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Op het moment dat ik dit schrijf begint de eindejaarsreclame op gang te komen. Voorlopig nog vooral op
Sinterklaas gericht. Maar de eerste wijn- en champagnereclames met betrekking tot de komende feestdagen zijn
ook al verschenen. Dikwijls met de aansporing : bestel
tijdig want de voorraad is beperkt. Dat laatste is vaak een
leugen, veel van die producten kun je op 31 december nog
steeds kopen. Sommige zijn in de eerste week van januari
in de aanbieding. Het grootste deel van het publiek is dat
echter allang vergeten.
December is een maand van verhoogde consumentenbestedingen. De verkoop van cadeaus en luxe eet- en
drinkwaren bereikt een top. Juweliers, poeliers en slijters
dragen daar fors aan bij, om maar een paar voorbeelden
te noemen. De laatste anderhalve maand van het jaar is
bijvoorbeeld het alcoholgehalte van de reclame duidelijk
verhoogd.
De concurrentie om de euro’s van de consument wordt
gevoerd met een mengsel van zakelijke en gevoelsmatige
argumenten. Zo tracht de alcoholreclame het publiek te
doen geloven dat alcohol de feestvreugde zal verhogen.
Ja zelfs dat de feestvreugde niet compleet is zonder de
betreffende drank. Die reclame verkoopt ongefundeerde
illusies. Dat alcohol ook vreugde kan vernietigen, zou na
“Haren” heel Nederland moeten beseffen.
Al deze reclame heeft één ding gemeen : zij trekt het
genieten en de vreugde in de materiële sfeer. Het gaat
om dure cadeaus, lekker eten en dranken met een effect
op iemands stemming. Een mens kan echter op twee
manieren genieten : materieel en immaterieel. Anders
gezegd : je kunt vreugde beleven en genieten van materiële producten (cadeaus, voedsel, drank), maar ook van
waarnemingen met je ogen, neus of oren. Je kunt genieten
van muziek of van de natuur, van proza of poëzie, van een
bloem of van de sfeer om je heen.
Sommige waarnemingen van onze zintuigen stimuleren het lichaam tot de aanmaak van “geluksstoffen”. Die
stoffen werken in op een bepaald gebied in onze hersenen, het genotcentrum. Daardoor ontstaat een gevoel van
geluk, voldaanheid of genot. Er zijn echter ook stoffen die
direct, dus sneller inwerken op het genotcentrum. Dat zijn
onder andere de genotmiddelen.
Regelmatig gebruik van genotmiddelen vermindert
de gevoeligheid van het genotcentrum voor zintuiglijke
waarnemingen. Bekend zijn bijvoorbeeld uitspraken van
droogstaande alcoholisten dat zij nog nooit in hun leven zo
hebben kunnen genieten van immateriële zaken als vanaf
het moment dat zij de alcohol vaarwel gezegd hadden.
Leren genieten van immateriële zaken sterkt alcoholisten
bij hun strijd om de alcohol buiten hun lijf te houden.
Reclame is een uiting van de consumptiemaatschappij.
In onze huidige tijd worden wij blootgesteld aan een overmaat aan reclame. Dat heeft onze cultuur veranderd. De
consumptiemaatschappij heeft het gratis genieten bij het
oud vuil gezet. Daardoor zijn echter voor velen bezinning
en immaterieel genieten te ver op de achtergrond geraakt.
De eindejaarsfeestdagen zijn van oudsher een periode
van bezinning. Dat vraagt om een heldere geest. Alcohol
benevelt en vertroebelt de geest. Om tot een zinvolle
bezinning te komen, moeten wij dus weerstand tegen de
alcoholreclame opbouwen.
dr.ir. D. Korf

Dronken jongelui pleegden geweld en vandalisme

VELDSLAG IN HAREN
OOK IN ASSEN NU
alcoholpoli voor
jongeren
In 2006 startte de eerste polikliniek
voor jongeren met acute alcoholproblemen in het Reinier de Graafziekenhuis
in Delft. Initiatiefnemers waren kinderarts Nico van der Lely en kinder- en
jongerenpsychologe Mireille de Visser.
Naast de gebruikelijke ontgifting van
de slachtoffers, werd ook (vooral
psychologische) nazorg geboden en
werden ook de ouders bij de behandeling betrokken.
De goede resultaten in Delft behaald,
waren aanleiding om in de zomer
van 2008 een soortgelijke kliniek op
te zetten in Eindhoven. In de winter
daarop volgden het Medisch Centrum
Leeuwarden en het Westfries Gasthuis in Hoorn. Ook in Amsterdam en
Hardenberg kwamen behandelmogelijkheden voor jonge comazuipers.
Een jaar geleden berichtten wij dat
de CU ervoor had gepleit om ook in
Groningen een alcoholpoli te vestigen. Oktober jl. werd bekend dat de
betreffende alcoholpoli voor jongeren
in Assen gevestigd ging worden. In
het Wilhelmina Ziekenhuis aldaar, is
de poli inmiddels van start gegaan. De
poli heeft een regionale functie.
De noodzaak van nog een poli voor
jongeren erbij, maakt nog eens duidelijk dat het Nederlandse alcoholbeleid
van de afgelopen jaren geen zoden
aan de dijk heeft gezet. Aanscherping
van het beleid, om nog meer menselijke ellende te voorkomen, is dus
dringend gewenst.

Vrijdagavond 21 september was het Groningse dorp Haren toneel van
een angstaanjagende veldslag. Duizenden jongeren waren afgekomen op
een (overigens afgelast) feestje dat niet voor hen was bedoeld. Onder hen
ook relschoppers uit het halve land. De inwoners zaten met de brokken.
Honderden relschoppers en door hen
aangestoken feestgangers vochten
een ware veldslag uit met de Mobiele
Eenheid en politieagenten. Zij gooiden
met kapotte flessen, stenen, vuurwerkbommen en dranghekken naar de
politie. Die voerde meerdere charges
uit. Dat leidde weer tot paniek onder
de jongeren die alleen maar wilden
feesten. In de massale gevechten
raakten ook “onschuldige” feestgangers, voor het merendeel jonger dan
25 jaar, gewond.
De relschoppers hadden zichzelf
moed ingedronken met alcohol. Een
deel van hen had ook drugs gebruikt.
Onder hen waren notoire “hooligans”
die bekend waren bij de politie. Het
merendeel van de “onschuldige” feestgangers had ook ingedronken. Men
kan zich overigens afvragen in hoeverre iemand nog onschuldig genoemd
kan worden als hij zichzelf zodanig
onder de invloed van alcohol heeft
gebracht dat zijn gezond verstand

