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De leeftijdsgrens van 18 jaar blijft de gemoederen bezighouden 
STAP is zoals eerder aangegeven erg blij met de invoering van de leeftijdsgrens 
voor alcohol van 18 jaar. Vanaf het begin was duidelijk dat er weerstand zou 
ontstaan tegen deze nieuwe grens. De grootte van de weerstand hebben we 
echter onderschat. Verschillende horeca-ondernemers, eigenaren van 
jongerencampings en ook sommige jongerenorganisaties blijven zich verzetten 
tegen deze nieuwe wet. Ze zijn het er niet mee eens dat jongeren van 16 en 17 
die vorig jaar nog wel alcohol konden kopen en op straat en in de horeca alcohol in bezit mochten 
hebben, daar nu een boete van € 45 euro voor kunnen krijgen. STAP is de afgelopen maanden 
regelmatig benaderd door de media om haar mening hierover te geven. De visie die STAP steeds 
heeft gecommuncieerd is duidelijk: de nieuwe regel van 18 jaar werkt beschermend voor jongeren 
en zal over enige tijd volkomen aanvaard zijn. Verzet ertegen heeft geen zin. Ook staatssecretaris 
Van Rijn sprak zich regelmatig op deze wijze uit en was boos op burgemeesters die de handhaving 
van deze nieuwe leeftijdsgrens voor jongeren van 16 en 17 op een laag pitje wilden zetten.  
 

STAP mede-initiatiefnemer van de nieuwe vereniging voor gemeentelijke toezichthouders  
Drank- en Horecawet 
Samen met enkele toezichthouders heeft STAP vorig jaar het initiatief genomen om de nieuwe 
toezichthouders van de Drank- en Horecawet een steun in de rug te geven. Er zijn nu ruim 400 
toezichthouders in Nederland die er actief op moeten toezien dat alcoholverkopers de leeftijdsgrens 
goed in acht nemen. Uit vele onderzoeken van STAP blijkt immers dat jongeren in supermarkten, 
horeca, slijterijen en sportkantines nog dikwijls veel te gemakkelijk alcohol kunnen kopen. 
Regelmatige en strakke handhaving is daarom geboden. Om de kwaliteit van de handhaving te 
verbeteren is STAP met een aantal toezichthouders om de tafel gaan zitten met als resultaat dat een 
nieuwe vereniging wordt opgericht. Doel is dat de toezichthouders door middel van bijeenkomsten 
en studiedagen ervaringen uitwisselen, nieuwe kennis opdoen en afspraken maken voor 
werkbezoeken. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest waaraan zo’n 60 toezichthouders 
hebben deelgenomen. In september wordt de vereniging formeel opgericht. De website van de 
vereniging is www.DHWinspecteur.nl  
 

STAP: meer aandacht gewenst voor alcohol en kanker  
STAP medewerkster Esther van den Wildenberg heeft in opdracht van KWF-Kankerbestrijding de meest 
recente kennis over de invloed van alcoholgebruik op het ontstaan van kanker in kaart gebracht. Uit 
haar studies blijkt dat alcohol kanker kan veroorzaken op 8 verschillende plaatsen: mond, keelholte, 
strottenhoofd, slokdarm, dikke darm, lever, borst en vermoedelijk ook de alvleesklier. Daarbij geldt dat 
ieder glas alcohol de kans op het ontstaan van kanker vergroot. KWF zal de komende tijd meer aandacht 
gaan besteden aan de duidelijke rol die alcoholgebruik speelt bij het ontstaan van kanker. Uit eerder 
onderzoek van STAP blijkt dat vooral de relatie tussen borstkanker en alcoholgebruik bij veel mensen 
niet bekend is.                                                                               

