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van sTaP

Veel gemeenten maken zich zorgen over 
het teruglopend aantal bezoekers van 
winkels, met name in de binnensteden 
en dorpskernen. Projectontwikkelaars 
spannen zich in opdracht van gemeen-
ten in om met aansprekende plannen 
te komen met als doel het winkelend 
publiek langer in de binnenstad te hou-
den en het uitgaan aantrekkelijker te 
maken. Als onderdeel van deze plannen 
moet de huidige Drank- en Horecawet, 
die nog onlangs is geactualiseerd, 
het ontgelden. Daar waar nu nog een 
strikte scheiding is tussen wat mag in 

levensmiddelenwinkels (alleen verkoop 
van zwak-alcoholhoudende drank), in 
slijterijen (verkoop van sterke drank), in 
de horeca (alleen alcohol schenken voor 
drinken ter plaatse) en in niet-levens-
middelenwinkels (geen alcoholverkoop!) 
moet die scheiding bij wijze van experi-
ment kunnen worden opgegeven. 

Als sommige gemeenten hun zin krij-
gen word je straks bij de kapper of bij 
de kledingzaak een glas wijn of whisky 
aangeboden, krijgt de supermarkt een 
bar waar je bier kunt tappen en mogen 

in de kroeg boeken worden verkocht. 
Populair heet dit ‘blurring’. Formeel 
heet het dat er pilots worden gestart 
waar mengvormen tussen horeca en 
winkels mogelijk worden gemaakt.

Het Nederlands instituut voor 
Alcoholbeleid STAP verzet zich tegen 
deze ontwikkeling. De huidige proble-
men met drank zullen er immers alleen 
maar groter door worden. jongeren 
onder de 18 worden vaker en op meer 
plaatsen geconfronteerd met alcohol, 
wat haaks staat op het NiX18-beleid. 
Er zal een toename zijn van overlast 
en openbare dronkenschap overdag, 
de gemeentelijke boa’s Drank- en 
Horecawet kunnen hun werk niet 
meer aan. 

Vraag het aan elke alcohol-wetenschap-
per: als drank op meer plaatsen en op 
meer tijdstippen beschikbaar komt, 
wordt er meer gedronken, is er meer 
schade en kost het de samenleving 
meer geld. 

STAP heeft staatssecretaris Martin 
van Rijn per brief (15 april jl.) gevraagd 
zich – net als zijn collega Ronald 
Plasterk – uit te spreken tegen deze 
pilots. Het antwoord van Van Rijn was 
gelukkig ondubbelzinnig: hij deelt onze 
zorgen en hij vindt dat gemeenten over-
tredingen van de Drank- en Horecawet 
niet mogen gedogen en het aantal ver-
kooppunten van alcohol niet moet wor-
den uitgebreid. 

Duidelijke taal dus. Van Rijn zal wel 
gaan inventariseren welke problemen er 
door gemeenten, retail en horeca con-
creet ervaren worden.

Het blijft oppassen geblazen. Veel 
gemeenten denken echt dat hun binnen-
stad aantrekkelijker kan worden door 
“blurring” toe te staan. STAP blijft daar-
om nauwgezet opletten of de bestaande 
wetgeving in tact blijft en zal zonodig 
opnieuw aan de bel trekken bij Martin 
van Rijn en Ronald Plasterk. We houden 
beide bewindspersonen graag aan hun 
standpunt!

Wim van Dalen
Directeur STAP

tappen en scheren
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STAP op de barricades 
voor behoud van de 
Drank- en Horecawet
Gemeenten willen regelgeving 
voor alcoholverkoop 
versoepelen



Hoe meer ouders drinken, des te 
meer drinken ook hun pubers
STAP werkt samen met de Hersenstichting 
om ouders te bereiken

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer alco-
hol ouders van pubers zelf drinken, des 
te vaker hun kinderen in de puberleeftijd 
zich te buiten gaan aan alcoholgebruik. 

Dit bleek onlangs uit een presentatie 
van dr. ina Koning, assistent hoogleraar 
aan de universiteit utrecht. ina was één 
van de sprekers op een werkconferentie 
voor preventiewerkers van GGD en 

Verslavingszorg. De conferentie werd 
georganiseerd door de Hersenstichting 
en het Nederlands instituut voor 
Alcoholbeleid STAP. 