Afname dronken rijden na kantinebezoek
Uitbreiding van de Bob-campagne
naar sportkantines, lijkt een positief
effect te hebben voor de verkeersveiligheid. Een proef in enkele
regio’s en provincies deed het
percentage niet-drinkers onder de
bestuurders van een motorvoertuig
flink toenemen.
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De afgelopen jaren was diverse
malen gebleken dat bezoekers van een
sportkantine nogal eens met alcohol
in hun bloed achter het stuur kropen.
Begin dit jaar werd daarom besloten bij
wijze van proef in een aantal regio’s het
werkterrein van de landelijke Bob-campagne uit te breiden met sportkantines.
Oorspronkelijk was die campagne
gericht op het uitgaanspubliek, met
name de “stappers”. Zij werden aangespoord om bij het gezamenlijk uitgaan
uit hun midden een chauffeur te kiezen
die geen alcohol zou drinken en hen
veilig zou thuisbrengen.
In de regio’s waar de proef werd
gehouden, werden bezoekers van de
kantines (zowel spelers als supporters)
met spandoeken en posters aange-

spoord een “Bob” te kiezen. Tevens
werd hun gevraagd bij het vertrek een
vrijblijvende blaastest af te leggen.
Evaluatie van de proef, die plaatsvond
in regio’s van Flevoland, Friesland,
Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland,
en waaraan dit jaar 7.774 chauffeurs
deelnamen, deed zien dat het aantal
bestuurders dat niets had gedronken
van 72,8 procent vorig jaar was gestegen naar 81,6 procent dit jaar. Ook
werden vaker Bob-afspraken gemaakt.
De “Bob” bleek in ruim 85 procent van
de gevallen inderdaad geen alcohol te
drinken.
Minister Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu was blij met de
resultaten en verklaarde : “Rijden met
alcohol op is één van de belangrijkste
oorzaken van ongevallen. Bob is een
ijzersterk merk dat ook goed werkt in
de sport”. Daarbij vergeet zij echter
dat bijna één op de vijf chauffeurs na
kantinebezoek met alcohol in het bloed
achter het stuur kruipt, evenals bijna
één op de zeven Bobs. Zo ijzersterk is
“Bob” blijkbaar toch niet.

niet meer werkt. Want als je gezonde
verstand nog werkt, ga je weg bij dergelijke rellen.
Zoals zo vaak bij een dergelijke dronkemansbende, waren verkeersborden
en lantaarnpalen de eerste objecten
die vernield werden. Auto’s en tuinen
van omwonenden volgden al gauw.
Een enkele auto werd zelfs in brand
gestoken. Beplanting werd vertrapt.
Schuurtjes in de tuinen werden opengebroken, sommige zelfs gesloopt.
Bewoners stonden doodsangsten uit,
vooral wanneer dronken jongelui met
hun leeggedronken flessen werpbewegingen richting hun ramen gingen
maken.
In de chaos bestormde een dronken
horde de supermarkt van Albert Hein.
Die werd opengebroken en geplunderd. Dat leverde nog meer drank
voor de dronken menigte. Politie en
ME verrichtten tientallen arrestaties.
Dat was nog slechts een deel van de
relschoppers. Daarom maakten zij
ook videobeelden om later nog meer
relschoppers te kunnen arresteren.
Uiteindelijk veegde de ME met 600
man Haren schoon.
De volgende dag kon de schade
worden opgemaakt. Naar schatting minstens achtduizend jongeren
hebben van Haren een rampgebied
gemaakt. Twee zwaargewonden zijn
naar het ziekenhuis afgevoerd. De
supermarkt is dichtgespijkerd. De
schade aan particuliere eigendommen
is enorm.
Goed twee weken later stonden de
eerste relschoppers voor de rechter.
Dat waren de lichte gevallen. Jongelui die een enkelvoudige en duidelijk
bewezen overtreding hadden begaan.
De straffen waren voor hen ook licht :
vier vrijspraken, tien taakstraffen
(tussen de 40 en 80 uur) en twee vrijheidsstraffen van 16 dagen cel. De
zware gevallen volgen later.
En dan blijft de alcoholreclame maar
verkondigen dat alcohol de feestvreugde verhoogt !
Dingeman Korf
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Bier welvaartsproduct
De bierconsumptie is het hoogst
in welvarende landen. Die landen
bevinden zich vooral in Europa en
Noord-Amerika (plus Australië). Relatief gezien (ten opzicht van het uurloon)
is het bier hier het goedkoopst.
In Nederland drinken we gemiddeld
zo’n 288 glazen per jaar. In Duitsland,
Denemarken en Tsjechië ligt de consumptie nog hoger. Buiten Europa,
Noord-Amerika en Australië wordt veel
minder bier gedronken.
Interessant is het gegeven hoe
lang de gemiddelde werknemer moet
werken om een glas bier te verdienen.
Dan blijkt dat in landen waar het bier
heel goedkoop is, en waar toeristen
zich eraan te buiten gaan (India, Thailand, Filippijnen), de bewoners van
dat land het langste moeten werken
om voldoende te verdienen voor een
glas bier. Een Indiër moet bijna een
uur werken om een glas bier te kunnen
kopen, een Nederlander slechts een
minuut of acht.
De ontwikkeling van de bierprijs in de
tijd, geeft een indicatie van de ontwikkeling van de welvaart. De afgelopen
zestien jaar is de bierprijs in Griekenland bijvoorbeeld met bijna 80 procent
gestegen. In Spanje nam de welvaart
wat meer toe dan in Griekenland, en
steeg de bierprijs met ruim 50 procent.
In Duitsland daarentegen, waar de
welvaart het sterkst toenam, steeg de
bierprijs met slechts 15 procent. Bier is
duidelijk een welvaartsproduct.

