van drank. De gevaarlijk-
ste redenen om te drinken, want de 
drank lost hun problemen niet op maar 
camoufleert ze tijdelijk.

SAB-prijs 2015
 Stichting SAB is een onafhankelijke 
stichting die tot doel heeft het onder-
steunen van kleinschalige particuliere 
projecten gericht op het verminderen 
van alcoholproblemen in de samen-
leving. Daartoe looft zij onder meer 
jaarlijks een prijs uit. Ook in 2015 zal 
dit weer gebeuren, en wel voor een 
origineel en vernieuwend bewustwor-
dingsproject met betrekking tot alcohol 
in de sportwereld. 

 De vereniging van Nederlandse 
wijnhandelaren wil dat de wijnac-
cijns wordt vereenvoudigd. Zo 
moet het verschil tussen stille en 
mousserende wijn verdwijnen. Een 
voorstel van die strekking werd op 
13 november door de Tweede Kamer 
verworpen.  

 De wijnhandelaren zijn van mening 
dat het verschil in accijns niet meer van 
deze tijd is. Het is een soort belasting 
op luxe artikelen, de oude weeldebe-
lasting. Volgens de vereniging zijn 
mousserende wijnen (champagne, 
prosecco, Schaumwein) tegenwoordig 
geen luxe product meer. 
 De accijnstarieven voor mousse-
rende wijn zijn volgens de vereniging 
in verloop van de laatste tien jaar met 
80 procent gestegen. Het tarief op een 
fles mousserende wijn van driekwart 

”BUBBELTAKS”  VOORLOPIG  GEHANDHAAFD.
liter bedraagt nu 1,91 euro, dat op 
een fles stille wijn 0,66 euro. Omdat 
er voor wijn drie tariefgroepen zijn en 
voor mousserende wijn slechts twee, 
is de vergelijking niet helemaal zuiver. 
Bij een alcoholgehalte beneden de 8,5 
procent, liggen de tarieven veel dichter 
bij elkaar. Namelijk ruim 35 euro per 
hectoliter stille wijn, en ruim 45 euro 
per hectoliter mousserende wijn.

 De vereniging is naar de Tweede 
Kamer gekomen, en heeft daar pam-
fletten met haar standpunt uitgereikt. 
Dat had succes, het kamerlid Norbert 
Klein diende een amendement op het 
belastingplan 2015 in, waarin gevraagd 
werd om de tarieven gelijk te trekken. 
Het amendement werd echter ver-
worpen, met alleen de SP, CU, SGP 
en PvdD vóór. In 2017 komt de zaak 
opnieuw aan de orde.

een alcoholvrije leef-

stijl halveert de kans 

op slokdarmkanker
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 Onderzoekers van de universiteit van 
Groningen (RUG) onder leiding van 
verkeerspsycholoog dr. D. de Waard, 
bepaalden het alcoholpromillage 
van fietsers in de binnensteden van 
Den Haag en Groningen. Van vijf uur 
’s avonds tot diep in de nacht vroegen 
ze aan op- of afstappende fietsers of 
ze even wilden blazen. Driekwart van 
hen werkte mee. Het onderzoek werd 
uitgevoerd op een donderdag- en een 
zaterdagavond.   
 Naarmate de avond vorderde nam 
het aantal fietsers dat gedronken had 
toe. De top werd bereikt tussen één 
en drie uur ’s nachts. Toen bleek maar 
liefst 89 procent van de fietsers alcohol 
in zijn of haar adem te hebben. Het 
wettelijk maximum van 0,5 promille 
werd overschreden door 68 procent 
van de fietsers. Twee van de drie 
waren dus volgens de wet niet meer 
in staat hun voertuig naar behoren te 
besturen. Zij riskeerden daarmee een 
boete van 140 euro.
 De fietsers kregen ook vragen over 
hun eventuele drugsgebruik voor-
gelegd. In Den Haag antwoordde 
4 procent van de nachtelijke fietsers 
dat zij stimulerende middelen hadden 
gebruikt, in Groningen 11 procent. Een 
verschil dat te maken kan hebben met 
het feit dat Groningen een studenten-
stad is en Den Haag niet. De meeste 
drugsgebruikers hadden ook alcohol 
geconsumeerd.
 Gedragswetenschapper D.Twisk van 
de SWOV, die ook bij het onderzoek 
betrokken was, ziet in het forse alco-
holgebruik van de nachtelijke fietsers 
de oorzaak van het feit dat fietsers in 
de vroege uurtjes vaker van hun fiets 
vallen of tegen een paaltje rijden. ”Tien 
procent van het aantal fietsongevallen 
gebeurt tussen middernacht en zons-
opgang, terwijl dan maar 2,4 procent 

Dronken  fietsen  beangstigend  gewoon

RISICO’S  DOOR  EN  VOOR  
DRONKEN  FIETSERS
 Negen van de tien nachtelijke fietsers in steden, verkeren onder de 
invloed van alcohol.  Twee van de drie hebben zelfs zoveel alcohol in hun 
bloed dat zij de wettelijke grens van 0,5 promille overschrijden. Raken zij bij 
een ongeval betrokken, dan lopen zij zeer vaak hoofdletsel op.  

van de fietskilometers wordt afgelegd”. 
In de uren na middernacht vinden 
veel meer ongevallen plaats dan in de 
uren vóór middernacht, terwijl het dan 
precies even donker is. 
 
 Ruim een maand na de publicatie 
van het onderzoek van de RUG, kwam 
Stichting Veiligheid met een rapport 
over de gevolgen van het feit dat er 
zoveel onder de invloed van alcohol 
wordt gefietst. 
 Jaarlijks komen zo’n 2700 fietsers 
tussen de 16 en 64 jaar na een alcohol- 
ongeval naar de spoedeisende hulp. 
Meest voorkomende letsel bij hen is 
hoofdletsel. Fietsongevallen waarbij 
alcohol in het spel is, veroorzaken in 
59 procent van de gevallen hoofd-
letsel. Fietsongevallen waarbij geen 
alcohol in het spel is, leiden in slechts 
22 procent van de gevallen tot hoofd-
letsel. 
 Dit zou erop kunnen wijzen dat 
alcohol de ernst van de ongevallen 
vergroot. Voor ongevallen met auto’s 
is dat enkele jaren geleden ook gecon-
stateerd. Daar lag de oorzaak vooral 
in het langzamer reageren na alco-
holgebruik, waardoor de klap harder 
aankwam. Bij fietsongevallen lijkt 
alcohol vooral te leiden tot ongelukki-
ger vallen. Bijvoorbeeld als gevolg van 
langzamer reageren of door aangetast 

evenwichtsgevoel.
 Het kan echter ook zo zijn dat nuch-
tere fietsers met een wond aan hun 
hoofd helemaal niet naar het zieken-
huis gaan, en zelf thuis de wond (laten) 
verzorgen. Dronken fietsers worden 
vaak naar het ziekenhuis gebracht 
door derden, en dan beslist het zie-
kenhuis of men zo iemand uit voorzorg 
behandelt en/of hem misschien liever 
een nachtje laat blijven om zijn roes uit 
te slapen. 

 Beide onderzoeken laten duidelijk 
zien dat iemand die na alcoholgebruik 
gaat fietsen, aanzienlijk meer kans 
op ernstige verwondingen loopt dan 
iemand die dat in nuchtere toestand 
doet. Veel alcoholongevallen zijn 
éénzijdige ongevallen. Daar is geen 
tegenpartij bij betrokken. Beide onder-
zoeken zwijgen in alle talen over de 
ongevalskans voor de nuchtere tegen-
ligger van de dronken fietsers. 

Dingeman Korf

 Recent onderzoek van het Trimbos 
Instituut en de Radboud Universiteit 
heeft laten zien dat beginnend alcohol-
gebruik al samengaat met beginnende 
depressieve gevoelens. Althans bij 
personen met een specifiek gen. Bij 
hen valt niet aan te geven wat er eerder 
was, depressieve gevoelens of fors 
alcoholgebruik. De vraag naar oorzaak 
en gevolg is hier niet van toepassing, 
want beide zijn een gevolg van een 
genetische basis.
 Onderzoekster M. Kleinjan verza-
melde twee jaar lang gegevens bij 
739 jongeren van 12-13 jaar. Elke vier 
maanden beantwoordden de kinderen 
vragen over alcoholgebruik  en over 
depressieve gevoelens. Het ging om 
gezonde jongeren van verschillende  
opleidingsniveau’s (VMBO, HAVO  of 
VWO).
 Daarnaast werd gekeken naar 
genen. Daarbij stond vooral het 

SAMENGAAN  ALCOHOL EN  DEPRESSIE  
DEELS  GENETISCH  BEPAALD
Zware drinkers hebben relatief vaak last van depressies, en onder mensen 
met depressies vinden we relatief veel zware drinkers. Wie was er eerst ? 
Een kip-en-ei vraag. En sinds kort weten we : een gen was er eerder. 

OPRM-1 gen in de belangstelling. Van 
dit gen bestaan twee vormen. Een veel 
voorkomende vorm en een zeldzame. 

 Bij jongeren met de veel voorko-
mende vorm, waren alcoholgebruik en 
depressieve gevoelens zeer nauw aan 
elkaar gerelateerd. Als zij meer gingen 
drinken, namen hun depressieve 
gevoelens toe. Als zij minder gingen 
drinken namen hun depressieve 
gevoelens af. Bij de jongeren met de 
weinig voorkomende vorm waren alco-
holgebruik en depressieve gevoelens 
niet gekoppeld.
 Er zijn dus jongeren die genetisch 
kwetsbaar zijn voor de combinatie 
van alcohol en depressie. Als zij op 
jeugdige leeftijd gaan drinken, is de 
kans zeer groot dat zij depressieve 
gevoelens gaan ontwikkelen. Bij hun 
leeftijdgenoten met de zeldzame vorm 
van OPRM-1 bestaat dat risico niet.                                                                                                            
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 De afgelopen eeuw is er geen periode geweest waarin 
onze kennis omtrent het functioneren van het menselijk 
lichaam zo sterk is toegenomen als de laatste vijftien jaar. 
Dat geldt ook op alcoholgebied. Kenden we in de vorige 
eeuw slechts één hulpmiddel (”geneesmiddel” mag je het 
eigenlijk niet noemen) voor het behandelen van alcohol-
verslaving, tegenwoordig zijn er al vijf erkende middelen 
en is toelating van een zesde in behandeling. 
 Ook op het gebied van de effecten van alcohol op ons 
lichaam is de kennis enorm toegenomen. Dat is mede 
veroorzaakt door de ontwikkeling van steeds verfijndere 
meet- en analysetechnieken. Door die verfijning van de 
technieken, kunnen wij effecten meten van steeds kleinere 
hoeveelheden alcohol. Dat heeft er bijvoorbeeld in gere-
sulteerd dat wij het gehalte aan alcohol in het bloed veel 
nauwkeuriger kunnen meten, maar ook dat wij de effecten 
van die kleine hoeveelheden op de werking van de her-
senen of op de stofwisseling veel nauwkeuriger kunnen 
bepalen.
 Statistisch onderzoek anno 1915 tenslotte, valt niet te 
vergelijken met dat anno 2015. De moderne analyses 
graven veel dieper en kunnen veel kleinere verschillen met 
grote nauwkeurigheid aantonen dan de oude werkwijzen. 
Daardoor weten wij tegenwoordig ook meer over de maat-
schappelijke effecten van alcohol.
 
 Het voorgaande leidt naar de vraag : heeft die toegeno-
men kennis ook gevolgen gehad voor de samenleving ? 
Voor een antwoord daarop moeten wij de samenleving 
sectorgewijs bekijken. Hebben burgers hun gedrag aange-
past, is de wet aangepast, hebben regering en parlement 
de structuur van de samenleving aangepast ?
 Nemen wij bijvoorbeeld het onderwerp alcohol en 
verkeer. Nauwkeuriger vaststellen van het alcoholgehalte 
in het bloed en nauwkeuriger meten van reactiesnelheid, 
breedte van het blikveld en nauwkeurigheid van de waar-
neming, hebben er toe geleid dat het maximaal toelaatbare 
alcoholpromillage in het verkeer van 1,0 promille via 
0,8  promille verlaagd is tot 0,5 promille nu. Aangetoond is 
inmiddels dat al vanaf 0,2 promille verslechtering van het 
rijgedrag optreedt. Van diverse zijden wordt er dan ook op 
aangedrongen de wet nogmaals aan te passen en 0,2 pro-
mille als wettelijk maximum te laten gelden.
 Een ander voorbeeld is het maximum dat de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) stelt voor aanvaardbaar 
alcoholgebruik. Van 6 glazen per dag voor mannen en 
4 glazen voor vrouwen werd dat via 4 glazen voor mannen 
en 3 voor vrouwen verlaagd tot nu 2 glazen voor mannen 
en 1 voor vrouwen, met daarnaast nog de bepaling dat 
elke week twee aaneensluitende alcoholvrije dagen moet 
omvatten.

  Inmiddels is echter wel duidelijk geworden dat de enorm 
toegenomen kennis omtrent alcohol, nog niet verwerkt is 
in onze gemiddelde leefstijl. Onze leefstijl hangt namelijk 
niet alleen af van de kennis die wij bezitten, maar ook van 
onze gevoeligheid voor reclamedruk, sociale druk (groeps-
druk) en culturele druk. De reclame voor wijn beklemtoont 
bijvoorbeeld sterk het culturele aspect. 
 Als VWS wil dat we in Nederland een gezondere leefstijl 
kiezen, dan zal zij tegendruk moeten uitoefenen tegen de 
consumeerdruk.

Dr. ir. D. Korf

KENNIS  TOEGENOMEN   

MAAR   GEDRAG  NOG  

WEINIG  VERANDERD
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 Het onderzoek vond plaats als 
vervolg op eerdere onderzoeken 
naar wondgenezing, bloedstolling 
en infectierisico na ”binge drinking”. 
Wondgenezing en bloedstolling bleken 
daarbij te verslechteren en het infectie-
risico nam toe. Hierbij dienen wij wel te 
bedenken dat volgens de Amerikaanse 
definitie ”binge drinking” betekent : 
binnen twee uur zoveel drinken dat 
het bloedalcoholgehalte de 0,8 pro-
mille overschrijdt. Dat is dus iets heel 
anders dan wat in Nederland verstaan 
wordt onder je lam zuipen of ”comazui-
pen”. 
 Binge drinking verhoogt de kans op 
verwondingen door vallen, door ver-
branding, door geweldpleging, door 
verkeersongevallen en door huis-
houdelijke en hobby-bezigheden. In 
de staat Illinois, waar de universiteit 

Mogelijk  oorzaak  gevonden  van  slechter  genezen  
alcoholische  trauma’s ?

FORS  DRINKEN  SCHAADT  HET  
IMMUUNSYSTEEM
 Fors drinken door jonge gezonde volwassenen veroorzaakt bij hen een 
tijdelijke, maar belangrijke verstoring van het immuunsysteem. Aldus de 
uitkomst van een Amerikaans onderzoek door een team onder leiding van 
dr. Majid Afshar van de Loyola Universiteit in Maywood. 

gevestigd is, heeft éénderde van de 
patiënten die zich bij de trauma-af-
deling van een ziekenhuis melden, 
alcohol in zijn of haar bloed.

 Het onderzoek werd uitgevoerd 
bij 15 gezonde jonge vrijwilligers, 
8 vrouwen en 7 mannen. Hun gemid-
delde leeftijd was 27 jaar. Zij dronken 
afhankelijk van hun lichaamsgewicht, 
vier of vijf glazen wodka om binnen de 
definitie van ”binge drinking” te vallen. 
Dr. Afshar en zijn collega’s namen 
bloedmonsters van de proefpersonen 
na 20 minuten, na twee uur en na 
vijf uur. In die monsters bepaalden zij 
het niveau van drie typen witte bloed-
lichaampjes die bepalend zijn voor de 
activiteit van het immuunsysteem : 
leukocyten, monocyten en ”natural 
killer cells”. 
 Na 20 minuten was het niveau 
van alle drie celtypen verhoogd. Met 
andere woorden het immuunsysteem 
vertoonde een verhoogde activiteit. 
Echter, na twee en vijf uur waren de 
niveaus significant verlaagd in ver-
gelijking met het niveau in nuchtere 
toestand. Het immuunsysteem was dus 
minder actief dan in nuchtere toestand. 
Het lijkt er op dat het immuunsysteem 
onder de invloed van alcohol al zijn 
reserves direct in de strijd werpt, en 
daardoor wat later met een tekort komt 
te zitten. Waarbij valt op te merken dat 
slachtoffers die naar het ziekenhuis 
gaan, daar gewoonlijk  2 tot 5 uur na 
het drinken arriveren. Juist als de acti-
viteit van het immuunsysteem op zijn 
dieptepunt is.
 Aan een onderzoek van zo beperkte 
omvang, kunnen nog geen vergaande 
conclusies, laat staan preventieve 
maatregelen worden verbonden. Het 
is wel duidelijk geworden dat wij op dit 
terrein nog te weinig weten. Het onder-
zoek zal dan ook worden voortgezet.

Dingeman Korf 

 In 2011 was een aantal pompsta-
tionhouders onder aanvoering van 
toenmalig Betavoorzitter en pompsta-
tionhouder Ewout Klok uit Hoogeveen,  
een protest gestart tegen het verbod om 
bier in de winkeltjes van benzinestati-
ons verkopen. Zij zetten demonstratief 
blikjes bier in hun schappen. Zij werden 
geverbaliseerd en kwamen voor de 
rechtbank. Juli 2013 oordeelde de 
rechtbank te Assen dat het verbod uit 
het jaar 2000 rechtsgeldig was.  Direct 
na de zitting verklaarde Klok al dat hij 
in hoger beroep zou gaan en ”zelfs tot 
aan het Europese Hof wilde doorpro-
cederen”. Wij berichtten daarover in 
september 2013 in dit blad.
 Hoger beroep bij de Raad van 
State leverde echter niets op. Toen 
stond alleen de gang naar de Euro-
pese rechter nog ter beschikking. 
Beta meende dat het feit dat in Duits-
land en België wèl bier en wijn in een 

DEFINITIEF  GEEN  DRANK  IN  NEDER-
LANDSE  POMPSTATIONS  
 De branchevereniging van pompstationhouders Beta stopt met juridi-
sche procedures om bier en wijn toegelaten te krijgen in pompshops. De 
belangenorganisatie ziet er geen heil in om de zaak aanhangig te maken bij 
de Europese rechter. 

pompshop verkocht mogen worden, bij 
de Europese rechter wel eens meer 
gewicht in de schaal zouden werpen 
dan bij de Nederlandse rechter. Wij 
brachten daar destijds al tegenin dat in 
de Skandinavische landen eenzelfde 
verbod geldt als in Nederland.

 Nu verklaart Beta op 15 april 2015 
dat zij afziet van een gang naar de 
Europese rechter, na raadpleging van 
juridische specialisten. De Neder-
landse pompstations blijven dus 
verschoond van de verkoop van pro-
ducten die de verkeersveiligheid in 
gevaar kunnen brengen. 
 Een tegenslag voor de bierbrouwers. 
Inmiddels proberen zij via kamerlid 
Vriengs voor hun product toegang te 
krijgen tot de gehele middenstand. 
Daarbij worden met name kleding-
zaken, boekwinkels en dergelijke 
genoemd.

 Bij het Britse supermarktcon-
cern Tesco, was iemand erg bang 
geworden door de nieuwe alcohol-
wetgeving. En dus verordonneerde 
hij dat bakjes fruit alleen aan meer-
derjarigen, na het vertonen van 
een ID-bewijs verkocht mochten 
worden. Het fruit zou kunnen gisten 
en dan alcohol bevatten.  

 Een klant kocht een bakje meloen 
met druiven, en werd bij het afrekenen 
tot haar verbazing om haar ID-kaart 
gevraagd. Toen zij vroeg waar dat voor 
was, kreeg zij als antwoord dat fruit 
een leeftijdlabel krijgt omdat er natuur-
lijke fermentatie kan plaatsvinden. 
Door fermentatie veranderen suikers in 
alcohol. En alcohol mag niet verkocht 
worden aan jongeren beneden de leef-
tijdsgrens.
 De vrouw was een bibliothecaresse, 
en vaardig met de pen. Zij schreef 
een berichtje waarin zij het beleid 
van Tesco idioot noemde. Volgens 
haar zou de supermarkt kinderen juist 
moeten aanmoedigen om meer fruit en 
groente te eten. Zij plaatste het bericht 
op haar Facebook pagina. Dat veroor-
zaakte nogal wat ophef. The Telegraph 
liet haar in de krant aan het woord. 
 Tesco haastte zich om de maatre-
gel op te heffen, en verontschuldigde 
zich bij de klant. Natuurlijk moest de 
verkoop van fruit niet leeftijdsgebon-
den zijn. De klant kreeg bovendien als 
gebaar van goede wil een fruitmand.

Op  hol  geslagen  ijver
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 De 4 grootste gemeenten van ons 
land zouden een experiment voor 
revitalisering starten met daarin 
branchevervaging tussen horeca en 
detailhandel. Aan levensmiddelenza-
ken zou daarbij toegestaan worden om 
zwak-alcoholhoudende dranken niet 
alleen te verkopen voor thuisgebruik, 
maar ook om in de winkel te schenken 
voor gebruik ter plaatse. Omgekeerd 
zou de horeca toestemming krijgen om 
drank te verkopen voor thuisconsump-
tie. De huidige wetgeving verbiedt 
beide zaken. 
 Inmiddels heeft minister Kamp een 
nota geschreven waarin te lezen staat 
dat in een twaalftal gemeenten expe-
rimenten gestart worden met soepeler 
regels voor de middenstand. Hierbij is 
ruimte voor de gemeenten om eigen 
plannen op te stellen. Daarnaast heeft 
minister Plasterk een zogenaamde 
Experimentenwet in voorbereiding.
 In de Tweede Kamer heeft E. Ziengs 
(VVD) uitgehaald naar de huidige 
Drank- en Horecawet (DHW). Daarin 
zit volgens hem te veel ”betutteling”. 
Nu is het zo dat iemand die een  ander 
verwijt te betuttelen, zelf ook aan 
het betuttelen is. Immers hij denkt te 
kunnen vertellen hoe de ander zou 
moeten denken. En dat is het kenmerk 
van betuttelen. 
 Volgens Ziengs zou het de horeca 
toegestaan moeten zijn om een 
schilderij dat aan de muur hangt te 

Meer semi-horeca  activiteiten  nemen  de  oorzaak  niet  weg

BRANCHEVERVAGING   TEGEN   
LEEGSTAND  ?
 In steeds meer gemeenten staan in de binnenstad winkelpanden leeg. Om 
dat tegen te gaan willen veel gemeenten de binnensteden ”revitaliseren”, 
dat wil zeggen aantrekkelijker maken voor winkelend en uitgaand publiek. 
Er is gesuggereerd dat opheffen van de strikte scheiding tussen midden-
stand en horeca daaraan zou kunnen bijdragen.

verkopen, en een kledingzaak om de 
koop van een duur kostuum te bezege-
len met een glaasje prosecco. Minister 
Kamp verklaarde daar niet negatief 
tegenover te staan !

Bezwaren tegen grensverlegging 
met betrekking tot alcohol

Aan de voorstellen tot verruiming 
van de mogelijkheden om drank te 
verstrekken, kleeft een groot aantal 
bezwaren :
• Alcohol is geen levensmiddel, maar 
een (riskant) genotmiddel. Om alcohol 
te mogen verkopen moet de verko-
per daarom een speciale vergunning 
hebben. Die kan hij alleen krijgen als 
hij voldoet aan een aantal eisen met 
betrekking tot kennis van het product, 
kennis van de relevante wetten en 
moraliteitseisen. Gaan die eisen ook 
gelden voor de verkopers van kleding 
of van boeken, voor kappers of gara-
gehouders, als die drank willen kunnen 
serveren ? Moeten zij allemaal het 
diploma Sociale Hygiëne gaan halen ? 
Of gaan de gemeenten ”gedogen”, 
zodat een 16-jarige die een spijker-
broek koopt, er een biertje bij krijgt ? 
• Het schenken van drank toestaan 
aan niet-levensmiddelenwinkels bete- 
kent een breuk met één van de basis-
principes van de DHW-herziening in 
2001. In die jaren was er nogal wat 
ophef over de verkoop van lokale 

dranken door plaatselijke VVV’s, sou-
venirwinkels en dergelijke.  
•  Naar verwachting zal het toestaan 
van drank aan de middenstand buiten 
de levensmiddelensector, een forse 
uitbreiding betekenen van het aantal 
locaties waar gedronken kan worden. 
Meer punten van verkrijgbaarheid 
betekent toename van de consump-
tie. Dat is strijdig met de belangen van 
de volksgezondheid. Daarnaast geeft 
meer consumptie meer overlast, en 
een toename van de kans op alcohol-
gerelateerde criminaliteit. Overlast en 
criminaliteit staan diametraal tegen-
over de nagestreefde aantrekkelijkheid 
van de binnensteden. 
• Toename van het aantal drink- 
locaties betekent een toename van het 
aantal locaties dat gecontroleerd moet 
worden op naleving van de DHW. Iets 
wat de gemeenten niet zouden moeten 
willen, en waarschijnlijk ook niet 
kunnen opbrengen. 
• Drank toestaan in niet-levensmid- 
delen winkels betekent dat kinderen 
en jongeren veel meer dan tot nu toe 
geconfronteerd gaan worden met 
alcohol. Zij zullen daardoor alcohol 
als een doodgewoon, dagelijks con-
sumptieartikel gaan zien, in plaats van 
als een riskant genotmiddel. Dit zal de 
handhaving van de leeftijdsgrens van 
18 jaar ernstig bemoeilijken. Wat als 
een speelgoedwinkel een drankje wil 
schenken aan ouders in het bijzijn van 
kleine kinderen ? 
• Verkoop van levensmiddelen in de 
horeca, levert een potentieel conflict 
op met de winkelsluitingswet. Café’s 
dreigen hierdoor de functie van nacht-
winkel erbij te krijgen. En de verkoop 
van drank in gesloten verpakking in 
de horeca, versterkt die ontwikkeling. 
Dit laatste zal daarnaast de alcohol-
consumptie doen toenemen, met alle 
nadelen van dien.

Tot slot 
 Ons inziens heeft de leegstand in de 
binnensteden niets te maken met het 
al dan niet verkrijgbaar zijn van drank. 
Er zijn al meer dan genoeg verkoop-
punten van drank in de meeste steden. 
Het creëren van nog meer drinkgele-
genheden zal de leegstand niet doen 
afnemen, integendeel. Het publiek 
heeft gewoon te weinig geld dat vrij 
besteed kan worden. De economi-
sche crisis en de stijgende kosten van 
wonen, gezondheidszorg en dergelijke, 
hebben de spoeling dun gemaakt. Nog 
meer horeca-achtige zaken maken de 
spoeling nog dunner. Gevolg : faillisse-
menten en leegstand !

Dingeman Korf

 Een team van de universiteit van 
Pittsburgh, onder leiding van universi-
tair hoofddocent kindergeneeskunde 
Brian Primack, deed een onderzoek 
naar de informatie die kinderen via 
Youtube onder ogen krijgen. 
 De onderzoekers zochten het 
Youtube kanaal na op zoektermen als 
dronken, aangeschoten, bezopen en 
dergelijke. Vervolgens keken zij welke 
van de hiermee gevonden filmpjes het 
meest bekeken waren. De zeventig 
populairste filmpjes analyseerden zij 
vervolgens inhoudelijk. 
 Allereerst keken zij naar de herkomst 
van de filmpjes : zelf opgenomen, of 
van vereniging of club, of van com-
mercieel belanghebbende. Vervolgens 
keken zij wie er op de filmpjes te zien 
waren (onbekenden of beroemdhe-
den), wat deze mensen dronken, of 

zij bedachtzaam dronken of de drank 
in één slok naar binnen gooiden, of zij 
dronken werden en of de gevolgen van 
die dronkenschap getoond werden. 
 De uitkomst was niet om optimistisch 
van te worden. In 86 procent van de 
filmpjes was dronkenschap te zien. 
Maar vooral van de komische kant, als 
bron van leedvermaak. In 79 procent 
van de filmpjes werd (Amerikaanse) 
humor verbonden aan alcoholgebruik. 
Vooral grof en gewelddadig.
 In slechts 7 procent van de popu-
lairste filmpjes kwamen negatieve 
gevolgen als verslaving, verwonding of 
ontwenning aan bod. De onderzoekers 
concluderen dat er op Youtube met 
betrekking tot gezondheidsvoorlichting 
een gat in de markt is voor humoris-
tische filmpjes die de negatieve kant 
van alcohol laten zien.
  

