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Tijdens de raadsvergadering van 26 april jl. heeft wethouder Nederstigt naar aanleiding van 
een vraag van de fractie van de HAP toegezegd schriftelijk aan te geven wat er in 

Haarlemmermeer aan de preventie van alcoholmisbruik gedaan wordt en hoe de cijfers met 

betrekking tot problematisch drinken er uitzien voor de Haarlemmermeerse jongeren. Met 
deze brief voldoen wij aan deze toezegging. 

Aantallen 'comazuipers' in Haarlemmermeer 
De verwachting was dat het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) 

voor de zomer de cijfers over aantallen 'comazuipers' per gemeente zou leveren. Het NSCK 

had echter niet verwacht dat er zoveel vraag naar zou zijn en kon de grote hoeveelheid 

aanvragen niet op korte termijn verwerken. Tot onze verrassing en spijt heeft het NSCK 

recent aangegeven dat de cijfers pas eind dit jaar aangeleverd kunnen worden en dat het 
regionale cijfers zullen zijn omdat de aantallen per gemeente te klein zijn. Zodra GGD 

Kennemerland de cijfers ontvangt, wordt dit gecommuniceerd naar de gemeenten. 

Wij hebben inmiddels in regionaal verband afgesproken de NSCK schriftelijk te laten weten 

dat wij juist geïnteresseerd zijn in de lokale cijfers en die in ieder geval in de toekomst graag 

ontvangen. Daarnaast zullen wij deNSCKvragen om een toelichting hoe zij gekomen zijn tot 

de cijfers over 2011 die zij eerder dit jaar presenteerden. 

Kinderartsen van het Spaarne Ziekenhuis hebben de afgelopen jaren een ongeveer stabiel 

aantal comazuipers geregistreerd: steeds rond de 20 per jaar. Waarschijnlijk is hiermee het 
merendeel van het aantal gevallen in Haarlemmermeer in beeld. Het is echter niet uit te 

sluiten dat inwoners van Haarlemmermeer in sommige gevallen naar een ander ziekenhuis 

gaan. Exacte gegevens daarover zijn niet beschikbaar. 
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Hierna beschrijven we onze aanpak op het terrein van preventie van schadelijk 

alcoholgebruik en de maatregelen die we treffen in de sfeer van openbare orde en veiligheid. 

Aanpak schadelijk alcoholgebruik in Haarlemmermeer: preventie 
Brijder Verslavingszorg BV (hierna: Brijder) is onze vaste onafhankelijke partner in de 

preventie van verslaving. In de hierna volgende schets van activiteiten hanteren we de 

indeling die Brijder gebruikt op het terrein van preventie. Brijder onderscheidt 

voorwaardenscheppende activiteiten en vijf domeinen; algemeen publiek, vrije tijd, thuis, 

onderwijs en zorg. 

Voonwaardenscheppend 
Netwerkontwikkeling leidt tot versteviging van de samenwerking met andere instellingen en 

sneller en efficiënter doorverwijzen naar Brijder. Brijder richt zich met deze activiteit op 

allerlei relevante organisaties zoals MeerWaarde, scholen, politie, CJG, GGZ inGeest, Mee, 

Bureau Halt, JIP en de gemeente. 

Domein 1: algemeen publiek 
Serviceverlening en vraagbaak: preventiewerkers geven informatie in kortdurende contacten 

via telefoon, e-mail en in individuele gesprekken; op aanvraag wordt schriftelijk materiaal 

verstrekt. Eventueel vindt doorverwijzing voor een ABC-gesprek (Advies, Begeleiding, 

Consultatie) of intake voor behandeling plaats. 
Publieksvoorlichting: in bijeenkomsten volgens een standaardprogramma wordt voorlichting 

gegeven aan doelgroepen die geen specifieke aandachtsgroep zijn zoals EHBO

verenigingen en straatcoaches en op open dagen van het CJG Hoofddorp en het Participatie 

Punt, tijdens een thema-avond van MEE over alcohol, drugs en gamen. 

