Plenair ochtendprogramma: 9.00 - 12.30
De gevolgen van alcoholgebruik voor onze gezondheid
8.30
Inschrijven
9.00
Welkom
9.15
Prof. dr. Rutger Engels: Opening van de conferentie.
9.30
10.00

Prof. dr. Jürgen Rehm: Ziekte en sterfte als gevolg van alcoholgebruik in Europa en in Nederland
Dr. ir. Marco Brugmans: Aard en omvang alcoholgerelateerde ongevallen en vergiftigingen in Nederland

10.30

Dr. Nick Sheron: De verschillende alcoholgerelateerde ziekten in een algemeen ziekenhuis

11.30
12.00

Dr. Panagiota Mitrou: Alcohol en kanker: wat weten we zeker?
Prof. dr. Peter Anderson: Wat heeft 20 jaar Europees en Nederlands alcoholbeleid ons opgeleverd?

Pauze: 11.00 – 11.30

Lunch en informatiemarkt: 12.30 - 13.30
Middagprogramma: 13.30 – 15.00
Van beleid naar praktijk: 4 sessies
Sessie 1: Effectieve interventies bij schadelijk drinkgedrag
Laurent Castera: Effectieve behandeling van alcoholgerelateerde leverziekten in het ziekenhuis.

Reinout Wiers: Nieuwe visie op verslaving: de mythes over verslaving maken plaats voor richtlijnen voor
alcoholgebruik met aanvaardbare schade.

Gerard Schippers: Hoe motiveer je mensen hun drinkgedrag te veranderen? De uitgangspunten van motiverende
gespreksvoering.
Sessie 2: Effectieve interventies voor het lokale alcoholbeleid
Ninette van Hasselt: Welke interventies voor opvoeders van adolescenten zijn effectief?

Dénis Wiering: Wat zijn de werkzame elementen van een effectief gemeentelijk alcoholbeleid?
Mark Worthington: Effectieve handhaving van leeftijdsgrenzen en doorschenken op basis van de inzet van
minderjarige mysteryshoppers.
Sessie 3: Effectieve interventies voor landelijk en Europese alcoholbeleid
Jonathan Gornall: Het principe van Minimal Unit Pricing (MUP), het gevecht met de Britse overheid en de
alcoholindustrie.

Avalon de Bruijn: De invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren en de haalbaarheid van een verbod
op alcoholreclame en -sponsoring.

Aleksandra Kaczmarek: Alcohol-etikettering – een ‘missing link’ in consumenteninformatie.
Sessie 4: Hoe verkrijg je een publiek draagvlak voor beleid?
Peter Leeflang: Strategie en resultaten van de landelijke NIX18 campagne.
Riekie van Nies en Jurriaan Witteman: Hoe communiceer je de nieuwste kennis over de gevolgen van binge drinken
op het jonge brein?

Lieke van Mourik: Hoe communiceer je gevoelige informatie over de relatie tussen te veel eten, roken, drinken en
kanker?
Pauze en informatiemarkt: 15.00 - 15.30
Afsluitend programma: 15.30 - 16.15
Debat over het alcoholbeleid in Nederland

Peter Anderson, Wim van Dalen, Victor Everhardt, Wanda de Kanter, Marith Rebel, Joël Voordewind
Gespreksleider van het debat is Job Cohen
Afsluiting door de dagvoorzitter Rutger Engels
Alcoholvrije drankjes

U kunt zich inschrijven voor de conferentie via de website van STAP.