Merendeel  Youtube  filmpjes  positief  over  drank
 Youtube is als communicatiemiddel niet meer weg te denken uit het 
leven van de jeugd. Daar zien zij de filmpjes die vooral hun leeftijdgenoten 
opmerkelijk hebben gevonden. De overgrote meerderheid van de Youtube- 
filmpjes over drank, laat een positief beeld zien.
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 Tot nu toe was het zo dat drankrijders 
die betrapt waren met een alcoholpro-
millage tussen de 1,3 en 1,8 promille, 
door het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen automatisch verplicht 
werden deel te nemen aan het alcohol-
slotprogramma. Deden ze dat niet dan 
mochten ze vijf jaar niet autorijden. 
 Het Openbaar Ministerie (OM) kan 
redenen hebben om uitsluitend opleg-
gen van een alcoholslot, in bepaalde 
gevallen een te geringe straf te vinden 
voor de drankrijder. Het OM vordert 
dan tot nu toe alsnog strafvervolging 
tegen de betreffende automobilist. Die 
moet dan voor de rechter verschijnen 
en kan een boete of zelfs gevangenis-
straf opgelegd krijgen. 
 In september 2014 had een auto-
mobilist in hoger beroep bij het 
gerechtshof in Den Haag, zich met 
succes verweerd tegen de door het 
OM gevorderde straf. De advocaat van 
de man betoogde dat de man door het 
opleggen van het alcoholslot al gestraft 
was. De rechter was het daarmee 
eens. Iemand tweemaal straffen voor 
hetzelfde misdrijf zonder dat er tus-
sentijds nieuwe feiten aan het licht zijn 
gekomen, is strijdig met de grondbe-
ginselen van de rechtspraak.
 Het OM vroeg het oordeel van de 
Hoge Raad over de uitspraak van het 
Haagse gerechtshof, en het oordeel 
van de Raad van State over de wet-
telijke regeling. De Hoge Raad kwam 
tot dezelfde conclusie als het Haagse 
gerechtshof. Iemand die al een alco-
holslot opgelegd heeft gekregen, kan 
niet daarna nog eens voor de rechter 
gedaagd worden wegens overtreding 
van de Wegenverkeerswet. Het OM 
schortte vervolgens de vervolging op 
van de drankrijders die naast het alco-
holslot waarschijnlijk ook strafrechtelijk 
vervolgd zouden worden.
 De Raad van State kwam tot de con-
clusie dat het CBR door de te algemene 
wettelijke regeling, te weinig ruimte had 
om een individuele afweging te maken. 
Het programma zou in de praktijk tot 
ongelijkheid leiden, omdat het voor de 
één veel ernstiger gevolgen heeft dan 
voor de ander.  
 De Raad van State erkent dat 
het belangrijk is om het aantal alco-
holslachtoffers in het verkeer terug 
te dringen, maar dat het aan de 
minister of de wetgever is om te 
beoordelen in welke gevallen een 
alcoholslotprogramma aanvaardbaar 
is. Zonder aanzien des persoons bij 
wijze van bestuurlijke maatregel aan 
iedere drankrijder opleggen, druist in 
tegen ons recht. Bij het opstellen van 

Recidiveren  van  drankrijders  in  het  verkeer  moet  
verhinderd worden

ALCOHOLSLOT  BLIJFT  IN  DISCUSSIE
 Begin maart heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, bepaald 
dat het CBR niet meer automatisch een alcoholslot mag opleggen aan auto-
mobilisten die betrapt zijn met meer dan 1,3 promille alcohol in hun bloed. 
Kort daarop kwam het kabinet, bij monde van de minister van Infrastructuur 
Schultz van Haegen, met alternatieve straffen bij wijze van tussenoplossing. 
Het kabinet buigt zich over mogelijkheden om het alcoholslotprogramma in 
een andere vorm toch wettelijk mogelijk te maken. 

de regeling voor het alcoholslot, heeft 
de minister van Infrastructuur en Milieu 
”de mogelijk ingrijpende gevolgen 
van de oplegging van het alcohol-
slotprogramma, die zich in de praktijk 
regelmatig voordoen, niet afdoende 
afgewogen” aldus de Raad van State.
 Als tussenoplossing stelt minister 
Schultz van Haegen nu de strafrech-
telijke vervolging voorop. Daarbij zal 
rekening gehouden worden met het 
feit dat een alcoholslot vooralsnog niet 
mogelijk is. De strafeis tegen drankrij-
ders kan daardoor omhoog gaan. 
Daarnaast kunnen zij naar het CBR 
gestuurd worden voor een gedragscur-
sus over de risico’s van alcoholgebruik 
in het verkeer, of verwezen worden 
naar een geschiktheidsonderzoek voor 
deelname aan het verkeer. 

Dingeman Korf
 

 Te veel verslaafden in Nederland 
krijgen een niet-werkzame behan-
deling vergoed. Zij blijven die 
behandeling genieten, of trekken 
van de ene naar de andere behan-
deling zonder dat zij hun verslaving 
de baas worden. Aldus Zorginsti-
tuut Nederland, de belangrijkste 
adviseur van de minister van Volks-
gezondheid.  

 Sinds in 2008 de bekostiging van 
de gezondheidszorg is gewijzigd, zijn 
er tal van nieuwe klinieken opgericht 
voor de behandeling van verslaving. 
Een deel van hen werkt met bewezen 
effectieve methoden, maar een ander 
deel niet. De nieuwe klinieken hebben 
inmiddels een marktaandeel van 
7 procent. Reden voor de minister om 
te vragen of het hieraan uitgegeven 
geld wel goed besteed is.
 Het advies van het Zorginstituut geeft 
tal van voorbeelden van verzinsels 
(vaak van ”ervaringsdeskundigen”) die 
zonder kritische evaluatie tot therapie 
zijn uitgeroepen. Zo is er een kliniek 
die bij navraag door de zorgverzeke-
raar, verslaafden trachtte te genezen 
met behulp yoga en paardrijden. Een 
andere dacht dat zwemmen met dol-
fijnen zou werken. Weer een andere 
judo en fitness. 
 Het Zorginstituut constateert : ”Er zijn 
situaties waar duidelijk is dat de euro’s 
premiegeld die wij besteden aan ver-
slavingszorg, niet goed terechtkomen. 
Dergelijke behandelingen zouden 
uit het basispakket gehaald moeten 
worden”. 
 Verder stelt het Zorginstituut dat 
ambulante behandeling niet alleen 
goedkoper is, maar vaak ook effec-
tiever dan opname in een kliniek. De 
patiënten blijven in eigen huis, en leren 
daar met hun problemen om te gaan. 
De huisgenoten worden deelgenoten 
in het genezingsproces. Dat werkt 
directer dan dat de patiënt na weken 
afwezigheid ”clean” uit een kliniek 
terug komt, en in de onveranderde 
thuissituatie grote kans loopt meteen 
weer terug te vallen. 
 Zorgverzekeraars zouden volgens 
het Zorginstituut in hun polis moeten 
opnemen dat bij opname in een nieuwe 
kliniek van te voren toestemming 
gevraagd moet worden. Dan kan de 
verzekeraar eerst poolshoogte nemen 
alvorens toestemming te verlenen.

Zorginstituut  adviseert  
minister  om  dubieuze  behan-
delingen  te  schrappen

WILDGROEI  BEHAN-
DELINGEN  TEGEN  
VERSLAVING

 Het Franse drankenconcern Rémy 
Cointreau (vooral bekend van zijn 
cognac, rum en likeuren) heeft het 
afgelopen halfjaar zijn omzet drastisch 
zien dalen. Voornaamste oorzaak 
waren maatregelen van de Chinese 
overheid. Die wil het uit de hand 
lopende drankgebruik, en met name 
dat van haar ambtenaren, aan banden 
leggen . 
 De omzet van Rémy Cointreau ging 
met ruim 15 procent omlaag. Meer 
dan de helft van de omzet wordt gele-
verd door één product, cognac Rémy 
Martin. De nettowinst zakte met bijna 
10 procent. Overigens nog steeds 
een forse winst : ruim 62 miljoen euro. 
Naast de lagere verkoop in China, 
heeft het concern ook te maken met 
lagere verkopen in Europa.
 Verbetering van de gezondheid en 
van de productiviteit van Chinese amb-
tenaren, heeft dus zijn weerslag op 
Europese drankenconcerns. 

Chinese  overheid  ver-
oorzaakt  omzetdaling  
Rémy  Cointreau
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   Vorig jaar zijn de Europese etikette-
ringsvoorschriften aangescherpt. Het 
was de bedoeling dat de vrijstelling 
van de informatieplicht voor alcohol-
houdende dranken daarbij zou worden 
beëindigd. Maar de alcoholbranche 
wist uitstel van die beëindiging te ver-
krijgen op grond van het argument dat 
zij er nog niet klaar voor was. Uiterlijk 
in december 2014 zou de Europese 
Commissie een definitief besluit 
nemen. Dat gebeurde echter niet.
 De federatie van Europese consu-
mentenorganisaties (BEUC) tekende 
protest aan en vroeg Eurocommissaris 
Andriukaitis van Voeding en Gezond-
heid om meer vaart te maken met dit 
onderwerp. Maar op 30 april 2015 was 
er nog geen besluit. 
 Volgens het Engelse dagblad The 
Times zijn de wijnproducenten bang 
dat vermelding van het aantal calo-
rieën op het etiket zou kunnen leiden 
tot een daling van de consumptie. Het 
zou voor de consumenten duidelijk 
worden dat één fles wijn van driekwart 
liter, evenveel calorieën levert als een 
half pak koekjes. 

 De wijnsector staat min of meer 
alleen in zijn verzet. De bierbrouwers 
gaan wel akkoord. Die redeneren 
dat één glas wijn ongeveer evenveel 
calorieën levert als één glas bier. Ver-
melding van de calorieën zou ertoe 
kunnen leiden dat bier zijn reputatie als 
grootste dikmaker kwijt raakt. 
 Volgens woordvoerster A. Abad 
van de Commission Européenne des 
Entreprises de Vin (CEEV) zou het 
etiketteringsvoorstel leiden tot een 
ondraagbare verhoging van de pro-
ductiekosten. Zij meent dat er betere 
manieren zijn om consumenten te infor-
meren dan via het etiket, bijvoorbeeld 
op het internet. Alsof er consumenten 
zijn die in de winkel op hun smartphone 
of tablet zullen gaan uitzoeken hoeveel 
calorieën een bepaalde wijn bevat ! 
 De productie van wijn vindt voor het 
overgrote deel plaats bij kleine en mid-
delgrote bedrijfjes. Wijn wordt gemaakt 
uit druiven, die als natuurproduct van 
jaar tot jaar, en van wijngaard tot 
wijngaard iets verschillen in kwaliteit. 
De kleine en middelgrote bedrijven 
kunnen volgens de CEEV de kosten 
niet opbrengen voor jaarlijks laten ana-
lyseren en laten drukken van nieuwe 
etiketten voor hun betrekkelijk kleine 
hoeveelheden. 
 Aardappelen, fruit en melk zijn ook 
natuurproducten. Ook die verschillen 
van boerderij tot boerderij. Melk zelfs 
van koe tot koe. Maar zij worden bij 
de groothandel, respectievelijk in de 

Argumenten  wijnboeren  niet  erg  steekhoudend

WIJNSECTOR  WIL  GEEN  
CALORIEËN  OP  ETIKET

fabriek door elkaar gemengd tot één 
gemiddelde kwaliteit. Waarom kunnen 
die kleine wijnboertjes, waar de CEEV 
zo’n medelijden mee heeft, niet het-
zelfde doen ?  
 Het laatste argument van de CEEV 
tenslotte : de consument zou er meer 
aan hebben als het aantal calorieën 
per consumptie-eenheid (= glas) 
vermeld zou worden in plaats van 
per 100 ml. Ons inziens is het juist 
andersom. De consument zou bier en 
wijn daardoor niet meer kunnen verge-
lijken met andere levensmiddelen. Hij 
kan dan niet meer verantwoord beslis-
sen over zijn consumptiegedrag. Alle 
andere voedingsmiddelen vermelden 
het aantal calorieën per 100 gram of 
100 ml. De consument moet niet alleen 
bier met wijn kunnen vergelijken, maar 
bijvoorbeeld ook met koekjes, choco-
laderepen, broodbeleg, melkproducten 
of frisdrank. 

Dingeman Korf

 De etiketten van voedingsmiddelen moeten de consument duidelijke en 
volledige informatie geven over wat hij consumeert. Die informatie moet 
verder goed leesbaar zijn. Alcoholhoudende dranken zijn tot nu toe van 
die verplichting vrijgesteld. De wijnboeren verzetten zich met hand en tand 
tegen beëindiging van die vrijstelling.

 

 Onlangs bracht de Britse Raad van 
Gynaecologen een vernieuwd advies 
uit over alcohol en zwangerschap. 
Hierin wordt vrouwen aangeraden om 
al af te zien van alcoholgebruik zodra 
zij van plan zijn om zwanger te worden. 
Maar wat nog belangrijker is, ook de 
man wordt afgeraden om alcohol te 
drinken in de periode voorafgaand 
aan de bevruchting. Een advies dat in 
Nederland, Duitsland of Skandinavië al 
geruime tijd een erkende waarheid is. 
Groot-Brittannië was echter nog niet 
zover.
 Fors drinken in de periode vooraf-
gaand aan de bevruchting geeft een 
toename van de kans op een mis-
kraam en een toename van de kans 
op aangeboren afwijkingen. Dat geldt 
zowel voor de vrouw als voor de man. 
Daarnaast verkleint drinken de kans op 

BRITSE  GYNAECOLOGEN  WAAR-
SCHUWEN  NU  OOK  DE  MAN
 Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap  brengt schade toe aan het onge-
boren kind. Daar wordt al jarenlang voor gewaarschuwd. Het advies van de 
Nederlandse Gezondheidsraad maakte in 2005 duidelijk dat alcoholgebruik 
door de man eveneens schadelijk was. Nu is dat ook doorgedrongen tot de 
Britse gynaecologen.

bevruchting.
 Het stemt tot tevredenheid dat de 
waarheid over de rol van de man ook 
in Engeland nu erkend wordt. Aan de 
andere kant is de Britse waarschuwing 
nogal vrijblijvend opgesteld. Het zou 
voldoende zijn als rond de bevruchting 
en gedurende de eerste drie maanden 
van de zwangerschap alcohol geheel 
vermeden wordt. Daarna zou een 
enkele keer een enkel glaasje geen 
kwaad kunnen.
 Voor dat laatste is geen enkel direct 
bewijs. Eén onderzoek wijst zelfs op 
het tegenovergestelde, namelijk dat 
zelfs in de laatste drie maanden van de 
zwangerschap nog schade kan optre-
den. Ook is in diverse onderzoeken 
aangetoond dat de foetus zich onrustig 
gaat gedragen zodra er alcohol in het 
bloed van de moeder komt.  
 

 In 2014 vertoonde de omzet in 
de horecasector een inhaalslag 
na een aantal tegenvallende jaren. 
De omzetgroei van 4,2 procent in 
2014, zal zich in 2015 niet herhalen. 
Daarvoor waren er in 2014 teveel 
eenmalige positieve impulsen. De 
verschuiving in de samenstelling 
van de sector zet door.

 Vorig jaar profiteerde de horeca niet 
alleen van de geleidelijke vermindering 
van de economische crisis, maar ook 
van het warme en zonnige voorjaar en 
van het wereldkampioenschap voetbal. 
Dit laatste was vooral een stimulans 
voor het cafébezoek. De vermindering 
van de crisis was vooral positief voor 
restaurants. Het goede weer leverde 
veel terrasbezoek en stimuleerde de 
verhuur van accommodaties. 
 De wereldwijde verbetering van de 
economie, zorgt voor meer buiten-
landse toeristen. Dat leidt tot groei in 
de hotelsector. Restaurants profiteren 
deels van het toenemende toerisme, 
maar vooral van de verbetering van de 
binnenlandse economie. Restaurants 
zijn er dan ook te kust en te keur. Bij 
een enquête bleek bijna 80 procent 
van de ondervraagden van oordeel te 
zijn dat er in hun directe omgeving vol-
doende keuzemogelijkheid was om uit 
eten te gaan.
 Voor de cafésector verwachten 
analisten in 2015 echter een daling. 
Er staan geen evenementen op de 
agenda die het cafébezoek een impuls 
kunnen geven. Het aantal café’s neemt 
al jaren af, en verwacht wordt dat die 
daling zal aanhouden. 

Horeca  :  
meer  restaurants,  
minder  café’s   
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En dit...
. . . . was een geval van alcoholische 
agressiviteit.
 Het gebeurde op een zondagavond 
in Meppel. Een 39-jarige man uit 
Emmen wilde een café verlaten, maar 
werd door een personeelslid aange-
sproken omdat hij zijn rekening nog 
niet had betaald. Dat schoot bij hem 
in het verkeerde keelgat. Hij begon op 
luide toon het personeel te bedreigen. 
De man wond zich meer en meer op en 
ging ook andere klanten lastig vallen.
 Het personeel belde de politie, die al 
snel ter plaatse was. De amokmaker 
werd gearresteerd en mocht in de poli-
tiecel afkoelen .  .  .  .  . 

*  *  *
. . . . was nog een geval van alcoholi-
sche agressiviteit.  
 Het gebeurde afgelopen maart in 
een nacht van donderdag op vrijdag in 
Ede. De dertigjarige H. had die avond 

televisie gekeken en daarbij nogal wat 
gedronken. Om half twee in de nacht 
ging hij naar de buren met een fles 
drank om samen verder te gaan borre-
len. De buren hadden daar geen zin in 
en zeiden de volgende dag al vroeg te 
moeten werken.
 Dat was tegen het zere been van H. 
Hij begon te schreeuwen en schelden. 
Toen de buren daar tegen protesteer-
den, trok H. een mes en bedreigde 
daarmee zijn buren. Een situatie van 
gewelddadige drinkdwang, ”drink met 
me mee, of ik schiet”.  
 De buren voelden daar nu helemaal 
niets meer voor, en belden de politie. 
Die arriveerde snel, constateerde dat 
H. een gevaarlijk mes op zak had en 
arresteerde hem .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een geval van alcoholische 
domheid. 
 Het gebeurde in een nacht van 
vrijdag op zaterdag in Winterswijk. Een 
36-jarige automobilist uit Aalten werd 
aangehouden voor alcoholcontrole. 
Bij de blaastest bleek hij positief en 
daarom kreeg hij een rijverbod.
 Wat later die nacht ging de politie 
op een ander punt controleren. Daar 

hielden zij dezelfde man weer aan. 
Blijkbaar had hij de tussentijd in een 
café doorgebracht en daarbij nog flink 
wat meer gedronken, want de blaas-
test mislukte tot driemaal toe. Dus 
moest de man mee naar het bureau 
voor een bloedproef. In afwachting van 
de uitslag daarvan kreeg hij alvast een 
proces-verbaal voor het rijden ondanks 
een opgelegd rijverbod .  .  .  .  . 

*  *  *
. . . . was een geval van in slaap vallen 
door alcohol.
 Het gebeurde op de A-9 ter hoogte 
van Beverwijk op een zondagavond, 
en betrof een automobilist uit Almere. 
De man raakte door slaap overmand 
en zette zijn auto op de rijbaan stil. 
Daardoor ontstond binnen de kortste 
keren een file. 
 De politie was al gewaarschuwd 
dat er iemand gevaarlijk reed en arri-
veerde daardoor bijzonder snel. Zij trof 
de bestuurder over het stuur hangend 
slapend aan. De alcoholwalm was om 
te snijden.
 Auto en bestuurder werden naar het 
bureau gebracht. De bestuurder ging 
de cel in, zijn rijbewijs werd ingenomen 
en de auto in beslag genomen .  .  .  .  .

 De onderzoekers analyseerden 
de gegevens van  4.144 Britten met 
obesitas, dat wil zeggen met een BMI 
van 30 of hoger. In eerste instantie 
leek de groep een gemiddelde van de 
bevolking. De onderzoekers ontdekten 
echter dat er een patroon in zat. Zij 
konden de mensen met obesitas in zes 
subgroepen onderverdelen.
 Die subgroepen waren : de groep van 
de ongelukkige piekeraars van middel-
bare leeftijd, de groep van mensen 
met buiten de obesitas al een slechte 
gezondheid, de groep van rijke, over-
wegend gezonde ouderen, de groep 
van overwegend gelukkige ouderen 
met fysieke klachten, de groep van 
jonge, gezonde (carrière)vrouwen, en 
de groep van overwegend middelbare 
mannelijke zware drinkers. 

  Deze groepen vragen alle om een 
specifieke benadering van hun obe-
sitas. Tot nu toe worden mensen met 
obesitas meestal als een homogene 

VERSCHILLENDE  VORMEN  OBESITAS  
VRAGEN  VERSCHILLENDE  AANPAK
 Obesitas (overgewicht) is het snelst toenemende gezondheidsprobleem 
in de Westerse wereld. Omdat de aanpak van het probleem tot nu toe 
weinig effectief is, heeft een team van Britse, Canadese en Amerikaanse 
wetenschappers een uitgebreid onderzoek gedaan. De conclusies daaruit 
publiceerden zij vorige maand in het vakblad Journal of Public Health.

groep benaderd. De nadruk ligt daarbij 
op gezonder gaan eten en meer 
sporten. Dat is volgens genoemde 
onderzoekers niet voor iedereen de 
beste behandeling. 
 De piekeraars hebben naast bewe-
ging vooral baat bij psycho-sociale 
ondersteuning. Het merendeel van 
deze groep is vrouw. Vaak bewegen 
zij nog relatief veel. Merkwaardiger-
wijs leidt het piekeren bij hen niet tot 
obesitas via alcohol. Alcohol speelt bij 
hen een ondergeschikte rol. Zij grijpen 
niet naar de fles door hun piekeren, 
maar gaan ongemerkt te veel eten en 
snoepen.
 Mensen met een onderliggende 
slechte gezondheid en ouderen met 
fysieke klachten zijn heel vaak niet 
(meer) in staat om intensief te sporten, 
zodat de standaard behandeling voor 
hen uitgesloten is. Hier ligt de nadruk 
op het consumptiepatroon, met 
daarnaast een rol voor hun vrijetijds-
besteding. Dit laatste geldt ook voor 
de rijke ouderen. De mensen met op 
voorhand al een slechte gezondheid, 
vertonen de hoogste BMI waarden.
 Mannelijke zware drinkers doen in 
vergelijking met andere obesitaspati-
enten relatief juist nog vaak aan sport. 
Zij moeten vooral worden aangespro-
ken op hun alcoholinname. Dit is de 
groep die het hoogste risico op obesi-
tas heeft.  
 

 Lange werkdagen leiden tot een 
hoger alcoholgebruik in de vrije 
tijd. Aldus de conclusie van Finse 
onderzoekers uit een analyse van 
61 wetenschappelijke publicaties. 

 De wetenschappers kwamen tot 
hun bevindingen door vergelijkende 
analyse van 61 onderzoeken naar 
alcoholgebruik uit 14 landen. Het 
betrof in alle gevallen langlopende 
onderzoeken, afkomstig uit landen 
als de Verenigde Staten, Duitsland, 
Nederland en Australië. De weten-
schappelijke analyse is  gebaseerd op 
gegevens over het drinkgedrag van in 
totaal 330.000 mensen. Al die perso-
nen werden over een langere periode 
gevolgd. 
 Mensen die lange werkdagen 
maken, drinken in hun vrije tijd gemid-
deld meer alcohol dan mensen met 
korte werkdagen. Als werknemers 
weken van meer dan 48 uur maken, 
neemt de waarschijnlijkheid toe dat zij 
”risicovol drinkgedrag” vertonen. De 
auteurs gebruiken als definitie van risi-
covol drinkgedrag : voor vrouwen 13 of 
meer glazen drank per week, en voor 
mannen 21 of meer glazen.
 Uit de analyse blijkt dat mensen 
die 49 tot 54 uur per week werken 
13 procent meer kans hebben op risi-
covol drinkgedrag dan mensen die 
minder dan 48 uur per week werken. 
Deze conclusie geldt volgens de 
auteurs zowel voor mannen als voor 
vrouwen. Ook is er nauwelijks verschil 
tussen de verschillende sociaalecono-
mische klassen.
 Volgens hoofdonderzoekster dr. 
Marianna Virtanen leiden lange 

Alcohol  tegen  stress  
en  vermoeidheid  ?

werkdagen tot meer stress en meer 
vermoeidheid. De mensen zouden de 
symptomen daarvan, zoals onrust, 
gejaagdheid, depressies, slaapstoor-
nissen en futloosheid proberen te 
onderdrukken met alcohol. Zich niet 
realiserend dat alcohol die symptomen 
kan verergeren.               
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Verschijning  G O 
 Voor het eerstkomende nummer van 
dit blad is 2 juli gepland als verschij-
ningsdatum. Copij voor dat nummer 
graag uiterlijk 13 juni bij de redacteur

Dag  van  de  alcoholvrije  
leefstijl  2015
 Vorig jaar was het al de bedoeling 
geweest om de statutair verplichte 
informatiebijeenkomst voor de begun-
stigers van onze stichting, in te passen 
in een breder geheel genaamd ”dag 
van de alcoholvrije leefstijl”. Dat bleek 
toen nog niet te kunnen doorgaan 
wegens een te korte voorbereidingstijd. 
Nu zijn de ideeën wat meer uitge-
kristalliseerd. Gedacht wordt aan 
een soort informatie- en demonstra-
tiemarkt, samenwerking met één of 
meer importeurs/leveranciers voor het 
demonstreren/proeven van speciale 
alcoholvrije dranken, en opgeluisterd 
met muziek.
 Om te voldoen aan de statuten, zal 
er voor de begunstigers tijdens de 
dag een korte bijeenkomst zijn. Daar 
zal men als vanouds kennis kunnen 
nemen van de gang van zaken van 
Stichting ANGOB in het afgelopen 
jaar, en zal men met het bestuur van 
gedachten kunnen wisselen.

Reünie  ANDO  2015
 Op zaterdag 30 mei 2015 organi-
seert de reüniecommissie de tweede 
ANDO-reünie op het Spoek te Beek-
bergen, Vanaf 10.30 uur bent u welkom 
voor de ontvangst met koffie, Om 11.00 
uur vangt een lezing aan door oud-
ANDO-lid dhr. Han Sie Dhian Ho, met 
als onderwerp interculturele com-
municatie. Een voor iedereen nuttige 
tragi-komische lezing.
 Omstreeks 12.30 uur gaan we aan 
de gezamenlijke lunch. Om 14.30 uur 
krijgen we een muzikaal optreden door 
Hanneke Laura, zij zal voor ons een 
programma met Ierse zang en muziek 
presenteren. Om ongeveer 16.00 
uur willen we deze reünie besluiten. 
Dit alles voor een deelnameprijs van 
slechts 10 euro.
 Meld u aan bij  Doede Boon, It 
Skutsje 30, 9001 HJ Grou, tel. 0566-
622231, e-mail djboon1@kpnmail .nl  

 De Halt-cursus voor jongeren 
”nee zeggen tegen alcohol”  blijkt 
geen effect te hebben. De cursus 
waarin de deelnemers omgaan met 
groepsdruk en feiten over alcohol 
werden bijgebracht, moest jonge-
ren met een Halt-straf van de drank 
afhelpen. Halt heeft de cursus 
geschrapt. Jongeren die dronken de 
fout ingaan, krijgen voortaan weer 
alleen een straf.

 Sinds 2006 is in verschillende 
regio’s proefgedraaid met de Halt-cur-
sus. Jeugdige drinkers die met een 
slok op een strafbaar feit hadden 
begaan, kregen de  kans om via Halt 
de alcoholcursus te doen, in ruil voor 
strafvermindering. Zes uur lang 
volgden zij dan de cursus over het 
omgaan met groepsdruk en ”nee” te 
zeggen als hun alcohol werd aangebo-
den. Ook de ouders van de jeugdige 
drinkers moesten zich melden. Zij 
kregen 2,5 uur uitleg over de effecten 
van alcohol op het lichaam van hun 
kind, en over ”praten met een puber”. 
 Het effect van de cursus is door 

Bureau Beke geëvalueerd. Het idee 
dat de jongeren na het volgen van 
de cursus minder zouden drinken of 
minder in de fout zouden gaan, is een 
illusie gebleken. Zes maanden na het 
einde van de cursus bleken de deelne-
mers weer evenveel te drinken als vòòr 
de straf, en ook even vaak weer in de 
fout te gaan. 
 De cursus had ook geen invloed op 
de ouders van de pubers. Zij dachten 
na hun deelname niet anders over het 
drankgebruik van hun kinderen dan 
ervòòr. Ook hun betrokkenheid bij 
hun kroost was niet groter geworden. 
Onderzoeker Ferwerda van Bureau 
Beke is daar niet verbaasd over : 
”. . . het programma duurt maar een 
paar uur”. Daarin valt een dergelijke 
ambitieuze doelstelling niet te realise-
ren. 
 Bureau Halt heeft inmiddels na 
overleg met het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie besloten met de 
cursussen te stoppen. Wie nu gepakt 
wordt krijgt weer gewoon straf. Notoire 
drinkers worden na hun straf doorge-
stuurd naar de verslavingszorg.
              

HALT-CURSUS  LEVERT  NIET  HET  
VERWACHTE  RESULTAAT

  Het aantal meldingen van overlast 
door verwarde, dronken of overspan-
nen mensen stijgt ieder jaar. Vorig jaar 
is een aantal van 59.669 bereikt, een 
toename van 14 procent ten opzichte 
van de 52.297 van 2013. Over een 
periode van vier jaar gerekend (2011 
tot en met 2013) gaat het zelfs om een 
stijging van ruim 47 procent.
 Woordvoerder Van Essen van 
de politie verklaart dat de politie de 
handen vol heeft aan al die verwarde 
mensen. ”Verwarde personen zijn pati-
enten. Zij horen niet met handboeien 
om in een politieauto, laat staan in een 
politiecel, als zij geen strafbare feiten 
hebben gepleegd. Een aanzienlijk deel 
van het werk van de politie is op dit 
moment gerelateerd aan psychiatri-
sche en verslavingsproblematiek en 
psychosociale problemen”.
 Niet alle gevallen van psychiatrische 

POLITIE  IN  2014  OPNIEUW  MEER  
WERK  DOOR  OVERLAST

problemen veroorzaken overlast voor 
het publiek. Zo was er een geval van 
een jongen die 139 keer door de politie 
teruggebracht moest worden naar de 
zorginstelling waar hij was weggelo-
pen. En van een verwarde bejaarde 
die telkens als hij iets miste dacht dat 
er bij hem was ingebroken en dan de 
politie belde. 
 Ernstiger problemen voor het publiek 
op straat of voor de omwonenden, 
kwamen op rekening van alcohol 
en drugs. Het aantal meldingen van 
openbare dronkenschap nam van 
ruim 4000 in 2012, via bijna 8700  in 
2013 toe tot ruim 9200 in 2014. Meer 
dan een verdubbeling !  Overlast door 
alcohol of drugs vertoonde een gerin-
gere stijging, van bijna 20.000 in 2012 
naar ruim 25.000 in 2014.
 Veilig en ongestoord leven, wordt in 
onze samenleving steeds moeilijker. 
 

