
  

Het STAP-project ‘Alcoholvrije omgeving voor jongeren’ heeft 
tot doel de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren terug 
te dringen. Het project promoot daarmee nadrukkelijk de 
norm: geen alcohol onder de 16! 
STAP mikt er met dit project vooral op dat het voortgezet 
onderwijs kiest voor een alcoholvrije school. Dat betekent: 
geen alcohol op schoolfeesten, geen alcohol op werkweken 
en ook geen alcohol in de lerarenkamer. STAP is van mening 
dat de school een veilige omgeving voor jongeren moet bie-
den, waar zij niet in aanraking komen met drank. 

Meer scholen alcoholvrij
Begin dit jaar heeft Veronique de Bos van STAP onderzoek 
uitgevoerd naar de alcoholverstrekking op middelbare scho-
len in Nederland. Bij het onderzoek waren in totaal 558 leer-
lingen van 43 scholen in het voortgezet onderwijs betrokken. 
De conclusie is dat steeds meer scholen alcoholvrije school-
feesten organiseren. In 2009 is op 1 van de 3 scholen (37%) 
het schoolfeest geheel alcoholvrij. In 2005 was dat nog 1 op 
de 4 scholen.

Nog te veel drank op school
Afgezien van de positieve resultaten wordt er nog teveel 
alcohol gedronken tijdens schoolfeesten. Maar liefst 65% van 
de jongeren drinkt alcohol op een schoolfeest en 37% van 
de jongeren drinkt voorafgaand aan een schoolfeest. Daarbij 
blijkt dat ook tijdens werkweken en kampweken veel alcohol 
wordt gedronken. Op maar liefst 82% van de scholen wordt 
tijdens werkweken en kampweken alcohol gedronken. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat er een lichte verbe-
tering is op te merken in de alcoholverstrekking op scholen, 
maar tevreden is STAP hiermee nog lang niet. Er moet nog 
veel werk verricht worden!

De alcoholvrije school in Delft als voorbeeld
Voor de heer Da Costa Gomez, leraar van het Stanislascollege 
uit Delft, heeft de alcoholvrije school de toekomst. Hij was 
gastspreker op de eerste bijeenkomst voor middelbare scho-
len op 3 juni jl. die STAP in Amersfoort organiseerde over 
de alcoholvrije school. “Door duidelijke regels en sancties 
te stellen accepteren leerlingen op den duur dat alcohol op 
school niet mag”, zegt Da Costa Gomez. Voor een verslag van 
de bijeenkomst in Amersfoort: zie de website www.alcohol-
vrijeomgeving.nl

STAP heet nu STAP, 
Nederlands Instituut 
voor Alcoholbeleid
“De nieuwe naam doet meer recht 
aan het profiel van STAP zoals zich dat 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 
De kerntaak van STAP is het geven 
van beleidsadviezen aan de Europese, 
landelijke en lokale overheid. Ook col-
lega-instellingen en scholen adviseert 
STAP bij het beleidsmatig aanpakken 
van de alcoholproblematiek.”
Wim van Dalen, directeur STAP

STAP stimuleert de alcoholvrije school 
in Nederland

Alcohol en Zwangerschap

STAP ondersteunt verloskundigen

Als het aan STAP ligt is elke vrouw die alcohol drinkt tijdens de zwangerschap er 
één teveel. Om ervoor te zorgen dat vrouwen tijdens hun zwangerschap niet meer 
drinken geeft STAP voorlichting over de risico’s van alcohol bij zwangerschap. 
Via verloskundigen worden gratis brochures verspreid. Alle informatie daarover is 
terug te vinden op de website www.alcoholenzwangerschap.nl. 

Kennis over risico’s alcohol is doorslaggevend
Eind 2008 heeft STAP interviews afgenomen onder 18 zwangere vrouwen en 14 
partners van zwangere vrouwen om een aanwijzing te krijgen waarom vrouwen 
blijven drinken tijdens de zwangerschap. Dit onderzoekje liet zien dat vrouwen 
blijven drinken omdat ze niet overtuigd zijn dat af en toe een drankje schadelijk is 
voor het ongeboren kind. Vrouwen die gestopt zijn met drinken denken wel dat het 
schadelijk is of ze zijn extra voorzichtig omdat ze bij een eerdere zwangerschap een 
miskraam hebben gehad. De partners lijken in de beslissing om wel of niet te stop-
pen met drinken geen grote rol te spelen. Over het algemeen past de partner zich 
aan aan de mening van de vrouw.

