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Blijvende aandacht voor alcoholmatiging 
‘’ De komende tijd willen we blijven inzetten op alcoholmatiging. 
Samen met sportverenigingen, scholen en andere betrokkenen.  
De gezondheid en veiligheid van de jeugd ligt ons aan het hart!  
De jeugd is immers onze toekomst. Ook met betrekking tot alcohol-
matiging geldt: ‘wie de jeugd opvoedt, heeft de toekomst’.’’ 

Tot slot: ‘’Ouders en kinderen, praat samen aan de ‘keukentafel’ 
over alcoholgebruik. Je kunt ook stoer zijn zonder alcoholgebruik!’’

Wethouder Anton Westerkamp, gemeente Heerde: ’’Voor scholen ligt er ook 
een rol om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van middelen-
gebruik, waaronder alcohol.’’  

In iedere Frisflits vertelt een bestuurder over het 
alcoholmatigingsproject in zijn of haar gemeente.  
Wethouder Anton Westerkamp vertegenwoordigt het  
project in zijn gemeente Heerde. 

Er is wel degelijk iets veranderd in het alcoholgebruik van 
jongeren
‘’ Als wij praten over het drinken van alcohol door jongeren hoor ik 
wel eens zeggen: dat deden wij vroeger toch ook? Maar is dat zo? 
Wij denken dat jongeren doen wat wij vroeger ook deden.  
Maar onderzoek en geluiden uit de praktijk laten zien dat er wel  
degelijk wat is veranderd. Kinderen drinken op steeds jongere leef-
tijd, steeds vaker en steeds meer alcohol. Voor mijn 18e jaar had ik 
er in ieder geval nog niet van ‘gesnoept’.‘’

De kracht van een brede aanpak
‘’ Met het project alcoholmatiging willen we de trend van jonger en 
meer alcohol doorbreken. Jongeren, maar ook hun ouders moeten 
zich bewust worden van de gevolgen van alcoholgebruik op jonge 
leeftijd. Dit kan alleen bereikt worden door een brede aanpak. Een 
pakket van maatregelen. Vanuit deze gedachte neemt de gemeen-
te dan ook deel aan het project ‘alcoholmatiging’.’’ 

Zorgnetwerken
‘’ Alcoholmatiging is ook een vorm van zorg voor onze jeugd. Van 
daaruit ligt natuurlijk een verband met andere preventieve voor-
zieningen. Denk maar aan het zorgnetwerk, schoolmaatschappelijk 
werk en training sociale vaardigheden. Dat zijn zaken waar de 
gemeente ook in investeert.’’ 
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Wethouder Anton Westerkamp bij de aftrap  
van de ikkenalcohol-campagne op  

CC de Noordgouw in Heerde.

Nieuwsbrief project ‘Alcoholmatiging onder Jongeren in de Stedendriehoek’

Regionale aanpak alcoholgebruik  

jongeren 
Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van het project ‘Alcohol-

matiging onder Jongeren in de Stedendriehoek’. In 2008 startten 

acht gemeenten het project met als doel alcoholmatiging onder 

jongeren. Inmiddels zijn de projectactiviteiten in volle gang.  

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Waarom dit project? De jeugd drinkt steeds jonger, steeds vaker en 

steeds meer alcohol. Jongeren lopen hiermee grote risico’s. Alcohol-

gebruik op jonge leeftijd betekent kans op blijvende hersenschade, 

slechtere schoolprestaties en verslaving. Veel drinken leidt bovendien 

vaker tot ongelukken in het verkeer, onveilig vrijen en vernielingen en 

agressie op straat. De gemeenten spannen zich samen met politie, 

justitie, bureau Halt, Tactus Verslavingszorg en GGD Gelre-IJssel in om 

het project uit te voeren. Dit alles voor een gezonde en veilige jeugd in de 

regio Stedendriehoek. 

Heeft u ook te maken met drinkende jongeren? Help ons dan mee om 

het project een succes te maken! Wilt u weten van welke materialen 

of activiteiten u gebruik kunt maken? Mail dan naar minderdrinken@

ggdgelre-ijssel.nl.



  

Onderzoek toont aan dat alcoholgebruik de hersen- 
ontwikkeling verstoort. Deze informatie is vrij nieuw,  
veel volwassenen weten dit nog niet.  
Daarom zijn op allerlei plekken  
posters met daaraan flyers verspreid 
die hierover uitleg geven.