ALCOHOLVRIJE RODE WIJN
EFFECTIEF TEGEN VERHOOGDE
BLOEDDRUK
Spaanse onderzoekers hebben ontdekt dat tegen verhoogde bloeddruk
alcoholvrije rode wijn effectiever werkt dan rode wijn mèt alcohol. De werkzame stoffen zijn de polyfenolen in de betreffende drank. Aldus meldde de
American Heart Association begin september.
De onderzoekers controleerden
gedurende driemaal vier weken de
gezondheidstoestand van 67 vrijwilligers (allen mannen) met een
verhoogde kans op hartproblemen. De
proefpersonen kregen gedurende die
tijd hetzelfde dieet, met uitzondering
van de drank. Voor dat laatste werden
zij in drie groepen verdeeld. De eerste
groep kreeg dagelijks drie glazen rode
wijn, de tweede dagelijks drie glazen
alcoholvrije rode wijn en de derde
dagelijks drie glazen gin (gedistilleerd).
Na vier weken wisselden de groepen
van drank, en na acht weken nogmaals.
Ieder lid van iedere groep volgde dus
gedurende telkens vier weken één
van de drie consumptiepatronen voor
drank.
De werkgroep stond onder leiding
van prof. dr. R. Estruch van de universiteit van Barcelona. Het onderzoek is
gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Circulation Research.
de positieve conclusies
van dr. d.k. das over
wijn zijn gebleken op
vervalste gegevens te
berusten

KINDERARTSEN VOOR LEEFTIJDSGRENS
ALCOHOL BIJ 18 JAAR
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is
het zeer zinvol om de leeftijdsgrens voor alcohol te verhogen naar 18 jaar.
Volgens de kinderartsen stelt dit een duidelijke norm en geeft het ouders
van minderjarigen een steun in de rug om alcoholgebruik te verbieden.
De ervaring van kinderartsen is
dat ouders die alcoholgebruik willen
verbieden, daar relatief gemakkelijk
in slagen zolang hun kind ook wettelijk geen alcohol mag kopen. Daarna
wordt het veel moeilijker. Nu ligt de
wettelijke grens voor zwak-alcoholhoudende drank bij 16 jaar. Voor sterke
drank ligt hij bij 18 jaar. Dat verschil
schept onduidelijkheid. Zowel kopers
als verkopers moeten zich telkens realiseren tot welke groep de betreffende
drank behoort. Eén leeftijdsgrens bij 18
jaar schept duidelijkheid, ook voor de
ouders.
De NVK denkt dat verhoging van de
alcoholgrens naar 18 jaar, veel bij kan
dragen aan vermindering van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Tot
en met 2011 is het aantal jongeren met
alcoholvergiftiging ieder jaar toegenomen.
Kinderen die overmatig alcohol

gebruikt hebben komen bij de kinderarts. Na behandeling van de acute
verschijnselen volgt een nazorg-/preventietraject voor kind en ouder(s).
Soms via een speciale polikliniek
Jeugd en Alcohol. Daarbij wordt vaak
ook een kinderpsycholoog ingeschakeld. Doel is herhaling te voorkomen.
In de praktijken van diverse kinderartsen zijn voorbeelden bekend van
kinderen die na een alcoholvergiftiging slechter presteerden op school
of moesten terugschakelen naar een
lager schooltype.
Verhoging van de leeftijdsgrens naar
18 jaar is verder in overeenstemming
met het advies van de Gezondheidsraad van december 2006 aan de
regering. Ook voegt Nederland zich
hierdoor in de trend naar één leeftijdsgrens bij 18 jaar van inmiddels een
flinke meerderheid van de landen van
de Europese Unie.

In de periode waarin de proefpersonen rode wijn dronken, trad er een
geringe daling van hun bloeddruk op.
Te weinig om hun kans op hartproblemen duidelijk te verminderen. In
de periode waarin de mannen sterke
drank dronken, trad in het geheel geen
verandering van hun bloeddruk op.
Daarentegen trad in de periode dat
de mannen alcoholvrije rode wijn
dronken, wel een significante daling
van de bloeddruk op, zowel systolisch
als diastolisch. Volgens de onderzoekers zou de kans op hartproblemen
hierdoor met ongeveer 14 procent
afnemen, en de kans op een hersenbloeding zelfs met 20 procent !
In 1995 heeft een werkgroep van
de universiteit van Wisconsin onder
leiding van professor Folts reeds laten
zien (met honden als proefdieren), dat
het veelgeroemde positieve effect van
rode wijn ook vertoond werd door rood
druivensap, terwijl witte wijn zonder
effect was. Alcohol kon dus niet de
veroorzaker van het effect zijn. Wij
berichtten daarover destijds ook in
dit blad. Inmiddels is duidelijk geworden dat polyfenolen uit de schil van
druiven, en met name de flavonoïden
(zoals resveratrool), het positieve
effect teweeg brengen.
De onderzoeksgroep van prof.
Estruch bevestigt allereerst de conclusie van Folts en medewerkers dat het
positieve effect niet veroorzaakt wordt
door alcohol. Verder concludeert de
groep uit haar onderzoek dat alcohol
het effect van de polyfenolen zelfs
tegengaat. Daardoor heeft gewone
rode wijn een veel geringer effect op de
bloeddruk dan de alcoholvrije. Naar de
effecten op de cholesterol-stofwisseling heeft de werkgroep niet gekeken.
Ook geeft de werkgroep een biochemische verklaring voor het gevonden
effect. De alcoholvrije rode wijn veroorzaakte bij de proefpersonen een
significante verhoging van de concentratie aan stikstofoxide in hun bloed.
Stikstofoxide is een molekuul dat de
bloedvaten doet ontspannen. Daardoor daalt de bloeddruk en bereikt
meer bloed het hart en de organen.
Dat resulteert in een betere conditie
van hart en bloedvaten.
Dingeman Korf
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Verslavingszorg : minder cocaïne, meer cannabis

Mondkanker bij
vrouwen toegenomen
Tussen 1984 en 2004 is het aantal
vrouwen met mondkanker sterk toegenomen. Het totale aantal gevallen
(mannen plus vrouwen) nam slechts
weinig toe. Aldus onderzoek door
kaakchirurg en tandarts dr. M.
Weijers. Alcohol en tabak zijn de
voornaamste oorzaken.
Zowel alcohol als tabak kunnen
mondkanker veroorzaken. Maar de
belangrijkste oorzaak is de combinatie
van die twee. Alcohol en tabak versterken elkaars werking. Daardoor is het
uiteindelijk effect vele malen groter dan
de optelsom van beide risico’s.
Dr. Weijers vergeleek een patiëntengroep met mondkanker uit de jaren
1980–1984 met een groep uit de
periode 2000–2004. Het aandeel van
vrouwen onder deze patiënten bleek
fors te zijn toegenomen. Weijers zegt
hierover : “Dit lijkt een na-effect te zijn
van het feit dat vrouwen na de jaren
zestig meer zijn gaan roken en meer
alcohol zijn gaan gebruiken in navolging van de mannen”. Zij waarschuwt
echter dat niet alle mondkanker een
gevolg van alcohol- en/of tabaksgebruik is. Er kunnen ook andere
oorzaken meespelen, zoals bijvoorbeeld virussen.
Volgens Weijers is de aandoening
bij veel mensen onbekend. Daardoor
blijven ook de oorzaken onderbelicht.
Meer aandacht voor de risicofactoren
kan daarom een bijdrage leveren aan
het terugdringen van de ziekte. De
risicofactor tabak voor longkanker is
zo langzamerhand algemeen bekend,
en draagt bij aan een afname van
het roken. Iets dergelijks kan ook met
betrekking tot mondkanker.