Nickie van der Wulp: nieuwe onderzoeker alcohol en 
zwangerschap bij STAP
STAP wil verloskundigen adviseren over hoe zij het alcoholgebruik van aanstaande 
moeders kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Daarvoor voert STAP in 
samenwerking met de universiteit van Maastricht een onderzoek uit . Per 1 mei 
2009 is Nickie van der Wulp hiervoor in dienst genomen. De komende drie jaar 
zal zij bezig zijn met het ontwikkelen en testen van twee strategieën om vrouwen 
te ontmoedigen om te drinken tijdens de zwangerschap. Deze strategieën zullen 
worden toegepast op ongeveer 500 vrouwen. Hun alcoholgebruik wordt vergeleken 
met dat van een controlegroep die geen extra voorlichting krijgt. Als het onderzoek 
slaagt kunnen verloskundigen over een methode beschikken die vrouwen stimu-
leert om tijdens hun zwangerschap geen druppel alcohol meer te drinken. Hiermee 
helpt STAP aan een gezonde toekomst voor ongeboren kinderen. 

STAP betrekt nieuw pand in Utrecht
In 2003 werkten er 4 mensen bij STAP. Door de uitbreiding van haar activiteiten 
werken er nu 11 mensen en het pand aan de Ravellaan werd daardoor te klein. 
Voor nieuwe werknemers was geen bureau meer vrij. Daarom werd een zoek-
tocht gestart. Deze leidde langs uiteenlopende panden, van een prachtig (en 
oud) herenhuis tot een etage langs het industrieterrein. Totdat een pand zich 
aandiende dat net was ‘vernieuwbouwd’. Het was mogelijk het aantal vierkante 
meters te huren dat STAP nodig heeft én deze ruimte zelf in te delen. Dit pand 
heet “De Goeman” en is ten noorden van het Utrechtse centrum gevestigd.
De verhuizing was even doorpakken, maar het resultaat mag er zijn. Sinds 14 
mei werkt STAP vanuit een gedeelte van de vijfde verdieping met een ruim uit-
zicht aan alle kanten over Utrecht. Én elke werknemer heeft een ruim bureau en 
kan in alle rust zijn of haar werk doen. 
Het nieuwe adres? Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht. 
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nieuws
van sTaP

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet 
voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwor-
ding van de gezondheidsrisico’s van alcohol.

Steun STAP

STAP is een landelijke, onafhankelijke
non-profit organisatie die pleit voor 
een effectief alcoholbeleid van de 
overheid en zich inzet voor publieke 
bewustwording van de risico’s van 
alcohol.

Dat is in het kort de missie van STAP.
De belangrijkste taak van STAP betreft 
het beïnvloeden van het alcoholbeleid
van de landelijke overheid en de 
gemeenten. In toenemende mate is 
STAP actief op Europees niveau. 
Voor de concrete beleidsadviezen pro-
beert STAP een draagvlak te verkrij-
gen in de samenleving.

Voorbeelden van deze adviezen zijn:
•  Het consequent handhaven van 

de leeftijdsgrens bij de alcoholver-
strekking

•  Invoering van een leeftijdsgrens 
van 18 jaar wat betreft de verkoop 
van alcohol

•  Geen prijskortingen voor bier in de 
supermarkt

•  Een verbod op alcoholreclame.

Wat STAP betreft, heeft iedere burger 
recht op duidelijke en eerlijke infor-
matieover de gezondheidsrisico’s van 
alcoholgebruik.

Op de website www.stap.nl krijgt u 
toegang tot alle informatie met facts-
heets, rapporten, open brieven en 
persberichten van STAP.

Steun STAP in haar werk en  
word donateur

Maak een bijdrage van minimaal 
€ 25,- over op ING 291066.
U kunt via de e-mail zeer regelmatig 
nieuwsberichten ontvangen en u ont-
vangt minimaal 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief. Schrijf STAP een brief of 
stuur een email naar: info@stap.nl.