Poster met flyers
Op de poster staat een afbeelding van 
twee hersenscans, afkomstig uit weten-
schappelijk onderzoek naar jongeren en 
alcoholgebruik. De poster kan niet het 
hele verhaal vertellen. Daarom hangen 
flyers aan de poster met een toelichting 
op de afbeelding en tips voor ouders over 
alcohol en opvoeding. Met de prikkelende 
vraag ‘Wat doet drank met de hersenen 
van uw kind?’ worden ouders uitgenodigd 
de flyer mee te nemen.

Verstoorde hersenontwikkeling
De hersenen ontwikkelen zich tot de 
leeftijd van ongeveer 23 jaar. Daardoor zijn 
de hersenen van pubers extra gevoelig 
voor de schadelijke werking van alcohol.  
 

Alcohol heeft vooral invloed op het gebied in de hersenen dat 
betrokken is bij zaken als beslissingen nemen, plannen, sociaal 

gedrag, impulsbeheersing, concentratie en 
geheugen. Deze menselijke vaardigheden 
zijn hard nodig in de maatschappij,  
bijvoorbeeld op school en op het werk.

Poster slaat aan
De poster stond direct volop in de aan-
dacht van verschillende lokale, regionale 
en landelijke media. In totaal zijn zo’n 1200 
posters verspreid.
Naast deze poster krijgen ouders ook tips 
en informatie over alcohol en opvoeding via 
andere media. Zo verschijnen regelmatig 
artikelen op de gemeentepagina’s van huis-
aan-huisbladen, worden flyers uitgedeeld 
op weekmarkten en worden materialen van 
de landelijke campagne ‘Voorkom Alcohol-
schade’ verspreid.

Wilt u ook een poster met flyers ontvan-
gen? U kunt deze opvragen via 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

Nuchtere jongeren scoren 
vrijkaart Go Ahead Eagles
De Politie IJsselland hield zaterdagavond 17 oktober een 
alcoholcontrole in het uitgaanscentrum van Deventer. 
Nuchtere jongeren ontvingen als beloning een vrijkaart 
voor de bekerwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen FC 
Emmen. Alle 300 beschikbare kaartjes konden worden 
weggegeven. De actie is op initiatief van de gemeente 
Deventer samen met de Politie IJsselland opgezet in het 
kader van de campagneweek Jeugd en Alcohol. Go Ahead 
Eagles stelde de wedstrijdkaarten ter beschikking.

Sport en drank gaan niet samen
Het thema van de actieweek benadrukte dat sport en drank 
niet samengaan. Om dit meer aandacht te geven, deelde de 
politie onder meer vrijkaarten voor GA Eagles uit. Daarnaast 
kreeg Tactus bij het flyeren op de weekmarkt hulp van 
voetballer Joey Suk van GA Eagles. 

Cursus voor kantinepersoneel
Wethouder Margriet de Jager benadrukt dat de gemeente 
kiest voor een brede aanpak van het alcoholprobleem onder 
jongeren. De Jager: “Veel alcohol wordt na het sporten 
in de kantine gedronken. Maar sport en alcohol gaan niet 
samen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid 
daarin en organiseert samen met Tactus trainingen voor 
kantinepersoneel van sportverenigingen. Deze cursus leert het 
barpersoneel werk te maken van hun verantwoordelijkheid op 
het gebied van jeugd en alcohol”.

Indringende poster verspreid over drank en het puberbrein

AcTIVITEITEN

Wat doet drank
met 

Neem gratis
flyer mee 

15-jarige jongen 
“drinkt niet”

15-jarige jongen
 “drinkt vaak, veel en is jong begonnen”

D
r. Susan Tapert, U

niversity of California, San D
iego

uw kind?
de hersenen van 

Zijn de flyers op? 

U kunt nieuwe flyers bestellen via
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

Deze poster maakt onderdeel uit 
van het alcoholmatigingsproject 

van uw gemeente.
Mede mogelijk gemaakt door 

de Provincie Gelderland.
© GGD Gelre-IJssel, 2010

Toelichting op de afbeelding

We weten pas sinds kort dat alcohol veel invloed heeft op de 
ontwikkeling van de hersenen. Hier ziet u een voorbeeld van 
een onderzoek. U ziet de hersenen van twee jongens van 15 
jaar. De ene jongen drinkt niet. De ander drinkt vaak en veel 
en is jong begonnen met drinken. Ze doen allebei dezelfde 
oefening waarbij ze hun geheugen nodig hebben. Op dat 
moment hebben zij allebei geen alcohol gedronken. De 
gekleurde vlekken laten hun hersenactiviteit zien. Bij de 
drinker gebeurt duidelijk minder in de hersenen dan bij 
de jongen die niet drinkt. Deze en andere onderzoeken 
laten steeds hetzelfde zien: alcohol drinken is schadelijk 
voor de hersenen.