ALCOHOL BLIJFT GROOTSTE
VERSLAVINGSPROBLEEM
In 2011 zochten bijna 70.000 inwoners van ons land hulp bij de verslavingszorg. Dat waren er bijna 1.000 minder dan in 2010. Het aantal
alcoholverslaafden stabiliseerde zich iets onder het in 2010 bereikte aantal.
Daarmee bleef alcohol verantwoordelijk voor verslavingsprobleem nummer
één.
Driekwart van de hulpzoekenden bij
de verslavingszorg is man. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar. Het
aandeel van de 55-plussers onder
de hulpzoekenden is in tien jaar tijd
verdubbeld. Vooral bij heroïne, maar
ook bij alcohol en cocaïne neemt de
gemiddelde leeftijd toe. Cannabis
daarentegen is een uitgesproken jongerenprobleem.
Alcohol levert al jaren het grootste
aantal hulpzoekenden voor de verslavingszorg. In 2011 waren het er
ruim 32.000. Dat was ruim 46 procent
van het totale aantal door de verslavingszorg in behandeling genomen
personen. De hulpvraag voor alcohol is
tussen 2002 en 2010 sterk gestegen.
In 2011 was voor het eerst sprake van
een kleine daling.
Ongeveer 30 procent van de alcoholcliënten is vrouw. Dat percentage
is al vele jaren min of meer constant.
De gemiddelde leeftijd van de alcoholcliënten is de afgelopen jaren wat
gestegen en bedraagt nu 46 jaar.
Merkwaardigerwijs ziet de verslavingszorg weinig jongeren beneden de
25 jaar. Hun aandeel is de laatste jaren
wat gestegen, maar bedraagt ook nu
niet meer dan 5 procent.
Daarbij dienen wij wel te bedenken
dat degenen die zich in een coma
gezopen hebben, in behandeling
komen bij een alcoholpoli voor jongeren en niet bij de verslavingszorg.
De groep ouderen (55-plussers) die
aanklopt met een alcoholprobleem
blijft groeien. In 2011 was 25 procent
van alle alcoholcliënten ouder dan
55 jaar. De groep tussen 26 en 55 jaar

IN 2013 LIK OP STUK VOOR DRANKRIJDERS
Het Openbaar Ministerie is voornemens vanaf volgend jaar een
lik-op-stukbeleid met betrekking tot
drankrijders te gaan voeren. Een
dergelijk beleid wordt al uitgevoerd
in een proefregio. De ervaringen
daarmee zijn positief.
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Bij dronken rijden zonder bijzondere
omstandigheden of bijkomende gevolgen, is de strafmaat slechts afhankelijk
van het gemeten alcoholpromillage.
Volgens het OM behoeft er daarom
geen rechter meer aan te pas te
komen.
Automobilisten die worden betrapt
op rijden met een te hoog bloedalcoholgehalte, kunnen daarom vanaf
volgend jaar meteen op het politiebureau hun straf krijgen. Dat versnelt de
procedure, ontlast officieren van justitie en rechters van veel routinewerk,

en levert daardoor ook een financiële
besparing op.
De rechter is nog wel nodig voor de
zwaardere gevallen, zoals wanneer
er een ongeval heeft plaatsgevonden,
wanneer er sprake is van recidive, of
wanneer er een excessief hoog promillage wordt gemeten. De gevallen dus
waarbij iemand een half jaar of langer
zijn rijbewijs kwijtraakt.
Afhandeling van dronken rijden met
promillages tussen 0,5 en 1,3 (of voor
beginnende automobilisten tussen 0,2
en 0,8) is een routinehandeling die heel
goed direct op het politiebureau kan
plaatsvinden. Ook de invordering van
het rijbewijs bij meer dan 1,3 promille
(resp. 0,8 promille) is zo’n routinehandeling. In die gevallen beslist de officier
van justitie vrij snel over teruggave van
het rijbewijs wanneer er geen verzwarende omstandigheden zijn.

levert dus ongeveer 70 procent van
alle alcoholverslaving, ruim tweederde
van het totaal. Dat zijn dus mensen in
de bloei van hun leven, bij wie alcohol
de gezondheid, het huwelijk of de carrière dreigt te verwoesten.
Het naar omvang tweede verslavingsprobleem is heroïne. Dat leverde
in 2011 ruim 11.000 hulpzoekenden.
Hun aantal is al jaren dalende, momenteel zijn het er ca 4.000 minder dan tien
jaar geleden. Ook hier ligt de gemiddelde leeftijd bij 46 jaar. Het aandeel
van de 55–plussers bedraagt hier ruim
15 procent.
Cannabis vormt naar omvang in
Nederland het derde verslavingsprobleem. De afgelopen tien jaar is dit
probleem verdrievoudigd ! In 2011
betrof dit bijna 11.000 hulpvragers, in
2002 waren het er nog maar ca 3.500.
Gezien deze stijgende tendens is het
niet moeilijk te voorspellen dat cannabis in 2012 opgeklommen zal zijn naar
de tweede plaats.
Cannabisproblemen komen vooral
bij jongeren voor. Van alle jongeren
beneden de 25 jaar die aanklopten bij
de verslavingszorg, had in 2011 meer
dan de helft (52%) een cannabisprobleem.
Het vierde omvangrijke verslavingsprobleem leverde cocaïne, met
7.500 hulpzoekenden. Het totale aantal
daalde hier licht. Het aandeel jongeren
is gedaald van 22 procent in 2002 naar
11 procent in 2011.
Gezien voorgaande cijfers, valt
de
grootste
gezondheidswinst
en sociale winst te behalen door
intensiveren van de preventie van
alcohol- en cannabisproblemen.
Die conclusie willen wij graag in de
aandacht van de minister van volksgezondheid aanbevelen.
Dingeman Korf

nederland behoort tot
de top drie van europa
wat betreft alcoholische geweldpleging