Sprekers plenair ochtendprogramma

Rutger Engels is directeur bij het Trimbos-instituut en hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behaalde zijn master in de psychologie aan de universiteit van
Groningen, zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht en deed daarna een post-doc aan
de Universiteit Utrecht. Hij publiceert fundamenteel en toegepast onderzoek naar vroege stadia van
druggebruik, depressie en angst bij kinderen en adolescenten in vooraanstaande tijdschriften over
verslaving en psychologie.In 2011 ontving hij de Huibregtsenprijs voor ‘uitmuntend onderzoek met duidelijke
maatschappelijke betekenis’. In 2012 won hij de Radboud Science Award voor toponderzoek van de universiteit.
Prof. Dr. Jürgen Rehm is directeur van de afdeling sociaal en epidemiologisch onderzoek bij het centrum
voor verslaving en geestelijke gezondheid (CAMH) in Toronto, Canada en professor in verslavingsbeleid op
de Dalla Lana faculteit voor volksgezondheid op de Universiteit van Toronto. Jürgen Rehm is sterk in het
genereren en analyseren van wetenschappelijke gegevens voor beleidsmakers op het terrein van alcohol
en tabak. Hij en zijn team evalueren de economische kosten van middelengebruik en -misbruik. In 2003
ontving hij de Jellinek Memorial Fund Award voor uitmuntende bijdragen aan de vooruitgang van de kennis over alcohol
en alcoholisme (Epidemiologie en bevolkingsstudies); de Jellinek Award is de belangrijkste wereldwijde prijs op het gebied
van alcohol onderzoek.
Dr. ir. Marco Brugmans is directeur van VeiligheidNL, het landelijk expertisecentrum op gebied van
veiligheid en gedrag dat als missie heeft de meeste en meest ernstige letsels te voorkómen. Na afronding
van een promotieonderzoek in de natuurkunde heeft hij zich toegelegd op medisch-fysisch onderzoek en
volksgezondheidsonderzoek. In 2005 begon hij bij VeiligheidNL (toen nog 'Consument en Veiligheid'
geheten) als teamleider bij onder andere het Letsel Informatie Systeem. Sinds eind 2010 maakt Marco
Brugmans deel uit van de directie van VeiligheidNL.
Dr. Nick Sheron is een academisch klinisch leverarts (hepatoloog) op de Universiteit van Southampton en
is hoofd van de leverafdeling van het Southampton General Hospital. Hij voert veel onderzoek uit naar
alcoholgerelateerde problemen. Nick Sheron is medeoprichter van de Alcohol Health Alliance in Engeland,
een overkoepelende organisatie bestaande uit 27 verschillende organisaties met als doel de lobby te
versterken voor ‘evidence-based’ beleid om de aan alcohol gerelateerde schade in het Verenigd Koninkrijk
te reduceren. Hij is daarnaast een van de oprichters van het Europees Alcohol en Gezondheid Forum, die tot doel heeft
om te adviseren over alcoholstrategieën in de EU.
Dr. Panagiota Mitrou leidt de afdeling Onderzoeksfinanciering en wetenschapsactiviteiten van het World
Cancer Research Fund (WCRF) international met als belangrijkste taken wetenschapsstrategie,
wetenschapscommunicatie en het ontwikkelen en beheren van effectieve en efficiënte onderzoeks- en
onderwijsprogramma's.
Panagiota Mitrou ontving haar MSc in genetische manipulatie en Moleculaire Biologie van de Universiteit
van Sussex en haar PhD in Genetische Epidemiologie van de Universiteit van Cambridge. Ze begon in 2005 bij het nationaal
kanker instituut (NCI) in de Verenigde Staten, daar werkte ze aan de risicofactoren van voeding op kanker, inclusief de rol
van voedingspatronen. Ze heeft verschillende artikelen gepubliceerd binnen het gebied van voeding en kanker en is
docent voedingsepidemiologie aan het Imperial College in Londen.
Prof. Dr. Peter Anderson is opgeleid als huisarts en specialist in ‘Public Health Medicine’ aan de
Universiteit van Oxford en de ‘London School of Hygiene en Tropical Medicine’. Zijn promotieonderzoek
ging over de risico's van alcohol en de rol van huisartsen. Momenteel werkt hij als consultant in
verslavingsbeleid. Hij was de regionaal adviseur voor zowel alcohol als tabak voor het Europees Bureau
van de World Health Organization (WHO) van 1992 tot 2000. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig
adviseur en is hij adviseur geweest op het gebied van verslavingen voor de Europese Commissie, de World Health
Organization en voor vele overheidsinstanties. Sinds 2012 is Peter Anderson hoogleraar in middelengebruik, beleid en
praktijk aan de Universiteit van Newcastle in het Verenigd Koninkrijk en professor in Alcohol en Gezondheid aan de
Universiteit Maastricht in Nederland.