De hersenen zijn pas klaar met groeien rond het 23e 
jaar. Alcohol remt deze groei. Hoe jonger uw kind 
begint met drinken, hoe schadelijker het is.

Hersenactiviteit 

15-jarige jongen
“drinkt niet”

15-jarige jongen
 “drinkt vaak, veel en is jong begonnen”

D
r. Susan Tapert, U

niversity of 
California, San D

iego

Stel alcohol drinken 
zo lang mogelijk uit

tijdens een geheugentaak 

Kraskaart met glashelder  
verhaal over alcohol aan 
jongeren verstuurd
Begin februari viel bij ruim 20.000 
jongeren in de regio Stedendriehoek 
een envelop van hun gemeente op 
de deurmat met daarin een flyer over 
alcohol. Met feiten en tips werden 
jongeren van 14 t/m 18 jaar gewezen op 
de risico’s van alcohol op jonge leeftijd. 
Via een krasactie en deelname aan een 
cartoonbattle konden zij prijzen winnen.

De originele flyer, in de vorm van een glas, 
is op de voorkant gevuld met bier. En als je 
hem openslaat, gevuld met water. Anek-
dotes en wistjedat-jes drukken jongeren met 
de neus op de feiten.

Krascode
Binnenin de flyer vonden de jongeren een krasvlak met 
daarachter een code. Wie de kennisquiz en code invulde 
op de actiewebsite www.minderdranklekkerfris.nl, maakte 
kans op concertkaartjes van Rihanna, wedstrijdkaarten voor 
Nederland-Hongarije en bioscoopbonnen. De actie was een 
groot succes, ruim 4300 jongeren hebben de quiz gedaan en 
de code ingevuld.

Cartoonbattle
Ook creativiteit wordt beloond. Jongeren konden een car-
toon maken over jongeren en alcohol en deze insturen voor 
de cartoonbattle. Een deskundige jury, met o.a. Gelderse 
striptekenaars, kiest de drie winnende cartoons. Zij krijgen 
leuke prijzen uitgereikt tijdens de Stripbeurs Arnhem op 17 en 
18 april.
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Om het project tot een succes te maken, is het belangrijk dat de 
boodschap ‘niet te vroeg, niet te vaak en niet te veel alcohol’ op 
zoveel mogelijk plaatsen klinkt. Er zijn verschillende  
artikelen beschikbaar waarmee ook u deze boodschap kunt 
helpen verspreiden. In deze nieuwsbrief een schoolkrantartikel 
over alcohol en opvoeding.

- SCHOOLKRANTARTIKEL-

Kinderen komen vaak al vroeg in aanraking met alcohol. 
Door vrienden en uitgaan, reclame, tv-programma’s en 
de verkoop in bijvoorbeeld supermarkten. Maar ook door 
familie, de sportkantine en thuis. Ze drinken nu op te jonge 
leeftijd, te veel en te vaak.

Alcohol is extra ongezond tijdens de groei
Als kinderen al jong alcohol drinken, blijft hun lichamelijke groei 
en ook de groei van hun hersenen achter. Als de hersenontwik-
keling achter blijft, kan het kind zich minder goed concentreren 
en werkt het geheugen minder goed. Alcohol verstoort ook de 
balans tussen hormonen. Hierdoor wordt de botontwikkeling 
en de ontwikkeling van de seksualiteit geremd. Verder vallen 
er remmingen weg als een kind drinkt, waardoor ongelukken 
kunnen gebeuren of je kind dingen doet waar het later spijt van 
heeft. 
 
 

Wat kunnen ouders doen?
Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschil-
lende manieren beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat ouders meer 
invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind dan zij denken. 

Stel op tijd regels•	  (11-12 jaar) Wanneer u op tijd begint met 
de regel ‘onder de 16 niet drinken’, heeft u de meeste kans om 
het eerste drinkmoment van uw kind uit te stellen. 
Informeer bij uw kind•	  Het is belangrijk u niet te laten verras-
sen door uw kind. Veel ouders weten niet dat hun kind al drinkt. 
Kies als ouders same•	 n Bij het stellen van regels is het belan-
grijk dat beide ouders het hier samen over eens zijn. 
Bespreek consequenties•	  Een kind verwacht bij het niet opvol-
gen van een regel dat het gevolgen heeft. Negatieve conse-
quenties kunnen uw kind motiveren de eerste keer drinken uit 
te stellen. 
Thuis alvast leren wennen aan alcohol?•	  Beter van niet. Begin 
hier in ieder geval niet mee voor het 16e jaar. Voor die tijd geeft 
u met het thuis ‘leren drinken’ het signaal af dat u alcohol 
drinken op deze leeftijd goed vindt.  