Verplichte alcoholtest bij geweldpleging op komst
Het idee is de afgelopen jaren
al vele malen geopperd. Maar nu
heeft demissionair minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een
wetsontwerp in voorbereiding om
verdachten van geweldsmisdrijven
te verplichten tot een onderzoek
naar hun eventueel gebruik van
alcohol of drugs.
De bewindsman wil het geweld in de
samenleving terugdringen. Zowel in
het openbare leven als in de huiselijke
kring is tegenwoordig teveel geweld.
Gebruik van alcohol en/of drugs speelt
een rol in veel geweldszaken. Verschillende drugs blijken een negatief
effect op het gedrag te hebben, zoals
cocaïne, amfeetamine en modernere
synthetische middelen als MDEA en
MDMA. Van alcohol is het negatieve
effect van oudsher bekend. Onder
de invloed van deze middelen is het
geweld vaak heftiger en zijn de gevolgen vaak ernstiger.
De toegenomen heftigheid van het
geweld, de grotere kans op zwaar
letsel en de hoge recidive vragen
volgens Opstelten om een hardere
aanpak dan tot nu toe. Daarom wil hij
het gebruik van alcohol en/of drugs een
zelfstandig strafverhogend element
maken bij geweld. Ook kan een deel
van de straf bestaan uit een verplichte
cursus gericht op gedragsverandering,
te betalen door de geweldpleger.
Om het gebruik van alcohol en/of
drugs onomstotelijk vast te stellen,
omvat het voorstel ook een bepaling
die het meewerken aan een alcoholen/of drugstest verplicht stelt. De
uitkomst van die test zal een rol gaan
spelen bij het bepalen van de hoogte
van de straf door de rechter.
Opstelten wil de test niet alleen
inzetten na gepleegd geweld, maar
ook “preventief” tegen plegers van
verbaal geweld. Dit om te voorkómen
dat verbaal geweld escaleert tot fysiek
geweld. Hij denkt hierbij vooral aan
voetbalrellen en uitgaansgeweld.

Horeca wilde verbod happy hours uitruilen tegen
verhoging leeftijd naar 18 jaar

GOEDKOPE DRANK KOMT
VOORAL UIT SUPERMARKT

Grote krantenkoppen kondigden medio oktober het einde van de happy
hours aan. De horeca-ondernemers waren bereid hun verzet tegen een
verbod op happy hours te staken. Daar vroeg horecaorganisatie KHN
echter wel een hoge prijs voor : geen verhoging van de leeftijdsgrens voor
alcohol. Ons inziens een volstrekt onaanvaardbare ruil.
De horeca was tot nu toe fel tegenstander van een verbod op happy
hours. Het tijdelijk tegen verlaagde
prijs aanbieden van consumptiegoederen, zou tot de ondernemersvrijheden
behoren. en het “echte” drankmisbruik
niet aanpakken.
Beperken van de ondernemersvrijheid is met betrekking tot riskante
producten een noodzaak. Alcohol
behoort tot de drugs, en daarmee tot
de riskante producten. De handel erin
behoeft daarom spelregels. Net als
bijvoorbeeld de handel in tabak of in
vuurwapens. De vrijheid van de verkoper dient daarom te eindigen waar
de gezondheid of de veiligheid van
de koper of zijn omgeving aangetast
kunnen worden.
Dat een verbod op happy hours het
“echte” drankmisbruik niet zou aanpakken, doet de vraag rijzen wat de
horeca verstaat onder “echt” drankmisbruik. Ons inziens hebben de happy
hours maar één doel. Namelijk omzetverhoging. Consumenten verleiden
om meer te drinken dan zij tegen de
oorspronkelijke prijs gedaan zouden
hebben. Zij effenen dus de weg naar
drankmisbruik.
De horeca erkent nu dat de verkoop
van alcoholhoudende drank bijzondere verantwoordelijkheden vereist.
Daarom is zij nu bereid een verbod op
happy hours te aanvaarden.
In haar brief aan de kabinetsinformateurs Bos en Kamp, vraagt de horeca
wel om in ruil daarvoor de verhoging
van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken van tafel te
halen. Volgens de organisatie is het
beter om eerst strak te handhaven op
goedkoop drinken in hokken en keten.
Pas daarna zou bekeken moeten
worden of leeftijdsverhoging nog echt
nodig is.
Dit is een drogredenering. Goedkoop
drinken wordt het effectiefst tegengegaan door een algeheel verbod
op prijsstunten met alcohol. Want
de alcohol in de hokken en keten is
afkomstig uit de supermarkt. Die drank
moet duurder worden. Prijsverhoging
is namelijk een effectief middel voor
consumptievermindering. Net zoals
prijsverlaging (happy hours) een
effectief middel is voor consumptieverhoging. Voor strakker toezicht op de
hokken en keten hebben de gemeenten overigens onvoldoende personeel.
Verhoging van de leeftijdsgrens zal
eveneens de toevoer van drank naar
de hokken en keten bemoeilijken. Als
de horeca het de hokken en keten

