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Meer alcoholvrije scholen in Nederland
In opdracht van het ministerie van VWS heeft STAP eind 2012 een onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van alcohol op schoolfeesten. Het onderzoek wordt
gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat er 
onderwijs alcohol wordt geschonken tijdens schoolfeesten. Voor het onderzoek zijn 121 
directies en 915 leerlingen ondervraagd. Ook is gesproken met do
leerlingen van scholen, die de afgelopen periode het keurmerk ‘Alcoholvrije School’
STAP hebben gekregen. Er zijn inmiddels zo’n 30 scholen die dat keurmerk hebben 
verdiend. Uit het onderzoek blijkt verder dat leerlingen die alcohol d
schoolfeest gemiddeld 6 glazen drinken. Van de
ruim 1 op de 3 aan dat ze alcohol drinken op een
leerlingen zegt wel eens alcohol onder schooltijd te hebben 
dat met de invoering van de wettelijke grens van 18 jaar voor het kunnen kopen en het in 

 
Europese aandacht voor betere handhaving
Op verzoek van de Europese Commissie coördineert STAP een onderzoek 
Ages’) naar de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol in 
STAP is hiervoor geselecteerd omdat STAP 
handhaving van de leeftijdsgrenzen heeft aangeslingerd. STAP voert veel zogenaamde 
mystery-shoponderzoeken uit om na te gaan of supermarkten, slijterijen, horeca en 
sportkantines de leeftijdsgrens van 16 jaar (na 1 januari 2014
Op 30 mei jl. kwamen 85 vertegenwoordigers uit 28 verschillende landen in Amsterdam 
bijeen om de eerste resultaten van het onderzoek van STAP te bespreken. 
conclusies is dat de regelgeving in Europa niet het grootste probleem
landen hebben reeds een wettelijke grens van 18 jaar. Het kernprobleem is de naleving door 
de verkopers van alcohol en het ontbreken van goede handhaving.  Met andere woorden: in 
Europa kunnen jongeren onder de 16 of 18 jaar bijna 
Eén van de landen waar de wet goed wordt nageleefd is Zweden waar
meeste alcohol wordt verkocht via staatswinkels. STAP wil de komende jaren zowel in 
Nederland als in Europa veel energie steken in he
alcoholverstrekkers en van de handhaving door o.a. 
 
Alcohol en het puberbrein: v
ontwikkeling van de hersenen  
Vanaf 1 september a.s. zal het Kenniscentrum Alcohol en Gezondheid van 
aandacht besteden aan voorlichting over alcohol en hersenen. 
door ouders. Daarmee wil STAP bereiken dat het alcoholgebruik onder 
van 12 tot 18 jaar verder wordt teruggedrongen
met regelmatig alcoholgebruik 
tot gezondheidswinst. Nu geeft gemiddeld 7.6 % 

Nieuwsbrief voor donateurs  

Meer alcoholvrije scholen in Nederland 
In opdracht van het ministerie van VWS heeft STAP eind 2012 een onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van alcohol op schoolfeesten. Het onderzoek wordt binnenkort 

t onderzoek blijkt o.a. dat er op 4 van de 10 scholen voor het voortgezet 
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maand te hebben gedronken en 
meer per gelegenheid (Cijfers van 
De missie van het Kenniscentrum is geslaagd als eind 2015 deze percentages 
respectievelijk 4% en 25 % bedr
Op basis van laatste wetenschappelijke kennis heeft STAP twee factsheets geschreven over 
de invloed van alcohol op de ontwikkeling van het puberbrein. Het 
voor ouders en het andere voor
project worden gedragen door de ANDO, Us Blau Hiem en mogelijk ook door de 
Hersenstichting.    
 
Alcohol en kanker: samenwerking STAP en KWF
Prof. Peter Anderson (Universiteit Maastric
de fondsmedewerkers van het KWF voorlichting gegeven over de risico’s van alcoholgebruik
voor het ontstaan van kanker. 
onlangs opgestarte samenwerkin
samenwerking meer vorm. STAP gaat o.a. een kennisbank opzetten voor KWF over alcohol 
en kanker. Alcoholgebruik staat in verband met o.a. slokdarmkanker, leverkanker en 
borstkanker. Reeds in 2011 heeft STAP onderzoek gedaan naar de bekendheid bij de 
bevolking van de samenhang tussen alcoholgebruik en kanker. Daar kwam uit dat vooral de 
relatie alcohol en borstkanker niet of nauwelijks bekend is. 
 