Nieuws
Stichting ANGOB

 De politie heeft vorig jaar opnieuw vaker te maken gekregen met overlast 
door verwarde, dronken of psychotische mensen. Agenten moesten bijna 
60.000 keer uitrukken voor meldingen van overlast, een forse stijging ten 
opzichte van 2013.

Mensen die op relatief jonge leeftijd 

geheel vrijwillig en zonder medische redenen 

kiezen voor een alcoholvrije leefstijl, 

blijven langer gezond en leven langer

Kjaerheim en medewerkers, 1994
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 De naleving van de wettelijke 
leeftijdsgrens voor de verkoop van 
alcoholhoudende drank, begon de 
laatste jaren juist wat te verbeteren. 
Met de uitslag van de recente meting, 
lijkt de klok tien jaar teruggezet te zijn. 
Daarbij moeten we echter wel beden-
ken dat de groep ”minderjarigen” er 
sinds begin 2014 twee jaargangen 
bij heeft gekregen door de verhoging 
van de leeftijdsgrens. Een zeventien-
jarige kan uiteraard meer druk op een 
caissière uitoefenen dan een vijftienja-
rige. 
 Het onderzoek werd uitgevoerd 
door een team onder leiding van dr. 
J. van Hoof van Universiteit Twente 
in Enschede. Acht minderjarige ”mys-
teryshoppers” gingen ieder twee dagen 
op pad. Zij bezochten in die tijd zoveel 
mogelijk verschillende vestigingen 
van Albert Heijn. Hun 134 kooppogin-
gen hadden in 119 gevallen succes. 
Gezamenlijk wisten zij in die tijd ruim 
850 liter alcoholhoudende dranken te 
bemachtigen. 

Overheid  moet  zelf het beleid bepalen
LEEFTIJDSGRENS  ALCOHOL  
GEMAKKELIJK  TE  OMZEILEN
 Recent onderzoek door een team van Universiteit Twente kwam tot de 
uiterst verontrustende conclusie dat minderjarigen in 88 procent van de 
gevallen nog eenvoudig alcoholhoudende drank kunnen bemachtigen. De 
maatregelen die de supermarkten in het kader van de zelfregulering hebben 
getroffen, blijken volstrekt ontoereikend. Tijd voor de overheid om het stuur 
in eigen hand te nemen.

 Het gemak waarmee de zeventien-
jarigen drank wisten te kopen, toont 
overduidelijk aan dat de zelfregule-
ring van de alcoholbranche geheel 
ineffectief is, De in 1988 (!) aan de 
alcoholbranche gegunde moge-
lijkheid om via zelfregulering een 
bijdrage te leveren aan het alcohol-
matigingsbeleid, is blijkbaar over zijn 
houdbaarheidsdatum heen. 
 Het afgelopen decennium is uit 
onderzoek in diverse Europese landen 
en in de VS, gebleken dat zelfregule-
ring bijzonder weinig effectief is in het 
terugdringen van alcohol-gerelateerde 
maatschappelijke schade. Nu blijkt dit 
ook voor Nederland te gelden. De uit 
de zelfregulering voortgekomen wijze 
waarop de Nederlandse supermarkten 
pogen de leeftijdsgrens te handhaven, 
werkt gewoon niet. 
 Het Europees bureau van de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) 
waarschuwde enkele jaren geleden 
de regeringen al tegen de invloed van 
commercieel belanghebbenden op het 

alcoholbeleid. Zeer recent (26 maart 
2015) werd die waarschuwing nog 
eens onderstreept in het Britse Journal 
of Public Health, waarin werd aan-
getoond dat van de Engelse ”Public 
Health Responsibility Deal” uit 2011 
tussen industrie en overheid, geen 
bijdrage aan de vermindering  van de 
maatschappelijke schade door alcohol 
verwacht mag worden.

 Er bestaan tegenwoordig elektroni-
sche systemen om de leeftijdsgrens 
effectief te handhaven. Daarbij 
wordt de ID-kaart op afstand uitge-
lezen en wordt op afstand beslist of 
de aspirant-koper gerechtigd is tot 
het aankopen van alcoholhoudende 
drank. Bij een dergelijk systeem (bijv. 
het systeem Ageviewers) heeft de 
caissière geen invloed. Zij kan geen 
vriendjespolitiek meer bedrijven, en is 
onvatbaar voor intimidatie. Daardoor is 
het kopen van alcohol door minderjari-
gen vrijwel uitgesloten.
 Gegeven het feit dat dat er goede 
systemen bestaan, is het niet langer 
maatschappelijk aanvaardbaar dat 
Albert Hein en CBL hardnekkig wei-
geren daarvan gebruik te maken. Het 
is hoog tijd dat de politiek ingrijpt en 
het belang van de volksgezondheid 
laat prevaleren boven de commerciële 
belangen van enkele firma’s. 

Dingeman Korf

 Telkens wanneer de overheid een 
verhoging van de alcoholaccijnzen 
aankondigt, probeert de alcohol-
branche de regering daarvan te 
weerhouden door een daling van de 
inkomsten te voorspellen. En even 
zo vaak blijkt die voorspelling niet 
uit te komen.  

 Twee jaar geleden kwam die voor-
spelling niet uit, en bij de verhogingen 
daarvòòr evenmin. Het argument vindt 
echter in de politiek bij bepaalde par-
tijen grif gehoor : ”de overheid maakt 
alcohol alsmaar duurder”. Maar de 
redenering deugt niet. Men vergeet 
namelijk dat de accijns geen per-
centage van de prijs bedraagt (zoals 
bijvoorbeeld de BTW), maar een vast 
bedrag per liter. De accijnsverhogin-
gen zijn dus een soort inflatiecorrectie, 
geen permanent stijgende belasting. 
Er zijn in het nabije verleden ook perio-
den geweest waarin de accijns minder 
steeg dan het inflatiepercentage.
 Ook in 2014 was de opbrengst van 
de alcoholaccijnzen hoger dan in 2013. 
Over de jaren 2012, 2013 en 2014 
was de opbrengst respectievelijk 1024 
miljoen, 1040 miljoen en 1064 miljoen 
euro. Vorig jaar dus 24 miljoen meer-
opbrengst ten opzichte van 2013. Wel 
vindt er binnen de totale opbrengst een 
geleidelijke verschuiving plaats naar 

ACCIJNSVERHOGING  LEIDDE  NIET  TOT  
INKOMSTENDALING  SCHATKIST

relatief méér opbrengst bij bier en wijn, 
en relatief minder bij sterke drank. De 
stijging van de bieraccijns bedroeg 
10 miljoen euro, bij wijn 9 miljoen en bij 
sterke drank 5 miljoen.
 De meeste accijnzen op alcohol-
houdende dranken zijn met ingang 
van januari 2014 met 5,75 procent 
gestegen. De stijging van de totale 
accijnsopbrengst bedroeg 2,3 procent. 
De alcoholconsumptie is dus gedaald. 
Als er in 2014 evenveel was gedronken 
als in 2013, had de accijnsopbrengst 
met 5,75 procent moeten stijgen. 
Vanuit regeringsstandpunt dus een 
win-win situatie : meer geld voor de 
schatkist, en minder consumptie ten 
bate van de volksgezondheid.

 Ondanks de verhoging van de 
leeftijdsgrens en de strengere wet-
geving, zijn vorig jaar meer kinderen 
bewusteloos door alcoholvergifti-
ging in een ziekenhuis beland dan 
ooit. En voor het eerst werden er 
meer meisjes dan jongens opgeno-
men.  

 In 2007 begon het Nederlands 
Signaleringscentrum Kindergenees-

IN  2014  NOG  STEEDS  
TOENAME  COMAZUIPEN

kunde (NSCK) met het registreren van 
alcoholvergiftiging bij kinderen. Toen 
waren onder de opgenomen kinderen 
jongens nog flink in de meerderheid. In 
2014 waren voor het eerst de meisjes in 
de meerderheid. Het totale aantal jon-
geren beneden de 18 jaar (= kinderen) 
dat in coma in de ziekenhuizen arri-
veerde bedroeg 545, een toename met 
bijna een kwart. Tel je ook de dronken 
jongeren mee die met ernstige wonden 
of botbreuken in het ziekenhuis behan-
deld moesten worden, dan bedroeg 
het aantal jeugdige alcoholslachtoffers 
783.
 Volgens de nieuwe wet mogen 
18-minners geen drank kopen, mogen 
de verstrekkers geen drank aan hen 
verkopen, en zijzelf mogen niet in 
het openbaar in het bezit van alcohol 
worden aangetroffen. Kortom, bij 
genoemde 545 gevallen zat het aan 
alle kanten fout. Desondanks vindt 
dr. Van der Lely, één van de promi-
nentste voorstanders van de verhoging 
van de leeftijdsgrens, niet dat het over-
heidsbeleid op dit punt mislukt is. ”Je 
kan in zo’n korte tijd het effect nog nau-
welijks meten”.
 Wat hij wel verontrustend vindt, is 
de toename van het aantal gevallen 
beneden de oude leeftijdsgrens van 
16 jaar. Meisjes van 14 die zich voor-
doen alsof zij veel ouder zijn, en de 
drank vaak door een iets ouder vriendje 
verstrekt krijgen. Het personeel van 
de disco of het café heeft daar weinig 
zicht op omdat die meiden zich zo veel 
ouder voordoen. 
 Het is nu de vraag of 2014 een een-
malige uitschieter is
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 In 1986 stelde de ministeriële nota ”Alcohol en 
Samenleving” een maatschappijbrede aanpak van de 
alcoholproblematiek in het vooruitzicht. Een aanpak waar 
commercieel belanghebbenden zich vanaf het begin 
succesvol tegen hebben verzet. Anno 2015 moeten wij 
constateren dat die maatschappijbrede aanpak er nog 
steeds niet is. Het alcoholbeleid vertoont nog een aantal 
opvallende lacunes, met name bij de aanpak van de ver-
strekkers van alcohol.
 Meteen al bij het begin sloeg de alcohollobby een bres in 
het brede beleid. Zij wist de Tweede Kamer zo te bewerken 
dat die een belangrijk deel van het beleid toevertrouwde 
aan zelfregulering door de alcoholbranche. En die branche 
werd niet moe te roepen dat zij graag met de overheid wilde 
samenwerken bij het bestrijden van de uitwassen van de 
alcoholconsumptie. Maar dan moest de ”sociale drinker” 
wel ongemoeid gelaten worden. Die hardwerkende brave 
Nederlander had zijn alcoholische ontspanning meer dan 
verdiend. Dus harder straffen van degenen die zich aan 
de uitwassen bezondigden, maar de alcoholcultuur onge-
moeid laten. 

 Het duurde tot november 2000 voordat er een nieuwe 
Drank- en Horecawet van kracht werd. De tekst van die 
wet was bovendien behoorlijk afgezwakt in vergelijking 
met de tekst van de Nota. Feitelijk was het grotendeels 
een raamwet. Veel zaken moesten nog nader geregeld 
worden door uitvoeringsbesluiten.
 De genomen uitvoeringsbesluiten laten zien hoe sterk 
de invloed van de alcohollobby is. Zij zijn in meerderheid 
gericht tegen de uitwassen, en laten de alcoholcultuur 
grotendeels ongemoeid. Overlast zoals nachtelijke herrie, 
vandalisme, wildplassen en dergelijke bestrijdt men door 
cameratoezicht, meer politie op straat en strenger straffen. 
Symptoombestrijding dus. Het sluitingsuur vervroegen tot 
24.00 uur is voor de gemeente goedkoper en minstens 
zo effectief. Alleen begint de horeca dan te zeuren over 
omzetverlies. Dat verlies is echter onlosmakelijk verbon-
den aan terugdringen van overlast. Zonder afname van de 
alcoholconsumptie is geen afname van de alcoholoverlast 
mogelijk.
 Iets soortgelijks zien we bij de bestrijding van dronken 
rijden. Jarenlang heeft men vertrouwd op strenger straf-
fen en vergroten van de  pakkans. Maar de alcoholcultuur 
werd buiten schot gehouden. De verstrekker van drank aan 
de automobilist was een geachte, hardwerkende burger. 
Diens nering mocht niet worden aangetast.  Bij de bestrij-
ding van de straatterreur door dronken voetbalvandalen 
hetzelfde. Bij ”risicowedstrijden” werden hele regimenten 
politie, of zelfs de  M E  opgetrommeld. Pas de afgelopen 
jaren begint men in te zien dat een alcoholverbod effectie-
ver werkt en goedkoper is. De rekening blijft echter betaald 
worden door ons burgers, en niet door Heineken of InBev. 
De vervuiler betaalt niet.
 Alcoholgebruik is een zaak van vraag en aanbod, dus 
van kopers en verkopers. Tot nu toe is het beleid vooral 
gericht geweest op straffen van de kopers : automobilis-
ten, jongeren, veroorzakers van overlast. Dit beleid heeft 
nog nauwelijks vermindering van de problemen opgele-
verd. Onderzoek heeft al eerder aangetoond, dat alleen 
van de recente verhoging van de leeftijdsgrens op den 
duur effect verwacht mag worden. Andere bewezen effec-
tieve maatregelen zijn beperking van de verkrijgbaarheid, 
prijsverhoging en beperking van de reclame.

Dr.ir. D.Korf

TOEGEZEGDE

MAATSCHAPPIJBREDE  

AANPAK  VAN  ALCOHOL  

IS  ER  NOG  STEEDS  NIET
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  Schotland kent ernstige drankpro-
blemen. Zoals in zoveel Europese 
landen, liggen de grootste proble-
men bij het drinken door jongeren. In 
geheel Groot-Brittannië maken artsen 
zich zorgen over het sterk toene-
mende aantal ziekenhuisopnamen 
veroorzaakt door alcoholgebruik. De 
leeftijdsklasse van 15 tot en met 24 jaar 
vertoont daarbij de sterkste toename. 
 Zo nam tussen 2002 en 2010 het 
aantal ziekenhuisopnamen in die leef-
tijdsklasse met 66 procent toe. In 2010 
bedroeg het aantal opnamen 55.655, 
meer dan 150 per dag ! De toename 
was onder vrouwen sterker dan onder 
mannen, respectievelijk 76 procent 
tegenover 57 procent.
 Het voorstel om de leeftijdsgrens te 
verhogen komt voort uit het rapport 
”Best Preventive Investments for Scot-
land - What the evidence and experts 
say”. Daarin staat te lezen :  ”Verhogen 
van de leeftijdsgrens voor alcohol naar 
21 jaar, is in hoge mate kosteneffectief. 
Het verbetert de gezondheid zonder 
dat het veel kost, en vermindert de 
werklast voor de gezondheidszorg”. 
 
 De schrijver van het rapport, Neil 
Craig, constateerde dat in Schotland 
riskant alcoholgebruik door jonge 
mensen een voortdurend probleem 
vormt. Regering en parlement zijn 

Leeftijdsgrens  alcohol  naar  21  jaar  ?

SCHOTTEN  WILLEN  ALCOHOL- 
PROBLEMEN  RADICAAL  AANPAKKEN
 Deskundigen van NHS Health Scotland, de Schotse raad voor gezond-
heidsbevordering, hebben de Schotse regering gevraagd de leeftijdsgrens 
voor alcohol te verhogen naar 21 jaar. In combinatie met eerder door het 
parlement goedgekeurde maatregelen, zou Schotland daarmee afstevenen 
op een maatschappijbreed alcoholbeleid.

het in meerderheid met hem eens. 
Vandaar dat de regering al een aantal 
maatregelen heeft getroffen. 
 Zo is met ingang van 1 januari dit 
jaar, de strafbaarheidsgrens voor 
alcohol in het verkeer, in Schotland 
verlaagd van 0,8 promille naar 0,5 
promille (wij berichtten daarover in 
het januarinummer van dit blad). Maar 
Engeland, waar de alcohollobby zeer 
invloedrijk is, houdt het nog op de oude 
grens van 0,8 promille.

 Al eerder (mei 2012) keurde het 
Schotse deelparlement een wetsont-
werp goed dat de invoering van een 
wettelijke minimumprijs per eenheid 
alcohol mogelijk maakt. Die minimum-
prijs (50 p per eenheid alcohol) is tot 
op heden nog niet ingevoerd doordat 
de Scottish Whisky Association (SWA) 
een proces tegen de regering heeft 
aangespannen. Vreemd, want de prijs 
van whisky ligt vèr boven de voorge-
stelde minimumprijs.
 Het lijkt er op dat het voor de SWA 
een principekwestie is, dat zij de 
mogelijkheid om te stunten met de 
prijs van drank op geen enkele wijze 
belemmerd wil zien worden. De rege-
ring daarentegen wil het stunten met 
de prijs juist zoveel mogelijk tegen-
gaan. Het kan dus nog een langdurig 
juridisch gevecht worden. 
 Verder heeft de Schotse deelregering 
”BOGOF-deals” verboden. BOGOF 
staat voor ”Buy-one-get-one-free”. Niet 
altijd behoeft dat trouwens één op één 
te zijn. De ook in ons land door wijn-
handelaren gehanteerde korting van 
”bij vijf flessen de zesde gratis” valt er 
ook onder.

 De Schotse voortvarendheid steekt 
wel schril af bij het Engelse beleid van 
de alcoholbranche zo weinig mogelijk 
voor de voeten lopen. 

Dingeman Korf

 In zes van de vijfentwintig Overijs-
selse gemeenten geldt een verbod 
voor winkels om te stunten met 
de prijs van drank. Een verbod op 
happy hours is door 12 gemeenten 
ingesteld.  Aldus de uitkomst van 
een onderzoek door bureau Intraval 
naar de gemeentelijke uitwerking 
van de nieuwe verplichtingen in het 
kader van de Drank- en Horecawet. 

 Supermarkten en slijterijen mogen 
in die gemeenten niet voor een 
beperkte periode alcoholhoudende 
dranken aanbieden voor minder dan 
70 procent van de gebruikelijke prijs. 
Met genoemde verboden is de provin-
cie Overijssel koploper van Nederland 
bij het tegengaan van  prijsstunten met 
drank. 
 Helemaal onderaan de lijst staat de 
provincie Flevoland. Daar heeft geen 
enkele gemeente een verbod op prijs-
acties. In Limburg is het weinig beter, 
slechts één gemeente. 
 Overijssel slaat ook een goed figuur 
voor wat betreft het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van zuipketen. Met 
bijna 50 procent een tweede plaats, 
achter Friesland waar 55% van de 
gemeenten op dit punt een beleid heeft 
vastgesteld.

Kwart  Overijsselse  
gemeenten  verbiedt  
prijsstunten  drank

 Op 22 mei hebben NOC*NSF en 
Heineken het gezamenlijke project 
”Blijf Helder” gestart. Het project 
richt zich op het stimuleren van 
”verantwoorde alcoholconsumptie” 
bij sportverenigingen. 

 Bij de Nederlandse sportvereni-
gingen is het slecht  gesteld met de 
naleving van de regels rond alcohol. 
Zo bevordert slechts 15 procent van 
alle Nederlandse sportverenigingen 
actief de naleving van de leeftijdsgrens 
van 18 jaar. 
 Uit de omschrijving van het project 
lijkt af te leiden dat voor Heineken 
”verantwoorde alcoholconsumptie” het-
zelfde betekent als alcoholconsumptie 
die zich houdt aan de wettelijke regels. 
Met name dus aan de leeftijdsgrens. 
Maar ook aan de eisen met betrek-
king tot de barvrijwilligers. Over het 
terugdringen van de consumptie door 
beperking van de schenktijden, of over 
de invloed van alcohol op de sport-

prestaties geen woord. Een wel zeer 
beperkte visie op het woord ”verant-
woord”.
 Algemeen directeur Gilet van Heine-
ken Nederland : ”Met deze campagne 
willen we op een positieve manier clubs 
er toe zetten de wettelijke alcoholleef-
tijd te handhaven en de clubs daarvoor 
te belonen”. Uitsluitend bijdragen aan 
de naleving van de wet dus. Maar 
iedere Nederlander wordt al geacht de 
wet na te leven.
 De titel van de campagne ”Blijf 
helder” verwijst rechtstreeks naar de 
slogan ”heerlijk, helder, Heineken”. 
Op de t-shirts van de campagne staat 
”blijf helder” en de ster en het logo van 
Heineken. De campagne is feitelijk 
pure naamsreclame voor Heineken. 
Dus een stimulans voor alcoholcon-
sumptie ! Heineken kan het woord 
”verantwoord” beter  weglaten.
 De medewerking van NOC*NSF 
voorziet de modderschuit van Heine-
ken van een vlag !

Weer  een  campagne  waar  weinig  van  verwacht  mag  worden

PROJECT  VAN  HEINEKEN  MET  NOC*NSF
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 In ons advertentiekrantje ter gelegen-
heid van Moederdag een paginagrote 
advertentie. Van de firma Hooghoudt. 
Jawel, die van de jenever. Wat heeft 
die nou met moederdag van doen 
vroeg ik mij meteen af ? Jenever is 
toch niet voor kinderen ?
 Wel, de reclamejongens probeer-
den weer eens om sterke drank een 
onschuldiger en gezelliger imago te 
geven. Bovenaan in de adverten-
tie met koeienletters ”VERRAS  JE  
MOEDER”. Tot wie is die oproep 
gericht ? Toch hopelijk niet tot de kin-
deren, voor wie moederdag nog een 
echt feest is ? Maar voor wie dan ? 
Volwassen kinderen die nog iets goed 
te maken hebben ?
 De tweede zin van de adverten-
tie ”wat is er nou leuker dan samen 
proeven, ervaren en ontdekken ?”. 
Lijkt een oproep om iets aparts te 
koken voor je moeder. Als vervolg op 
de maaksels die je op de kleuterschool 
voor haar maakte. Maar het gaat 
natuurlijk weer om die jenever.
 De ”kleine lettertjes” geven de 
oplossing : ”Verras je moeder 10 mei 
(Moederdag ! ) met een ontdek-
kingstocht bij familiedistilleerderij 
Hooghoudt. Natuurlijk sluit je af met 
een maximale proefervaring : een 
paar van onze jenevers en kaas-je-
nevercombinaties.”   Wie moet wie nu 

MOEDERDAG  ?

verrassen ? Het lijkt er meer op dat de 
gever zichzelf moet verrassen. ”Fami-
liedistilleerderij” klinkt overigens bijna 
als een martelwerktuig ! 
 Hooghoudt is trouwens wel goed, 
maar niet gek. De reclame-excursie 
kost € 9,50 !
 Moet de drankbestrijding de ouder-
wetse platen met huilende moeders 
weer tevoorschijn halen ? Die van bijna 
anderhalve eeuw geleden ? 

P. B.

 De belangrijkste constatering van het 
rapport is het feit dat schadelijk alco-
holgebruik door jongeren en vrouwen, 
in veel OESO-landen in opkomst is. 
Dat is gebleken voor een deel te wijten 
te zijn aan de toegenomen beschik-
baarheid van goedkope, effectief 
gepromote dranken. Die oorzaak valt 
dus tegen te gaan door in te grijpen 
in de beschikbaarheid, de prijs en de 
reclame voor die dranken. 
 Het rapport noemt de toename van 
schadelijk alcoholgebruik een zorg-
wekkende trend. In veel landen zijn 
de gevolgen al zichtbaar : meer ver-
keersongevallen, meer alcoholische 
geweldpleging en een toegenomen 
kans op acute en chronische ziekten. 
 De grotere kans op ziekten leidt ook 
tot een grotere kans op voortijdige 
sterfte. Het rapport noemt voor Neder-
land een alcoholsterfte van 2,7 procent 
(3751 personen) van alle sterfgevallen. 
Met andere woorden : één op de 37 
sterfgevallen is aan schadelijk alcohol-
gebruik te wijten. Tussen mannen en 
vrouwen bestaat een opvallend groot 

In  Nederland  2,7  procent  van  sterfte  gevolg  van  alcohol

BELANGWEKKEND  ALCOHOL- 
RAPPORT  VAN  OESO  UITGEKOMEN
 De Organisatie voor Economisch Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
heeft op 12 mei een belangwekkend rapport uitgebracht. Het omvat ener-
zijds actuele informatie over de problematiek, en anderzijds aanbevelingen 
voor te voeren beleid. De titel van het rapport geeft dit al aan :”Tackling 
Harmful Alcohol Use”.

verschil. Van de mannelijke sterfte 
is 3,9 procent aan alcohol te wijten, 
van de vrouwelijke sterfte slechts 1,5 
procent ! 
 Rusland heeft de grootste alcohol-
sterfte ter wereld. Maar liefst 30,5 
procent van de totale sterfte is aan 
alcohol te wijten. Op de tweede plaats 
staat Estland, een land met een grote 
Russische minderheid. Hier is 21,4 
procent van alle sterfte aan alcohol te 
wijten. Aan het andere uiteinde staat 
Israël, met slechts 1,1 procent alcohol-
sterfte.
 De aanbevelingen voor het te 
voeren beleid, zijn gebaseerd op een 
diepgaande analyse en onderlinge ver-
gelijking van het beleid in een drietal 
OESO-landen :  Canada, Duitsland en 
Tsjechië. Die analyse heeft de effecti-
viteit bevestigd van een aantal reeds 
eerder bekend geworden beleidsmaat-
regelen. Maatregelen tegen alcohol 
in het verkeer, maatregelen op het 
gebied van prijs en verkrijgbaarheid, 
maatregelen met betrekking tot de pro-
motie van alcohol, en leeftijdsgrens.
 Regeringen die de alcoholproblema-
tiek willen aanpakken, kunnen kiezen 
uit een aantal bewezen effectieve 
beleidsinstrumenten. Daarmee valt 
volgens het rapport tegen betrekke-
lijk geringe kosten een vermindering 
van de problemen met 10 procent te 
behalen. 

 Voor de Europese Unie komt het 
rapport op een goed moment. De 
looptijd van de gezamenlijke Europese 
alcoholstrategie is verstreken. Op 
diverse plaatsen is er discussie over de 
vraag of er een nieuwe gezamenlijke 
strategie moet komen. De Europese 
ministers van volksgezondheid hebben 
zich in april voorstander verklaard. De 
nieuwe Eurocommissaris van Gezond-
heid en Voedselveiligheid Andriukaitis, 
heeft gezegd dat hij daartoe geen  ini-
tiatieven zal nemen. Het Europese 
parlement heeft echter een resolutie 
aangenomen waarin de Europese 
Commissie wordt opgeroepen met een 
nieuwe EU-alcoholstrategie te komen.

Dingeman   Korf
 

 Staatssecretaris Van Rijn van 
volksgezondheid wil dat gemeenten 
handhavend optreden tegen 
drankketen op hun grondgebied. 
Hij vindt het onaanvaardbaar als 
plattelandsgemeenten de hokken 
en keten niet controleren onder het 
excuus ”wij hebben er geen last 
van”.  
 Van Rijn heeft aangekondigd 
dat de gemeenten in juni een brief 
zullen krijgen waarin hen op hun 
wettelijke plicht wordt gewezen. ”Het 
alcoholgebruik door jongeren in keten 
kan zorgelijk zijn” zo stelt hij. Daarom 
moeten de gemeenten ”krachtig 
handhaven”.
 Diverse gemeenten, vooral in 
de Achterhoek en Twente, hebben 
iemand van de gemeente langs de 
keten gestuurd. Soms een controleur 
Drank- en Horecawet, soms een 
jongerenwerker. Die hebben geke- 
ken of er werd voldaan aan de 
gezondheids- en veiligheidseisen. Als 
dat in orde was, hebben zij van verdere 
actie afgezien.
 In de tijd van de discussies over 
de overdracht van taken van rijk 
naar gemeenten, heeft Stg. ANGOB 
gewaarschuwd voor het ontstaan 
van beleidsverschillen tussen de ver- 
schillende gemeenten. Het voorgaande 
geeft de eerste gevallen al aan.

Staatssecretaris  wil  dat  
gemeenten  optreden  
tegen  drankketen  



4

  De Nederlandse gemeenten lopen 
dus voor éénvijfde deel ver achter met 
betrekking tot de verplichtingen die 
zij in het kader van de decentralisatie 
opgelegd hebben gekregen, Daarnaast 
laat de kwaliteit van de wèl gemaakte 
plannen nogal eens te wensen over. 
 In de Drank- en Horecawet staan 
de minimale eisen waaraan een der-
gelijk plan moet voldoen. Van de 316 
gemeenten die een plan hebben vast-
gesteld, hebben er slechts 193 alle 
verplichte onderdelen opgenomen. 
Dat is dus minder dan de helft van alle 
gemeenten. De meerderheid (200) van 
de Nederlandse gemeenten heeft wat 
de DHW betreft zijn zaken dus nog niet 
helemaal op orde.
 De redenen die de gemeenten 
aanvoeren voor het nog niet of  niet 
volledig voldoen aan de verplichtingen, 
lijken soms uitvluchten, maar zijn in 
andere gevallen heel reëel. Zo blijkt 
samenwerking tussen gemeenten om 
tot één gezamenlijk beleid te komen, 
soms sterk vertragend te werken. 
 Intraval beoordeelt de kwaliteit van 
de meeste plannen als niet meer dan 
matig. Dat is meestal te wijten aan 
een gebrekkige uitwerking van één 
of meer onderdelen. In het algemeen 
kan worden gesteld dat hoe concreter 
onderdelen moeten worden uitgewerkt, 
hoe minder gemeenten dat hebben 
gedaan. Veel gemeenten lijken gebruik 
te hebben gemaakt van standaard 
voorbeeldplannen of plannen van 

STAND  VAN  ZAKEN  DRANK-  EN  
HORECAWET
 Van alle 393 Nederlandse gemeenten, heeft 80 procent (= 316 gemeenten) 
inmiddels een preventie- en handhavingsplan DHW vastgesteld. Aldus is 
gebleken uit een onderzoek van bureau Intraval.  De gemeenten waren ver-
plicht om op 1 juli 2014 een dergelijk plan klaar te hebben.

andere gemeenten. De zaken waaraan 
de gemeenten verwacht worden een 
eigen invulling te geven, zijn vaak erg 
summier uitgewerkt of helemaal niet in 
het plan opgenomen.