moeilijk wil maken, zou zij juist voorstander van leeftijdsverhoging moeten
zijn.
Afzien van verhoging van de leeftijdsgrens is om een heel scala van
redenen ongewenst. In de eerste
plaats zijn de menselijke hersenen
pas omstreeks het drieëntwintigste
levensjaar volledig ontwikkeld. Alcohol
verstoort dat ontwikkelingsproces. Hoe
later met alcohol wordt begonnen, hoe
beter voor de intellectuele ontwikkeling.
Uitstel van de consumptie verkleint ook
de kans op latere verslaving.
In de tweede plaats is ruim de helft
van de comazuipers 16 jaar of ouder.
Strakker handhaven van de leeftijdsgrens van 16 jaar zoals de horeca
wil, lost dat probleem dus niet op. In
de derde plaats is dronkenschap niet
alleen slecht voor zich ontwikkelende
hersenen, maar ook voor het sociaal
gedrag. Voor jongeren geldt dat nog
sterker dan voor volwassenen. In de
vierde plaats zal verhoging van de leeftijdsgrens het aantal jonge slachtoffers
van alcoholongevallen en alcoholisch
geweld flink doen afnemen.
Tenslotte : één leeftijdsgrens voor
alle alcohol, schept duidelijkheid. Duidelijkheid voor de verkopers (geen
verschillende soorten drank meer), duidelijkheid en morele steun voor ouders,
duidelijkheid voor middelbare scholen
(geen alcohol meer op schoolfeesten) en duidelijkheid in internationaal
verband (inmiddels kennen 18 van de
26 lidstaten van de Europese Unie een
grens bij 18 jaar).
Kortom : effectief tegengaan van de
alcoholproblemen, vergt zowel een
verhoging van de leeftijdsgrens als
een verbod op prijsstunten (plus betere
handhaving van de leeftijdsgrens).
De ene maatregel ruilen tegen de
andere zoals de horeca wil, is contraproductief.
Wij zijn benieuwd welke horecaondernemers een alcoholvrij happy
hour voor scholieren gaan organiseren
Dingeman Korf
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VERSLAG BEGUNSTIGERSDAG 2012
STICHTING ANGOB
Dit jaar hield Stichting ANGOB haar begunstigersdag (de vijfde alweer) op
de derde zaterdag van September. Een week later dan in voorgaande jaren.
Daarmee werd tegemoet gekomen aan de vorig jaar geuite wens om de begunstigersdag niet te laten samenvallen met het open-monumenten weekeinde of
een wandelevenement.
De voorafgaande weken hadden
wisselvallig en vrij koel weer gebracht,
Maar zoals zo vaak in het verleden het
geval was geweest, trof de ANGOB
goed weer op haar septemberbijeenkomst. Echter, de GO met daarin een
op rose papier gedrukte uitnodiging
voor de bezoekersdag arriveerde door
een fout bij drukkerij Banda pas op 18
of 19 september bij de lezers. Slechts
enkele dagen voor de begunstigersdag
van 22 september. Volgens de planning had hij uiterlijk 6 september bij de
lezers moeten zijn. Zodoende wisten
de lezers pas op het laatste moment
welk middagprogramma er gepland
was.
Toen voorzitter Dingeman Korf om
kwart over elf de bijeenkomst opende,
kon hij door dit alles slechts een
beperkt gezelschap welkom heten. Er
waren ook meer berichten van verhindering dan vorig jaar. Voorzitter sprak
zijn waardering uit voor het feit dat de
afzenders de moeite hadden genomen
om bericht te doen.
In de loop van de ochtendbijeenkomst kwam gelukkig nog een aantal
bezoekers opdagen. Zij hadden vastgezeten in files die ontstaan waren
door de afsluiting van de A-28. Diverse
omleidingsroutes waren daardoor
overbelast geraakt. Al met al bleef het
bezoek toch beneden het niveau van
vorig jaar.
Stichting ANGOB in 2011
Het jaar 2011 waarover het bestuur
verslag deed aan de begunstigers, was
het vierde volle jaar van de ANGOB als
stichting. Onder de stichting ressorteren twee bestuurscommissies, één
voor alcoholzaken, de BCA, en één
voor alcoholvrije camping ’t Spoek, de
BCS. In de BCA bleef de bestaande
vacature in 2011 onvervuld, terwijl de
BCS boventallig functioneerde. Enkele
bestuursleden hadden zitting in beide
commissies.
Bestuur en enkele begunstigers
hebben in 2011 hun best gedaan om
Stichting ANGOB meer bekend te
maken. Er werden ook enkele nieuwe
begunstigers ingeschreven. Maar door
sterfte en opname in een verpleeghuis wegens dementie, vielen er meer
begunstigers af dan er bijkwamen.
De meest ingrijpende gebeurtenis
in 2011 was het opzeggen van haar
baan als beheerster door Bea Holmer.
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Gelukkig ruim op tijd voor het bestuur
om een nieuwe beheerder aan te
trekken. Sinds 1 maart is Ton van der
Gaag beheerder van het Spoek. Voor
veel van de aanwezige begunstigers
was het nieuwe gezicht achter de toonbank een verrassing geweest.
Van de in 2011 uitgestuurde persberichten hebben wij in de landelijke pers
niets teruggezien. Wel in enkele regionale bladen. Het Spoek kwam meer
in de publiciteit, zowel in enkele regionale bladen als bij RTV Gelderland.
Het bezoek aan onze website over
alcohol nam in 2011 iets toe, maar is
nog te bescheiden. Nieuwe begunstigers leverde dat dan ook (nog) niet op,
wel zakelijke vragen aan de redacteur.
De in 2010 vernieuwde website van
het Spoek had meer succes.
Hierna was de koffiepauze. Belangstellenden konden daarin een beknopt
schriftelijk verslag over 2011 bij de
secretaris ophalen. Er bleven enkele
exemplaren over, die men schriftelijk
kan aanvragen bij de secretaris.
Alcohol in de samenleving in 2011
Na de pauze vervolgde voorzitter
met een overzicht over de belangrijkste gebeurtenissen en publicaties met
betrekking tot alcohol. Het alcoholgebruik in Nederland is nog onveranderd
hoog, viermaal zo hoog als in de eerste
helft van de vijftiger jaren. De problemen die dat veroorzaakt, zijn dan ook
onaanvaardbaar groot. Zo nam het
aantal ziekenhuisopnamen van kinderen met alcoholvergiftiging, in 2011
met 12 procent toe (nadat het in 2010
al met 37 procent was toegenomen).
De verkopers van alcohol bleken ook
in 2011 de leeftijdsgrens nog onvoldoende te respecteren. Tweederde tot
driekwart van de jongeren beneden de
leeftijdsgrens slaagde erin om alcohol
te kopen. In plaats van in te grijpen,
bleef de regering het aan de alcoholbranche overlaten (in het kader van de
zelfregulering), om te komen tot een
betere handhaving.
In de herfst van 2011 kwam de alcoholbranche met nieuwe drankjes ter

opvolging van de breezers : likorettes.
Met een alcoholgehalte van 14,0 tot
14,9 procent mogen zij in de supermarkt verkocht worden. De branche
bindt met betrekking tot de jongeren
de kat weer eens op het spek. Hoogst
onverantwoordelijk !
Na enkele malen aangekondigd
en vervolgens weer uitgesteld te zijn,
werd het alcoholslot uiteindelijk per
1 december 2011 ingevoerd. Recidiverende drankrijders en automobilisten
betrapt met extreme bloedalcoholgehalten, kunnen nu verplicht worden
een apparaatje te laten inbouwen dat
het onmogelijk maakt weg te rijden bij
teveel alcohol in de adem.
Juni 2011 besprak het parlement
de nota van wijziging van de Dranken Horecawet. Zowel regering als
parlement spraken zich toen uit
voor handhaving van het bestaande
systeem van twee leeftijdsgrenzen bij
resp. 16 en 18 jaar. Inmiddels is er nu
in het parlement een meerderheid voor
één leeftijdsgrens bij 18 jaar.
Op wetenschappelijk gebied was het
belangrijkste nieuws van 2011 het feit
dat onderzoek had aangetoond dat het
veelgeroemde “onder toezicht (in het
gezin) leren drinken van kinderen” niet
werkt. Wanneer daar jong mee wordt
begonnen, levert het zelfs extra risico
op. Alcoholgebruik moet zo lang mogelijk worden uitgesteld, en in ieder geval
tot na het achttiende levensjaar.
Januari 2012 verscheen een
persbericht van de universiteit van
Connecticut waarin werd gewaarschuwd tegen de conclusies van
hun onderzoeker dr. D.K. Das. Diens
conclusies over een positief gezondheidseffect van met name rode wijn,
berusten op verzonnen gegevens. Das
is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.
Middagprogramma
Na afloop van de voordracht van
Dingeman Korf werden nog enkele
vragen gesteld en beantwoord. Vervolgens kregen de bezoekers een
“aangeklede” broodmaaltijd aangeboden. Vooral de soep daarbij was een
aangename verrassing : uitstekend.
In de GO van juli was aangekondigd
dat aan het middagprogramma een
meer artistieke invulling gegeven zou
worden, in plaats van de tot nu toe
gebruikelijke spreker/-ster over een
alcoholonderwerp.
Die artistieke invulling bleek te
bestaan uit Duo Bagage et ses Amis.
Zij brachten een programma van
chansons en poëzie. De chansons
waren deels Frans, deels Nederlands.
Een programma van hoge kwaliteit, dat
bij de aanwezigen zeer in de smaak
viel.