De conferentie die in mei jl. plaatsvond 
was bedoeld om de voorlichting in 
Nederland over alcohol en puber-
hersenen te verbeteren. STAP zal in het 
najaar iedereen die actief betrokken is 

bij de voorlichting aan ouders 
benaderen. 
De Hersenstichting en STAP willen 
namelijk bereiken dat professionals 
die voorlichting geven aan ouders één 
netwerk gaan vormen, zoveel mogelijk 
dezelfde visie uitdragen en goede 
materialen tot hun beschikking krijgen. 

STAP maakt wetenschappelijke gegevens 
over alcohol en kanker toegankelijk 

Op verzoek van KWF Kankerbestrijding 
heeft het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid STAP de beschikbare 
recente informatie over alcoholgebruik 
en het ontstaan van kanker geanaly-
seerd en samengevat. 
STAP heeft in totaal acht factsheets 
over alcohol en kanker geschreven die 
via de websites van KWF en STAP wor-
den gepubliceerd. 

Dit zijn enkele belangrijkste 
conclusies: 

• ieder jaar krijgen in Nederland 
ongeveer 2.900 mensen kanker als 
gevolg van hun alcoholgebruik. 

• Het aantal doden door kanker ver-
oorzaakt door alcohol in Nederland 
wordt geschat op circa 1.000 per 
jaar. 

• Kanker als gevolg van bier, wijn of 
gedistilleerde drank kan ontstaan in 
de mond, keelholte, strottenhoofd, 
slokdarm, darm, lever en borst. 
Borstkanker treedt vooral op bij 
vrouwen.

• Het internationaal Agentschap voor 
Onderzoek naar Kanker (iARC) van 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) stelde reeds in 1988 vast dat 
alcohol carcinogeen is.

• Ook aceetaldehyde, de stof die 
ontstaat bij de afbraak van alcohol, 
is geclassificeerd als kankerverwek-
kend voor mensen. 

• Onderzoek uit 2014 in opdracht van 
KWF Kankerbestrijding liet zien dat 
slechts één op de drie Nederlanders 
op de hoogte is van de relatie tus-
sen alcohol en kanker. Vooral de 
relatie tussen alcoholgebruik en 
borstkanker is bij veel mensen 
onbekend. 

• Als je elk risico op kanker als gevolg 
van alcohol wil vermijden kun je het 
beste helemaal geen alcohol drin-
ken. Er is met andere woorden geen 
veilige grens.

KWF heeft een goed lees-
bare samenvatting van de 
factsheets van STAP op 
haar website gezet met als 
kernconclusie: Het oude 
idee van ‘een glaasje op 
je gezondheid’ klopt niet 
meer. 
Hun en ook ons advies is: 
drink liever geen alcohol.

Bijna acht
op de tien 

Nederlanders 
drinken alcohol. 

Nederlanders 
drinken vaak grote 

hoeveelheden 
alcohol.

Alcohol en kanker

Welke soort 
kanker 
veroorzaakt 
alcohol?

2,9% van de nieuwe kanker-
diagnoses in Nederland komt 
door alcohol

Keelholte

Strottehoofd

Mond

Borst

Wat weten Nederlanders van alcohol?

weet dat het de kans op hart- en 
vaatziekten vergroot.

weet dat het de kans op kanker 
vergroot. 

weet dat het de kans op 
leverkanker vergroot.

weet dat het de kans op 
borstkanker vergroot.

77%

45%

77%

10%

Geen 
alcohol 
is altijd 

beter

Maar als je (soms) drinkt...
•  2 glazen    1 glas per dag 

• Drink niet elke dag

• Drink om te genieten,

 nooit ‘omdat het gezond is’.

Jaarlijks sterven er ongeveer 1.000 mensen aan kanker door alcohol

Lever

Alvleesklier

Dikke darm
Endeldarm



in Nederland is de aandacht voor de 
preventie van alcoholproblemen de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. Wat het 
meest opviel was dat op regionaal en 
lokaal niveau veel voorlichtingsprojecten 
van de grond zijn gekomen. Het feit dat 
de afgelopen 5 jaar minder kinderen 
onder de 16 zijn gaan drinken is wellicht 
voor een belangrijk deel aan deze pro-
jecten te danken. 