Weinig extra toegevoegd
 Bij het onderzoek is ook gevraagd 
in hoeverre de gemeenten gebruik 
hebben gemaakt van de mogelijkheid 
om extra bepalingen toe te voegen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot prijsac-
ties. Bijna de helft van de gemeenten 
(47 procent) heeft een verbod op 
happy hours opgenomen. Dit zijn wel 
vaak kleine gemeenten (minder dan 
20.000 inwoners).
 Een verbod op prijsacties in de detail-
handel is veel minder populair, slechts 
16,5 procent van de gemeenten heeft 
zo’n verbod opgenomen. En dat terwijl 
pas van een prijsactie sprake is bij een 
korting van meer dan 30 procent. Een 
”gewone” korting van 10 procent heet 
geen actie. Wij vragen ons af of de 
lobby van de supermarkten hier actief 
is geweest.
 Een beleid tegen hokken en keten is 
nauwelijks populairder dan een verbod 
op prijsacties. Slechts 19,6 procent 
van de gemeenten heeft een dergelijk 
beleidspunt in zijn plannen meegeno-
men. Van een veertigtal gemeenten 
zonder beleidsplan ten aanzien van 
hokken en keten, is bekend dat er 
hokken en keten in die gemeente aan-
wezig zijn. Daar wordt dus ”gedoogd”.

 

 Onlangs publiceerde het CBS 
cijfers over de ontwikkeling van de 
horecasector in het eerste kwar-
taal van 2015. Daaruit bleek dat die 
sector voor het zevende opeen-
volgende kwartaal een omzetgroei 
had geboekt. Vergeleken met het 
eerste kwartaal van 2014 bedroeg 
de toename 3,9 procent. Uitgesplitst 
naar deelsectoren was het beeld 
zeer gevarieerd.
 De sterkste groei vertoonden de res-
taurants :  6,6 procent. Uit eten gaan 
blijft onverminderd populair bij particu-
lieren, en vanuit het bedrijfsleven zorgt 
de aantrekkende bedrijvigheid voor 
een toename van zakelijke lunches. 
 Ook bij de hotels nam de omzet 
bovengemiddeld toe, namelijk met 
4,8 procent. De overige deelsectoren 
van de horeca bleven beneden de 
gemiddelde stijging van 3,9 procent. 
Kantines en catering benaderden met  
3,2 procent groei nog het dichtst de 
gemiddelde groei.

 De snackbars wisten hun omzet 
slechts met 1,3 procent te vergroten. 
Maar daar staat wel tegenover dat zij 
het minst getroffen werden door de 
daling in voorafgaande jaren.
 Helemaal onderaan de lijst staan 
de café’s, met slechts 0,5 procent 
omzetstijging. Blijkbaar vormen zij 
het minst populaire onderdeel van de 
horecasector. Zij hebben de afgelo-
pen jaren ook nogal wat negatieve 
publiciteit gehad. Over slechte werk-
omstandigheden, niet naleven van 
sociale wetgeving, tot onderdak voor 
criminele praktijken en geweld. Ook 
de nogal eenzijdige gerichtheid op de 
consumptie van alcohol, werkt niet in 
hun voordeel.  Negatieve publici-
teit over alcohol is tegenwoordig aan 
de orde van de dag, terwijl het aantal 
mensen dat bewust gezonder wil gaan 
leven toeneemt. Wij vragen ons dan 
ook voorzichtig af of er sprake is van 
beginnende structurele (dus blijvende) 
krimp van ”de markt” voor café’s.

NEEMT  POPULARITEIT  CAFÉ’S  
STRUCTUREEL  AF  ? 

 Het aantal nieuwe gevallen van 
leverkanker per jaar, is in Neder-
land in tien jaar tijd verdubbeld. 
Een vertraagd gevolg van het hoge 
alcoholgebruik van de laatste 
decennia. Het WCRF bracht onlangs 
een rapport uit over de samenhang 
tussen alcoholgebruik en leverkan-
ker. 

 Dat alcohol slecht is voor de lever, is 
al meer dan een eeuw bekend. Lever-
cirrhose is een bekende, langzaam 
verlopende en uiteindelijk dodelijke 
aandoening, die door fors alcoholge-
bruik kan ontstaan.
 Doordat de lever op fors alcoholge-
bruik in eerste instantie reageert met 
vervetting, en van daaruit op den duur 
cirrhose ontwikkelt, is de samenhang 
tussen alcoholgebruik en leverkanker 
nooit erg duidelijk geweest. Gedacht 
werd dat de lever zo snel cirrhose ont-
wikkelt dat alcoholische leverkanker 
meestal geen tijd zou krijgen om tot 
ontwikkeling te komen. Niet-alcoholi-
sche leverkanker komt meer voor en is 
een gevolg van infectie (hepatitisvirus) 
of chemische aantasting.
 Analyse van de dossiers van ruim 
8 miljoen mensen door het Wereld 
Kanker Onderzoeks Fonds (WCRF) 
heeft onlangs meer duidelijkheid 
gebracht. Hieruit is gebleken dat pas 
bij een consumptie van meer dan 4 
glazen per dag, de kans op alcoholi-
sche leverkanker significant toeneemt. 
Andere soorten kanker nemen al toe 
bij veel geringere alcoholconsumptie.
 In 2004 kregen 334 Nederlanders 
de diagnose leverkanker. In 2014 was 
dat aantal  gestegen tot 681 personen. 
Ruim een verdubbeling. Omdat de 
afgelopen vijftien jaar de alcoholcon-
sumptie in Nederland vrijwel constant 
is gebleven, is de toename dus te wijten 
aan de toename van de consumptie in 
de jaren vóór 2000. Over het algemeen 
is de prognose voor mensen met deze 
vorm van kanker slecht. De meesten 
overlijden binnen een jaar nadat de 
ziekte is geconstateerd.
 Het advies van het WCRF blijft om 
ter minisering van de kans op kanker 
(alle vormen), liefst in het geheel geen 
alcohol te drinken, en in ieder geval 
niet meer dan 1 glas voor vrouwen en 
2 glazen voor mannen per dag.  

NEDERLANDSE  
ALCOHOLCONSUMP-
TIE  VERDUBBELDE  
LEVERKANKER

zonder vermindering 

van de alcoholcon-

sumptie is geen afname 

van de alcoholschade 

mogelijk
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  Onderzoek in de Gooi- en Vecht-
streek heeft laten zien dat de naleving 
van de leeftijdsgrens in de supermark-
ten van 2014 naar 2015 sterk achteruit 
was gegaan. Van een naleving van 
74% in 2014 naar een naleving van 
slechts 50% in 2015. In Twente liet een 
wat anders opgezet onderzoek onlangs 
nog alarmerender uitkomsten zien. 
Acht minderjarige ”mysteryshoppers” 
deden 134 kooppogingen in winkels 
van Albert Heijn. Daarvan slaagden er 
119, ofwel 88 procent. Over dit laatste 
onderzoek berichtten wij in het vorige 
nummer van dit blad.
 De staatssecretaris van volks-
gezondheid was bij een eerdere 
gelegenheid al met de supermarkten 
in gesprek gegaan over de naleving 
van de leeftijdsgrens, en had naar 
aanleiding daarvan verklaard er alle 
vertrouwen in te hebben dat de pro-
blemen via zelfregulering opgelost 
zouden worden. Dat vertrouwen bleek 
nu toch niet terecht te zijn.
 De recente twee onderzoeken 
leidden tot vragen uit de Tweede 
Kamer. Op 18 mei kwam het antwoord 
van staatssecretaris Van Rijn. Die pro-
beerde de verkopers van drank vrij te 
pleiten, en de oorzaak te  leggen bij 
de minderjarige mystery-shoppers. 
Die hadden op hun eigen creatieve 
wijze mogen proberen aan alcohol te 
komen. En ja, daar waren de caissiè-

Op  korte  termijn  wordt naleving leeftijdsgrens niet  verbeterd

STAATSSECRETARIS  KIEST  VOOR  
EEN  VEEL  LANGZAMERE  WEG
 Met de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol wil het nog steeds 
niet de goede kant op. Integendeel, twee recente onderzoeken lieten een 
achteruitgang zien. De vraag dient dan ook gesteld te worden of de aanpak 
van de regering, c.q. van het ministerie van VWS wel effectief kan zijn.

res ingetrapt. Geen woord over een 
hardere aanpak van de betreffende 
supermarkten, geen extra controles. 
 Van Rijn schrijft er op te vertrouwen 
dat de bevindingen en methodes van 
het onderzoek  zullen worden gedeeld, 
zodat de supermarkten lering kunnen 
trekken uit de trucs die jongeren uit-
halen en de zwakke plekken die zijn 
blootgelegd versterken. Hij vervolgt 
dan zijn brief met een filosofietje over 
het belang van ”de sociale norm waar 
we met succes aan werken” en die 
erin zou moeten resulteren dat ”jonge-
ren onder de 18 dergelijke pogingen 
niet eens ondernemen, omdat alcohol 
onder de 18 niet normaal is”. Je vraagt 
je af, in wat voor wereld leeft die 
Van Rijn ? 
 Ook omvat zijn brief een poging 
om voorlopig geen straffen te hoeven 
uitdelen aan de supermarkten die 
in overtreding zijn. Wetenschappers 
moeten eerst de trucs van de jongeren 
blootleggen. Eerst weer onderzoek, 
dus uitstel van strafvervolging. En dat 
terwijl er dagelijks ziekenhuisopnamen 
wegens alcoholvergiftiging plaats- 
vinden ! 

 Het wordt tijd dat het alcoholbeleid in 
handen komt van iemand die begaan 
is met de slachtoffers, in plaats van 
met verkopers !

Dingeman Korf 

 Afgelopen februari hield onder- 
zoeksbureau Motivaction in op- 
dracht van het AD een groot gezins-
onderzoek. Daarin ook vragen over 
alcohol. Het AD publiceerde begin 
mei de uitkomst : ouders vinden het 
belangrijk dat hun kind tussen 12 en 
18 jaar geen alcohol drinkt. 

 Aan het onderzoek deden 3335 
ouders van kinderen tussen 12 en 18 
jaar mee. De centrale stelling waar-
over de mening van de ouders werd 
gevraagd was : ”Ik vind het erg belang-
rijk dat mijn kind geen alcohol drinkt”. 
 Maar liefst 55 procent van de 
ouders was het daarmee eens of zeer 
eens. Daarnaast vulde maar liefst 30 
procent het vakje in van  ”niet eens, 
niet oneens”. Slechts 14 procent vulde 
oneens of zeer oneens in. 
 Genoemde uitkomst ligt in lijn met het 

twee jaar geleden al geconstateerde feit 
dat destijds de jongste tieners (12-14 
jaar) al geleidelijk minder waren gaan 
drinken. De alcoholbranche probeerde 
toen nog om dat als resultaat van haar 
acties te claimen, maar het was duide-
lijk dat vooral de ouders daarvoor de 
eer moesten krijgen. Zij waren door de 
acties van dr. Van der Lely en anderen, 
zich bewust geworden van de kwalijke 
gevolgen van fors alcoholgebruik op 
jonge leeftijd, en trapten op de rem. 
Inmiddels is de wettelijke leeftijdsgrens 
van 16 naar 18 jaar verhoogd. Maar 
dat heeft de ouders gezien de enquête 
niet toegeeflijker gemaakt tegenover 
alcoholgebruik door hun kinderen. 

 Het recente onderzoek van Motivac-
tion bevestigt nog eens dat ouders een 
uiterst belangrijke rol spelen bij alco-
holgebruik door tieners.

OUDERS  MINDER  TOEGEEFLIJK  TEGEN- 
OVER  ALCOHOLGEBRUIK  TIENERS

 In Amsterdam rijden sinds enkele 
jaren zogenaamde ”bierfietsen” 
rond. Rijdende bars waarop acht of  
tien  passagiers aan weerszijden van 
een lange stang met de gezichten 
naar elkaar zitten, met voorop een 
bestuurder. Die dingen veroorzaken 
veel overlast. Ruim 6300 binnen-
stadbewoners zijn die overlast zat 
en hebben de gemeente gevraagd 
die dingen te verbieden. 

 

PETITIE  : 
DE  BIERFIETS  DE 
BINNENSTAD  UIT

De bezwaren die de binnenstadbewo-
ners aanvoeren zijn zeer gevarieerd. 
Die voertuigen zijn een grote hindernis 
voor het verkeer, te breed voor het 
fietspad, te log en te langzaam voor 
de rijbaan. Regelmatig veroorzaken zij 
opstoppingen in de binnenstad. Als zij 
over een brug komen, duiken zij met 
onbeheerste snelheid het verkeer in 
zodat voetgangers en fietsers moeten 
maken dat zij weg komen. 
 Verder zijn er veel klachten over 
het gedrag van de passagiers. 
Zij schreeuwen en joelen, maken 
onwelgevoeglijke opmerkingen naar 
voorbijgangers, en enkele keren is het 
voorgekomen dat passerende fietsers 
bier over zich gegoten kregen. Ook 
wildplassen door de passagiers komt 
nogal eens voor.

 Veelgehoorde opmerking van de 
ondertekenaars van de petitie is dat 
het stadsbestuur bezig is het cultu-
rele/architektonische werelderfgoed 
van de binnenstad te veranderen in 
een ordinair pretpark. Daarmee trekt 
het stadsbestuur het verkeerde soort 
toeristen aan, toeristen die voor drank 
en drugs naar de stad komen en lak 
hebben aan stedeschoon en historie/
musea. De opstelling op de bierfiets is 
wat dat betreft veelzeggend : de pas-
sagiers kijken naar elkaar, niet naar 
de stad. ”Ze kunnen net zo goed een 
rondje om de Sloterplas (midden 
tussen de woonwijken) gaan rijden”.
 Hoewel veel passagiers van die 
bierfietsen overduidelijk dronken zijn, 
wordt er niet tegen opgetreden. De 
bierfiets fungeert als dekmantel voor 
onbestrafte openbare dronkenschap. 
Kortom, de ondertekenaars zien in de 
bierfiets een aantasting van de leef-
baarheid van de binnenstad.
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En dit...
. . . . was een geval van een zware 
drinker die buiten bewustzijn raakte.
 Het gebeurde half  mei op een zater-
dagmiddag in Groesbeek. De politie 
kreeg verschillende meldingen over 
een auto die, hoewel stilstaand, een 
gevaarlijke situatie veroorzaakte. Twee 
agenten gingen poolshoogte nemen.
 Zij troffen een auto aan die met draai-
ende motor stilstond, en het verkeer 
ophield omdat er geen auto langs kon. 
De bestuurder, een 30-jarige Groesbe-
ker,  lag buiten kennis achter het stuur. 
Agenten roken alcohol bij hem. Toen 
zij hem arresteerden verzette de man 
zich hevig. Onderweg naar het bureau 
raakte de man opnieuw buiten bewust-
zijn, waarop de agenten hem naar 
een ziekenhuis brachten. Zijn rijbewijs 
moest hij inleveren.
 Een typisch geval voor een 
psychiatrisch onderzoek naar zijn rij-
geschiktheid .  .  .  .  . 

 *   *   *
. . . . was een geval van doodslag met 
behulp van alcohol.
 Het gebeurde in de Franse stad 
Clermont-Ferrand. In een café hing 
een bord met de tekst : ”record shotjes 
drinken op één avond : 55”. Een 
57-jarige man kwam op het onzalige 
idee om te proberen dat record te 
breken. Dat lukte, hij dronk er 56 !
 Thuis overleed de man aan een 
hartstilstand. Zijn dochter klaagde de 
kastelein aan omdat die haar vader zou 
hebben aangemoedigd tot drinken. In 
juridische termen : dood door schuld.
 De openbare aanklager eiste een 
gecombineerde straf : een voor-
waardelijke gevangenisstraf van een 
halfjaar, een boete van 1500 euro en 
een beroepsverbod van 5 jaar. Voor 
Nederlandse begrippen een lichte straf 
voor ”zware mishandeling de dood ten 
gevolge hebbend”. Zonder onvoor-
waardelijke celstraf was hij er hier niet 
van afgekomen .  .  .  .  . 

*   *   *
. . . . was een geval van zware mishan-
deling na een avondje ”stappen”. 
 Een 19-jarige man uit Haarlem 
kreeg na de nodige drankjes, in een 

café in Roden hooglopende ruzie 
met een eveneens 19-jarige inwoner 
van Roden. Uiteindelijk sloeg hij hem 
met een kapot bierglas in het gezicht. 
Daarna vluchtte hij het café uit. Vrien-
den van het slachtoffer achterhaalden 
hem en gingen met hem op de vuist.  
 De politie maakte een einde aan de 
vechtpartij en nam de Haarlemmer 
voor zijn eigen veiligheid mee naar 
het bureau. Daar bleek dat hij iemand 
ernstig verwond had. Hij werd gear-
resteerd op verdenking van zware 
mishandeling.
 Het slachtoffer werd naar een zie-
kenhuis in Groningen gebracht .  .  .  .  . 

*   *   *
. . . . was een geval van niet meer 
nuchter na kunnen denken na alcohol.
 Een 48-jarige vrouw uit Bennekom 
werd in de nacht van zaterdag op 
zondag betrapt op rijden met een slok 
op. Haar alcoholpromillage lag ruim 
boven de 1,0. Het domme van het 
geval was dat de passagier naast haar, 
geen druppel alcohol had gedronken 
en in het bezit was van een rijbewijs. 
 Haar zelfoverschatting kost haar nu 
500 euro en zij moet op eigen kosten 
een verkeerscursus volgen .  .  .  .  . 

 Tot vijf koppen koffie per dag, zou 
goed zijn voor het (Koreaanse) hart. 
Aldus de uitkomst van een onder-
zoek onder 25.000 proefpersonen in 
een Koreaans ziekenhuis.  

 Het onderzoek werd uitgevoerd in 
het Kangbuk Samsung ziekenhuis 
in Seoul. De deelnemers, mannen 
en vrouwen zonder symptomen van 
hart- en vaatziekten, met een gemid-
delde leeftijd van 41 jaar, werden in 
vijf groepen verdeeld naargelang hun 
koffiegebruik. Die groepen waren : 
”geen”, minder dan 1 kop per dag, 1 tot 
3 koppen per dag, 3 tot 5 koppen per 

TOT  VIJF  KOPPEN  KOFFIE
GOED  VOOR  HET  HART  ?

dag en 5 of meer koppen per dag. 
 Na verloop van tijd bleek de groep 
van 3 tot 5 koppen, minder snel sig-
nalen van een hartziekte te vertonen 
dan de andere. De onderzoekers con-
cluderen : ”Onze studie draagt bij aan 
het groeiende bewijsmateriaal dat het 
drinken van koffie mogelijk een invers 
verband heeft met hart- en vaatziek-
ten”. 
 Dat is eenzelfde te-kort-door-de-

 Positieve uitkomst van dit eerste 
deel van het onderzoek, is de conclu-
sie dat de toegepaste dosering goed 
wordt verdragen en veilig is (geen bij-
werkingen en de patiënten worden niet 
”high”).
 Sommige instellingen voor demente-
renden verstrekken de wietpil al, omdat 
er aanwijzingen zijn dat daarmee 
gedragsproblemen als agressiviteit, 
rusteloosheid en gespannenheid ver-
minderen. Een onomstotelijk bewijs 
voor een dergelijk effect is echter nog 
nooit geleverd. 
 Bij het onderzoek aan 50 proefperso-
nen, kregen 25 patiënten driemaal per 
dag een tabletje met een lage dosering 
cannabis. De andere 25 kregen drie-
maal daags een neppil (placebo). De 

CANNABISPIL  VOOR  DEMENTEREN-
DEN  NIET  BETER  DAN  PLACEBO
 Dementerenden met probleemgedrag zijn niet gebaat bij een lage dosis 
cannabis, een zogenaamde ”wietpil”. Of een hogere dosering werkt wordt 
nog onderzocht. Aldus een tussenbericht over onderzoek aan de Nijmeegse 
Radboud universiteit.  

onderzoekers zagen in beide groepen 
een vergelijkbare afname van de 
gedragsproblemen. De neppil en de 
cannabispil werkten dus even goed.
 Bekend was al dat placebo’s goed 
kunnen werken bij deze patiënten. 
Extra aandacht en steun van verzor-
gend personeel, maar ook positieve 
verwachtingen van patiënten en hun 
naasten verklaren de afname van 
gedragsproblemen. 

 Wij zien hier dus een vergelijk-
baar verschijnsel als bij sommige 
”geneesmiddelen” tegen  alcoholisme. 
Uitsluitend het middel heeft weinig 
effect, maar in combinatie met psy-
chotherapie geven zij een aanzienlijke 
versterking van de therapie. 

bocht redenering als wij vaak horen 
over het verband tussen alcoholgebruik 
en gezondheid. Het zou namelijk ook 
andersom kunnen zijn, dat personen 
met weinig kans op hart- en vaatziek-
ten in meerderheid kiezen voor een 
middelmatig koffiegebruik.
 Het is sinds lang bekend dat het far-
macologisch actieve bestanddeel van 
koffie, caffeïne, de hartslag versnelt 
en de bloeddruk verhoogt. Dat lijkt ons 
moeilijk te rijmen met een preventief 
effect tegen hart- en vaatziekten. Ook 
vergroot koffie de kans op een maag-
zweer. Als bescherming tegen hart- en 
vaatziekten lijken ons groente en fruit 
een betere keus dan koffie. 
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 In haar vergadering van 21 januari 
2015 heeft het bestuur van de SAU 
besloten om over te gaan tot liquida-
tie van de stichting. Directe aanleiding 
daartoe was de opheffing van de 
ANDO, waardoor het aantal organisa-
ties onder de koepel van de SAU tot 
twee was gereduceerd. Een koepelor-
ganisatie in stand houden voor twee 
deelnemers werd zinloos geacht.
 De Stichting Alcoholpreventie 
Utrecht was opgericht in december 
1990 als een moderne voortzetting 
van het Plaatselijk Drankweer Comité 
Utrecht. De activiteiten waren het 
plaatsen van een voorlichtingsexpo-
sitie over alcoholrisico’s, deelname 
aan het gemeentelijk alcoholpreventie 
platform, deelname aan het provinciaal 
verkeersveiligheidsoverleg, en inci-
dentele acties. Bij de oprichting waren 
vijf organisaties in de SAU vertegen-
woordigd.
 Geleidelijk werd de voornaamste 
activiteit het plaatsen van de alco-
hol-expo. In de eerste jaren vooral in de 
hal van politiebureaus en in bibliothe-
ken, met daarnaast incidenteel in een 
hal van een gemeentehuis, een dorps-
huis en zelfs een kazerne. Na 2000 
kwam het accent sterk op de biblio-
theken te liggen. Een tiental jaren later 
werd dit moeilijker door bezuinigingen, 
reorganisaties en samenvoegingen 
van bibliotheken, waardoor ruimte-
gebrek ontstond. Ook kregen in die 

Stichting  Alcoholpreventie  Utrecht  (SAU)  opgeheven

jaren sommige bibliotheken striktere 
voorwaarden opgelegd (zoals uitslui-
tend exposities van organisaties uit de 
eigen gemeente). De laatste expositie 
van de SAU in een bibliotheek vond in 
2011 plaats.
 Een derde reden voor opheffing 
was het ontbreken van inkomsten 
tegenover de noodzaak tot herstel 
en vernieuwing van het materiaal. Dit 
laatste wegens het feit dat steeds meer 
informatie via elektronische weg wordt 
aangeboden.
 Inmiddels heeft het bestuur alle for-
maliteiten afgehandeld en is de SAU 
geschiedenis geworden.

 

Groei en Bloei op ‘t Spoek Nieuws
Stichting ANGOB

Verschijning  G O
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 9 september gepland 
als verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 14 augustus bij 
de redacteur.

 Zoals reeds eerder aangekondigd, 
wordt de ”begunstigersdag” dit jaar 
ingepast in het bredere geheel van 
een ”dag van de alcoholvrije leefstijl”. 
Het is de bedoeling dat dit vooral 
een feestelijke dag wordt. Zo zal 
de dag worden opgeluisterd met 
levende muziek. Verder kan een dag 
van de alcoholvrije leefstijl natuurlijk 
niet zonder een demonstratie/
proefgelegenheid voor alcoholvrije 
drankjes. Verder uiteraard informatie 
over Stg. ANGOB en Alcoholvrije 
Camping ’t Spoek, en een spreker 
van buiten die een voor iedereen 
interessant verhaal gaat houden.
 Het statutair verplichte deel, het 
informeren van de begunstigers, zal 
in de middag gebeuren. In alle rust in 
een daarvoor ingerichte bungalow op 
het terrein. Daar zal men als vanouds 
kennis kunnen nemen van de gang 
van zaken van Stichting ANGOB in 
het afgelopen jaar, en zal men met 
het bestuur van gedachten kunnen 
wisselen.
 De Dag van de Alcoholvrije 
Leefstijl wordt gehouden op zaterdag 
19 september op het Spoek. 
Ontvangst met een kopje koffie of 
thee en iets erbij vanaf 11.00 uur. 
Het volledige programma komt in het 
septembernummer van dit blad .

Dag van de alcoholvrije 
leefstijl 2015 

 Vanaf 2005 deden wij elk seizoen 
onze geliefde camping ’t Spoek aan ; 
eerst met toercaravan en later in ”ons” 
huisje Nachtegaal. In de herfstvakan-
tie van 2011 speelde ik samen met 
mijn zoon Jan een partijtje darts in de 
kantine, toen mijn vrouw mij in het oor 
fluisterde : ”Ze zoeken een nieuwe 
beheerder”. Vanaf dat moment heeft ’t 
Spoek ons niet meer losgelaten( toen 
niet, nu niet en hopelijk de komende 
jaren ook niet).
 Inmiddels bevind ik mij in het vierde 
seizoen als beheerder van alcoholvrij 
vacantieoord ’t Spoek. Het is waarlijk 
een groot voorrecht om deze taak te 
mogen vervullen. Daarbij is het een 
genoegen om deel uit te mogen maken 
van een groep ongelooflijk bevlogen 
mensen die zich onvermoeibaar inzet 
en zodoende de camping draaiende 
maakt en houdt. 
 Een greep uit de verrichte inves-
teringen en werkzaamheden in de 
afgelopen drie jaren: tien van de elf 
vakantiehuisjes zijn(en worden) onder 
handen genomen. Naast het binnen 
en buiten schilderen zijn en worden 
stapsgewijs meubilair en armaturen 
vervangen ; Beuk, Berk en Vos zijn 
voorzien van nieuw daken ; afgelopen 
winter is de keuken in de Martinus-
hoeve voorzien van nieuwe frituur, 
afzuigkap en dubbele koelkast, is een 
vaste trap naar de zolder gemaakt en 
een deel van de zolder beloopbaar 

gemaakt ; op het terrein is een nieuw 
speelkasteel geplaatst en is de stalen 
vuilcontainer vervangen door een 
vriendelijk ogende half-ondergrondse 
restafvalcontainer.
 Groei en bloei laten zich ook zien bij 
de aanloop naar ’t Spoek. Het aantal 
nieuwe gasten voor een huisje of 
een kampeerplek is rustig groeiende. 
Mensen waarderen de ligging, de 
rust en de eenvoud en gaan meestal 
uitgerust, maar met tegenzin weer 
huiswaarts.
 Fundamenteel voor groei en bloei is 
de samenwerking tussen het bestuur 
en het beheer. Deze is ronduit con-
structief te noemen. Op organische 
en informele wijze wordt richting en 
leiding gegeven aan de ontwikkeling en 
exploitatie van ’t Spoek. Na een aantal 
jaren van trouwe dienst wenst de pen-
ningmeester de portefeuille ”financiën” 
over te dragen.  Wellicht schuilt in uw 
familie-, vrienden- en kennissenkring 
een toekomstig penningmeester voor 
de Stichting ANGOB. Wij waarde-
ren het zeer als u diegene attent wilt 
maken op de vacante plek in het stich-
tingsbestuur. Wij houden ons van harte 
aanbevolen.  
 Op weg naar een mooie zomer groet 
ik u vanuit de door zo velen beminde 
plek en ontmoet ik u graag op de Dag 
van de Alcoholvrije Leefstijl (zaterdag 
19 september). 