Domein 2: vrije tijd is gericht op jongeren en het alcohol- en druggebruik in hun vrije tijd. 

Activiteiten vinden zowel plaatsgebonden (bijvoorbeeld in jongerencentra, horeca) als op 

straat plaats. Er zijn maandelijkse spreekuren bij jongerencentra in Nieuw Vennep en 

Zwanenburg. 
www.drugsinfoteam.nl is vooral gericht op met alcohol en drugs experimenterende jongeren 

van 16 tot 23 jaar. De site biedt informatie, de gelegenheid vragen te stellen, een test over 

het eigen gebruik en de mogelijkheid voor doorverwijzing naar (internet)hulpverlening. 

Unitypeer-educatie is voorlichting aan jongeren door jongeren op kleine en grote 

evenementen bijvoorbeeld in jongerencentra, bij Meerlive, Mysteryland, Lauw Duijker. 
In een peer-project gestart door CJG Haarlemmermeer traint Brijder jongeren zodat ze 

voorlichtingsbijeenkomsten kunnen houden voor de eigen leeftijdsgroep op scholen, 

sportvereniging of andere plekken waar jongeren komen. De jongeren kiezen hun eigen 

thema; alcohol komt vaak aan de orde. 

Domein 3: thuis 
Alcoholinformatieavonden bieden mensen met een problematische drinker in hun omgeving 

ondersteuning door informatie, advies en uitwisselen van ervaringen in twee 

groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. 
De cursus Hel/up, mijn kind kan niet zonder bestaat uit vier avonden en een terugkomavond 

voor ouders en opvoeders van een kind dat alcohol drinkt, drugs gebruikt of te veelgametof 
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gokt. Na een uitgebreid intakegesprek worden in een korte, praktische cursus handvatten 

aangereikt om op een andere manier met hun kind om te gaan. 

Ouderavonden over 'gebruik van alcohol en drugs door jongeren en de rol van ouders' 

vinden plaats op scholen en via MeerWaarde. 
Activiteiten voor en over kinderen van verslaafde ouders (KVO) zijn psyche-educatie

gesprekken met kinderenen/of ouders en deskundigheidsbevordering voor hulpverleners. 

Domein 4: onderwijs 
Brijder traint docenten zodat ze gebruik van alcohol of drugs bespreekbaar kunnen maken 

bij leerlingen en op de hoogte zijn van verwijzingsmogelijkheden. 

In het kader van De Gezonde School en Genotmiddelen worden gastlessen gegeven op 

basisscholen en voortgezet onderwijs, in samenwerking met de GGD. Ouders van 

basisschoolleerlingen worden geïnformeerd via een vragenlijst die de kinderen meekrijgen 

om samen met de ouders thuis in te vullen, dit blijkt beter uitvoerbaar dan ouderavonden. 

VIS (Vroeg interventie school) is een combinatie van gastlessen, spreekuur en ABC

gesprekken, deskundigheidsbevordering en deelname aan ZorgAdviesTeams. Streven is in 

een vroeg stadium jongeren te bereiken die problemen op school (dreigen te) krijgen door 

genotmiddelen. Denk hierbij aan verzuim, verminderde leerprestaties en afwijkend gedrag. 

Brijder heeft met een aantal scholen intensief contact. De scholen roepen hen op als 

gesignaleerd wordt dat een leerling gebruikt of anderszins problemen heeft met 
genotmiddelen. Meestal betreft het hier laagdrempelige gesprekken (zoals de ABC

gesprekken) op school. 
Brijder is aanwezig tijdens het ZorgAdvies Team van het ROC van Amsterdam Airport en 

houdt een maandelijks spreekuur op deze school. 

Domein 5: zorg 
Brijder neemt deel aan het Casuïstiekoverleg Netwerk 12+. 