Sprekers middagsessies

Laurent Castera (MD, PhD) studeerde af aan Paris Medical School in 1987 en voltooide zijn artsenopleiding
in Hepatologie en Gastroenterologie in 1993 in Parijs. Hij werkte vervolgens als Universitair docent bij de
afdeling Hepatologie en Gastro-enterologie aan de Universiteit van Paris-XI (Hôpital Bicêtre) tot 1997. Hij
verdiende zijn doctoraat in de biochemie en moleculaire biologie aan de Universiteit van Paris-XII in 2007.
In 2011 is dr. Castera begonnen op de afdeling Hepatologie van de Universiteit van Paris-VIII (Hôpital
Beaujon, Clichy). Laurent Castera is lid van de American Association for the Study of the Liver Disease (AASLD) en de
French Association for the Study of the Liver (AFEF). Ook is hij lid van de redactieraad van de Journal of Hepatology and
Gut en lid van de Scientific Committee van de United European Gastroenterology (UEG) en de raad van bestuur van de
European Association for the Study of the Liver (EASL).
Prof. dr. Reinout Wiers is sinds 2008 als hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA) en sinds 2014 benoemd tot faculteitshoogleraar. Hij studeerde
psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde af op onderzoek naar cognitieve en
neuropsychologische risicofactoren bij kinderen van alcoholisten(beide cum laude). Van 1998 tot 2008 was
hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, als Universitair (hoofd)docent met als specialisatie
experimenteel psychologisch onderzoek naar verslaving. Van 2006 tot 2008 was hij daarnaast als bijzonder hoogleraar
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Focus van zijn onderzoek is het meten en beïnvloeden van relatief
automatische processen bij verslavingen, onderzoek waarvoor hij in 2002 de N.W.O. VIDI subsidie en in 2008 de N.W.O.
Vici subsidie ontving.
Wiers publiceerde ruim 150 internationale artikelen en boekhoofdstukken, voornamelijk op het gebied van experimenteel
onderzoek naar verslaving. Samen met Alan Stacy was hij editor van het Handbook of Implicit Cognition and Addiction.
Wiers is cognitief gedrags therapeut in opleiding.
Gerard M. Schippers is emeritus hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie aan de Amsterdam
Institute for Addiction Research (AIAR). Zijn belangrijkste onderwerpen waren implementatie van
evidence-based verslavingszorg, cognitieve gedragstherapie en kortdurende interventies. Hij publiceerde
meer dan 150 artikelen in peer-reviewed tijdschriften. Hij is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift
Verslaving.
Schippers heeft de MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie) ontwikkeld, een hulpmiddel om patiënten door
te verwijzen naar de verslavingszorg en evaluatie van de geleverde behandeling. Daarnaast is hij een expert op het gebied
van motiverende gespreksvoering en was hij een van de eerste psychologen in Nederland die deze techniek toepaste.
Ninette van Hasselt is hoofd van het programma ‘Jongeren en Riskant Gedrag’ van het Trimbos Instituut in
Utrecht. Haar belangen zijn de preventie van middelengebruik, vooral in het uitgaansleven, en problemen
in verband daarmee, in het bijzonder agressie en geweld. Ninette en haar team adviseert nationale en
lokale overheden over maatregelen en interventies om een gezondere en veiligere uitgaansomgeving te
bevorderen alsmede op beleid en literatuurstudies. In de afgelopen jaren was Ninette van Hasselt
verantwoordelijk voor diverse nationale en internationale projecten, waaronder 'Uitgaan, Alcohol en Drugs' en 'Healthy
Nightlife Toolbox' (EU). Ze organiseerde verschillende nationale en internationale conferenties op het gebied van alcoholen drugspreventie en uitgaansbeleid. In het begin van 2014 publiceerde ze ‘Pubers en Uitgaan. De kicks, de risico's en de
uitdagingen voor opvoeders’.
Denis Wiering is programmamanager bij de gemeente Rotterdam. De afgelopen 4 jaar is hij
verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen en managen van het Rotterdamse programma Drugs &
Alcohol. Met dit programma heeft Rotterdam in 4 jaar tijd het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren
gehalveerd. Aan de basis daarvan stonden diverse innovatieve aanpakken en een stevige balans tussen
grenzen stellen (beleid en regelgeving), grenzen overdragen (educatie en voorlichting) en grenzen
bewaken (toezicht en handhaving).
Mark Worthington heeft zijn jarenlange carrière als politieagend in Engeland onlangs beëindigd. Hij begon
zijn carrière bij de Metropolitan Police in 1984 en werd overgeplaatst naar Northampton in 1988. Zijn
carrière was divers, zo was hij werkzaam als algemeen politieagent maar ook als rechercheur. Hij is
betrokken geweest bij de verlening van vergunningen sinds 1996. Hij werd Force Licensing & Nightsafe
Sergeant in 2005 en sinds 2011 is hij lid van de ACPO (Association of Chief Police Officers) Licensing
subgroep. Hij werkte mee aan de oprichting van Northampton Pubwatch in 2001. Mark Worthington is betrokken geweest
bij een aantal initiatieven om alcoholgerelateerde overlast en criminaliteit terug te dringen. . Mark gaat na 30 jaar dienst