Ton van der Gaag

SAB-prijs
 Het bestuur van Stichting SAB 
heeft na rijp beraad besloten om in 
2015 de SAB-prijs niet uit te reiken, 
en zich te concentreren op 2016. 
Eventuele ”gewone” subsidies, voor 
kleinschalige particuliere projecten 
gericht op vermindering van de 
alcoholproblematiek in de samenleving, 
worden in 2015 wel toegekend.
 Stichting SAB heeft onlangs een 
eigen website geopend : 

www.stichtingsab.nl  
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 Solutions was in 2008 de eerste 
particuliere verslavingskliniek voor 
de Benelux. De instelling richt zich 
op het meer koopkrachtige segment 
van de verslaafden, zij vraagt een 
eigen bijdrage van 5.000 euro voor 
”niet-zorggerelateerde” kosten. 
 Doordat de zorgsector in Nederland 
steeds meer gericht wordt op ambu-
lante (poliklinische) hulp, zijn er in 
de kliniek van Solutions bedden leeg 
komen te staan. Toevallig zocht een 
Russisch bemiddelingsbureau in die 
periode contact met Solutions. Een 
overeenkomst was snel gesloten. 
Solutions verwacht dat spoedig de 
eerste patiënten zullen komen. Op wat 
langere termijn wil Solutions een kwart 
van zijn omzet behalen door  buiten-
landse patiënten. 
 Psychiater dr. D. Steenssens van de 
particuliere kliniek RoderSana, zoekt 
voor zijn kliniek eveneens naar andere 
inkomstenbronnen dan alleen de 
zorgverzekeraars. Maar RoderSana 
beperkt zich welbewust tot landen die 
een overeenkomstige cultuur hebben. 
Steenssens : ”Het denkkader van de 
Russen, hun omgangsvormen en ver-

BUITENLANDSE  PATIËNTEN  NAAR  
NEDERLANDSE  VERSLAVINGS- 
INSTELLINGEN  ? 
 De particuliere verslavingskliniek Solutions uit Voorthuizen, wil als eerste 
zorginstelling in Nederland, Russische verslaafden gaan behandelen. In 
eerste instantie zullen Russische mensen behandeld worden die elders in 
Europa werkzaam zijn. De voertaal wordt Engels en Solutions heeft een 
Russische therapeut in dienst.

wachtingspatronen, passen niet bij die 
van ons. Ik weet niet of je ze wel moet 
willen behandelen”. 
 Directeur De Bie van Vincere uit 
Zuid-Limburg, zegt dat zijn instelling 
nog steeds een goede bedbezetting 
heeft. ”Wellicht heeft die lage bezet-
tingsgraad van Solutions te maken 
met de regio waar zij werken. Maar 
eigenlijk denk ik dat het met de eigen 
bijdrage van Solutions heeft te maken. 
Die hebben wij niet”. 
 Andere zorginstellingen stellen zich 
juist steeds meer in op ambulante 
hulpverlening. De directie van Nova-
dic-Kentron  uit Brabant, benadrukt de 
regionale functie van haar instelling. Zij 
kiest er juist voor om mensen zoveel 
mogelijk te behandelen in hun eigen 
omgeving. Dat heeft therapeutische 
voordelen. Victas uit Utrecht denkt er 
ongeveer hetzelfde over.
 Vooralsnog lijkt Solutions de enige 
kliniek waar wij binnen niet al te lange 
tijd Russische verslaafden zullen zien. 
Een vrijwel onuitputtelijk reservoir. 
Maar waar halen die verslaafden 5.000 
euro vandaan?

Dingeman Korf
 

 Enquêtes naar alcoholgebruik 
leveren in Engeland gemiddeld slechts 
60 % op van de in werkelijkheid ver-
kochte hoeveelheid alcohol. Uit veel 
andere landen worden soortgelijke 
getallen gemeld. Weten de responden-
ten echt zo slecht hoeveel zij drinken, 
of proberen zij een matiger indruk te 
maken ? 
 Onderzoeker dr. M.A. Bellis en 
medewerkers van Cardiff University, 
hebben onderzoek gedaan om hier-
over duidelijkheid te krijgen. Zij hielden 
een telefonische enquête waarbij zij 
duidelijk onderscheid maakten tussen 
alledaags, routinematig alcoholge-
bruik en afwijkend gebruik op speciale 
dagen of bij speciale gelegenheden. 
Zo verkregen zij gegevens van 6.085 
respondenten. 
 De aldus berekende totale alcohol-
consumptie kwam een heel stuk hoger 

Zoekgeraakte  liters  toch  opgedronken ?

MENSEN  DRINKEN  VEEL  MEER  
DAN  ZE  ZEGGEN  

 Bij veel onderzoek naar de samenhang tussen drinkgewoonten en het 
optreden van bepaalde ziekten, wordt uitgegaan van wat de proefpersonen 
zeggen te drinken. De vraag rijst dan altijd of de proefpersonen wel precies 
weten hoeveel zij drinken. Een onderzoek daarnaar is onlangs gepubliceerd 
door een team onder leiding van onderzoeker dr. M.A. Bellis van Cardiff 
University.

uit dan die gebleken was uit simpelweg 
vragen ”hoeveel drinkt u per week”. 
Maar liefst 120 miljoen glazen per week 
kwamen hierdoor tevoorschijn. Het 
verschil was het grootst in de leeftijds-
groep van 25 tot en met 34 jaar. Hier 
brachten de ”speciale gelegenheden” 
een extra consumptie van 18 glazen 
per week aan het licht. Opvallend was 
het feit dat tal van respondenten die 
gewoonlijk nauwelijks of helemaal niet 
dronken, bij die speciale gelegenhe-
den wel (matig) bleken te drinken.

 Ook doorrekenen van de nieuwe 
gegevvens uit de indringender 
enquête, leverde nog niet het totale 
verkochte volume alcohol op. Het gat 
was hiermee slechts voor 42 procent 
verklaard. De onderzoekers conclude-
ren dat er nog meer onderzoek gedaan 
moet worden. Schatten deelnemers 

aan dergelijke enquêtes hun gebruik 
systematisch toch wat te laag in ? Of 
zijn er bij die ”speciale gelegenheden” 
relatief veel waarbij het aantal glazen 
zo hoog was dat men de tel kwijt 
raakte ? 

 Voorlopig is de verkochte hoeveel-
heid alcohol een betere maat voor 
de geconsumeerde hoeveelheid dan 
de opgave van de gebruikers zelf. Er 
zal wel wat naar het buitenland ”weg-
lekken”, maar daar staat tegenover 
dat er ook wel wat uit het buitenland 
wordt meegebracht. Zo blijft de opgave 
van de verkochte hoeveelheid toch de 
beste maat.    

 Stap niet in de auto bij iemand die 
alcohol heeft gedronken. Die oproep 
doen de ouders van de veronge-
lukte Romy Letteboer uit Losser. Hun 
18-jarige dochter kwam om het leven 
toen de bestuurder van de auto waar 
zij in zat, in een bocht de macht over 
het stuur verloor en in Enschede tegen 
een boom knalde. De chauffeur had 
gedronken, en mogelijk ook geblowd. 
 Haar ouders, nog steeds niet van 
de klap bekomen, deden onlangs hun 
verhaal in de krant De Gelderlander. 
Dat was toen de chauffeur voor de 
rechtbank moest verschijnen.  Alle 
emoties kwamen weer boven. Maar 
moeder Ria wil vooral dat haar oproep 
gehoord wordt. Zij wil andere ouders 
het verdriet besparen dat hun overko-
men is. ”Al kan ik maar één ouderpaar 
zo’n immens verlies besparen . . . ”

 Bij ongeveer 20 procent van de dode-
lijke verkeersongelukken in Nederland, 
is alcohol in het spel. Dat betekent 
zo’n 150-180  alcoholdoden per jaar. 
Helemaal vast staat het aantal niet. 
Overleden bestuurders worden vrijwel 
nooit getest op alcoholgebruik, omdat 
zoiets uit een strafrechtelijk gezichts-
punt niet zinvol wordt geacht. Of het 
voor nabestaanden, mede-slachtoffers 
en verzekeraars zinvol is, legt blijkbaar 
geen gewicht in de schaal.

Stap  niet  in  bij  een  
chauffeur  die  heeft  
gedronken
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 Ongeveer zestig jaar geleden begonnen de Neder-
landers meer alcohol te drinken. Dertig jaar lang was er 
sprake van vrijwel ongebreidelde groei. Die leidde tot 
een toename van ongewenste gevolgen. Onder andere 
werden verkeersveiligheid en volksgezondheid aangetast. 
De kosten van één en ander rezen de pan uit.
 In die eerste periode trachtte de overheid de problemen 
binnen de perken te houden door zorgverlening en voor-
lichting. Namen de problemen toe, dan was de standaard 
reactie meer bureaus voor verslaafdenzorg, meer per-
soneel in bestaande bureaus, meer voorlichting door die 
bureaus, en meer politie-inzet.
 In de tachtiger jaren werd duidelijk dat die aanpak niet 
effectief was. Er moest ander beleid komen. Het ministe-
rie van volksgezondheid bracht in 1985 de concept-nota 
”Alcohol en Samenleving” uit. Daarin werd een samen-
hangend maatschappijbreed alcoholbeleid geschetst,  en 
werden voorstellen gedaan voor herziening van de Drank- 
wet. Daarnaast begon het ministerie herfst 1986 met de 
campagne ”drank maakt meer kapot dan je lief is”. Een 
campagne die via de televisie breed werd uitgedragen. 
De herziene Drank- en Horecawet (DHW) werd november 
2000 van kracht.
 
  Wie gemeend had dat hierdoor ná 1986  de alcoholpro-
blematiek fors zou afnemen, is bedrogen uitgekomen. De 
Drank- en Horecawet is een raamwet, legt grondprincipes 
vast. Alvorens die principes tot uitvoering kunnen komen, 
moeten er uitvoeringsbesluiten genomen worden. Bij de 
discussies over de uitvoeringsbesluiten sloeg  de alcohol-
lobby weer toe.
 De alcoholbranche heeft voortdurend gesteld graag mee 
te willen werken aan een beleid gericht op het wegnemen 
van de uitwassen van alcoholconsumptie. De normale, 
matige consument moest echter buiten schot blijven en de 
omzet moest zoveel mogelijk op peil blijven. Een onmo-
gelijke eis want de normale consument van 1985 dronk 
viermaal zoveel als de normale consument van 1955. 
Terug naar 1955 zou de omzet met maar liefst 75 procent 
doen dalen. 
 Een meerderheid van de Tweede Kamer zwichtte voor 
de argumenten van de alcohollobby. Door de motie Jan-
maat-Abee kreeg de alcoholbranche toestemming om een 
aantal zaken zelf te regelen : zelfregulering. Het ministerie 
verloor op die punten het initiatief. Het resultaat was dat er 
vooral maatregelen getroffen werden die weinig of geen 
invloed op het consumptieniveau hadden, of averechts 
werkten en het imago van de alcoholbranche zelfs verbe-
terden (denk bijvoorbeeld aan de reclamecode) . 

 De overheid heeft zelf ook weinig daadkracht getoond.  
Illustratief is bijvoorbeeld de gang van zaken rond een 
waarschuwingslogo tegen alcoholgebruik tijdens de zwan-
gerschap. De Gezondheidsraad adviseerde al in 2005 om 
geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Sinds-
dien is er discussie over een waarschuwingslogo. Begin 
2012 verklaarde minister Schippers dat een dergelijk logo 
alleen op basis van vrijwilligheid ingevoerd kan worden. 
Zij voelt niets voor verplichte invoering. Het resultaat : nog 
steeds geen waarschuwingslogo.
 Een door de Tweede Kamer gevraagd verbod op ”happy 
hours” werd door toenmalig minister Klink tegengehouden. 
De huidige staatssecretaris Van Rijn vindt dat de gemeen-
ten dat zelf maar moeten regelen en weigert een landelijk 
verbod. Ook het verplicht stellen van een effectief systeem 
voor leeftijdscontrole wordt geweigerd. 

dr.ir. D.Korf

ALCOHOLBELEID  

NIET  GEBAAT

BIJ  FLUWELEN  

HANDSCHOEN
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 Verzekeraars zijn wettelijk verplicht 
om schade veroorzaakt door hun 
verzekerden te vergoeden. Op die 
verplichting bestaat een aantal uit-
zonderingen. Daarbij komt de schade 
niet voor rekening van de verzekeraar, 
maar voor rekening van de veroor-
zaker. De verzekeraar blijft echter 
verantwoordelijk. De verzekeringspo-
lis vermeldt dan ook gewoonlijk dat 
schade veroorzaakt door opzet en/of 
grove nalatigheid van de verzekerde, 
niet valt onder de dekking van de polis 
en op de veroorzaker verhaald zal 
worden.
 In het verre verleden is er veel juri-
dische strijd geleverd over de vraag 
of schade veroorzaakt door autorijden 
na alcoholgebruik valt onder ”opzet”. 
Om dergelijke discussies te voorko-
men, hebben toen veel verzekeraars 
een alcoholclausule in hun polissen 
opgenomen waarmee zij schaden na 
alcoholgebruik uitsluiten van de ver-
zekering. Met andere woorden, de 
automobilist moet dergelijke schaden 
zelf vergoeden. In de praktijk is het 
dan zo dat de verzekeraar de bena-
deelde zijn vergoeding uitbetaalt, en 
deze vervolgens terugvordert van zijn 
verzekerde.
 Uit onderzoek door Independer is 
onlangs gebleken dat er verzekeraars 
zijn die in hun WA-polissen geen alco-
holclausule (meer) hebben. De reden 
daarvoor is het feit dat het een moei-
zaam proces is om het bewijs juridisch 
sluitend te krijgen zodat de schade 
verhaald kan worden op de veroorza-
ker.  Om te kunnen verhalen, moet de 
verzekeraar aantonen dat er (te veel) 
alcohol was geconsumeerd door de 
veroorzaker, èn dat de drank heeft 
bijgedragen aan het ontstaan van de 
schade. 

VERZEKERAARS  EN  POLITIE  
GAAN  SAMENWERKEN  
TEGEN  DRONKEN  RIJDEN
  Het Verbond van Verzekeraars vindt het onverantwoord en maatschappe-
lijk onaanvaardbaar dat automobilisten na alcoholgebruik deelnemen aan 
het verkeer. Daarom is het Verbond per 1 mei jl.  een samenwerkingsver-
band met de politie aangegaan.

 De overeenkomst tussen de ver-
zekeraars en de politie die op 1 mei 
is ingegaan, beoogt de verzeke-
raars meer houvast te geven bij het 
terugvorderen van schaden van hun 
verzekerden. Processen-verbaal aan-
gaande strafbare feiten in het verkeer 
(alcoholgebruik, doorrijden na een 
aanrijding, roekeloos rijden) zullen 
door de politie gemeld worden bij een 
stichting. De verzekeraars kunnen de 
processen-verbaal opvragen bij die 
stichting. Daarmee komen zij juridisch 
sterker te staan bij het verhalen van 
schaden op de veroorzakers. 
 Verzekeraars zijn vrij om hun eigen 
polisvoorwaarden te bepalen. Maar 
het Verbond verwacht dat de overeen-
komst met de politie ertoe zal leiden dat 
meer polissen van een alcoholclausule 
zullen worden voorzien. Hoewel het 
gaat om een beperkt aantal schadege-
vallen per jaar, en dus om een beperkt 
deel van de totale schade-uitkeringen, 
vindt het Verbond het van maatschap-
pelijk belang dat drankrijders opdraaien 
voor de door hen veroorzaakte schade. 

 Toen de Hoge Raad afgelopen 
maart de automatische oplegging 
van het alcoholslot geblokkeerd 
had, verklaarde minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu 
dat zij wegen zou laten zoeken om 
dit nuttige instrument te behouden 
voor de verkeersveiligheid. 

 Tot afgelopen maart werd het 
alcoholslot, als bestuursrechtelijke 
maatregel, automatisch opgelegd 
aan automobilisten die betrapt waren 
met een alcoholpromillage boven de 
1,3 promille. 
 De Hoge Raad oordeelde dat de 
kosten van het slot (4000 tot 5000 
euro) zo hoog waren, dat het opleggen 
ervan niet anders kon worden gezien 
dan als een straf op zichzelf. Iemand 
mag niet twee keer gestraft worden 
voor hetzelfde misdrijf. Een eventuele 
strafrechtelijke vervolging van iemand 
die al een alcoholslot opgelegd had 

LAATSTE  NIEUWS  ALCOHOLSLOT
gekregen, was daardoor onwettig. 
Justitie wilde de mogelijkheid voor 
strafrechtelijke vervolging niet kwijt. 
Dus verdween het alcoholslot buiten 
beeld. 
 De oplossing van het probleem 
was eenvoudig : hevel het alcohol-
slot over van het bestuursrecht naar 
het strafrecht. Dan wordt het één van 
de mogelijke straffen waarover de 
strafrechter beschikt. Dit zou echter 
betekenen dat het alcoholslot van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
zou overgaan naar het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Dus moest er 
daar op die mogelijkheid gestudeerd 
worden.

 Inmiddels hebben de deskundigen 
van Veiligheid en Justitie hun licht 
er over laten schijnen. Juist vóór het 
zomerreces stelde minister Van der 
Steur (V&J) de Tweede Kamer voor 
om de kosten door de veroordeelde te 
laten betalen. Dat is bij V&J ongewoon, 
het ministerie betaalt de kosten voor 
een gevangenisstraf of een elektroni-
sche enkelband. Maar de kosten voor 
het alcoholslot zouden een te groot gat 
in de begroting slaan. 
 Het alcoholslot is een effectief middel 
om grove verkeerszondaars tijdelijk uit 
het verkeer te weren. Dat bevordert de 
verkeersveiligheid. Het kabinet wil het 
slot niet kwijt. Maar nu moeten de frac-
ties in de Tweede Kamer nog verklaren 
akkoord te gaan met betaling door de 
veroordeelde.

 Overal in Europa begint het besef tot 
de verkeersautoriteiten door te dringen, 
dat de rijstijl van weinig ervaren 
verkeersdeelnemers sterker achteruit-
gaat door alcoholgebruik dan die van 
meer geroutineerde weggebruikers. 
Onlangs nam Frankrijk maatregelen op 
dit terrein. 
 Automobilisten en motorrijders die 
minder dan 3 jaar een rijbewijs bezitten,  
zijn in Frankrijk sinds 1 juli 2015 straf-
baar zodra hun bloedalcoholgehalte 
(BAG) boven de grens van 0,2 promille 
uitkomt. Voor ”ervaren” automobilisten 
blijft het maximum 0,5 promille. Een-
zelfde situatie dus als in Nederland.
 Rijden met een BAG boven de voor 
hem of haar geldende grens, wordt in 
Frankrijk bestraft met een boete van 
minimaal  € 135,-  Franse automobilis-
ten krijgen bovendien 6 strafpunten op 
hun rijbewijs. Te veel strafpunten bete-
kent : opnieuw rijexamen afleggen. 
 Experimenteel is aangetoond dat ook 
ervaren automobilisten bij een bloedal-
coholgehalte van 0,2 promille slechter 
rijden dan bij 0,0 promille. Stichting 
ANGOB is daarom van mening dat de 
strafbaarheidsgrens van 0,2 promille 
voor alle verkeersdeelnemers moet 
gelden, ervaren of onervaren. 

Verlaging  BAG  
beginnende  bestuur-
ders  in  Frankrijk
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 Het is al driekwart eeuw bekend dat 
fors alcoholgebruik de kans op een 
beroerte sterk doet toenemen. De 
meeste publicaties hierover betreffen 
hetzij fors alcoholgebruik direct voor-
afgaand (dag, week, maand) aan de 
beroerte, danwel gedurende de laatste 
paar jaren vóór de beroerte.
 Een internationaal team onder 
leiding van  dr. Pavla Kadlecová van 
het Universiteitsziekenhuis van Brno 
(Tsjechië), heeft nu nagegaan of er 
ook een relatie is tussen het drinken 
op middelbare leeftijd en de kans op 
eerder overlijden als gevolg van alco-
holgebruik. Een effect op lange termijn 
dus. 

 Als proefpersonen fungeerden 
11.644 deelnemers van het Zweedse 
tweelingregistratie project waarvan het 
alcoholgebruik was vastgelegd en die 
bij toetreden tot dat project jonger dan 
60 jaar waren. De gemiddelde leeftijd 
bij de aanvang van het project was 50 
jaar.
 Van deze proefpersonen bleken er 
3328 gedurende de 43 jaren looptijd 
van het project één of meer beroerten 
te hebben gekregen ( =  29 procent). 
Dit betrof in 1846 gevallen een hersen-
infarct (55 procent relatief), 406 maal 
een hersenbloeding (12 procent rela-
tief). Van de overige 33 procent van de 
beroerten, viel niet te achterhalen wat 
de aard van de beroerte was geweest. 
De gemiddelde leeftijd bij het optreden 
van de eerste beroerte was 78 jaar, de 
gemiddelde leeftijd bij overlijden was 
80 jaar.
 De grens tussen licht alcoholge-
bruik en fors alcoholgebruik legden 
de onderzoekers bij 2 glazen per dag. 
Twee glazen is het maximum dat de 
WHO tegenwoordig stelt voor ”aan-
vaardbaar” alcoholgebruik. Vergelijken 
van de twee aldus verkregen groepen 
proefpersonen, deed zien dat perso-
nen die boven genoemd maximum 
uitgaan met hun drankgebruik, een 
34 procent grotere kans op overlijden 
aan een beroerte hebben. Tussen de 
verschillende soorten drank, hebben 
de onderzoekers geen significante ver-
schillen kunnen aantonen.
 Bij de sterfgevallen in de leeftijd van 
65 tot 75 jaar, bleek alcoholgebruik de 
belangrijkste oorzaak van overlijden 
door een beroerte. Bij sterfgevallen op 
een hogere leeftijd dan 75 jaar nam het 
aandeel toe van andere bekende risico-
factoren als diabetes, hoge bloeddruk 
en obesitas. Bij een overlijdensleeftijd 
van 85 jaar bleek het risico voor forse 
drinkers vrijwel gelijk te zijn aan dat 
voor lichte drinkers. Maar van de forse 
drinkers was toen al 88 procent overle-
den. 

Variatie  van  risico  met  de  leeftijd

ALCOHOL  VERVROEGT  OPTREDEN  
VAN  BEROERTE
 Meer dan twee glazen alcoholhoudende drank per dag op middelbare 
leeftijd, vergroot de kans om vóór het vijfenzeventigste levensjaar te over-
lijden aan een beroerte. De toename van de kans bedraagt ca 34 procent. 
Op de theoretische leeftijd van 85 jaar is 88 % van de forsere drinkers dood.

Vergelijken van de overlijdensleeftijd 
van de drinkers van meer dan twee 
glazen met die van de nauwelijks drin-
kers, deed zien dat de overlijdensleeftijd 
van eerstgenoemden gemiddeld met 
circa 5 jaar was vervroegd. 

Dingeman Korf

 Uit onderzoek is gebleken dat 
kinderen van overmatig drinkende 
ouders, zelf ook meer drinken dan hun 
gemiddelde leeftijdgenoten. Preventie-
werkers stuiten bij dergelijke ouders 
vaak op onbegrip en weerstand. Zij 
vinden het lastig, soms zelfs onmoge-
lijk om die ouders te overtuigen van het 
feit dat het voor de ontwikkeling van 
hun kinderen het beste is om alcohol-
gebruik in ieder geval uit te stellen tot 
de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar.
 De Hersenstichting heeft de ambitie 
om een gezonde hersenontwikkeling 
van pubers te bevorderen. In de zich 
nog ontwikkelende hersenen van 
pubers, beïnvloedt alcohol in nadelige 
zin zowel de ontwikkeling van bepaalde 
hersengebieden als de aanmaak van 
de witte stof die zorgt voor goede ver-
bindingen tussen hersencellen. Ook is 
gebleken dat pubers die vroeg begin-
nen met het regelmatig drinken van 
alcohol, een groter risico lopen om op 
latere leeftijd verslaafd te raken aan 
alcohol.
 Omdat de hersenen van pubers 
nog volop in ontwikkeling zijn, kunnen 
pubers nog niet in voldoende mate 

Slecht  voorbeeld  ouders  ondermijnt  naleving  leeftijdsgrens

HERSENSTICHTING  ZET  ZICH  IN  
VOOR  DRAAGVLAK  LEEFTIJDSGRENS

verantwoordelijkheid nemen voor het 
eigen gedrag. Zij zijn niet geïnteres-
seerd in de (lange termijn) gevolgen 
van hun alcoholgebruik. Zij leven in het 
nu. Voor hen is het allerbelangrijkste 
dat zij ”erbij horen”. Zij willen populair 
zijn in hun groep. Voor hun alcohol-
gebruik spiegelen zij zich in de eerste 
plaats aan hun leeftijdsgenoten. Maar 
ook het drinkgedrag van hun ouders is 
voor hen een oriënteringspunt. 
 Het is daarom belangrijk dat ouders 
hun kind begeleiden door een goed 
voorbeeld te geven. Hersenstichting 
en STAP zijn van mening dat ouders 
zich moeten matigen in de hoeveelheid 
alcohol die zij gebruiken en de tijdstip-
pen waarop zij drinken. Ouders hebben 
een belangrijke taak om paal en perk 
te stellen aan het alcoholgebruik van 
hun pubers. Zij moeten daarover ook 
heldere afspraken maken.

 De Hersenstichting heeft op grond 
van het voorgaande besloten om de 
komende jaren een bijdrage te leveren 
aan het vergroten van het draagvlak 
voor de boodschap ”geen alcohol 
onder de 18”. 

 Afgelopen voorjaar organiseerde de Hersenstichting samen met STAP 
een werkconferentie. Deze was bedoeld voor preventiewerkers van GGD 
en verslavingszorg. Doel was een bijdrage te leveren ten behoeve van een 
gezonde hersenontwikkeling van pubers.

 Sinds 1 juli mogen in Portugal 
jongeren beneden de leeftijd van 
18 jaar geen enkele soort alcohol-
houdende drank meer kopen. Tot 
1 juli jl. mochten zij, net als Neder-
landse jongeren vóór 2014, vanaf 16 
jaar bier en wijn kopen. 
 Portugal volgt hiermee het voorbeeld 
van inmiddels een ruime meerderheid 
van de Europese landen. De maatre-
gel volgt snel op de verhoging van de 
leeftijd voor sterke drank, die in Portu-
gal in 2013 verhoogd werd van 16 naar 
18 jaar. In twee stappen is hiermee de 
leeftijd voor alle alcohol verhoogd van 
16 naar 18 jaar. 
 De nieuwe wet heeft als officieel 
doel de consumptie van alcohol door 
tieners te minimaliseren. Men heeft 
gekozen voor de gebruikelijke aanpak 
op twee fronten : de minimumleeftijd 
om alcohol te mogen kopen verhogen, 
en de verkoop aan jongeren onder de 
18 jaar verbieden.

Ook  in  Portugal  
alcoholleeftijd  verhoogd  
naar  18  jaar.

Dr. P. Kadlecová

om je kans op hartziekten 

te verkleinen moet je

naar de groenteman,

niet naar de slijter
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 De kinderombudsman is voor een 
actieve rol van de overheid bij het 
terugdringen van de verkoop van 
alcohol aan minderjarigen. Maar hij 
vindt dat de overheid daarbij gebruik 
moet maken van andere middelen. Bij-
voorbeeld meer controles door daartoe 
aangestelde ambtenaren, of het 
inschakelen van meerderjarige tieners.
 Dullaert deed zijn uitspraken naar 
aanleiding van het feit dat de afgelo-
pen tijd GGD West-Brabant in opdracht 
van de gemeenten, onderzoek heeft 
uitgevoerd naar de naleving van de 
wet waarbij minderjarige ”loktieners” 
werden ingezet. Strikt formeel gezien 
waren de gemeenten daarbij strafbaar. 
Door minderjarigen drank te laten 
bestellen, lokt de gemeente uit dat zij 
een strafbaar feit plegen. Uitlokking 
van een strafbaar feit, is op zichzelf 
een strafbaar feit. 
 
 Bij het voorgaande, hoe juridisch 
sluitend ook, vallen een aantal kri-
tische kanttekeningen te maken. 
Dullaert suggereert meer gebruik 
te maken van daartoe aangestelde 
(gemeente)ambtenaren. In de praktijk 
is gebleken dat die ambtenaren binnen 
de kortste keren van gezicht bekend 
zijn in de plaatselijke horeca, in kleine 
gemeenten zelfs in de supermarkten. 
Dus schenkt de barkeeper tijdens 
hun aanwezigheid nooit een drankje 
zonder leeftijdscontrole. Overtredingen 
worden er niet meer geconstateerd. 
Hier wreekt zich de decentraliserings-
drift van de regering, die het toezicht 
op de naleving van de DHW zo nodig 
bij de gemeenten wilde leggen. De 
inzet van ”loktieners” is dus feitelijk 
door de regering uitgelokt ! 
 Het inschakelen van meerderjarige 
tieners lijkt een oplossing te bieden. 
Het is echter niet zonder nadeel. 
Uitsluitend het niet controleren van 
hun leeftijd is strafbaar, de feitelijke 
verkoop niet. Slechts een deel van de 
overtreding valt dus te constateren, en 
wel het lichtste deel.
 Welke pedagogische boodschap je 
de ”loktieners” meegeeft, hangt hele-
maal af van de instructies die je hun 
geeft. De inzet van ”loktieners” is een 
noodgreep, omdat andere controles op 
de naleving van de DHW niet effectief 
zijn. Zeventienjarigen zijn volwassen 
genoeg om te kunnen begrijpen dat 

Aanvechtbare  redenering  kinderombudsman

INZET  ”LOKTIENERS”  SLECHTE  ZAAK  ?
 Kinderombudsman Marc Dullaert keurt de inzet van minderjarigen voor 
drankcontroles in de horeca af. ”Feitelijk vragen wij de tiener een strafbaar 
feit te plegen. Welke pedagogische boodschap geef je jongeren zo mee ? 
Hiermee geven we duidelijk het verkeerde voorbeeld”.  