In ABC-gesprekken kunnen jongeren, ouders, schoolbegeleiders en jeugdhulpverleners bij 

Brijder terecht met vragen en probleemsituaties die ontstaan na problematisch gebruik van 

alcohol, drugs, of na overmatig gamen, gokken of internetgebruik. 

Na alcoholintoxicaties die leiden tot opname in het Spaarneziekenhuis worden jongeren en 

ouders altijd doorverwezen naar Brijder. In persoonlijke gesprekken wordt gesproken over 

het alcoholmisbruik en wordt gekeken naar de achtergronden hiervan. Op deze manier kan 

Brijder adviseren, ondersteunen en interveniëren bij overmatig gebruik. 

Aanpak schadelijk alcoholgebruik in Haarlemmermeer: maatregelen in de sfeer van 
openbare orde en veiligheid 
Op plaatsen waar veel overlast door groepen jongeren wordt ervaren, kunnen hotspots 

worden aangewezen. Waar de overlast gepaard gaat met veel alcoholgebruik kunnen 

alcoholverbodsgebieden aangewezen worden (APV art 2.48). Daar is alcoholgebruik en 

bezit van een aangebroken verpakking alcohol verboden. 

Nuchter Op Straat (NOS) is een samenwerkingsproject van politie, Halt Kennemerland en 

Brijder om alcohol- en drugsgebruik onder uitgaansjeugd te verminderen. Daarbij wordt ook 

aandacht besteed aan de overlast die de uitgaansjeugd (onder invloed) veroorzaakt. De 

politie surveilleert op de plekken waar overlast wordt veroorzaakt en houdt jongeren aan die 
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alcohol en/of drugs nuttigen. Het proces verbaal van de jongere wordt vervolgens naar Halt 
Kennemerland gestuurd, Halt bepaalt de straf voor de jongere. 

Daarnaast zijn er programma's voor aanpak van overlast door jongeren, Ouders Van 

Tegendraadse Jeugd (OvT J) en de Aanschrijfactie, waarbij alcoholgebruik een factor kan 
zijn. 

Cijfers over alcoholgebruik door jongeren en de trend in Haarlemmermeer 
Mede door inspanningen van de gemeente en van scholen (bijvoorbeeld bij schoolfeesten) 
is de trend in alcoholgebruik door jongeren in Haarlemmermeer positief. Uit het E-movo 

onderzoek 2009-2010 voor Haarlemmermeer blijkt dat het alcoholgebruik onder scholieren in 
de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs is afgenomen ten opzichte van het vorige 
onderzoek (2005). Daarnaast zijn de percentages gebruikers in Haarlemmermeer lager dan 
die voor de hele regio. 

Alcoholgebruik in % (tussen haakjes de cijfers voor 2005 2009 

Kennemerland): 

Afgelopen maand alcohol gebruikt, totaal Haarlemmermeer 38 (44) 

Klas 2 VO 41 20 

Klas 4 VO 76 61 

Bingedrinken afgelopen maand, totaal Haarlemmermeer 25 (29) 

Klas 2 VO 20 12 

Klas 4 VO 61 42 

Afgelopen maand hasj of wiet gebruikt, totaal Haarlemmermeer 6 (8) 

Klas 2 VO 5 3 

Klas 4 VO 15 11 

Bron: Factsheet Scholierenonderzoek E-Movo gemeente Haarlemmermeer, GGD Kennemerland, 2010 

Regionale samenwerking 
In regionaal verband bekijken we nog of aanvullende acties passend zijn. Dit gebeurt in het 
kader van de gewijzigde Drank en Horeca Wet. Daarnaast wordt naar aanleiding van de 
berichtgeving over 'comazuipers' in Veiligheidsregio Kennemerland-verband bekeken welke 

aanvullende maatregelen of coördinatie op regionaal niveau nodig en wenselijk zijn. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarl 
de secretaris, de 

C
drs. 