Colofon
Juni 2009
STAP, Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid
Onder redactie van: Vera Holweg MSc
Postbus 9769, 3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565 041
F: +31 (0)30-6565 043
E: info@stap.nl
I:  www.stap.nl

Andere websites van STAP:
•  www.alcoholenzwangerschap.nl
•  www.alcoholbeleid.nl
•  www.alcoholreclame.nl
•  www.alcoholvrijeomgeving.nl



STAP project in Roemenie bereikt 
nu ook ouders 
Binnen het project DRAIN dat STAP heeft opgezet in 
Roemenie zijn we er voor het eerst in geslaagd ook 
ouders te bereiken. Aanvankelijk waren onze Roemeense 
partners en de docenten van de scholen in Pitesti, waar 
het project wordt opgezet, daar somber over. In mei 
vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor 20 ouders 
plaats en namen zo’n 200 ouders deel aan een onderzoek, 
uitgevoerd door de Universiteit van Pitesti in samenwer-
king met de Universiteit Twente. De resultaten daarvan 
worden nu verwerkt en aan de hand daarvan zal  in het 
najaar de eerste alcoholcampagne voor ouders die ooit 
in Roemenie is uitgevoerd van start gaan. De betrokken 
professionals zijn begin mei getraind voor hun rol in het 
project door lokale deskundigen, nl. Ingrid Schulten van 
het Trimbos-instituut (zij leidt in Nederland de ouder-
campagne) en door Prof. Harold Holder uit de VS. Holder 
heeft veel onderzoek gedaan naar de rol van ouders en 
andere leden van een gemeenschap bij alcoholpreventie. 
De training werd geleid door Christina Petcu (landelijk 
projectleider van DRAIN) en Wim van Dalen van STAP.

Pitesti, de hoofd-
stad van Arges, 
telt 180.000 
inwoners. In 
deze stad wordt 
onder leiding 
van STAP en met 
steun van het 
Ministerie van 
Buitenlandse 
Zaken een lokaal 
alcoholbeleid 
ontwikkeld. 

In april berichtte STAP dat in 2008 337 kinderen met spoed 
werden opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcohol-
gebruik. In  2007 waren dat 297 kinderen. De gemiddelde leef-
tijd van de ‘comadrinkers’ is in 2008 15 jaar, iets jonger dan 
in 2007 (15,3). Het betreft bijna evenveel meisjes (48%) als 
jongens (52%). Het jongste slachtoffer is 11 jaar. Het gemid-
delde BAG (bloedalcoholgehalte) van de opgenomen kinde-
ren bedraagt 1,9 promille, vergelijkbaar met de hoeveelheid 
alcohol van ongeveer 10 standaardglazen. De gegevens zijn 
aangeleverd door 60 verschillende ziekenhuizen. 
De registratie van de alcoholvergiftigingen is een initiatief van 
de Nederlandse Stichting voor Kindergeneeskunde (NSCK), 
TNO Kwaliteit van Leven, het Reinier de Graaf Gasthuis te 
Delft, STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) en de 
Universiteit Twente, afdeling Communicatiewetenschap. 

Naar aanleiding van dit bericht heeft de Tweede Kamer er 
eind mei bij minister Klink op aangedrongen te onderzoeken 
op welke plekken jongeren zo veel drinken dat ze met een 
alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden. De oproep 
kwam van GroenLinks. 
STAP benadrukt dat de meeste jongeren die door alcohol in 
coma raken meestal zoete, vaak zelf gemixte drankjes drin-
ken. Vaak gebeurt dat op plekken waar geen volwassenen 
zijn: bij besloten feestjes, op straat of in keten. Volgens STAP 
heeft nader onderzoek naar de drinklocaties niet zoveel zin. 
Directeur Wim van Dalen: “Het gemak waarmee jongeren 
drank kunnen krijgen is volgens ons één van de belangrijkste 
oorzaken. Ook het aanbod van drankjes is veel te kindvriende-
lijk. De supermarkt is daarbij de grootste boosdoener”. 