 
 

http://www.dhwinspecteur.nl/


 
STAP en Hersenstichting: bewustwording bij ouders over gevolgen van 
alcoholgebruik voor jonge hersenen 
Sinds vorig jaar werkt STAP samen met de Hersenstichting. Het doel ervan is om 
de kennis over de gevolgen van alcoholgebruik voor de ontwikkeling van de 
hersenen up to date te houden en te communiceren naar ouders, schoolartsen 
en docenten. Ook  Stichting Us Blau Hiem uit Friesland ondersteunt dit  
project. Op uitnodiging van STAP kwam op 13 maart jl. de bekende Amerikaanse 
hersendeskundige en hoogleraar Susan Tapert naar Nederland om 
haar nieuwste kennis over alcohol en hersenen te presenteren aan Nederlandse 
wetenschappers. Ook was  een bijeenkomst met Tapert georganiseerd voor 
gezondheidswetenschappers van de GGD en de verslavingszorg. Tapert heeft pionierswerk 
verricht naar het effect van alcoholconsumptie op de ontwikkeling van het puberbrein. 
Op beide bijeenkomsten heeft  STAP onderzoeker Jurriaan Witteman ook een presentatie gegeven. 
Jurriaan is neuropsycholoog en heeft in opdracht van de Hersenstichting een rapport 
geschreven over de gevolgen van binge drinken (veel drinken in korte tijd) voor het 
puberbrein.  
 
Steeds meer scholen alcoholvrij 
STAP heeft enkele jaren geleden het Keurmerk ‘De alcoholvrije school’ ontwikkeld en aangeboden 
aan de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Inmiddels zijn er ongeveer 35 middelbare 
scholen verspreid over heel Nederland, die het bordje met dit Keurmerk officieel op hun gevel 
hebben. Vorige maand kregen vijf scholen in Katwijk het Keurmerk. Op scholen die het Keurmerk 
bezitten, is geen druppel alcohol meer aanwezig: niet op schoolfeesten, niet bij examenfeestjes, niet 
op werkweken en ook niet in de lerarenkamer. Daarmee gaat het Keurmerk nog een stapje verder 
dan wat de nieuwe Drank- en Horecawet voorschrijft (geen verkoop van alcohol onder de 18 jaar, 
geen alcoholbezit door jongeren onder de 18 jaar op voor publiek toegankelijke plaatsen). Begin dit 
jaar heeft STAP in samenwerking met vier GGD regio’s de praktische ervaringen van de bestaande 
scholen met het Keurmerk overgedragen aan alle andere scholen in deze regio’s. Het project werd 
gefinancierd door het RIVM. Voor dit project is een speciale krant uitgegeven en zijn enkele filmpjes 
gemaakt over alcohol en hersenen en het gebruik van blaastesten bij een schoolfeest.  
Op www.alcoholvrijeomgeving.nl zijn deze materialen te bekijken.  
 
Conferentie Alcohol, Gezondheid en Beleid op 3 oktober in Amsterdam  
STAP organiseert op 3 oktober a.s. haar tweede internationale conferentie over 
alcohol, gezondheid en beleid. Totaal werken 23 experts mee aan deze conferentie.  
In de ochtend worden de meest recente onderzoeken naar de gevolgen van alcohol 
voor de samenleving en voor de gezondheid van de drinker gepresenteerd door  
o.a. Prof. Jürgen Rehm (Centre for Addiction and Mental Health, Toronto), Dr. Marco 
Brugmans (Veiligheid.nl, Amsterdam), Dr. Panagiota Mitrou (Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds, London). ’s Middags staat de praktijk van het landelijke en lokale alcoholbeleid op de agenda. 
De conferentie wordt  afgesloten met een debat onder leiding van Job Cohen over het huidige 
alcoholbeleid in Nederland met o.a. Joël Voordewind (Tweede Kamer ChristenUnie), Marith Rebel 
(Tweede Kamer PvdA) en Peter Anderson (hoogleraar Alcohol en Gezondheid, Maastricht).  
Op de website van STAP vindt u  het volledige programma.  
 

 

 

http://www.alcoholvrijeomgeving.nl/