  Een team onder leiding van prof. dr. 
Tim Stockwell van de Victoria Universi-
teit van British Columbia, verzamelde 
uit 89 gezondheidsdistricten van de 
provincie gegevens over de prijs van 
alcohol, het aantal verkooppunten 
van alcohol, verkeersovertredingen 
en criminaliteit gedurende de periode 
2002-2010. 
 Verhoging van de minimumprijs 
van alcohol met 10 procent, bleek 
geleid te hebben tot een daling van de 
alcoholgerelateerde verkeersovertre-
dingen met maar liefst 18,8 procent. 
Met andere woorden, het is de goed-
koopste alcohol die relatief de meeste 
verkeersovertredingen teweeg brengt. 
Immers, een verhoging van de mini-
mumprijs, maakt alleen de goedkope 
alcohol duurder. 
 Zoals verwacht kon worden, had 
de verhoging van de minimumprijs 
geen enkel effect gehad op het aantal 
overige (niet-alcoholgerelateerde) ver-
keersovertredingen. Er was dus geen 
sprake van een algemene verbetering 
van het verkeersgedrag. De verbetering 
was alleen opgetreden bij de alcohol-
gerelateerde verkeersovertredingen. 
Dit bewijst dat de prijsverhoging van 
alcohol de oorzaak was. 
 De verhoging van de minimum-
prijs deed ook de criminaliteit dalen. 
Weliswaar niet zo sterk als de alcohol-
gerelateerde verkeersovertredingen, 
maar toch aanzienlijk. Zo nam de 
openbare geweldpleging af met 9,17 
procent, en de algemene criminaliteit 

met 9,39 procent. Ook hier dus een 
relatief grote invloed van de goedkoop-
ste alcohol. 
 Professor Stockwell zegt hierover : 
”Deze gegevens tonen een significante 
afname van de criminaliteit na verho-
ging van de minimumprijs van alcohol 
in British Columbia. We hebben eerder 
al gezien dat de voortijdige sterfte door 
alcohol in Canada, door dit beleid is 
afgenomen. Het blijkt dat invoering van 
een minimumprijs voor alcohol een 
krachtig middel is om alcoholschade 
te verminderen, zowel individueel als 
maatschappelijk”.  
 In Engeland, waar invoering van een 
minimumprijs voor alcohol nog steeds 
ter discussie staat, is het rapport door 
de voorstanders met veel instemming 
ontvangen. Katherine Brown, direc-
teur van het Britse Institute of Alcohol 
Studies zegt hierover : ”Dit rapport 
geeft bewijs uit de praktijk dat verho-
gen van de prijs van de goedkoopste 
alcohol grote invloed kan uitoefenen 
bij het terugdringen van criminaliteit en 
schade door alcoholgebruik. Wij hopen 
dat de nieuwe gegevens onze regering 
zullen aanmoedigen om actie te onder-
nemen tegen de goedkoopste alcohol 
in Groot-Brittannië. Met een kosten-
post voor alcoholschade van meer dan 
21 miljard per jaar, kunnen we het ons 
niet veroorloven om niets te doen met 
dit bewijs”. 

Wanneer komt Nederland in actie ? 
Dingeman Korf

Goedkoopste  alcohol  veroorzaakt  de  meeste  schade

VERHOGING  MINIMUMPRIJS  ALCOHOL  
DEED  CRIMINALITEIT  DALEN
 Midden juni verscheen een belangwekkend rapport over de minimumprijs 
voor alcohol in de Canadese provincie British Columbia. Verhoging van die 
prijs bleek geleid te hebben tot een aanzienlijke afname van criminaliteit en 
verkeersovertredingen.

hun inzet niet bedoeld is om hen op het 
criminele pad te brengen, dat dit een 
uitzondering is bedoeld om anderen 
van het criminele pad af te helpen, en 
dat de samenleving niet kan functione-
ren zonder de inzet van burgers.
 Juridisch valt nog te constateren 
dat de gemeente weliswaar een 
strafbaar feit pleegt, maar niet met 
de opzet om een strafbaar feit te 
plegen. Te vergelijken met zelfverde-
diging, mishandeling uit noodweer. 
De rechter kan de gemeente dus vrij-
spreken. Maar aan de andere kant 
kan de rechter het gebruik van op 
illegale wijze verkregen bewijsmate- 
riaal weigeren.  

Dingeman Korf
 
 

 

 Het totale aantal door de politie 
geregistreerde gevallen van rijden 
onder de invloed van alcohol, neemt 
geleidelijk af. Sinds 2005 bedraagt 
de afname bijna 45 procent. In 2005 
werden nog 57.985 automobilisten 
betrapt met teveel alcohol in hun 
bloed, in 2014 was dat aantal gedaald 
tot 32.076. 
 Ook het aantal geregistreerde 
gevallen van rijden tijdens een 
rijontzegging is afgenomen. In 2005 
waren het er nog 2.050, vorig jaar nog 
slechts 1.480. 
 Het gaat dus langzaam de goede 
kant uit met betrekking tot alcohol in 
het verkeer. Maar ruim 32.000 betrapte 
alcomobilisten is natuurlijk altijd nog 
veel te veel.

RIJDEN  ONDER  
INVLOED  AFGENOMEN



5

Gemeten nalevingspercentages 
per verkoopkanaal 
(naleving DHW m.b.t. leeftijdsgrens)

Supermarkten  52,5%
Slijters   32,9%
Horeca   16,2%
Cafetaria’s  10,4%
Thuisbezorging    9,4%
Sportkantines    8,5%
Overige   24,0%
(zelfst. winkels, avondwinkels, enz.) 
     
Totaal gemiddelde 29,9%

Totaal gewogen gemiddelde  21,5%

 Het onderzoek is verricht met 
behulp van 17-jarige ”loktieners” en in 
opdracht van het ministerie. Gekozen 
is voor 17-jarigen, omdat zij kort voor 
de koopgerechtigde leeftijd staan en 
gemakkelijk voor 18-jarigen gehouden 
kunnen worden. Bij het onderzoek 
in 2013 waren de ”loktieners” 15 jaar 
omdat toen de leeftijdsgrens nog bij 
16 jaar lag. Bij dergelijke ”loktieners” 
kan de verkoper niet afgaan op het 
uiterlijk, en is identificatie met behulp 
van een document onmisbaar. 
 Het rapport is gebaseerd op 1373 
aankooppogingen van alcohol en 
1270 van tabak. Om te komen tot een 
zo representatief mogelijk gemiddeld 
nalevingscijfer, zijn op advies van 
de wetenschappelijke commissie de 
cijfers per verkoopkanaal gecorrigeerd 
voor de relatieve omzet via dat kanaal. 
Dit levert het zogenaamde ”gewogen 
gemiddelde”. Die correctie maakt een 
behoorlijk verschil.
 De percentages van de zeven ver-
koopkanalen simpelweg optellen en 
dan delen door zeven, levert een 
gemiddeld nalevingspercentage van 
29,9 procent. Maar blijkbaar zitten 
daar verkoopkanalen tussen met een 
geringe omzet en een hoog nale-
vingspercentage, want het gewogen 
gemiddelde komt veel lager uit, name-
lijk op 21,5 procent ! 
 Bij tabak zien wij hetzelfde. Een 
rekenkundig gemiddelde van 32,4 
procent naleving, en een gewogen 
gemiddelde van 27,4 procent naleving. 

 Wat betreft alcohol is de naleving er 
fors op achteruitgegaan sinds 2013. 
Voor een (klein?) deel kan dit een 
gevolg zijn van de verhoging van de 
leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar. Met 
name waar een sfeer heerst van ”ons 
kent ons” kunnen minderjarigen er 
gemakkelijk tussendoor slippen. Maar 

Beleid  van  de  fluwelen  handschoen  werkt  niet

NALEVING  LEEFTIJDSGRENS  
BEDROEVEND  SLECHT

dat neemt niet weg dat de verstrekker 
wettelijk verplicht is om identificatie te 
vragen. Verder kan bij sommige ver-
koopkanalen het cijfer vertekend zijn 
door het betrekkelijk geringe aantal 
aankooppogingen via dat betreffende 
verkoopkanaal.
 De staatssecretaris constateert in 
zijn begeleidende brief aan de Tweede 
Kamer, dat de zelfregulering niet heeft 
geleid tot verbetering van de naleving. 
Hij heeft inmiddels diverse verstrekkers 
daarop aangesproken en om concrete 
maatregelen gevraagd waardoor de 
naleving van de leeftijdsgrens substan-
tieel wordt verbeterd. De betrokken 
organisaties hebben aangegeven hun 
verantwoordelijkheid daarvoor te willen 
nemen en op korte termijn met voor-
stellen te zullen komen.
 Verder spreekt de staatssecretaris 
zijn teleurstelling uit over het feit dat, 
met uitzondering van de supermarkten, 

 Staatssecretaris Van Rijn heeft op 19 juni jl. de Tweede Kamer de resul-
taten gemeld van een onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrenzen 
voor alcohol en tabak. Hij noemde de cijfers ”zeer teleurstellend”. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Nuchter.  

 De afgelopen jaren zijn er klach-
ten geweest over het niet of moeilijk 
verkrijgbaar zijn van kraanwater op 
festivals. In enkele gevallen werd 
bezoekers zelfs de toegang tot de 
kranen verhinderd, en werden zij naar 
de verkopers van flesjes bronwater ver-
wezen. Gemeente Amsterdam heeft 
daarom een jaar geleden al besloten 
om alleen nog vergunningen voor festi-
vals af te geven wanneer de bezoekers 
hun waterflesjes gratis mogen bijvullen 
met kraanwater.
 Waterbedrijf Vitens voegt daar als 
argument aan toe dat de kwaliteit 
van het Nederlandse kraanwater niet 
onderdoet voor het bronwater in plastic 
flesjes. Direct uit de kraan in glazen of 
stenen bekers getapt, is de kwaliteit 
zelfs beter omdat er geen spoor van 
bestanddelen uit het plastic in zit. 
 Verder heeft Vitens door het NIPO 
(tegenwoordig TNS Nipo) een onder-
zoek laten uitvoeren onder bezoekers. 
Maar dan de helft van de ondervraag-
den gaf aan dat hen in de horeca wel 
eens kraanwater was geweigerd. Een 
klein deel gaf aan zich te schamen om 
er in restaurants om te vragen. Aan 
de andere kant zijn er de laatste jaren 
diverse klachten geweest over horeca-
bedrijven die kraanwater verkochten 

voor Spa blauw. Wel erg duur kraan-
water ! 
 Vitens hoopt het aantal onderteke-
naars van de petitie nog ruim te kunnen 
verdubbelen, zodat zij een fors geluid 
kunnen laten horen. Woordvoerster 
Judith Zuijderhoudt :  ”Het gaat ons om 
een cultuurverandering. Dat moeten 
wij met de horeca en festivalorganisato-
ren regelen”. Als tegenargument hoort 
zij van ondernemers dat die geen zin 
hebben om gratis water te schenken. 
”Begrijpelijk, want hun schoorsteen 
moet blijven roken. Maar het water 
behoeft ook niet gratis te zijn”. Een 
glas water bij een kop koffie of bij een 
maaltijd zou best gratis kunnen. Wie 
alleen maar water wil, kan er haars 
inziens wel voor betalen. 

 Wij kunnen wat betreft de gevraagde 
cultuurverandering nog wat leren van 
de situatie in Zuidoost Europa. In 
Wenen en op de Balkan, is een glas 
water bij je kopje koffie een standaard 
procedure. Dat zit daar als het ware 
ingebakken in de cultuur. Maar dan 
moet je als Westerse toerist wel naar 
een lokale ondernemer gaan, niet naar 
McDonalds want die houdt het bij de 
Amerikaanse cultuur.

Dingeman Korf

Petitie  met  ruim  50.000  handtekeningen

GEWOON  WATER  GRAAG ! 

regelmatig niet adequaat wordt gerea-
geerd op de gegevens uit de ID-kaart. 
Soms is het tonen van de ID-kaart al 
voldoende om drank te kunnen kopen, 
soms wordt alleen naar het geboorte-
jaar en niet naar de geboortemaand 
gekeken om de leeftijd van de koper te 
bepalen.
 Ons inziens is het hoog tijd dat de 
Tweede Kamer zijn besluit uit 1987 om 
de alcoholsector het recht van zelfre-
gulering te gunnen, herroept. Minister 
Borst constateerde in haar tijd al dat 
de zelfregulering niet had gewerkt. De 
door haar geëiste aanscherping heeft 
de situatie niet verbeterd. Kortom : een 
harde vuist in plaats van een fluwelen 
handschoen tegenover de alcoholbran-
che. Bijvoorbeeld door een effectief 
gebleken controlesysteem verplicht te 
stellen.

Dingeman Korf

 Overal kraanwater graag. Eventueel tegen betaling. Een petitie met die 
strekking, is inmiddels door ruim 50.000 mensen ondertekend. Initiatiene-
mer voor de petitie was drinkwaterbedrijf Vitens, dat wil dat kraanwater 
gemakkelijker verkrijgbaar moet zijn in de horeca en op festivals. 
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En dit...
. . . . was een feestje in de buurt van 
Meppel waarbij een ”zuipkeet” zijn 
naam meer dan waar maakte. 
 Een 20-jarige bezoeker deed flink 
mee aan het zuipen. Hij vergat hele-
maal dat hij met de auto was gekomen. 
Op de terugweg naar huis ging het mis. 
Hij vloog uit de bocht en raakte een 
paal. In zijn auto zaten ook nog drie 
passagiers. 
 Onlangs stond de man voor de 
rechter. Die nam hem zijn gedrag zeer 
kwalijk. ”U had wel de dood van een 
passagier op uw geweten kunnen 
hebben, u was stomdronken”. Uit een 
bloedproef was namelijk gebleken 
dat de chauffeur negen keer meer 
alcohol ophad dan voor een beginnend 
bestuurder is toegestaan. De rechter 
veroordeelde de man tot een jaar 
rijontzegging, waarvan de helft voor-

waardelijk, en een geldboete van 1200 
euro .  .  .  .  . 

*  *  *
. . . . was een geval van bedreiging na 
fors alcoholgebruik.
 Het gebeurde in een café in Gro-
ningen. Een 19-jarige vrouw werd 
bedreigd door een 17-jarige jongen uit 
Drachten. Die knaap was stomdron-
ken. Volgens de vrouw werd zij door 
hem bedreigd met een vuurwapen. 
 De politie werd er bij geroepen. Die 
wist de dader op straat te arresteren. 
Hij had op dat moment geen wapen bij 
zich. Volgens de politie had de vrouw 
ook gedronken. Men nam haar verhaal 
over bedreiging en over een vuurwa-
pen dan ook met de nodige korreltjes 
zout .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . waren overtredingen van de leef-
tijdsgrens voor alcohol.
 Tijdens het evenement Palm Parkies 
in het Bredase stadspark Valkenberg 
heeft de politie actief gesurveilleerd. 

Ook toen na afloop een deel van de 
bezoekers nog het uitgaanscentrum in 
ging. Die avond werden tien minderjari-
gen betrapt op het gebruik van alcohol 
en/of drugs. Zij kregen een verwijzing 
naar het bureau HALT. Verder werden 
nog twee wildplassers geverbali- 
seerd .  .  .  .  . 

*  *  *
. . . . was een geval van overlast en 
geweld na alcoholgebruik. 
 Het betrof twee militairen van resp. 
31 en 26 jaar oud en gebeurde in een 
kroeg in Groningen. De twee soldaten 
kregen ruzie met het personeel van 
de kroeg. Dat vond dat de mannen 
zich vervelend en luidruchtig gedroe-
gen, sprak hen daarop aan en vroeg 
hen het café te verlaten. De militairen 
weigerden, en sloegen een 29-jarige 
medewerker enkele malen in het 
gezicht.
 De politie arresteerde de dronken 
militairen en zette ze in de cel. Verdere 
afhandeling van de zaak wordt gedaan 
door de Marechaussee .  .  .  .  . 
 

  De brouwers realiseren zich dat ruim 
de helft van de Nederlandse bevolking 
vrouw is. Het percentage bierdrink-
sters onder vrouwen, ligt een stuk 
lager dan het percentage bierdrinkers 
onder mannen. En als zij drinken, is 
het minder dan de mannen. Dit geldt 
overigens vooral voor de oudere gene-
raties. 
 Met de campagne willen de brou-
wers vrouwen aanmoedigen zich 
niets gelegen te laten liggen aan het 
(huns inziens onterechte) imago van 
bier, maar vooral hun eigen smaak te 
volgen. Daartoe willen zij vrouwen ”de 
rijke variatie van bier” laten ervaren.

 De campagne van de brouwers 
staat haaks op de aanbeveling van de 
Gezondheidsraad, die voor vrouwen 
de maximale alcoholconsumptie half 
zo hoog stelt als voor mannen. De 
impliciete suggestie van de brouwers 
dat vrouwen zouden moeten drinken 
als mannen, is dus een gevaar voor de 

MEER  VROUWEN  AAN  HET  BIER  ? 
 Eind mei lanceerden de Nederlandse brouwers een campagne gericht op 
vrouwen. Doel van de campagne : meer vrouwen tot bierdrinken aanzetten. 
Bier zou ten onrechte het imago van een mannendrank hebben.

volksgezondheid.
 De aanbeveling van de Gezond-
heidsraad is gebaseerd op de vele 
wetenschappelijke publicaties van de 
laatste jaren waarin wordt bewezen dat 
vrouwen gevoeliger zijn dan mannen 
voor diverse nadelen van alcoholge-
bruik. Over die publicaties verschijnen 
vaak korte berichten in de krant, bij-
voorbeeld over borstkanker door 
alcohol. Vrouwen die de krant lezen en 
nadenken, zullen dus de brouwers in 
hun hemd laten staan. 

 Omdat de campagne over bier in 
het algemeen gaat, en niet over een 
bepaald merk, is hier sprake van col-
lectieve reclame.  Artikel 29 van de 
Reclamecode voor Alcoholhoudende 
Dranken verbiedt collectieve reclame. 
 Tot slot : wij vinden het ongepast 
en bijzonder cynisch om vrouwen 
aan te zetten tot gedrag waarvan 
bekend is dat het de kans op borst-
kanker vergroot.

 Onlangs publiceerde het CBS een 
aantal gegevens uit het jaarlijkse bud-
getonderzoek. Interessante gegevens 
voor wie zich interesseert voor de 
vraag hoe de gemiddelde Nederlander 
zijn inkomen besteedt.
 Ons interesseerde natuurlijk wat er 
jaarlijks wordt uitgegeven aan drank. 
Dat is nog steeds ongezond veel. 
Per huishouden wordt er in ons land, 
ondanks de crisis jaarlijks € 1.300,- 
uitgegeven aan horecabezoek. 
Daarnaast kopen huishoudens in de 
detailhandel gemiddeld voor € 135,- 
aan bier, voor € 263,- aan wijn en voor 
€ 89,- aan sterke drank. Een aardig 
kapitaaltje, waarvoor men ook andere, 
gezondere dingen had kunnen doen.
 Naarmate het inkomen hoger is, 
geven huishoudens relatief meer 
uit aan horecabezoek. Bij een laag 
inkomen geeft men 1,6 procent uit aan 
het kopen van drank, en 3,4 procent 
aan horecabezoek. Bij een hoog 
inkomen geeft men meer euro’s uit 
aan drank, maar procentueel is het 
iets minder, namelijk 1,5 procent van 
het inkomen. Het grote verschil zit 
in het horecabezoek, dat stijgt naar 
5,0 procent.

BUDGETONDERZOEK  
WIJST  UIT  :
FORSE  UITGAVEN  
AAN  DRANK

Cynisme ten top : drink je een borstkanker

de positieve effecten van het drinken van rode wijn, 

zoals gevonden door onderzoeker

dr. d. k. Das, zijn gebleken op vervalste gegevens te 

berusten.  das is inmiddels ontslagen.

(persber. univ. van connecticut)
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Nieuws
Stichting ANGOB

 Gezellig, mijn vroegere buurvrouw 
komt bijpraten. We hebben bijna 13 jaar 
naast elkaar gewoond en veel meege-
maakt, maar het gezin is verhuisd en 
dan heb je veel minder contact. Hoe 
gaat het met haar drie zoons?

 De jongste, Alex, vroeg zijn moeder 
al weken of ze Shandy voor hem wil 
kopen, en nu heeft ze dat voor hem 
gehaald in de supermarkt. Alex heeft 
een foto van zijn flesje en glaasje op 
zijn Facebookpagina gezet. Het lijkt wel 
een bierflesje. De vader van Alex, een 
stoere trucker, plaatst ook regelmatig 
foto’s van zijn drankjes op Facebook, 
evenals Alex’ oudste broer van 22 jaar. 
Dan gaat het om foto’s van glazen en 
flesjes bier, of van flessen met sterke 
drank, met hun enthousiaste commen-
taren erbij. 
 ”Zit er geen alcohol in Shandy ?” 
vraag ik wat verontrust aan de buur-
vrouw. Haar jongste zoon is namelijk 
pas 9 jaar, dus hij mag nog lang geen 
alcohol drinken. Maar de buurvrouw 
weet het zeker: ”Er zit geen alcohol 
in. Het staat ook gewoon tussen de 

andere frisdranken in de winkel”. 
 Als de buurvrouw vertrokken is zoek 
ik nog even op internet. Wikipedia zegt 
dat Shandy een drankje is uit de zesti-
ger en zeventiger jaren: 1 deel bier en 
4 delen 7Up. Zo konden vrouwen en 
kinderen wennen aan de smaak van 
bier, staat er, Of het werd gedronken 
omdat men het gewoon lekker vond. 
 Op de site van Royal Club vind ik 
de ingrediënten van de Shandy van 
tegenwoordig. Het wordt een frisdrank 
genoemd met 0,5 procent alcohol 
(bier). Dat staat ook op het flesje. 
Shandy is geen bier, maar het zit er 
wel in.

 Frisdrank kan door natuurlijke gisting 
onbedoeld alcohol bevatten. Volgens 
de Warenwet mag het alcoholgehalte 
in frisdrank maximaal 0,5 procent per 
liter zijn. Maar in Shandy is de alcohol 
geen gevolg van toevallige natuurlijke 
gisting. De alcohol is door de fabri-
kant bewust toegevoegd tot aan de 
wettelijke toegestane grens. Niet zo 
fris-(drank) ! 

SSL 

 
 

 

JONG   GELEERD . . .

REÜNIE  2015  OUD-ANDO
  
Dertig mei was een leuke dag, 
we begroetten elkaar met een vrolijke lach. 
Wij waren met ANDO-vrienden zowaar,
op camping ’t Spoek bij elkaar.
De koffie en ’t gebak stonden daar al klaar,
we lieten ’t ons smaken, hadden er wel 
oren naar.
Een verhaal vertelde de heer Han Sie 
Dhian Ho, 
het was over interculturele communicatie, 
zo !
Ondanks dit onderwerp maakte hij 
grappen, 
waar wij soms niet alles van snappen.
Maar zijn verhaal was goed onderlegd,
zodat ieder begreep : dat werd er gezegd.
Om twaalf uur kregen wij een goede lunch 
verzorgd,
daar stond het keukenpersoneel voor 
geborgd.
Een compliment en niets hierover te 
klagen,
dus ook geen kritische vragen.
Als extra kwam nu Wim van Dalen van 
STAP, 
die vertelde ons over het alcoholbeleid 
heel rap.
Zij hebben met anderen in projecten hun 
rol, 
en het advies is : drink liever geen alcohol.
Toen kwam onze gast Hanneke Laura, 
nou,
wij waren soms sprakeloos, wauw. 
Zij bracht Folk en Pop, wij gingen voor  
’t gemak,
Met ons allen even uit ons dak.
Tegen vier uur was de geslaagde dag weer 
voorbij,
Wij waren daarover erg tevreden en blij. 
Wij wensten iedereen een goede reis naar 
huis en zo waar,
Tot ziens en mogelijk tot het volgende jaar.

Namens de reüniecommissie van de 
ANDO,

Koos Duinkerken

 Op zaterdag 19 september viert 
Stichting ANGOB de ”Dag van de 
alcoholvrije leefstijl”. Het programma 
is enigszins gewijzigd ten opzichte van 
de voorlopige aankondiging in het juli-
nummer van dit blad. 
 Omdat bezoekers die per openbaar 
vervoer komen, soms slechts eenmaal 
per uur hun woonplaats kunnen ver-
laten, is de openstelling met een half 
uur vervroegd. Vanaf half elf heten wij 
u welkom met een kopje koffie of thee 
en iets lekkers erbij. Het programma 
begint onveranderd om  half twaalf. 
Dan houdt Anja v.d. Riet van Tactus 
Zwolle een verhaal voor ons over hun 
programma ”Ik pas” .
 Deelnemers daaraan verplichten 
zich om een beperkte periode (30 of 40 
dagen) in het geheel geen alcohol te 
drinken. Een soort ”vastenmaand” dus. 
(wij schreven daarover al een bericht in 
het maartnummer van dit blad).
 Teneinde te voldoen aan de sta-
tuten, zal er vervolgens voor de 
begunstigers een korte bijeenkomst 
zijn. Daar zal men als vanouds kennis 
kunnen nemen van de gang van zaken 

DAG  VAN  DE  ALCOHOLVRIJE  LEEFSTIJL  2015
van Stichting ANGOB in het afgelo-
pen jaar, en zal men met het bestuur 
van gedachten kunnen wisselen. Er 
zullen geen stapels jaarverslagen 
geproduceerd worden waarvan meer 
dan de helft na afloop weggegooid 
moet worden. Er komt een intekenlijst 
waarop men kan aangeven of men een 
beknopt jaarverslag toegestuurd wil 
krijgen. Afhankelijk van de duur van de 
lezing en daarop gevolgde discussie, 
wordt deze ”jaarbijeenkomst” vóór of 
ná de lunch gehouden. 
 De middag en avond is er feest. 
Het programma vangt  om twee uur 
aan met muziek door het gezel-
schap Mudanthe. Aansluitend is er 
een workshop djembe (Afrikaanse 
trommel). Vanaf drie uur houdt Wiljan 
Dorrepaal van La Source een proeverij 
van alcoholvrije drankjes. Omstreeks 
dezelfde tijd houdt theatergroep De 
Toverkist een voorstelling ”theater in 
het woud”. ’s Avonds is er voor de lief-
hebbers nog een dansavond met Line 
Dance en Salsa. 

 Begunstigers en belangstellenden 
die het ochtendprogramma willen bij-
wonen en gebruik willen maken van 
de lunch, dienen zich op te geven bij 
Rob Peereboom. Liefst per e-mail : 
secretaris@angob.nl. Telefonisch kan 
ook :  072-5335192 of 06-22-345 065, 
of schriftelijk Bergeonstraat 1, 1851 KB 
Heiloo.

 Onlangs heeft de gemeente 
Woensdrecht horecaondernemers, 
sportverenigingen, supermarkten 
en slijterijen benaderd voor het 
ondertekenen van een convenant  
over het verantwoord verstrekken 
van alcohol. 
 Genoemd convenant houdt een 
aantal spelregels in voor beide partijen. 
Hierbij ligt de nadruk op de naleving 
van de leeftijdsgrens. Het convenant 
is volgens het persbericht gebaseerd 
op wederzijds vertrouwen. De drank-
verstrekkende partijen stellen alles in 
het werk om de leeftijdsgrens te laten 
naleven, en de gemeente zet meer in 
op preventie en kan daardoor meer 
gericht toezicht houden.
 Van de horecaondernemers heeft 
60 procent het convenant ondertekend, 
van de supermarkten 67 procent en 
van de sportverenigingen 40 procent. 
Die matige percentages geven meteen 
de zwakte van het convenant aan. Er 
zitten teveel lekken in het systeem, de 
stroom alcohol naar minderjarigen zal 
er niet significant door afnemen.

Te  weinig  ondertekenaars  
voor  convenant

Verschijning  G O 
 Voor het eerstkomende nummer 
van dit blad is 11 november gepland 
als verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 17 oktober bij 
de redacteur.
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  De advocaat van de Slijtersunie 
bestelde in mei 2014 via Internet een 
fles sterke drank in Spanje, en ver-
zocht die op zijn kantoor in Eindhoven 
te bezorgen. Enkele dagen later werd 
het pakket bezorgd door bezorgdienst 
DPD uit Best. Volgens de Slijtersunie 
trad DPD daarmee feitelijk op als leve-
rancier, dus als slijtersbedrijf. Echter 
zonder daar een vergunning voor te 
hebben.
 Bij monde van haar advocaat ver-
zocht de Slijtersunie vervolgens 
de burgemeester van Best om de 
Drank- en Horecawet te handhaven. 
De burgemeester wees dat verzoek 
af. Volgens hem was er geen sprake 
van een slijtersbedrijf. Daarop stapte 
de Slijtersunie naar de bestuursrechter 
en begon het juridische touwtrekken. 
Afgelopen juli volgde de uitspraak.

 Volgens de rechtbank wordt een 
slijtersbedrijf gekenmerkt doordat het 
wordt uitgeoefend in een inrichting 
waar een drankvoorraad aanwezig is 
en particulieren geëtiketteerde flessen 
drank kunnen uitzoeken en kopen. 
 Daarvan is bij DPD geen sprake 
volgens het oordeel van de recht-

Pakketbezorging sterke drank mag zonder vergunning

GAT  IN  DE  DRANK-  EN  HORECAWET
 De rechtbank van Oost-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat een pakket-
bezorger van sterke drank niet het slijtersbedrijf uitoefent. De burgemeester 
van de gemeente waar de bezorgdienst is gevestigd, is niet bevoegd hande-
lend op te treden.

bank. De eventuele flessen sterke 
drank die worden afgeleverd, bevinden 
zich in pakketten en zijn niet herken-
baar voor de medewerkers van het 
bedrijf. Bovendien is er geen slijtloca-
tie (= winkel) waar particulieren drank 
kunnen uitzoeken, waar drank kan 
worden verkocht en waar klanten zich 
kunnen laten voorlichten door een des-
kundige slijter. 
 De activiteiten van DPD lijken in 
niets op de activiteiten van een slijters-
bedrijf zoals in de wet is beoogd. De 
rechtbank oordeelt dan ook dat de bur-
gemeester het verzoek tot handhaving 
van de DHW terecht heeft afgewezen. 