STAP adviseert Amersfoort in 
vooruitstrevend project

Ouders zetten zich in voor 
‘Amersfoort Fr!s’
Het lokale alcoholbeleid gaat een nieuwe fase in. Uit onder-
zoek is gebleken dat het terugdringen van alcoholgebruik 
door jongeren het beste is te realiseren door het project 
te richten op de omgeving van jongeren. Deze omgeving 
bestaat uit ouders, maar ook uit scholen en alcoholverstrek-
kers zoals horeca, detailhandel en sportkantines. Deze omge-
ving voorziet namelijk in de beschikbaarheid van alcohol voor 
de jongere.

STAP adviseert de gemeente Amersfoort bij het project 
Amersfoort Fr!s, dat zich op deze omgeving richt. Naast 
strengere handhaving van de Drank- en Horecawet, wordt het 
concept ‘alcoholvrije school’ gepromoot onder Amersfoortse 
middelbare scholen. Het  vernieuwende van het project is 
het inzetten van ouders zélf. In Amersfoort is een comité van 
ouders opgezet dat zich betrokken voelt bij het onderwerp en 
zich daarvoor ook wil inzetten.

De ouders van het comité willen andere ouders in Amersfoort 
bereiken met de boodschap ‘geen alcohol onder de 16’. Ook 
willen ze de kennis over de gevolgen van jong, regelmatig 
en veel alcoholgebruik vergroten en ouders voorzien van 
opvoedingstips. Daarom wordt o.a. een ouderkrant gemaakt 
met veel en praktische informatie. Deze wordt door de ouders 
verspreid onder de Amersfoortse ouders. Bovendien gaan ze 
actief in gesprek met ouders, op bijvoorbeeld een markt of 
tijdens schoolbijeenkomsten. Zo hoopt het oudercomité door 
middel van een ‘sneeuwbaleffect’ zoveel mogelijk ouders in 
Amersfoort te bereiken.

Voor STAP is dit oudercomité een mooi experiment om te 
kijken hoe de doelgroep ouders, via de doelgroep zelf, bereikt 
kan worden. De Universiteit van Maastricht doet onderzoek 
naar de effectiviteit van het project, waaronder het ouderco-
mité valt.

foto: Amersfoort NU

STAP: 39 klachten tegen alcohol-
reclame in 2008

Alcoholadverteerders hebben in 
Nederland zelf een aantal regels 
opgesteld over wat wel en niet 
mag bij alcoholreclame. We noe-
men dit zelfregulering. STAP gaat 
daarbij na of de adverteerders zich 
aan hun eigen regels houden en 
dient zonodig een klacht in bij de 
Reclame Code Commissie bij een 
mogelijke overtreding. In 2008 
zijn door STAP 39 klachten over 
alcoholreclame ingediend bij de 
Reclame Code Commissie. Van de 
39 ingediende klachten werden er 
11 (28%) volledig toegewezen door 
de Commissie, 16 (41%) werden 
volledig afgewezen en 11 (28%) 
werden deels toegewezen en deels 
afgewezen. Eén klacht werd niet 

door de Commissie in behandeling genomen. Twee keer 
diende STAP een klacht in tegen de nieuwe appelcider 
Jillz van Heineken. 

‘‘Ondanks het kleurgebruik en de vrolijke vormgeving, 
vindt de Reclame Code Commissie niet dat het drankje 
‘El Picu’ extra aantrekkelijk is voor minderjarigen’.  

Nog steeds is het voor jongeren onder de 16 jaar gemakkelijk 
om alcohol te krijgen in de supermarkt. Uit de vele onderzoe-
ken van STAP en de Universiteit Twente (in zeker 40 gemeen-
ten zijn onderzoeken uitgevoerd met behulp van zogenaamde 
mysteryshoppers) blijkt dat ongeveer 8 op de 10 supermark-
ten zich niet aan de regels houden. Dit ondanks dat de Drank- 
en Horecawet duidelijk aangeeft dat alcoholverkopers bij de 
minste twijfel over de leeftijd van de klant, deze exact moet 
vaststellen door naar de identiteitskaart te vragen. 
Bij de caissières ligt een deel van het probleem. Ondanks tal 
van campagnes en instructies zijn de supermarkten niet in 
staat gebleken om het probleem van leeftijdsvaststelling bij 
de kassa op te lossen. Als reactie daarop heeft ondernemer 
Dirk Benschop van HEM Breda  een systeem ontwikkeld dat 
voor de caissières beslist of de alcohol verkocht mag worden. 