Een paar feiten uit de factsheet die STAP onlangs heeft geschreven over alcohol en kanker: 
onderzoek toont aan dat per 10 gram alcoholconsumptie per dag (1 glas) de kans op borstkanker 
verhoogd wordt met ongeveer 9%. 
borstkanker gesteld. Als in theorie de Nederlandse vrouwen in 2010 helemaal geen alcohol zouden 
hebben gedronken zou dat betekenen: ruim 
elk glaasje alcohol dat gedronken wordt is r

 
Onderzoek van STAP naar de invloed van alcoholreclame in Afrika
Op maandag 3 juni 2013 heeft STAP medewerkster Avalon de B
gegeven tijdens een wetenschappelijke conferentie in Kampala (Oeganda). Zij heeft daar 
haar onderzoek gepresenteerd naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van 
Afrikaanse schoolkinderen. Dit onderzoek is door STAP begin 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Kenia, Malawi, 
In totaal deden ruim 7000 scholieren mee aan dit onderzoek. De kinderen waren gemiddeld 
15 jaar. Uit het onderzoek van Avalon blijkt dat alcohol
Afrikaanse landen het alcoholgebruik aanmoedigt. De belangrijkste aanbeveling van het 
onderzoek is dat de WHO in gesprek moet gaan met de Afrikaanse overheden om de 
bestaande regelgeving over alcoholreclame te herzien. De meeste
de alcoholindustrie zelf opgesteld en werken absoluut onvoldoende beschermend voor 
jongeren. Het is dan ook veel effectiever om alcoholreclame bij wet te verbieden. Vooral in 
die Afrikaanse landen, waar naar verhouding nog weinig 
alcoholreclame een zeer ongewenste invloed op het drinkgedrag van kinderen. Die invloed is 
er ook in West-Europa, maar daar is het besef dat alcoholgebruik schadelijk is voor kinderen 
veel sterker aanwezig.   

bben gedronken en ruim de helft (53%) van de 15-18 jarigen drinkt 
Cijfers van Peilstationsonderzoek Trimbos 2011).  

De missie van het Kenniscentrum is geslaagd als eind 2015 deze percentages 
respectievelijk 4% en 25 % bedragen (overeenkomend met een ongeveer een halvering). 
Op basis van laatste wetenschappelijke kennis heeft STAP twee factsheets geschreven over 
de invloed van alcohol op de ontwikkeling van het puberbrein. Het ene fact

voor docenten en voorlichtingsfunctionarissen. 
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Als in theorie de Nederlandse vrouwen in 2010 helemaal geen alcohol zouden 
hebben gedronken zou dat betekenen: ruim 2900 minder gevallen van borstkanker
lk glaasje alcohol dat gedronken wordt is risicovol.                                                                                                                           

Onderzoek van STAP naar de invloed van alcoholreclame in Afrika 
Op maandag 3 juni 2013 heeft STAP medewerkster Avalon de Bruijn een presentatie 
gegeven tijdens een wetenschappelijke conferentie in Kampala (Oeganda). Zij heeft daar 
haar onderzoek gepresenteerd naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van 
Afrikaanse schoolkinderen. Dit onderzoek is door STAP begin dit jaar uitgevoerd in opdracht 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Kenia, Malawi, Namibië en Zambia. 
In totaal deden ruim 7000 scholieren mee aan dit onderzoek. De kinderen waren gemiddeld 
15 jaar. Uit het onderzoek van Avalon blijkt dat alcoholreclame in de 4 onderzochte 
Afrikaanse landen het alcoholgebruik aanmoedigt. De belangrijkste aanbeveling van het 
onderzoek is dat de WHO in gesprek moet gaan met de Afrikaanse overheden om de 
bestaande regelgeving over alcoholreclame te herzien. De meeste huidige regels zijn door 
de alcoholindustrie zelf opgesteld en werken absoluut onvoldoende beschermend voor 
jongeren. Het is dan ook veel effectiever om alcoholreclame bij wet te verbieden. Vooral in 
die Afrikaanse landen, waar naar verhouding nog weinig wordt gedronken, heeft 
alcoholreclame een zeer ongewenste invloed op het drinkgedrag van kinderen. Die invloed is 

maar daar is het besef dat alcoholgebruik schadelijk is voor kinderen 

 
 
 
 
 
Alcoholreclame in Afrika: Deze foto 
(genomen door STAP) laat zien hoe 
dominant alcoholreclame in Afrika het 
straatbeeld kan bepalen (Oeganda, Kampala 
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