Wilt u dit artikel digitaal ontvangen?  
Mail dan naar minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl. Ook als u 
geïnteresseerd bent in krantenartikels of clubbladartikelen, 
kunt u hier terecht.

Boete of kanskaart - geen boete, maar een leeropdracht
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Schoolkrantartikel ‘Alcohol en opvoeden: regels werken!’

Geen boete, maar een kans om je gedrag te verbeteren. Dat 
is het uitgangspunt van het project ‘Boete of Kanskaart’. 
Jongeren die een delict 
of overtreding begaan 
onder invloed van alco-
hol, krijgen een door-
verwijzing naar Halt in 
plaats van een geldboete 
en doen verplicht een 
leeropdracht bij Tactus. 

Vroeger kregen jongeren 
een geldboete en daarmee 
was de kous af. Een geldboete maakt vaak weinig indruk en zet 
niet aan tot nadenken over het alcoholgebruik. Sinds een paar 
maanden zorgen politie, Halt, Verslavingszorg en het Openbaar 
Ministerie dat deze jongeren een leeropdracht via het traject 
`Boete of Kanskaart’ kunnen krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
‘Boete of Kanskaart’ begint met een proces-verbaal van de poli-
tie met een verwijzing naar Halt Gelderland. Halt voert eerst een 
gesprek met de jongere en de ouders, waarbij ingegaan wordt op 
het alcoholgebruik en de gevolgen hiervan. Ook wordt uitgelegd 
dat door deelname aan de leeropdracht een strafblad wordt 
voorkomen, doordat de zaak niet wordt voorgelegd aan justitie. 
Vervolgens worden jongere én ouders verwezen naar een training 
van Tactus Verslavingszorg. 
 

De leeropdracht
De leeropdracht bestaat 
uit twee bijeenkomsten 
en een huiswerkopdracht, 
waarbij de vraag centraal 
staat: ‘Hoe ga jij om met 
alcohol?’ De leeropdracht 
is bedoeld om jongeren 
aan het denken te zetten 
over hun eigen alcohol-
gebruik. De leeropdracht 
is zo opgebouwd dat de jongere zelf aan het werk wordt gezet 
en zich bewust wordt van de invloed van alcohol op het gedrag. 
Het resultaat is dat de jongere in het vervolg een bewust besluit 
neemt over zijn 
alcoholgebruik. 
Ook de ouders 
worden be-
trokken bij de 
leeropdracht. 
Tijdens een ou-
derbijeenkomst 
krijgen zij informatie over alcohol en de wijze waarop zij hun 
kinderen hierin kunnen begeleiden. 
Ook in andere regio’s in Nederland wordt proefgedraaid met het 
project Boete of Kanskaart, of een kleine variant daarvan. Als in 
de loop van 2010 blijkt dat de resultaten goed zijn, dan is het de 
bedoeling dat in heel Nederland een dergelijke leeropdracht wordt 
aangeboden.

Halt Gelderland geeft voorlichting, advies 
en ondersteuning bij de voorkoming van 
jeugdcriminaliteit: ‘’Een jongere wordt door 
‘Boete of Kanskaart ’ aan het denken gezet 
over zijn alcoholgebruik en leert over de 
gevolgen. Een jongere moet hierbij écht de 
confrontatie met zichzelf aangaan.’’  
(Mireille Arentsen, Halt Gelderland) 

Tactus is een instelling voor verslavingszorg en doet 
zowel aan preventie als aan behandeling van alcoholmis-
bruik: “Dit is een belangrijke doelgroep voor preventie.  
De jongeren hebben ervaring met alcohol en hebben  
onder invloed een delict gepleegd.” (Annemarie 

Boersma,Tactus Verslavingszorg)

De politie is de instantie die het onge-
wenste gedrag van de jongere op straat 
tegenkomt en een beslissing moet ne-
men over het vervolgtraject: “Boete of 
Kanskaart is een mooie combinatie van 
repressief én preventief werken. Op straat 
signaleren we problemen met alcohol. 
Vervolgens maken we het probleem 
in een vroeg stadium bespreekbaar bij 
jongeren én hun ouders.” (René Blij en Rien 
Siebelink, Politie Noord- en Oost-Gelderland)