in augustus 2014 met pensioen en is van plan zijn werk in de gelicentieerde sector door te zetten.
Jonathan Gornall is een Britse freelance journalist wiens werk is verschenen in diverse tijdschriften,
waaronder The Times, Guardian en Daily Mail. Hij is de auteur van een recente reeks artikelen voor de
British Medical Journal waarin gekeken wordt naar de invloed van de alcoholindustrie op het
volksgezondheidsbeleid in Europa.
Avalon de Bruijn is opgeleid als socioloog en werkt als projectcoördinator en onderzoeker bij het
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, het European Centre for Monitoring Alcohol Marketing
(EUCAM) en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is betrokken geweest bij diverse internationale
projecten over alcoholreclame die werden gefinancierd door de Europese Commissie en de
Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment coördineert ze een internationaal PhD-project over de
effecten van alcoholreclame op het drinkgedrag van Europese jongeren. Dit onderzoek maakt deel uit van het Amphora
project, een Europees onderzoeksproject dat mede is gefinancierd door de Europese Commissie. Daarnaast is zij
coördinator van EUCAM, een NGO die de monitoring van alcoholmarketing en de verspreiding van effectonderzoek
bevordert.
Aleksandra Kaczmarek heeft haar Master in Europees recht aan King's College London (Universiteit van
Londen) en haar Bachelor in politiek en sociologie aan de Universiteit van Liverpool behaald. Aleksandra
heeft ervaring in het werken voor ‘de derde sector’ zowel op nationaal als Europees niveau. Aleksandra is
in 2010 begonnen bij Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) als beleidsmedewerker. Zij houdt zich
o.a. bezig met alcohol etikettering, accijnzen, alcohol als een risicofactor voor niet-overdraagbare ziekten
alsmede de betrekkingen met het Europees Parlement.
Peter Leeflang is sinds 2001 werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Daar is hij binnen het managementteam van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
verantwoordelijk voor de veiligheid van consumentenproducten, het opdrachtgeverschap aan de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, het alcoholbeleid en letselpreventie. Eerder werkte hij binnen
VWS o.a. op het terrein van de langdurige zorg, de jeugdzorg, het elektronisch patiëntendossier en was hij
lid van het managementteam van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie. Hij begon zijn loopbaan als
fysiotherapeut in een Engels ziekenhuis en werkte 17 jaar in de Nederlandse ouderenzorg. Hij studeerde vervolgens
Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Aan het einde van die studie maakte hij de overstap naar
het ministerie van VWS.
Riekie van Nies werkt sinds 1999 bij de Hersenstichting. Voorheen was zij verbonden aan de Universiteit
van Leiden als docent Gezondheidsbevordering. Bij de Hersenstichting was zij hoofd van de afdeling
publieksvoorlichting en sinds 1 januari 2014 hoofd van de afdeling ‘gezonde hersenen’. In deze beide
functies binnen de Hersenstichting heeft preventie haar bijzondere aandacht, in het bijzonder in
combinatie met de ontwikkeling van gezonde hersenen. Begin dit jaar verscheen bij de Hersenstichting de
publieksfolder hersenen en verslaving.
Jurriaan Witteman werd opgeleid in de klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en
deed zijn promotieonderzoek in de cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit Leiden. Bij het
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP specialiseerde hij zich in effecten van alcoholgebruik op de
ontwikkeling van de hersenen en neurale mechanismen van verslaving.
Lieke van Mourik is sinds 2011 werkzaam bij KWF Kankerbestrijding. Eerst in de functie van
programmacoordinator preventie en sinds 2013 in de functie van teamleider van het
kankerpreventieteam. Het team richt zich op het beperken van de risico’s op kanker, vroeger ontdekken
van kanker en het voorkomen van terugkeer van kanker.
In 2003 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, faculteit Gezondheidswetenschappen,
afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting. Daarvoor heeft zij de studie Voeding & Dietetiek voltooid. Voordat Lieke bij
KWF aan de slag ging, heeft ze als projectleider gewerkt bij een communicatie- en organisatieadviesbureau, als landelijk
communicatieadviseur bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) én als GVO-functionaris bij
een regionale GGD.