Nieuws

Stichting ANGOB

Verschijning G O
Voor het eerstkomende nummer
van dit blad is 10 januari gepland als
verschijningsdatum. Copij voor dat
nummer in verband met de feestdagen
graag uiterlijk 18 december bij de
redacteur.

IN MEMORIAM

Job Drent
Op 10 augustus overleed te Drachten Job Drent. Hij werd 84 jaar.
In een inmiddels wat verder verleden
was Job bestuurslid van de “Stichting Angob Vakantieoord” geweest.
Echter niet alleen het Spoek, ook de
(toen nog) vereniging ANGOB had
zijn warme belangstelling. Vele malen
mochten we hem begroeten op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de ANGOB.
Job was geen lid dat zichzelf graag
hoorde praten. Maar als hij iets te
zeggen had deed hij dat kort en duidelijk. Zijn inbreng was altijd iets om over
na te denken.
Job zal in onze herinnering blijven als
een gedreven en principiële bestuurder. Van zijn veelzijdige technische
kwaliteiten heeft met name het Spoek
vaak kunnen profiteren. Wij zijn hem
daarvoor veel dank verschuldigd.
Rob Peereboom, secretaris

En dit...
. . . . was een alcoholvrij feest voor jongeren in Emmen.
Het feest was door de organisatoren
bedoeld voor leerlingen uit het vervolgonderwijs. De leeftijdsklasse van
12 tot 18 jaar dus. Volgens de huidige
wet mogen de oudste bezoekers dan
bier en wijn drinken.
Organisator Moves Events wilde niet
discrimineren naar leeftijd, en maakte
het feest volledig alcoholvrij. Tassen
en jassen werden bij binnenkomst
gecontroleerd op alcohol en drugs.
Een voorbeeld dat navolging verdient   .  . . . .

* * *
. . . . was een heel duur slokje wijn.
Een 56-jarige vrouw uit Houten nam
in een supermarkt een fles wijn uit de
schappen. Zij draaide hem open, nam
een flinke teug, sloot de fles weer zorgvuldig af, zette hem weer in het schap
en ging verder met haar boodschappen.

Nog enkele
beschikbaar

jaarverslagen

Op de begunstigersdag van Stichting
ANGOB op 22 september, bracht het
bestuur verslag uit over het jaar 2011.
Voor belangstellenden was er daarbij
een beknopt jaarverslag beschikbaar.
Daarvan zijn nog een aantal exemplaren overgebleven.
Belangstellenden die niet op de
begunstigersdag aanwezig konden
zijn, kunnen een exemplaar van het
jaarverslag aanvragen bij de secretaris van de stichting, Rob Peereboom,
Bergeonstraat 1 , 1851 KB  Heiloo,
e-mail secretaris@angob.nl. Het
verslag wordt u dan toegezonden.

Aanvulling bestuur gezocht
Het bestuur van Stichting ANGOB
zoekt aanvulling met een bestuurslid
dat bereid is zitting te nemen in de
Bestuurscommissie Alcohol.
De ideale kandidaat is iemand die
kan werken in een team, past in het
team, en bereid is op termijn de functie
van één van de zittende bestuursleden
over te nemen. Ervaring op één
van de volgende gebieden strekt
dus tot aanbeveling : administratief,
bestuurlijk, financieel, redactioneel of
secretarieel.

Een medewerker van de supermarkt
had gezien wat zij deed. Hij belde
de politie en sprak de vrouw aan. De
vrouw verklaarde dat zij dorst had.
Waarom zij niet van de gratis koffie
gebruik had gemaakt kon zij niet verklaren.
De boete van 170 euro die de politie
uitschreef, betaalde de vrouw ter
plaatse contant  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een poging tot doodslag na
fors alcoholgebruik.
Op een heel vroege zondagochtend
reed een 21-jarige, zwaar beschonken Rotterdammer met zijn auto in
op een zestal politieagenten die een
alcoholcontrole hielden. Die konden
ternauwernood opzij springen.
De achtervolging werd meteen
ingezet en de chauffeur aangehouden.
Hij had geen rijbewijs en zijn bloedalcoholgehalte was viermaal het wettelijk maximum. Hij zal over enige tijd
voor de rechtbank moeten verschijnen
wegens poging tot doodslag  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een extreem geval van wildplassen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
STICHTING ANGOB
Evenals vorig jaar, vindt de nieuwjaarsbijeenkomst op een zaterdag
plaats, en wel op 12 januari. Alcoholvrije camping ’t Spoek staat die middag
open voor haar vaste gasten, voor de
begunstigers van Stichting ANGOB en
voor eventuele belangstellenden.
Er is geen speciaal programma
gepland. Uitwisseling van nieuwjaarswensen en gezellig samenzijn vormen
de hoofdzaak. En uiteraard kunnen de
begunstigers die niet naar de begunstigersdag kwamen, kennis maken met
de nieuwe beheerder, de heer Ton van
der Gaag.
Bij twijfel over het al dan niet bereikbaar zijn van het Spoek door sneeuwval
of ijzel, bellen met de beheerder, tel.
06-10-93 67 89.