  

Voor meer 

  

cOLOFON
Vormgeving: Ontwerpatelier

Voor vragen en reacties over de nieuwsbrief 
kunt u een e-mail sturen naar Inge de Wit, 
projectmedewerker: i.dewit@ggdgelre-
ijssel.nl 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
project ‘Alcoholmatiging onder Jongeren in 
de Stedendriehoek’. De samenwerkende 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen 
zetten zich hiermee in om alcoholgebruik 
onder jongeren terug te dringen. Zij worden 
hierbij ondersteund door Politie, Tactus Ver-
slavingszorg, OM, Halt Gelderland en GGD 
Gelre-IJssel.

De nieuwsbrief is bestemd voor betrok-
kenen en geïnteresseerden. Voor meer 
informatie over het project kunt u kijken op 
de website van uw gemeente of contact 
opnemen met de ambtenaar in uw gemeen-
te die betrokken is bij het project. 

Het project is mede tot stand gekomen 
door een subsidie van de Provincie 
Gelderland.

NIEUWSBERIcHTEN

De projectactiviteiten trekken regelmatig de aandacht van andere regio’s en van radio en krant:

De flyer die huis aan huis verstuurd is aan jongeren van 14 t/m 18 jaar trok in de week van 1 februari aandacht van o.a. Radio •	
Apeldoorn, Berkelstroom FM, de Stentor en lokale huis-aan-huisbladen 

Media als de Telegraaf, Omroep Gelderland, VARA Nieuwslicht, Radio Apeldoorn, de Stentor en lokale huis-aan-huisbladen, •	
schonken aandacht aan de poster over alcohol en de hersenen.

De kroegenavond voor ouders over alcohol en opvoeding, die op 15 maart plaatsvond in Apeldoorn, stond volop in de aan-•	
dacht. Onder meer Radio 1, Radio 3fm, Omroep Gelderland, de Stentor en lokale huisaanhuis-bladen wijdden er een nieuws-
bericht aan.

Alcohol in het nieuws
Topkok maakt jongeren ‘happy’ met alcoholvrije drank 
25 november 2009 
Het Trimbos-instituut is begonnen met een nieuwe alcoholcampagne voor 
jongeren. Met de alcoholcampagne ‘Pierre kan het shaken’ wil het instituut 
samen met topkok Pierre Wind het imago van alcoholvrije alternatieven bij 
jongeren verbeteren. Wind heeft zogenaamde Happy drinks ontwikkeld, 
alcoholvrije alternatieven met prikkelende namen voor thuis en in de horeca. 
Deze zijn te vinden op www.pierrewind.nl. 
Bron: Trimbos-instituut

Middelengebruik vergroot kans op schoolproblemen 
26 januari 2010 
Regelmatig gebruik van alcohol of cannabis zijn risicofactoren voor spijbelen, 
een geringere schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en schooluitval. 
De kans op schoolproblemen door middelengebruik is groter bij meisjes, jonge 
adolescenten en hoger opgeleiden. Praten over problematisch gebruik en ver-
slaving is voor veel docenten en leerlingen een taboe.
Bron: Trimbos-instituut 

Aantal jongeren met alcoholvergiftiging stijgt opnieuw
12 februari 2010 
Steeds meer minderjarigen worden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis 
opgenomen. In de eerste helft van 2009 zijn 25% meer jongeren behandeld dan 
in de eerste helft van 2008. Tussen 2007 en 2008 steeg dit aantal ook al met 
13% van 231 naar 288. Jongeren met een alcoholvergiftiging zijn gemiddeld drie 
uur buiten bewustzijn, de zogenaamde alcoholcoma. Ze hebben dan gemiddeld 
tussen de tien en vijftien glazen alcohol gedronken. Het gaat doorgaans niet om 
probleemjongeren, maar om gemiddelde jongeren uit traditionele gezinnen. 
Bron: STAP

8 april   Kroegentocht Alcohol en Opvoeding in het centrum van Apeldoorn,  
   voor ouders uit de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Eerbeek 

17/18 april Prijsuitreiking cartoonbattle op de Stripbeurs in Arnhem 

27 april  Kroegentocht Alcohol en Opvoeding in het centrum van Zutphen,  
   voor ouders uit de gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen

Forum in gesprek met ouders over uitgaande  
jongeren tijdens kroegenavond 15 maart.

AGENDA

Voor meer informatie over jongeren en alcohol kunt u een kijkje nemen op www.alcoholinfo.nl