Sprekers afsluitend debat

Peter Anderson, zie ochtendprogramma.
Wim van Dalen is socioloog en in 1976 afgestudeerd in Wageningen als één van de eerste universitair
opgeleide gezondheidsvoorlichters in Nederland. Hij heeft 4 jaar gewerkt als landelijk beleidsmedewerker
bij een voorloper van het Trimbos-instituut en was daarna ruim 15 jaar werkzaam als respectievelijk
projectontwikkelaar en manager in de regionale Verslavingszorg. Vanaf 1986 was hij lid van de
adviescommissie van de landelijke Alcoholcampagne ‘DRANK maakt meer kapot dan je lief is’ van het
Ministerie van VWS. Vanaf 1996 tot 2002 gaf hij leiding aan deze campagne als medewerker van het NIGZ (Nederlands
Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). In 2002 werd hij directeur van STAP. In die rol is hij actief
betrokken bij de belangrijkste lokale, landelijke en Europese ontwikkelingen op het terrein van alcoholbeleid. Tevens is hij
voorzitter van het European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM).
Victor Everhardt is wethouder en locoburgemeester van de gemeente Utrecht. Hij heeft Nederlands
Recht en daarna Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1996 werd hij juridisch
medewerker bij de commissie gelijke behandeling, waarna hij in 1997 beleidsmedewerker werd voor het
Ministerie van Justitie. Van 1998 tot 2006 was hij werkzaam als beleidsmedewerker van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tot april 2010 was hij directeur van het Centrum Jeugd van het
Trimbos-instituut. In april 2010 werd hij wethouder (D66) voor de gemeente Utrecht. In 2014 is hij aan zijn tweede termijn
als wethouder begonnen met de portefeuille Volksgezondheid, Jeugdzorg en Werk en Inkomen.
Wanda de Kanter werkt in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Zij heeft gestudeerd
aan het LUMC en sinds 1990 is zij longarts bij het VUmc. Wanda de Kanter is daarnaast voorzitter van de
Stichting Rookpreventie Jeugd en oprichter van www.tabaknee.nl en www.rookalarm.nl. Ook maakt zij
deel uit van de stuurgroep expertise centrum AVL, supportive care team en stafbestuur AVL-NKI. Verder is
zij auteur van twee boeken: ‘Nederland stopt met roken’ en ‘Motiveren kun je leren’. Wanda de Kanter is
winnaar van de Muntendam prijs van het KWF Kankerbestrijding.
Marith Rebel is sinds september 2013 Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder op onder andere
de dossiers alcohol, roken, drugs, huiselijk geweld en zeden. Zij studeerde in 2006 af in de
huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte van 2006-2013 als huisarts in
Amsterdam Nieuw West. Sinds mei van dit jaar werkt zij daar ook weer 1 dag per week naast haar werk als
Tweede Kamerlid. Zij was tot 2013 voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
(VNVA). Eerder was zij ook beleidsmedewerker bij de Landelijke Huisartsen Vereniging en docent aan de
Huisartsenopleiding VUMC.
Joël Voordewind is politicoloog en werkte jarenlang als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.
Hij was duo-Statenlid in de provincie Noord-Holland. Tot de verkiezingen van 2006 was hij werkzaam als
voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Daarnaast was hij van 2000 tot 2007
voorzitter van Dorkas, een internationale christelijke hulpverleningorganisatie. Joël Voordewind was in
2006, evenals in 2002, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.
Sinds 2006 is hij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie (CU).
Foto: A.P. Roukema
Job Cohen studeerde tot 1971 Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Na zijn studie was
hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1981 promoveerde hij aan deze
universiteit. Daarna werkte hij, eerst als hoofdmedewerker, daarna als hoogleraar tot 1998 aan de
Universiteit Maastricht, waar hij eerste decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid was. Hij was Rector
Magnificus van die Universiteit van 1991 tot 1993 en van 1994 tot 1997. In de tussenliggende periode was
hij staatssecretaris van hoger onderwijs en tussen 1995 en 1997 lid van de Eerste Kamer. Van 1998 tot 2001 was hij als
staatssecretaris van justitie verantwoordelijk voor de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet openstelling huwelijk tussen
partners van hetzelfde geslacht. In 2001 werd hij burgemeester van Amsterdam. Job Cohen werd in 2010, als politiek
leider van de Partij van de Arbeid, lid van de Tweede Kamer, welke functie hij in 2012 neerlegde. Momenteel vervult hij tal
van functies, hij is o.a. voorzitter van diverse stichtingen en commissies, daarnaast is hij bijzonder hoogleraar
Thorbeckeleerstoel.