 Bij bestellen van drank in het buiten-
land via Internet, bestaat er dus geen 
structurele mogelijkheid om de DHW 
te handhaven. Te jonge kopers kunnen 
alleen gestraft worden na betrapping 
op heterdaad. Een inspecteur van 
de DHW meesturen bij het afleveren 
van elk verdacht pakket, is echter 
een ondoenlijke zaak. Met andere 
woorden : handhaving van de leeftijds-
grens bij aankoop via Internet is in de 
huidige situatie onmogelijk ! 

Dingeman Korf

 In de brief van de staatssecretaris 
lezen wij : ”Uit het onderzoek is verder 
gebleken dat ongeveer de helft van 
de gemeenten gebruik maakt van de 
optionele bepaling uit de DHW om 
happy hours te verbieden”. De andere 
helft van de gemeenten maakt er dus 
geen gebruik van. En laten dat nou 
juist de grotere gemeenten zijn. Dat 
wordt hier niet bij vermeld, maar is 
elders wel te vinden. Het zijn vooral 
de gemeenten met minder dan 30.000 
inwoners die een verbod op happy 
hours in hun APV hebben opgenomen. 
De overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking kan zich dus 
nog steeds tegen gereduceerde prijs 
laten vollopen.
 De staatssecretaris vervolgt met : 
”Daaruit maak ik op dat gemeenten er 
behoefte aan hebben dit instrument in 
te zetten binnen hun alcoholbeleid, en 
zij er ook daadwerkelijk gebruik van 
maken. Ik acht het daarom niet nood-
zakelijk dat ik  een verbod op happy 
hours in nationale wet- en regelgeving 
opneem”. Die argumentatie is niet 
steekhoudend. Je zou net zo goed 
een tegengestelde conclusie kunnen 
trekken. Als de gemeenten behoefte 
hebben aan het instrument van een 
verbod op happy hours, waarom het 
dan niet meteen op landelijk niveau 
geregeld ? Wat is trouwens de rol van 
de plaatselijke horeca geweest bij het 
tot stand komen van die APV’s ?

 Staatssecretaris Van Rijn danst 
hiermee volledig naar de pijpen van 
zijn minister. Die heeft haar  afkeer 
van regelgeving op alcoholgebied de 
afgelopen jaren duidelijk doen blijken : 
”Volwassen mensen zijn heel goed in 
staat zelf hun leven in te richten”. Dat 
zij daarmee soms hun gezondheid, hun 
welzijn of hun carrière verwoesten, of 
nog erger, die van hun medemensen, 
daar heeft de wetgever niets mee te 
maken. Er is toch een leeftijdsgrens ? 
En vanaf je achttiende moet je het zelf 
maar uitzoeken, dan ben je volwassen. 
Aan het eind resulteert altijd nog het 

vangnet van de gezondheids- en ver-
slavingszorg. 
 
 Geen verbod op happy hours dus. 
Dit lokkertje moet in stand gehouden 
worden, voor mensen die eigenlijk niet 
van de drank af kunnen blijven maar er 
soms wel tekort geld voor hebben. 
 Door de beslissing aan de gemeenten 
te laten, werkt de overheid alcohol-
toerisme in de hand. ”Kunnen wij in 
Halfweg nergens goedkoop drinken, 
dan gaan wij toch naar Amsterdam ? ”  
 Het resultaat is meer dronken ver-
keersdeelnemers. En de vraag mag 
gesteld worden of de gezondheid in 
de ene gemeente minder bescherming 
waard is dan in de andere gemeente. 
Meer bescherming in de dorpen dan in 
de steden bijvoorbeeld ?
 Happy hours toestaan tenslotte, 
betekent gezondheid en verkeersvei-
ligheid opofferen aan de winsten van 
de verkopers. 

Dingeman Korf

Naar  het  gewenste antwoord  toe  geredeneerd

STAATSSECRETARIS  WIL  GEEN  
VERBOD  OP  HAPPY  HOURS
 In zijn brief van 6 mei aan de Tweede Kamer, verklaart staatssecretaris 
Van Rijn een wettelijk verbod op happy hours niet nodig te vinden. Elke 
gemeente die zo’n verbod wenst, kan dat plaatselijk regelen in zijn Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). De landelijke overheid moet zich daar 
buiten houden.

 De afgelopen jaren heeft Heineken 
zijn greep op de festivalwereld 
flink verstevigd. Meer dan de helft 
van de relevante Nederlandse 
popfestivals is onder sponsorschap 
van Heineken gekomen. Zeer recent 
is Lowlands overgestapt naar 
Heineken. 

 Eerder sloot Heineken al een deal 
met Mojo, waardoor alle Mojo-festivals 
(waaronder het North Sea Jazz festival) 
nu bij Heineken zijn ondergebracht. 
In 2014 pakte Heineken Concert at 
Sea af van Grolsch. Ook Lowlands 
ressorteerde tot nu toe onder Grolsch. 
 Heineken gaat nu zijn merk volledig 
integreren in het Lowlands festival. 
Heineken zal zijn naam zetten op de 
op-één-na grootste tent, waar tot nu toe 
Grolsch op stond. Ook mogen teams 
van Heineken op het festival actief zijn. 
De naam en de verkrijgbaarheid van 
Heineken zullen ruim baan krijgen, tot 
in allerlei kleine details.
 Volgens de DHW mag drankreclame 
niet gericht zijn op minderjarigen. 
Hoe denkt Heineken dat te bewerk- 
stelligen ? 
 
 

Heineken  : 
nummer  één  in  
Nederlandse  festi-
valwereld

happy hours : 

twee katers 

voor de prijs 

van een !
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 Het is alweer bijna december, de donkerste maand van 
het jaar. Van oudsher zijn de zonnewende en het naderen 
van het nieuwe jaar aanleiding geweest tot bezinning op 
het bijna voorbije jaar. Buiten is veelal onaangenaam 
vertoeven, dus probeert de mens van oudsher om het 
binnenshuis gezellig te maken. De maand december is 
daardoor op onze breedtegraad altijd onverbrekelijk ver-
bonden geweest met bezinning en huiselijkheid. 
 Zowel de huiselijke feesten als de bezinning, zijn in 
onze moderne maatschappij doelwit geworden van com-
merciële uitbuiting. We worden de laatste twee maanden 
van het jaar overspoeld door een tsunami van reclame. 
Die zou ons bijna doen denken dat feestvreugde alleen 
door materiële zaken bevorderd kan worden. Immateriële 
zaken kunnen dat echter minstens zo goed. Alleen valt 
daar minder aan te verdienen, dus wordt er veel minder 
reclame voor gemaakt. En gratis feestvreugde is in onze 
consumptiemaatschappij helemaal onder in de doofpot 
gestopt. 

 Het alcoholgehalte van de reclame is in deze periode 
duidelijk hoger dan de rest van het jaar. Alle verleidings-
kunsten waar de reclame over beschikt, worden voor veel 
geld op de consument losgelaten. Reclame probeert op die 
manier het kritisch denken te overstemmen. Er wordt de 
toeschouwer een beeld voorgehouden van een aantrek-
kelijke sociale omgeving waarin het drinken van alcohol 
standaard is. Hem wordt daarmee gesuggereerd dat hij 
door ook die drank te gaan drinken,  in een vergelijkbare 
situatie terecht zal komen als de reclame hem toont.  
 De suggestieve reclame voor alcohol overstemt het 
besef dat alcohol ook in staat is om gezelligheid te ver-
storen, om feestvreugde in ruzie te doen omslaan.. Die 
reclame suggereert verder dat feestvreugde iets is dat 
gekocht kan worden. Mensen worden zo verleid om drank 
te kopen hoewel zij dat niet van plan waren  Kortom : 
alcoholreclame probeert feestvreugde te versmallen tot 
consumptievreugde. 
 Door het suggereren van een verband tussen feest-
vreugde en alcoholgebruik, kan de reclame mensen die 
zich helemaal niet feestelijk voelen in de verleiding brengen 
om kunstmatig gevoelens van feestvreugde op te wekken 
met behulp van drank. Dat levert echter geen feestvreugde 
maar bedwelming op. Alcohol fungeert dan als vluchtmid-
del of als troostmiddel. Dat zijn echter de slechtst denkbare 
redenen om alcohol te drinken. Zo gebruikt kan alcohol 
maar al te gemakkelijk tot verslaving aanleiding geven.

 Alcohol werkt verdovend op het menselijke organisme. 
Daardoor verminderen waarnemingsscherpte en logisch 
denkvermogen. Bezinning vraagt echter allereerst om 
een scherp waarnemingsvermogen. Vervolgens vraagt 
bezinning helderheid van geest, om logisch redenerend  
tot steekhoudende conclusies te komen. Alcohol gaat die 
scherpte en helderheid tegen, legt als het ware een mist 
over de bezinning. Alcohol heet niet voor niets beneve-
lend. 
 De alcoholreclame drukt de bezinning zoveel mogelijk 
weg uit het publieke bewustzijn. Bezinning zou er wel eens 
toe kunnen leiden dat men minder alcohol gaat drinken. 
Dat wil de alcoholbranche niet. Het gaat hen niet om bezin-
ning of bewustwording, maar om geld verdienen. Daartoe 
moet de consumptie aangewakkerd worden. 

Dr.ir. D.Korf

EINDEJAARSFEESTEN  

AANLEIDING  TOT  

EXTRA  ALCOHOL- 

RECLAME
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 De afgelopen jaren is er al vaker 
discussie geweest over de vraag of 
comazuipers zelf zouden moeten 
opdraaien voor de kosten van hun 
ziekenhuisopname. Maart 2012 werd 
het voorgesteld door voorzitter Kingma 
van Medisch Spectrum Twente. Hij 
kreeg steun uit de wereld van medici 
en zorgverzekeraars, maar ook bij-
voorbeeld van burgemeester Van der 
Laan van Amsterdam. 
 Herfst 2013 werd de zaak opnieuw 
ter discussie gesteld, ditmaal door 
zorgverzekeraar ”de Friesland”. Die 
had een enquête gehouden onder 

ZUIPSCHUITEN  VOOR  DE  KOSTEN  
LATEN  OPDRAAIEN  ?
 Jongeren die te veel hebben gedronken, zouden de ziekenhuisrekening 
tenminste deels zelf moeten betalen. Aldus de uitkomst van een recente 
enquête door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

haar verzekerden over de vraag welke 
medische kosten voor rekening van 
de patiënt zouden moeten komen. 
Comazuipers bleken verreweg het 
minst populair bij de geënquêteer-
den, Maar liefst 64 procent van hen 
was van mening dat comazuipers hun 
medische kosten zelf zouden moeten 
betalen. Rokers waren minder impo-
pulair, 40 procent van de deelnemers 
wilde hen hun ziekenhuiskosten zelf 
laten betalen. 
 De minister was tegen het idee. Zij 
verklaarde dat de spoedeisende hulp 
(SEH) in een ziekenhuis niet voor niets 
onder de basisverzekering valt. Ieder-
een moet daar op kunnen rekenen, 
en is er daarom ook verplicht voor 
verzekerd. Zij zag daarom nogal wat 
juridische bezwaren tegen het voor-
stel.

 Dit jaar heeft het CBS de mening 
gepeild van de ”gemiddelde Neder-
lander”. Die bleek in overgrote 
meerderheid dezelfde mening toe-
gedaan als de verzekerden van De 
Friesland. Ruim 80 procent van de 
geënquêteerden was van mening dat 
comazuipers hun ziekenhuisrekening 
tenminste deels zelf moesten betalen.
 Ook met rokers had men weinig 
medelijden. Acht van de tien onder-
vraagden was van mening dat de 
kosten voor hulp bij het stoppen met 
roken geheel of gedeeltelijk voor eigen 
rekening zouden moeten komen. Hier 
lieten de ondervraagden het eigen 
belang zwaar meewegen. Zo vond 
34 procent van de dagelijkse rokers dat 
hulp bij het stoppen volledig vergoed 
zou moeten worden. Onder de niet- 
rokers was maar 17 procent het 
daarmee eens.

 Vorig jaar werden in politiedistrict 
Noord-Nederland 2144 automobilisten 
betrapt op rijden onder de invloed van 
alcohol. Gemiddeld dus zes per dag. 
Rijden met een slok op, is daardoor 
nog steeds een dagelijkse realiteit. Met 
regelmatig schokkende ongevallen, 
vaak dodelijk, die veel ophef veroorza-
ken.
 Deskundigen zijn het er over eens 
dat het aantal bekeuringen slechts het 
topje van de ijsberg is, en dat het wer-
kelijke aantal drankrijders veel groter 
is. Maar alcoholcontroles hebben geen 
prioriteit meer. Dus zijn er geen acties 

ZES  DRANKRIJDERS  PER  DAG  
TOPJE  VAN  IJSBERG 

 De agenten van politie-eenheid Noord-Nederland plukken gemiddeld zes 
mensen per dag van de weg die met teveel alcohol achter het stuur zitten. 
En dat zonder dat er speciale acties zijn tegen rijden onder de invloed.  

waarbij iedereen gecontroleerd wordt. 
Wat er nu aan bekeuringen wordt 
uitgedeeld, zijn min of meer toevals-
treffers. 
 Toevalstreffers of resultaat van 
gerichte actie, jaarlijks worden in ons 
land ca. 22.000 drankrijders bij het 
CBR gemeld wegens inname van het 
rijbewijs. Een deel van hen raakt het 
rijbewijs definitief kwijt. Maar op de 
weg valt dat nauwelijks op. Het aantal 
niet-betrapte drankrijders is zo groot, 
dat er ieder jaar weer evenveel betrapt 
kunnen worden en voor een deel defi-
nitief uit het verkeer verdwijnen. 

   De onderzoekers ondervroegen 
(in Wales) meer dan 10.000 jonge-
ren tussen 11 en 16 jaar naar hun 
ervaringen met roken. Van hen bleek 
12,3 procent wel eens een e-sigaret 
geprobeerd te hebben. Maar slechts 
1,5 procent verklaarde dat regelmatig 
te doen. ”Regelmatig” definieerden de 
onderzoekers daarbij als : minimaal 
eens per maand.
 In hoeverre een enquête een reëel 
beeld van de werkelijkheid geeft, kan 
betwijfeld worden. Vooral waar het 
omstreden zaken betreft, zijn geën-
quêteerden vaak geneigd de waarheid 
wat bij te kleuren in de richting van wat 
zij denken dat het wenselijke antwoord 
is. Afgelopen zomer publiceerden 

E-SIGARET  MINDER  VERSLAVEND  DAN  
GEWONE  SIGARET ? 

 Uit een studie van Cardiff University zou blijken dat een elektronische 
sigaret minder verslavend werkt dan een sigaret van tabak. Merkwaardig 
omdat zij beide nicotine bevatten en die stof geldt als de oorzaak van het 
verslavende karakter van de rookgewoonte.

onderzoekers van dezelfde universiteit 
bijvoorbeeld een onderzoek waaruit zij 
concludeerden dat consumenten de 
hoeveelheid alcohol die zij drinken, bij 
enquêtes systematisch te laag inschat-
ten.

 Anderzijds staan de aromastoffen die 
aan tabak worden toegevoegd, al jaren 
onder verdenking het verslavende 
effect van de nicotine te versterken.  
En het psychologisch effect van een 
elektronisch apparaat, is natuurlijk ook 
heel anders dan het effect van een 
brandend vuurtje. Kortom, voorlopig is 
er geen enkele reden om de strenge 
regels voor e-sigaretten te versoepe-
len. 
 

zuipschuitje

alcohol kost de 

samenleving  ruim 

tweemaal zoveel 

als hij oplevert
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Drink met  de  feestdagen  gezond  en alcoholvrij 
 De laatste twee maanden van het jaar worden we overspoeld door een 
tsunami van alcoholreclame. Die probeert ons wijs te maken dat drank, en 
dan vooral wijn, de feestvreugde zal verhogen, en dus niet gemist kan worden 
gedurende de feestdagen. Dat alcohol ook feestvreugde kan vernietigen, en 
al vaak oorzaak is geweest van verdriet in plaats van vreugde, is een waar-
heid die zorgvuldig wordt verzwegen.

 De overvloed aan alcoholreclame dringt het besef dat er alcoholvrije alter-
natieven bestaan, geheel naar de achtergrond. Op de ”dag van de alcoholvrije 
leefstijl” 19 september op het Spoek hebben we kennis kunnen maken met 
de alcoholvrije wijnen en likeuren van LaSource uit Huizen. In aanvulling 
daarop lijkt het ons goed om de rangorde van gezonde vruchtensappen, zoals 
ruim twee jaar geleden opgesteld door prof. Crozier van de universiteit van 
Glasgow, nog eens in herinnering te roepen.
 Crozier kwam tot de volgende rangschikking, met het ”gezondste” vruchten-
sap bovenaan :

Sap van blauwe druiven
Sap van pompelmoes (grapefruit)
Sap van veenbesssen (cranberries)
Troebele  appelsap.
Granaatappelsap

(rangschikking op basis van gehalte aan anti-oxidanten)

 Het geneesmiddel is gebaseerd op 
het menselijk hormoon GLP-1. Dat 
hormoon zorgt voor stabilisatie van 
het glucosegehalte van het bloed 
gedurende en na de maaltijd. Het 
geneesmiddel stimuleert de afgifte 
van insuline en remt de afgifte van glu-
cagon. Insuline zorgt voor een daling 
van het glucosegehalte van het bloed, 
glucagon bewerkstelligt een stijging 
van het glucosegehalte van het bloed. 
Het middel remt het effect van de 
maaltijd, te weten een stijging van het 
glucosegehalte van het bloed, door die 
dubbele werking dus af. 
 Het middel is gebleken ook de 
manier te beïnvloeden waarop de her-
senen reageren op voedsel. Daardoor 
werkt het niet alleen bij diabetes, maar 

Weer  een  nieuw  geneesmiddel  tegen  alcoholverslaving ?

MEDICIJN  TEGEN  DIABETES  EN  
OBESITAS  WERKT  BIJ  RATTEN  
TEGEN  ALCOHOLVERSLAVING
 Onderzoek aan de universiteit van Göteborg lijkt een nieuw geneesmid-
del tegen alcoholverslaving te gaan opleveren. Het betreft een bestaand 
geneesmiddel dat wordt toegepast bij de behandeling van  diabetes en obe-
sitas.

ook bij obesitas. Het lijkt er op dat het 
verlangen naar eten afneemt, en dat 
tijdens het eten sneller een gevoel van 
verzadiging optreedt. 
 Het drinken van alcohol leidt tot het 
vrijkomen van dopamine in het ”belo-
ningscentrum” van de hersenen. Dat 
veroorzaakt een gevoel van euforie, 
van welbehagen. De Zweedse onder-
zoekers hebben nu ontdekt dat het 
geneesmiddel tegen diabetes, ook de 
vrijgifte van dopamine belemmert. Het 
gevoel van welbehagen blijft daardoor 
uit. Zowel het eten als het drinken ver-
liezen hun effect op het welbehagen.
 De onderzoekers constateerden 
dat ratten die gedurende een aantal 
maanden gewend waren gemaakt om 
grote hoeveelheden alcohol te drinken, 
na toediening van het geneesmiddel 
hun alcoholgebruik met 30 - 40 procent 
verminderden. Ook verminderde het 
de motivatie om alcohol te drinken van 
ratten met aangeboren ”alcoholzucht”.
 Alles bij elkaar voldoende redenen 
om een onderzoek te starten naar de 
werking van het middel bij menselijke 
alcoholverslaafden. Het zal dus nog 
even duren voor het middel op de 
markt komt. Ook zijn de onderzoekers 
van plan om na te gaan of het hier een 
universeel middel tegen verslaving 
betreft, dat ook bruikbaar is tegen ver-
slaving aan nicotine en cannabis. 

Dingeman Korf

 Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) heeft afgelopen 
zomer cijfers bekend gemaakt uit de 
Gezondheidsenquête 2014. Hieruit 
blijkt dat ruim driekwart van de 
Nederlanders alcohol gebruikt, en 
dat het resterende kwart te verdelen 
valt in vrijwel evenveel ex-drinkers 
als nooit-drinkers. 

 De cijfers van het CBS hebben 
betrekking op de bevolking van 12 jaar 
en ouder. Daarvan geeft 76,7 procent 
te kennen (regelmatig) alcohol te 
drinken. Als wij in aanmerking nemen 
dat jongeren van 12 tot en met 14 jaar 
nauwelijks drinken, dan zal dus boven 
de 14 jaar het percentage drinkers 
nog hoger liggen. Van de volwassen 
bevolking drinkt afgerond 80 procent 
alcoholhoudende drank.
 Het CBS noemt 12,0 procent van 
de drinkers een overmatige drinker. 
Dat wil zeggen meer dan 21 glazen 
per week voor mannen en meer dan 
14 glazen per week voor vrouwen. De 
groep daaronder, die van de zware 
drinkers, omvat 11,5 procent van de 
drinkers. Dit betekent dat 23,5 procent 
(bijna een kwart) van de drinkers na 
kortere of langere tijd alcoholschade 
oploopt. 
 Opvallend is het grote aandeel 
ex-drinkers. Volgens de CBS-meting 
10,6 procent van de bevolking ouder 
dan 12 jaar. Dat aandeel is duidelijk 
hoger dan een jaar of dertig geleden. 
Het ligt slechts 1,1 procent lager dan 
het aandeel van de nooit drinkers. Dat 
bedraagt namelijk 11,7 procent van de 
12-plussers. 
 Kijken wij naar jongeren van 12 tot 
en met 17 jaar, dan zien wij dat in 2014 
éénderde van hen drinkt, 12,2 procent 
wel eens heeft gedronken maar niet de 
laatste 12 maanden en 54,4 procent 
nog nooit heeft gedronken. Verontrus-
tend is het feit dat 10,5 procent van de 
drinkende jongeren tot de zware drin-
kers behoort.

Aantal ex-drinkers neemt toe

RUIM  DRIEKWART  VAN  
DE  NEDERLANDERS  
DRINKT  ALCOHOL
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. . . . was een geval van alcoholische 
verwardheid  bij een 38-jarige Amster-
dammer.
 Na een groot aantal alcoholische 
drankjes miste hij ineens zijn kat. Hij 
ging zoeken en dacht dat de kat op het 
dak van een gebouw in het centrum 
zat. Dus klom hij met zijn dronken kop 
naar boven. Eenmaal boven was er 
geen kat te zien. En de man durfde of 
kon niet meer naar beneden.
 Een ladderwagen van de brandweer 
moest er aan te pas komen om de man 
van het dak af te krijgen. De kat bleef 
spoorloos .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een recidivist in het plegen 
van geweld na alcoholgebruik.
 De dader was een 24-jarige Gronin-
ger. Hij kwam voor de rechter wegens 
drie mishandelingen en een poging tot 
zware mishandeling. In juni had hij bij 

het uitgaan een mede-uitgaander tegen 
de vlakte geslagen. Die ontwaakte pas 
in het ziekenhuis. De andere drie geval-
len hadden zich beperkt tot schoppen 
en slaan. Verdachte erkende dronken 
te zijn geweest.
 De officier van justitie eiste vier 
maanden elektronisch toezicht (door 
middel van een enkelband) en een 
voorwaardelijke celstraf van acht 
maanden om de man de komende 
twee jaar rustig te houden. Verder moet 
de man twee weken de cel in wegens 
een eerder opgelegde voorwaardelijke 
straf waarvan de proeftijd nog niet ver-
streken was  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een 42-jarige Arnhemmer die 
zijn rijbewijs kwijtraakte.
 De politie had rond 02.30 uur in de 
vroege zondagochtend, een melding 
gekregen dat er ter hoogte van Herveld 
een auto op de vluchtstrook van de 
A-50 stond. Toen zij daar aankwamen 
troffen zij de auto aan met een sterk 
naar alcohol ruikende man achter het 
stuur. Zij namen de man een blaastest 
af. Die gaf 825 microgram aan, vier 

En dit... keer het wettelijk maximum.
 De man moest zijn rijbewijs inleveren 
en kreeg een lift naar het politiebureau. 
Zijn auto werd weggevoerd. Daar krijgt 
hij nog een rekening voor. Justitie 
beslist over eventuele teruggave van 
het rijbewijs  .  .  .  .  .

*  *  *
. . . . was een bierfeestje op gevaarlijke 
hoogte.
 De politie had een melding gekregen 
dat in Stadskanaal drie mannen op 
ruim 25 meter hoogte op een plateau 
van een zendmast zaten te drinken. 
Toen de agenten daar arriveerden, 
was één van hen, een 24-jarige Gro-
ninger al naar beneden gekomen. De 
twee anderen, resp. 22 en 34 jaar oud 
en uit Stadskanaal afkomstig, zaten 
nog boven met een krat bier. 
 Een agent klom naar boven en som-
meerde de mannen naar beneden te 
gaan, wat zij deden. Op het bureau 
kregen zij processen-verbaal wegens 
betreden van verboden terrein en 
wegens openbare dronkenschap. Dat 
zij zichzelf in groot gevaar hadden 
gebracht bleef onvermeld .  .  .  .  . 

 Onlangs heeft de gemeente 
Woensdrecht horecaondernemers, 
sportverenigingen, supermarkten 
en slijterijen benaderd voor deel-
name aan een convenant  over 
het verantwoord verstrekken van 
alcohol. 
 Genoemd convenant houdt een 
aantal spelregels in voor beide partijen. 
Hierbij ligt de nadruk op de naleving 
van de leeftijdsgrens. Het convenant 
is volgens het persbericht gebaseerd 
op wederzijds vertrouwen. De drank-
verstrekkende partijen stellen alles in 
het werk om de leeftijdsgrens te laten 
naleven, en de gemeente zet meer in 
op preventie en kan daardoor meer 
gericht toezicht houden.
 Van de horecaondernemers heeft 60 
procent het convenant ondertekend, 
van de supermarkten 67 procent en 
van de sportverenigingen 40 procent. 
Opvallend is het geringe enthousiasme 
van de sportverenigingen. Blijkbaar 
heerst daar nog heel sterk een sfeer 
van  ”ons kent ons”.  
 De over het algemeen trouwens zeer 
matige percentages, geven meteen 
de zwakte van het convenant aan. Er 
zitten teveel lekken in het systeem, de 
stroom alcohol naar minderjarigen zal 
er niet significant door afnemen.

TE  WEINIG  ONDER-
TEKENAARS  VOOR  
CONVENANT

 In de Verenigde Staten zijn canna-
bisproducten (marihuana, wiet, hasj) 
de afgelopen tien jaar sterk in  popu-
lariteit gestegen. Het gebruik van 
cannabis is meer dan verdubbeld ! 
Dat heeft het aantal problematische 
gebruikers doen toenemen tot bijna 
zeven miljoen. Aldus de uitkomst 
van een onderzoek door het medi-
sche tijdschrift JAMA Psychiatry. 

 Voor het onderzoek werden circa 
36.000 volwassen Amerikanen onder-
vraagd over hun cannabisgebruik. 
Ongeveer 9,5 procent van hen gaf 
aan in de loop van het jaar wel eens 
cannabis te hebben gebruikt. Bij een 
soortgelijk onderzoek tien jaar eerder, 
was dat 4,1 procent geweest. 
 Vooral onder vrouwen, Afro-Ame-
rikanen en Hispano-Amerikanen is 
sprake van een buiten-proportionele 
toename. Daarnaast was er sprake 
van een opmerkelijke stijging onder 
65-plussers en onder volwassenen 
van middelbare leeftijd. 
 Gebruik van cannabis om medische 
redenen, is toegestaan in 23 Ameri-
kaanse staten. In vier staten is ook het 
”recreatieve gebruik” (dus als genotmid-
del) toegestaan. De toename van het 
aantal staten waar het gebruik is toe-
gestaan, heeft bij het publiek de indruk 
gewekt dat cannabis een onschuldig 
genotmiddel is. Dit is volgens de onder-
zoekers echter geenszins het geval. Bij 
maar liefst éénderde van de gebruikers 
is sprake van misbruik en/of gewen-
ning. Een groep van in totaal circa                                                                                     
zeven miljoen ”verslaafden”, die 
behandeling behoeven.

CANNABISGEBRUIK  
IN  V S  IN  TIEN  JAAR  
VERDUBBELD !

 Na de invoering van de verhoogde 
leeftijdsgrens voor alcohol per 1 
januari 2014, is dat jaar op verschil-
lende plaatsen in ons land nagegaan 
hoe het met de naleving stond. Die 
bleek toen in diverse regio’s slech-
ter te zijn dan een jaar eerder. Dat 
werd vergoelijkt met het argument 
dat de verkopers nog moesten 
wennen aan de nieuwe grens. Een 
jaar later blijkt er echter nog geen 
verbetering te zijn bewerkstelligd.

 De gegevens kwamen deze keer uit 
de regio West-Brabant. STAP voert 
daar om de twee jaar een onderzoek 
uit. Met behulp van zogenaamde 
”mystery-shoppers” is de naleving 
van de leeftijdsgrens gecontroleerd in 
cafetaria’s, slijterijen en sportkantines. 
Verspreid over de regio zijn in totaal 
262 kooppogingen gedaan. In slechts 
51 gevallen controleerde de verko-
per de leeftijd van de koper correct. 
Een naleving van niet meer dan 
19 procent  ! Vier van de vijf minderja-
rige jongeren konden gewoon alcohol 
meekrijgen. 
 Het slechtst deden de cafetaria’s het. 
Van de 48 kooppogingen in cafetaria’s 
slaagden er 47. Slechts éénmaal werd 
alcohol geweigerd.