Vanaf 16 jaar zijn we helaas nog weinig 
opgeschoten. Bijna driekwart van alle 
drinkende jongeren van 16 en ouder 
zegt regelmatig meer dan 5 glazen per 
keer te drinken. En dat is veel en scha-
delijk voor de gezondheid. Blijkbaar 
bereiken de projecten vooral de jongste 
groepen (en hun ouders) en niet de jon-
geren van 16 jaar en ouder. 

Het Nederlands instituut voor 
Alcoholbeleid STAP wil er zich de 
komende jaren voor inzetten dat er over 
de gehele linie in Nederland minder 
gedronken wordt. Dit streven is ver-
woord in haar recente beleidsnota: lESS 
iS BETTER. Kort samengevat komt deze 
nota neer op de volgende actiepunten: 

Wilt u STAP steunen?
Dit zijn onze activiteiten voor 
de komende 2 jaar

Meer kennis 
over de gevolgen 
van alcoholgebruik 
voor de gezondheid

Dankzij nieuwe onderzoeken wordt 
steeds duidelijker dat ook matig alco-
holgebruik zowel schadelijk is voor 
jongeren als voor ouderen. De kern-
boodschap is: geen alcohol onder de 
18. Voor mensen die graag drinken 
luidt de boodschap: niet meer dan 1 
glas voor een vrouw per dag en niet 
meer dan 2 voor een man. Voorkom 
dat alcohol drinken een gewoonte 
wordt door niet elke dag te drinken. 
Als je elk risico op schade wil uitslui-
ten kun je beste niet drinken. 
STAP werkt samen met andere orga-
nisaties om het publiek goed voor te 
lichten. 
Speciale aandacht besteedt STAP 
aan de boodschap: geen alcohol bij 
zwangerschap. 

Betere handhaving 
van de 18 jaar 
grens 

Gemeenten hebben sinds 2013 de 
taak om de leeftijdsgrens van 18 te 
handhaven. STAP wil gemeenten in 
deze taak ondersteunen. Zij adviseert 
gemeenten, ondersteunt de lokale 
handhavers om hun inzet effectiever 
te maken en pleit op landelijk niveau 
voor de invoering van een goede 
leeftijdscontrole-systematiek door 
supermarkten. 
Ook wil STAP dat het wettelijk 
mogelijk wordt dat jonge testkopers 
kunnen worden ingezet bij de hand-
having en dat volwassenen die in 
de horeca en winkels voor jongeren 
onder de 18 jaar alcohol kopen straf-
baar worden. 

Verbod op stunten 
met lage prijzen 
voor alcohol in de 
supermarkt

De vele aanbiedingen voor goed-
koop bier en goedkope wijn in de 
supermarkt vormen een bedreiging 
voor de volksgezondheid. STAP wil 
dat daar een eind aan komt door het 
invoeren van een landelijk stuntver-
bod of invoering van een wettelijke 
minimumprijs voor alle alcoholhou-
dende dranken, de Minimum Alcohol 
Prijs: de MAP. in Schotland is de wet-
geving ter introductie van een MAP 
reeds aangenomen.

Geen 
uitbreiding van de 
verkooppunten 

Nederland kent zo’n 63.000 verkoop-
punten van alcohol, nog afgezien 
van de verkoop op evenementen 
en festivals. Als het aan sommige 
gemeenten ligt wordt dat aantal uit-
gebreid (zie het hoofdartikel van deze 
Nieuwsbrief). STAP zal zich daarte-
gen verzetten op basis van het bewe-
zen feit dat méér verkooppunten leidt 
tot méér alcoholgebruik en tot méér 
schade. 

Verbod op alcohol reclame en sponsoring 
Alcoholreclame richt zich in belangrijke mate op jongeren en op jongvolwasse-
nen. En met succes. jongeren die veel reclame zien drinken op jongere leeftijd en 
drinken meer. STAP pleit op landelijk en Europees niveau voor een totaalverbod 
op alcoholreclame en een verbod op sponsoring van sport door de drankindu-
strie. 
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STAP zal de komende maanden aan haar 
sponsoren vragen haar in dit werk te 
steunen. Van de Stichting uS BlAu HiEM 
uit Friesland heeft STAP reeds een bij-
drage hiervoor ontvangen. 