Er wordt een camera bij de kassa geplaatst en wanneer de 
kassa alcohol aanslaat, moet de koper zijn/haar gezicht voor 
de camera tonen. Op afstand wordt door de medewerkers 
van HEM bepaald of het een jongere betreft. Zo ja, dan moet 
de jongere zijn/haar ID-kaart op een kleinere camera leggen. 
De medewerker op afstand bepaalt dan of de jongere 16 jaar 
of ouder is. Wanneer dat het geval is, kan de koop doorgaan 
en krijgt de caissière groen licht. Zo niet, dan kan de koop 
niet worden voltooid, de kassa blijft gesloten en de alcohol 
kan niet worden verkocht. Dus niet de caissière maar de 
HEM-medewerker bepaalt of de alcohol verkocht mag wor-
den waarmee de moeilijk oplosbare pressie op de vaak jonge 
caissière bij de kassa wordt weggenomen. STAP moedigt dit 
initiatief aan omdat uit onderzoek blijkt dat dit een zo goed 
als waterdicht systeem is. Ook de Tweede Kamer en minis-
ter Klink zijn enthousiast over het systeem en daarom wordt 
nader uitgezocht wat de eventuele nadelen van dit systeem 
zijn. De supermarkten zijn minder positief over het systeem. 
Onduidelijk is waarom. Hopelijk is het een kwestie van tijd dat 
ze over de brug komen.

Kamer wil meer onderzoek naar drinklocaties

Aantal jonge comadrinkers gestegen 

Camerasysteem in super-
markt helpt nee-verkoop 
caissières 

Heineken maakt al een tijdje actief reclame voor Jillz, een 
appelcider met een alcoholpercentage van 5%. Het is vol-
gens Heineken bedoeld voor vrouwen ‘die wat anders wil-
len drinken dan bier en wijn’. Heineken heeft ervoor geko-
zen het drankje Jillz op een ‘gezonde manier’ te promoten. 
Zo wordt er in de reclame over Jillz gesproken over weer-
standverhogende eigenschappen van cider en dat appels, 
en daarmee cider, vol antioxidanten zitten. Ook wordt een 
vergelijking met groene thee niet geschuwd. 
Deze gezondheidsclaims zijn niet alleen in strijd met de zelf-
reguleringsregels, maar ook met Europese wetgeving. 
Daarnaast adverteerde Heineken in 2008, zelfs na een eer-
dere terechtwijzing van de Reclame Code Commissie, met 
Jillz als zijnde een ‘doordrinkbaar’ drankje. Dit stimuleert 
overmatige consumptie, wat eveneens in strijd is met de 
eigen regels. 
Kortom: Heineken lapt het verbod op gezondheidsclaims 
aan haar laars en daarom diende STAP een klacht in tegen 
deze reclame van Heineken. 
De Reclame Code Commissie was op basis van de klacht 
van STAP van mening dat Heineken in de fout was gegaan. 

Alcohol gezond noe-
men mag gewoon 
niet. De uitspraak van 
de Commissie luidde 
dat zij Heineken ‘advi-
seerde’ niet nogmaals 
deze reclame uit te 
brengen. 
De Commissie vond 
de drie geconstateerde 
overtredingen niet 
zwaar genoeg om een 
boete op te leggen. 
Esther van den 
Wildenberg van STAP: 
“Uit deze uitspraak 
blijkt dat de Reclame Code Commissie grote productenten 
als Heineken wel erg voorzichtig aanpakt. De brutaliteit van 
Heineken om dit alcoholhoudende drankje als een gezond 
drankje aan te prijzen zou harder moeten worden gestraft”.

Heineken mag niet suggereren dat nieuwe appelcider gezond is
Klacht van STAP tegen reclame voor “Gezonde 
appelcider” van Heineken gehonoreerd