Uitkomst  regionale  meting  
West-Brabant  

LEEFTIJDSGRENS  
ALCOHOL  NOG  STEEDS  
SLECHT  NAGELEEFD
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 Het nieuwe onderzoek is verricht 
in 12 verschillende landen, onder 
supervisie van prof. Andrew Smyth 
van het Population Health Research 
Institute aan de McMaster Universiteit 
in Hamilton (Canada). Het onderzoek 
telde 115.000 deelnemers. Zij werden 
onderverdeeld naar land van inwoning 
op basis van het gemiddelde inkomen 
in dat land. 
 Canada en Zweden, samen 12.900 
deelnemers, werden ingedeeld als 
landen met een hoog inkomen. 
Argentinië, Brazilië, Chili, Polen, 
Zuid-Afrika  en Turkije, samen goed 
voor 24.400 deelnemers, werden 
bestempeld als landen met hoge mid-
deninkomens. China en Colombia 
(48.800 deelnemers) als landen met 
lage middeninkomens. India en Zim-
babwe tenslotte werden als landen 
met een laag inkomen geklassificeerd 
(28.800 deelnemers). Uit de indeling 
naar welvaartsniveau kwam meteen 
naar voren dat riskant, c.q. schade-
lijk drinkgedrag het meest voorkomt 
in landen met een laag welvaartsni-
veau. Zulks ondanks het feit dat daar 
het alcoholgebruik tot een kleiner deel 
van de bevolking beperkt is dan in de 
rijkere landen.

Netto  effect  alcohol  op  gezondheid  negatief

VOORAL  KANS  OP  KANKER  DOOR  
ALCOHOL  VERGROOT
 Dat fors alcoholgebruik de kans op het krijgen van kanker vergroot, is al 
tientallen jaren bekend. De wetenschap zoekt steeds verder. Zo zijn er de 
afgelopen jaren diverse medische publicaties verschenen over het effect 
van matig tot licht alcoholgebruik op specifieke vormen van kanker. Een 
recente publicatie in het Engelse medische tijdschrift The Lancet (17 sep-
tember) voegt nieuwe gegevens toe.

 Vervolgens werd gekeken naar de 
verdeling van de deelnemers op basis 
van hun drinkgedrag. Van de 115.000 
deelnemers viel 31 procent onder de 
definitie ”huidige drinkers”. De groep 
bestond voor bijna driekwart uit lichte 
en matige drinkers (minder dan één, 
resp. één tot twee glazen per dag). 
Alle deelnemers waren in hun voor-
geschiedenis vrij van hartziekten, 
hersenbloedingen en kanker.  
 De ontwikkeling van de gezondheid 
van de deelnemers werd gedurende 
vier jaar gevolgd. Het bekende ver-
schijnsel deed zich weer voor dat de 
lichte drinkers minder vaak een hartin-
farct kregen dan de niet-drinkers. Onder 
de niet-drinkers bevonden zich naar 
alle waarschijnlijkheid meer personen 
met een ongezonde uitgangspositie 
dan onder de lichte drinkers. Vooral 
de wijndrinkers hadden minder vaak 
een hartaanval (24 procent minder 
kans bij licht drinken). Zij moesten dit 
echter bekopen met een 51 procent 
verhoogde kans op kanker, en een 
29 procent verhoogde kans op letsel.         
Verdeeld naar de aard van de meest 
gedronken alcoholhoudende drank, 
was de vergroting van de kans op 
kanker bij wijndrinkers (alle hoeveelhe-
den) 38 procent, bij drinkers van sterke 
drank 69 procent en bij bierdrinkers 
20 procent. 
 De kans op het krijgen van één 
of andere vorm van kanker, bleek 
door alcoholgebruik met gemiddeld 
51 procent toe te nemen. Sterfte aan 
kanker kwam in de onderzoeksperiode 
vooral voor onder de forse drinkers : 
54 procent meer sterfte dan gemiddeld 
onder de bevolking.  
 De auteurs concluderen dat 
eventuele kleine voordelen van alco-
holgebruik in het niet vallen bij de veel 
grotere nadelen. Het netto-effect van 
alcohol voor de volksgezondheid is 
zwaar negatief. 

Dingeman Korf

 Inmiddels is door de betrokken minis-
teries duidelijk gemaakt dat het niet 
bedoeling is dat winkels alcohol voor 
consumptie ter plaatse gaan schen-
ken. De VNG was in zijn berichtgeving 
wat te hard van stapel gelopen.
 De ministers Kamp en Plasterk, en 
staatssecretaris Van Rijn hebben naar 
aanleiding daarvan uitgesproken dat 
de experimenten binnen de moge-
lijkheden van de huidige Drank- en 
Horecawet dienen te blijven. Die wet 
eist een strikte scheiding tussen mid-
denstand en horeca. Een biertje bij 
aankoop van een spijkerbroek blijft dus 
verboden.

 Krantenberichten die op dit punt 
onvoldoende duidelijkheid boden, 
hadden echter al diverse plaatselijke 
clubs van middenstanders op het idee 
gebracht om een dergelijke vergunning 

aan te vragen. Sommige gemeenten 
hadden ze al verleend. Met name voor 
speciale evenementen.
 De plaatselijke horeca en slijters 
zagen die ontwikkeling met lede ogen 
aan. De slijters schakelden hun over-
koepeling in : de Slijters Unie. Die 
maande de gemeenten om de ver-
gunning in  te trekken, en het verbod 
op alcoholverkoop door winkeliers te 
handhaven. Veel gemeenten volde-
den aan het verzoek. Diverse andere 
echter niet. Die kregen vervolgens 
door de Slijters Unie een proces  aan-
gezegd. 
 Onlangs deelde die organisatie mee 
sinds het begin van het jaar circa 100 
gemeenten gemaand te hebben. In 
die gevallen waarbij het tot een proces 
was gekomen, had de rechter in alle 
gevallen de Slijters Unie in het gelijk 
gesteld.

SCHENKEN  ALCOHOL  BUITEN  
HORECA  NOG  STEEDS  VERBODEN
 Begin dit jaar was er nogal wat publiciteit over versoepeling van de regels 
voor de middenstand. Zo zou de strikte scheiding tussen de verschillende 
branches opgeheven worden. Een viertal gemeenten zou een experiment 
starten met opheffing van de strikte scheiding tussen middenstand en 
horeca. Aldus een persbericht van de VNG.

 Estland heeft van 1919 tot 1990 
deel uitgemaakt van de Sovjet Unie. 
In die tijd heerste er een uitermate 
alcoholvriendelijke wetgeving. 
Wodka stond op een voetstuk. Het 
land zit daardoor nog steeds opge-
scheept met een hoog hoofdelijk 
alcoholgebruik (ca 10 liter per 
hoofd) en alle gevolgen daarvan. 
Minister Ossinovski van Volksge-
zondheid, zet nu de aanval in op 
het nog steeds alcoholvriendelijke 
klimaat.  

 Volgens het door Ossinovski inge-
diende wetsvoorstel moeten winkels 
alcoholhoudende dranken scheiden 
van andere producten. Vanaf 1 januari 
2018 mogen deze dranken nog slechts 
verkocht worden in een aparte ruimte.  
De verkoop van alcohol in tankstations 
wordt vanaf 1 januari 2017 geheel ver-
boden. 
 De reclame voor drank wordt ook 
aangepakt. Buitenreclame wordt 
geheel verboden. TV-spots mogen nog 
slechts een stilstaand beeld vertonen. 
Radio-spots dienen zich te beperken 
tot productinformatie en worden ver-
plicht een gezondheidswaarschuwing 
op te nemen. 
 Onderdeel van de aanpak van de 
reclame, is een verbod op het aanbie-
den van drank door middel van happy 
hours. Daar kan Nederland een voor-
beeld aan nemen, met zijn jarenlang 
voortslepende discussie over een 
verbod op happy hours en op prijsstun-
ten met drank in het algemeen !

Estland  durft 
happy  hours  wèl 
te  verbieden

Prof. Andrew Smyth
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 De weersomstandigheden zagen er 
aan het begin van de dag in sommige 
delen van het land niet zo gunstig uit. 
Mogelijk heeft dat sommige bezoekers 
thuis doen blijven. Maar op het Spoek 
zagen de aanwezigen het traditionele 
septemberzonnetje tijdens die dag uit-
gebreid zijn best doen.
 De opening van de dag werd verricht 
door beheerder Ton van der Gaag. 
Hij vertelde kort iets over de nieuwe 
opzet van de dag, en gaf vervolgens 
het woord aan Anja v.d. Riet van Ver-
slavingszorg Tactus, die ons iets kwam 
vertellen over het nieuwe programma 
”Ik Pas”, ontwikkeld in samenwerking 
met het Trimbos Instituut. 
 Zij begon met het schetsen van 
de omstandigheden die tot het ont-
staan van ”Ik Pas” hadden geleid : 
de ontwikkeling van de Nederlandse 
drinkgewoonten sinds de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Een ontwikkeling 
die verliep van alcoholgebruik bij fees-
telijke gelegenheden, via nagenoeg 
dagelijks drinken (bijv. bij de maaltij-
den) tot het huidige excessieve gebruik 
door jongeren, door verslaafden en 
door lijders aan een ”midlife crisis”.  

 De marketing van de alcoholcon-
cerns heeft er sterk toe bijgedragen 
dat met name onder jongeren alco-
holgebruik steeds gewoner en steeds 
excessiever werd.  De ”uitvinding” van 
de ”breezers” heeft hier ook flink aan 
bijgedragen.
 Anja doorspekte haar betoog met 
vragen aan de zaal. Daaruit bleek dat 
deze zaal meer dan gemiddeld op de 
hoogte was van de alcoholsituatie in 
ons land. Tot zover veel overeenkom-

VERSLAG   DAG  VAN  DE 
ALCOHOLVRIJE  LEEFSTIJL
 Op zaterdag 19 september ”vierde” Stichting ANGOB voor de eerste maal de 
”dag van de alcoholvrije leefstijl”,  een gemoderniseerde en feestelijk opgetuigde 
versie van de jaarlijkse ”begunstigersdag”. Een programma ”voor elk wat wils”, 
met een optreden van orkest Mudanthe, een workshop djembé trommelen, een 
presentatie door Anja v.d. Riet van Tactus Verslavingszorg, een proeverij van 
alcoholvrije drankjes door W. Dorrepaal van LaSource uit Huizen. En tussen alle 
”gastoptredens” in voorzitter Dingeman Korf over een jaar Stichting ANGOB en 
over het falende overheidsbeleid. 

sten met de presentatie vijf jaar eerder 
door Sonja Basemans, eveneens van 
Tactus, op onze toenmalige begunsti-
gersdag.
 Met name het excessieve alcohol- 
gebruik door jongeren en jong- 
volwassenen, is aanleiding geweest 
tot het ontwikkelen van het programma 
”Ik Pas”. Hierin worden de deelne-
mers uitgedaagd om te laten zien dat 
zij best een tijdje (30 of 40 dagen) 
zonder alcohol kunnen. Het idee 
kwam van twee kanten. Enerzijds uit 
het Zuiden van het land (Lierop, Best) 
aanhakend aan de Rooms-Katholieke 
traditie van de ”vastenmaand” gedu-
rende de 40  dagen na het Carnaval, 
en anderzijds uit een initiatief van Ver-
slavingszorg Gooi- en Vechtstreek voor 
een onthoudingsperiode van 30 dagen. 
Die initiatieven zijn samengebracht in 
een programma dat dit jaar landelijk 
werd, en onder andere gepresenteerd 
werd op de Libelle Zomerweken. 
 De deelnemers aan ”Ik Pas” worden 
niet gecontroleerd. Zij doen mee voor 
zichzelf, niet voor een diploma. Die 
relatieve anonimiteit van de deelne-
mers , maakt dat hun leeftijden redelijk 
gespreid zijn. Hopelijk draagt het bij tot 
een cultuurverandering waarbij alcohol 
wat minder ”gewoon” wordt. 

Immorele brouwers
 Na de beantwoording van enkele 
vragen door Anja, was de beurt aan 
Dingeman Korf. Gezien het gevorderde 
tijdstip, kortte hij zijn betoog flink in. Na 
de lunch zou er meer gelegenheid zijn 
voor belangstellenden om eventueel 
vragen te stellen, met name over de 
inhoud van de activiteiten van Stichting 
ANGOB. Nu hield voorzitter het bij een 
korte opsomming. Over de ontwikke-
ling van de alcoholproblematiek en het 
alcoholbeleid was hij wat uitvoeriger.
 Het jaar 2014 was het eerste jaar 
waarin de verhoogde leeftijdsgrens 

van 18 jaar van kracht was. Een te 
korte periode om nu al vèrgaande con-
clusies te trekken. Temeer daar er aan 
de naleving van de leeftijdsgrens niets 
verbeterde. Integendeel, enkele steek-
proeven lieten zelfs een verslechtering 
zien. 
 Dit feit, plus de waslijst van nooit 
uitgevoerde voorstellen ter vermin-
dering van de alcoholproblematiek, 
leidden spreker tot de conclusie dat 
het de laatste zes kabinetten heeft 
ontbroken aan de wil of de moed, om 
de alcoholproblematiek daadwerkelijk 
aan te pakken. De overheid geeft meer 
gehoor aan de alcoholbranche dan 
aan de volksgezondheid, en vermijdt 
zoveel mogelijk om het bedrijfsleven 
aan te pakken. Dit alles onder de mom 
van ”zelfregulering”. Die blijkt in de 
praktijk neer te komen op ”uitstel- en 
afstelregulering”. 
 Verontrust en verontwaardigd was 
spreker over de afgelopen voorjaar 
gestarte campagne van Nederlandse 
Brouwers om vrouwen meer bier te 
doen drinken. De omzet onder mannen 
stagneert, dus willen de brouwers af 
van het imago dat bier een mannen-
drank is. Daarom gaat de bierreclame 
zijn pijlen meer op vrouwen richten. 
Gezien het feit dat alcohol ondermeer 
de kans op borstkanker vergroot, 
noemde spreker het gedrag van de 
brouwers bijzonder cynisch en moreel 
absoluut verwerpelijk.

 Na de weer uitstekend verzorgde 
lunch, volgde het optreden van muziek-
groep Mudanthe, die ook de workshop 
djembé-trommelen verzorgde. Dit vond 
plaats in de open lucht, op het plein 
vóór de kantine.  De workshop trok 
vooral veel belangstelling van kinderen 
met ouders. Om 15.30 uur gingen de 
meesten van hen naar het kinderthea-
ter.
 Binnen ging tegen drieën de proeve-
rij van alcoholvrije drankjes van start.  
LaSource ziet de laatste jaren een 
groeiende belangstelling voor alcohol-
vrije wijnen en alcoholvrije likeuren. 
Veel van de proevers waren aange-
naam verrast door de smaak van één 
en ander.
 ’s Avonds werd voor de volhou-
ders onder de bezoekers  en voor de 
avondgasten. de dag besloten met 
line-dance,orkest Mudanthe
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Nieuws
Stichting ANGOB

  Dat er een verband bestaat tussen 
het consumeren van alcoholhoudende 
drank en het optreden van diverse 
vormen van kanker, is al tientallen jaren 
bekend. Uit langlopende onderzoeken 
worden de laatste jaren steeds meer 
exacte cijfers bekend, over de mate 
waarin alcohol de kans op verschil-
lende vormen van kanker verhoogt.
 Het Australische onderzoek werd ver-
richt door een team van onderzoekers 
van de universiteit van Melbourne en 
de Cancer Council Victoria. Zij richtten 
hun onderzoek specifiek op het optre-
den van kanker van mond- en keelholte 
als gevolg van alcoholgebruik. Bij het 
onderzoek werden de gegevens van 
circa 41.000 Australiërs geanalyseerd.
 De uitkomst was niet echt verras-
send. De groep personen die per dag 
4 of meer glazen drank consumeerde, 
verdubbelde daarmee zijn kans op 
mond- of keelkanker ten opzichte van 
de groep die helemaal niet dronk. 
Mond- en keelkanker is daarmee 

betrekkelijk weinig gevoelig voor de 
hoeveelheid alcohol. Andere vormen 
van kanker zijn (veel) gevoeliger. Zo 
verdubbelt de kans op slokdarmkanker 
al vanaf twee glazen drank per dag. 
 Voor kanker in het algemeen geldt 
dat er geen veilige ondergrens valt aan 
te geven, waar beneden alcohol geen 
vergroting van de kans op kanker ver-
oorzaakt. Wie geen enkele vergroting 
van zijn kans op kanker wil accepteren, 
dient zich daarom van alcoholgebruik 
volledig te onthouden (zie bijv. website 
KWF).
 De Australische onderzoekers waar-
schuwen dat het publiek in Australië 
zich onvoldoende bewust is van de 
vergroting van de kans op kanker door 
alcohol. Bij het woord alcoholgevaar 
denkt men aan directe gevaren als 
alcoholische geweldpleging en aan 
verkeersongevallen. Maar dat alcohol 
daarnaast een sluipend gevaar oplevert 
door aantasting van de gezondheid, 
realiseert men zich onvoldoende.

ALCOHOL  VERDUBBELT  KANS  OP  
MONDKANKER
 Wie per dag vier of meer glazen alcoholhoudende drank consumeert, ver-
dubbelt daarmee zijn kans op het krijgen van mond- of keelkanker. Aldus 
de uitkomst van een langlopend Australisch onderzoek.

 Alcoholvrij bier geniet een stijgende 
populariteit. Bijna de helft van de bier-
drinkers (45 procent) drinkt wel eens 
een alcoholvrij biertje. Vier jaar eerder, 
in 2011 lag dat percentage pas op 26. 
Ook laag alcoholische biermixen zoals 
Radler, winnen aan populariteit. 
 Het zijn de alcoholvrije en alco-
holarme bieren die gezorgd hebben 
voor de toename van het totale aantal 
geconsumeerde hectoliters ”bier” met 
3 procent, De cijfers van het ministe-
rie van financiën tonen een heel ander 
beeld : een daling van de accijnsop-
brengst met ruim 1,5 procent. Eén van 
de verliezende biersoorten is pils, met 
een daling van 0,2 procent. Overigens 
blijft pils nog veruit de meest gedron-
ken biersoort.  

 Interessant zijn de argumenten 
van de consument om te kiezen voor 
weinig of geen alcohol. Alcoholvrij 
wordt vooral gekozen met als argument 

dat men nog moet rijden :  60 procent 
van de consumenten. Maar ook de 
smaak wordt steeds populairder. Vorig 
jaar dronk 36 procent het omdat men 
het lekker vindt. Eerder was dat 21 
procent.
 Alcoholarm wordt veel gekozen 
omdat men het lekker vindt (68 
procent), maar ook relatief vaak omdat 
het de dorst goed lest (42 procent). Dat 
is een gunstige ontwikkeling richting 
lagere alcoholconsumptie. Bieren met 
5 procent alcohol (pils) of meer zijn 
slechte dorstlessers. De dorst verdwijnt 
onvoldoende, en dan is de verleiding 
groot om er nog ééntje te nemen. Ove-
rigens blijft water (mineraal-,  bron-   en 
kraanwater) de beste dorstlesser.
 Het aantal soorten bier is de afgelo-
pen tien jaar sterk toegenomen. Daar 
zijn ook bieren bij met extreem hoge 
alcoholgehalten. Consumenten die 
kiezen voor geheel alcoholvrij, moeten 
steeds beter de etiketten bestuderen.

MEER  BIER ,  MINDER  ALCOHOL
 Cijfers gepubliceerd door Nederlandse Brouwers, het samenwerkings-
verband van de grote en middelgrote brouwerijen van ons land, laten een 
stijging zien van de totale bierconsumptie van 3 volumeprocent in 2014. Die 
stijging kwam voor het grootste deel op rekening van licht-alcoholische  en 
alcoholvrije bieren.

Verschijning  G O 
 Voor het eerstkomende nummer van 
dit blad is 14 januari 2016 gepland als 
verschijningsdatum. Copij voor dat 
nummer graag uiterlijk 19 december bij 
de redacteur.

 Onlangs ontving Stichting ANGOB 
via een omweg een legaat uit de 
nalatenschap van mevrouw Geers-
Nijhoff uit Middelburg. Mevrouw Geers 
had  bij testament verklaard dat haar 
nalatenschap voor het grootste deel 
ten goede moest komen aan de kerk, 
met een kleiner deel voor de ANDO.
 De notaris constateerde dat de ANDO 
niet meer bestond en nam contact op 
met het voormalige bestuur over de 
bestemming van het aan de ANDO 
nagelaten geld. Er van uitgaande dat 
het de bedoeling van mevrouw Geers 
was geweest dat het geld ten goede 
zou komen aan de drankbestrijding, 
werd besloten eenzelfde verdeelsleutel 
te hanteren als voor de financiële 
afwikkeling van de opheffing van 
de ANDO was gebruikt. Wat inhield 
driekwart voor STAP en éénkwart 
(zijnde 10.000 euro) voor de ANGOB.
 Stichting ANGOB dankt alle 
betrokkenen voor hun medewerking 
aan de transactie.  

DANK  VOOR  
ONTVANGEN  LEGAAT

 De Belgische regering heeft op 1 
november jl. de accijnzen op alco-
holhoudende dranken verhoogd. 
Die verhoging was ruim van tevoren 
aangekondigd. Dus gingen de 
Belgen massaal aan het hamsteren.

 Feitelijk betekende de accijnsverho-
ging alleen voor sterke drank een flinke 
prijsverhoging. Een fles sterke drank is 
in België gemiddeld 2,60 euro duurder 
geworden.  Een fles wijn is slechts 
20 eurocent in prijs gestegen, en een 
flesje of blikje bier ongeveer 1 cent. 
 Volgens supermarktgigant Del-
haize lag de omzet aan alcohol deze 
herfst ongeveer 30 procent hoger dan 
gewoonlijk. Ook andere supermarktke-
tens meldden tweecijferige stijgingen. 
In reclames werd het publiek opge-
roepen om vóór 1 november drank te 
kopen. De VAD (Vereniging Alcohol- 
en Drugsproblemen) noemde die 
reclames, van onder andere de Belgi-
sche Spar, ethisch ongehoord.

Belgen  hamsterden  
drank  om  accijnsver-
hoging  vóór  te  zijn

een alcoholvrije 

leefstijl 

vermindert de kans 

op kanker
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 Het waarschuwingslogo tegen alco-
holgebruik bij zwangerschap kent 
een lange  voorgeschiedenis. Ouders 
van kinderen met aangeboren alco-
holschade, consultatiebureau’s voor 
zuigelingenzorg, gynaecologen en 
verslavingszorg, drongen meer dan 
25 jaar geleden al aan op meer en 
beter waarschuwen. Het advies van de 
Gezondheidsraad uit 2005 bracht de 
discussie in een stroomversnelling.
 De Gezondheidsraad concludeerde 
dat er voor zwangeren geen veilige 
ondergrens voor alcohol viel aan te 
geven, waar beneden geen schade 
aan het ongeboren kind zou optre-
den. Daarom luidde het advies van de 
Gezondheidsraad klip en klaar : drink 
tijdens de zwangerschap in het geheel 
geen alcohol.
 Lang niet alle zwangeren namen 
het advies van de Gezondheidsraad 
ter harte. In 2012 dronk in Nederland 
naar schatting nog éénderde van de 
vrouwen alcohol tijdens de zwan-

Zwangerschapspictogram  nog  lang  niet  algemeen  ingevoerd

EFFECT  ZELFREGULERING : WAAR-
SCHUWING  ONLEESBAAAR  KLEIN  
GEMAAKT
 In 2013 is een begin gemaakt met de invoering van een ”zwangerschap-
spictogram” op de verpakkingen van alcoholhoudende dranken. Dit na 
jarenlang aandringen door Tweede Kamer, zwangerschapsorganisaties en 
verslavingszorg. Minister Schippers verklaarde begin 2012 niets te voelen 
voor verplichte invoering, zij liet het over aan zelfregulering door de alco-
holbranche.  

gerschap. Bijna 3 procent van de in 
Nederland geboren baby’s vertoonde 
alcoholschade. Meestal uitte die zich 
pas op wat latere leeftijd in gedrag- en 
leerstoornissen. Zichtbare lichamelijke 
afwijkingen (FAS-syndroom) waren 
aanwezig bij 0,5 procent van de nieuw-
geborenen. 
 Bij een jaarlijks aantal geboorten van 
ca. 185.000, leidt het voorgaande tot 
de conclusie dat er in ons land ieder 
jaar zo’n 5500 kinderen met alcohol-
schade geboren worden. Ons inziens 
een onaanvaardbaar groot aantal, dat 
tot acuut ingrijpen van het ministerie 
zou moeten leiden. De minister doet 
echter niets en laat de zaak over aan 
de zelfregulering door de alcoho-l 
branche !

 Inmiddels loopt de invoering van het 
vrijwillige zwangerschapspictogram nu 
ruim twee jaar. De invoering verschilt 
sterk per sector, en blijkt nog verre van 
volledig te zijn.  Zo vertoont slechts 60 
procent van de etiketten van sterke 
drank het logo. In de wijnsector is het 
met 67 procent weinig beter. Alleen 
in de biersector is een aanvaardbaar 
resultaat bereikt, met het logo op 92 
procent van de verpakkingen.
 Wie echter in de supermarkt een 
bierflesje uit het rek pakt, moet heel 
goed zoeken waar het logo te vinden 
is. Het is door de producent tot mini-
male afmetingen teruggebracht. Het 
staat tussen twee andere minimalis-
tische logo’s op de wikkel die om de 
hals van het flesje zit. Het zal daardoor 
niemand opvallen. Maar het was toch 
de bedoeling dat de waarschuwing 
juist wel zou opvallen ?  
 Ons inziens dienen er net als bij 
tabak, minimumafmetingen voor het 
waarschuwingslogo verplicht gesteld 
te worden.

Dingeman Korf

  Het rapport vergelijkt de huidige 
situatie met die van vier jaar geleden 
(2011). Van de 14-15-jarigen koopt 
nu slechts 1 procent wel eens drank 
voor zichzelf of voor anderen. Dat was 
9 procent in 2011. Van de 16-17-jarigen 
koopt 10 procent wel eens alcohol-
houdende drank voor zichzelf of voor 
anderen, dat was 78 procent in 2011. 
De verhoging van de leeftijdsgrens lijkt 
dus een flink effect te hebben meege-
bracht. 
 Horecagelegenheden en super-
markten zijn de favoriete plaatsen 
waar minderjarigen drank kopen. 
Slijterijen worden nauwelijks bezocht 
(3 procent) en snackbars evenmin 
(5 procent). De minderjarigen doen 
hun kooppogingen vooral in hore-
cagelegenheden (67 procent) en in 
supermarkten (34 procent). En zij 
kopen vooral zwak-alcoholhoudende 
drank. Pogingen om sterke drank te 
bemachtigen in de horeca, namen af 
van 23 procent in 2011 naar 5 procent 

in 2015.
 Jongeren die het afgelopen jaar wel 
alcohol hebben gedronken, maar niet 
zelf gekocht, kregen de drank veelal 
van hun ouders en van oudere vrien-
den.
 De afname van de aantallen aan- 
kopen en aankooppogingen, weer-
spiegelen zich in de consumptie. 
In 2011 had nog 93 procent van de 
16-17-jarigen ooit wel eens alcohol 
geprobeerd. Nu is dat nog 83 procent. 
Wel is onder 15-jarigen de bekendheid 
met alcohol wat toegenomen. 
 Bij dit alles dienen wij wel te beden-
ken dat het gebaseerd is op wat 
jongeren zelf mededelen. Gezien de 
vele negatieve publiciteit van de laatste 
jaren over alcoholgebruik op te jonge 
leeftijd, kan de bereidheid om alcohol-
gebruik toe te geven zijn afgenomen. 
De cijfers kunnen dus in details wat 
anders liggen. De grote lijn is echter 
wel duidelijk : de populariteit van drank 
is onder jongeren afgenomen.

INTRAVAL - RAPPORT :  STERKE  
AFNAME  KOOPPOGINGEN  MINDER-
JARIGEN
 In de tweede helft van oktober bracht onderzoeksbureau Intraval een 
rapport uit over aankooppogingen van alcohol door minderjarige jonge-
ren. Meest opvallende feit : pogingen om alcohol te bemachtigen worden 
door de 14-15-jarigen nauwelijks meer gedaan. Ook onder 16-17-jarigen is 
sprake van een sterke afname.

 De kleine wijnboertjes, die hun 
druiven op de boerderij laten gisten in 
een oude eikenhouten kuip, bestaan 
bijna niet meer. De tegenwoordige 
wijn, zeker die uit de supermarkten, 
komt uit grote, roestvrijstalen meng-
ketels. Alleen zo valt een redelijk 
constante kwaliteit te garanderen. Al 
die chateautjes zijn goed voor een 
mooi etiket, maar de meeste hebben 
geen reële betekenis meer.
 Wijn is ook allang geen Franse aan-
gelegenheid meer. Het qua grootte 
derde wijnconcern ter wereld is een 
Australisch bedrijf : Treasury Wines 
Estates, gevestigd te Melbourne. Dat 
bedrijf bezit wereldwijd 12 duizend 
hectare wijngaarden, heeft ruim 4.000 
werknemers en verkoopt jaarlijks 
zo’n 400 miljoen flessen, goed voor 
1,3 miljard euro omzet.
 Volgens de vereniging van Neder-
landse wijnhandelaren, wordt 80 
procent van de wijn voor thuisverbruik 
verkocht via de supermarkt. De daar-
voor benodigde hoeveelheden kunnen 
alleen door grote multinationale con-
cerns geleverd worden. Niet door al die 
kleine chateautjes.
 Weg romantiek. 

Wijnliefhebbers  laten  zich  
sprookjes  vertellen
STEEDS   GROTERE   
WIJNCONCERNS