 

Steun StAP

Missie van STAP
Het Nederlands instituut voor 
Alcoholbeleid STAP is een onafhan-
kelijk kennisinstituut dat zich inzet 
voor een effectief alcohol beleid en 
voor publieke bewustwording van de 
gezondheids risico’s van alcohol. Dat 
is in het kort de missie van STAP. 
STAP volgt nauwgezet de kennis 
en adviezen van gerenommeerde 
wetenschappers op haar terrein en 
in het bijzonder de adviezen van de 
Wereldgezondheids organisatie, de 
WHO.  

Zo kunt u ons steunen
STAP krijgt geen subsidie van de 
overheid. Daarom is STAP in haar 
werk sterk afhankelijk van donaties 
en legaten. STAP is een ANBi instel-
ling zodat u schenkingen van uw fis-
caal inkomen kunt aftrekken. Een gift 
kunt u overmaken op giro Nl 19 
iNGB 0000 291066 t.n.v. STAP te 
utrecht.

Colofon
juli 2015
Nederlands instituut voor 
Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769, 3506 GT utrecht
T +31 (0)30-6565 041
 i www.stap.nl
 www.alcoholenzwangerschap.nl
 www.alcoholvrijeomgeving.nl

•	 STAP heeft het internetprogramma 
“9MAANDENNiET” ontwikkeld 
voor drinkende zwangere vrou-
wen met als doel hen te helpen 
bij het stoppen met drankgebruik. 
Ziektekostenverzekeraar Achmea 
heeft ons onlangs meegedeeld dat 
zij dit programma in hun zorgpakket 
hebben opgenomen. www.alcoholen-
zwangerschap.nl/negenmaandenniet.
html

•	 STAP heeft op verzoek van de 
adviesgroep van het project ‘Vroeg 
op stap’ een onderzoek uitgevoerd 
naar de openings- en sluitingstijden 
van de horeca in Nederland. Het 
onderzoek wordt binnenkort gepubli-
ceerd.

•	 De Gezondheidsraad stelt een nieuw 
document op over de risico’s van 
alcoholgebruik in het kader van de 
nieuwe Richtlijnen goede voeding 
2015. STAP heeft de raad daarover 
een uitgebreid schriftelijk advies ver-
strekt. 

•	 STAP werkt samen met de Europese 
jongerenorganisatie APYN (Alcohol 
Policy Youth Network) met als doel 
om jongerenorganisaties uit diverse 
landen te trainen en te begeleiden bij 
het uitvoeren van alcoholprojecten. 

•	 STAP werkt mee aan een Europees 
onderzoek dat moet leiden tot duide-
lijke normen ten aanzien van alcohol-
gebruik.

•	 STAP heeft de afgelopen maanden 
in opdracht van diverse gemeenten 
onderzoek uitgevoerd naar de mate 
waarin alcoholverstrekkers de leef-
tijdsgrens van 18 jaar goed in acht 
nemen. Over het algemeen zijn de 
resultaten teleurstellend. Alcohol 
blijkt nog te gemakkelijk verkrijgbaar 
voor 18-minners. Gemeenten kunnen 
op basis van de resultaten hun alco-
holbeleid verbeteren. 

 

Kennismaking met twee 
nieuwe medewerkers 

Merel Lubbers
Merel (27) werkt sinds 15 april jl. als 
onderzoeker bij STAP. 
Ze heeft gezondheidswetenschappen 
gestudeerd aan de Vrije universiteit 
in Amsterdam. Ze werkte mee 
met mystery-shop onderzoeken in 
Friesland en Den Haag. Daarnaast 
coördineert zij het onderzoek naar de 
openingstijden van de horeca. 

Kirsten Vegt  
Kirsten (27) werkt sinds 1 februari jl. 
als onderzoeker bij STAP. 
Kirsten werkt mee met het mystery-
shop onderzoek en analyseert in 
opdracht van VWS en het RiVM 
bestaande internationale alcohol-
projecten voor het project joint 
Action Europe.

STAP in het kort

Het lukte acht minderjarige mystery-shoppers om in vier dagen tijd 580 liter bier, 235 liter wijn en bijna 40 
liter mixdrank bij enkele vestigingen van AH te kopen (juni 2015). Het onderzoek van de Universiteit Twente 
illustreert hoe gemakkelijk jongeren onder de 18 aan drank kunnen komen.