Een stomdronken 57-jarige man uit
Bolsward reisde op de late zondagavond met de bus. Hij kreeg last van
hoge nood en plaste in de bus.
Bij het eindpunt van de bus in Leeuwarden, stond de politie hem al op
te wachten. Bij het uitstappen viel de
man laveloos op de grond. De agenten
konden hem met moeite in hun busje
hijsen. Hij werd ter ontnuchtering in de
cel gezet.
De volgende morgen kon hij met
een proces-verbaal wegens openbare
dronkenschap het politiebureau verlaten  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een geval van alcoholische
geweldpleging, met een spoedoperatie
als gevolg.
Het slachtoffer was een 19-jarige
inwoner van Groningen. De dader was
een 20-jarige stadgenoot van hem.
Na flink alcoholgebruik kregen zij
onenigheid. De oudste bewerkte het
gezicht van de jongere met een kapot
geslagen bierglas.
De verwondingen waren zo ernstig
dat het slachtoffer per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd moest worden.
En daar bleek een spoedoperatie
noodzakelijk  .  .  .  .  .
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ALLERGISCH VOOR WIJN
JAARLIJKS 12.000
GEWONDEN IN DE
HORECA
Van oudsher staat de bouw bekend
als een bedrijfstak waar relatief veel
gewonden vallen. Uit de nationale
enquête arbeidsongevallen van
VeiligheidNL blijkt nu dat ook de
bedrijfstak horeca hoog scoort met
12.000 gewonden per jaar.
In de periode van 2006 tot 2010
moesten ieder jaar ongeveer 5.000
personeelsleden uit de horeca zich
in een ziekenhuis op de afdeling
Spoedeisende Hulp laten behandelen.
Daarnaast waren er ieder jaar zo’n
7.000 gevallen waar geen ziekenhuis aan te pas kwam, doordat een
EHBO-er of de gewonde zelf het letsel
behandelde.
De meeste letsels ontstonden door
ongelukken bij het snijden. Zuivere
bedrijfsongevallen dus. Daarnaast
waren er veel gevallen met brandwonden, met letsel door vallen en met
letsel door geweldpleging. Deze laatste
weerspiegelen de opgetreden verharding in het maatschappelijk verkeer.
In samenwerking met de betrokkenen heeft VeiligheidNL (vroeger
Stichting Consument en Veiligheid)
een preventiecampagne ontwikkeld
getiteld “Aan de slag met Sjaak”.

Onderzoekers van de universiteit van Mainz hebben geconstateerd dat
circa 7 procent van de plaatselijke bevolking allergische reacties vertoont
na het drinken van wijn. Zij publiceerden hun bevindingen afgelopen zomer
in het Deutsches Ärzteblatt.
De onderzoekers onder leiding
van dr. P. Wigand selecteerden een
representatieve steekproef van 4000
personen met een leeftijd tussen de 20
en 70 jaar. Van de aan hen verzonden
vragenlijsten werden er 1114 terugontvangen. Ruim 150 daarvan bleken
onvolledig of onjuist te zijn ingevuld.
Het onderzoek en de conclusies zijn
gebaseerd op 948 bruikbare vragenlijsten. Die waren afkomstig van 429
mannen en 519 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 43,7 jaar.
Bij de enquête werd gevraagd naar
leeftijd, geslacht, en de gemiddelde
consumptie per week over het afgelopen jaar van bier, wijn en sterke
drank. Vervolgens de vraag of men
ooit allergie-achtige verschijnselen had
waargenomen na het drinken van wijn.
Als voorbeelden voor allergie-achtige verschijnselen werden daarbij
genoemd : rode huid, jeuk, loopneus,
diarree, versnelde hartslag en ingewandsproblemen. Daarnaast werd

tie van sterk bier (meer dan 6,5 procent
alcohol) liep met 22 procent terug, die
van gewoon bier met 8,17 procent.
Cocktails daalden met 21 procent.

Zoals in een wijnstreek verwacht
kon worden, werd door de geënquêteerden vooral wijn vaak gedronken.
Bijna 77% dronk wijn, gemiddeld 3,66
glazen per week. Bier was met ruim 49
procent minder populair, en slechts 18
procent had het afgelopen jaar sterke
drank gedronken. Opvallend was het
feit dat iets meer dan 15 procent van
de ondervraagden verklaarde in het
afgelopen jaar in het geheel geen
alcoholhoudende drank gedronken te
hebben.
Allergie-achtige symptomen werden
gerapporteerd door 255 personen
(27%). Dertig van hen verklaarden
allergisch voor wijn te zijn. Echter, bij
slechts twee van hen was de allergie
door een arts bevestigd. Na weging
van de ernst van de symptomen resulteerden 68 personen met een allergie
voor wijn, ruim 7 procent van de geënquêteerden. Bij de overigen waren de
symptomen te licht of te zeldzaam om
van een allergie te kunnen spreken.
De 68 personen met een allergie voor
wijn, leden vaker dan de controlegroep
aan allergieën voor andere stoffen
als bijvoorbeeld stuifmeel, huisstof of
bepaald voedsel (met name noten ! ).
Na het drinken van rode wijn traden
de verschijnselen vaker op dan na het
drinken van witte wijn. En bij vrouwen
vaker dan bij mannen.
Van de 68 personen met een allergie
voor wijn, verklaarden 15 ook allergisch voor bier te zijn, en 19 voor alle
alcoholhoudende drank. Tien van de
68 dronken vanwege hun allergie in
het geheel geen alcohol meer, terwijl
18 zich uitsluitend onthielden van wijn.
De overige 40 dronken wel wijn, maar
weinig en selectief met betrekking tot
de soort wijn.

Deze trend is vergelijkbaar met die
in ons land, waar jarenlang uitsluitend
de accijns op sterke drank verhoogd
werd. Dat resulteerde in een afname
van de consumptie van sterke drank
en een toename van de consumptie
van bier en wijn.
In Engeland heeft men berekend
dat invoering van een minimumprijs
per eenheid alcohol van 40 pence (48
eurocent), voor de pubs geen effect zal
hebben. De prijs ligt daar al flink boven
het voorgestelde minimum. Voor de
supermarkten zal de minimumprijs wèl,
en soms forse gevolgen hebben.
Stuntaanbiedingen tegen verlaagde
prijzen, behoren door dit systeem
definitief tot het verleden, tenzij de
supermarkten met hun reguliere prijs
flink boven het geëiste minimum gaan
zitten. Dat valt echter niet te verwachten.
Dingeman Korf

De oorzaak van de allergie voor wijn
ligt volgens de onderzoekers in allergie voor bepaalde proteïnen (komen
in rode wijn meer voor dan in witte), in
biogene aminen (vooral histamine) en
in sulfiet.
Interessant is in dit opzicht de verklaring die Sonja Lämmel van de Duitse
Allergie en Astma Bond twee jaar
geleden gaf voor dit type allergie. Zij
meent dat de betere perifere doorbloeding na alcoholgebruik, die zich ook tot
de slijmvliezen uitstrekt, leidt tot een
gemakkelijkere en snellere opname
van allergie veroorzakende stoffen uit
de omgeving. Daardoor zou bij een
deel van de patiënten een bestaande
allergie voor een andere stof (bijv.
stuifmeel), door alcohol worden versterkt. Overigens noemt ook zij reeds
histamine als een stof die op zichzelf
allergeen werkt.
Dingeman Korf

MINIMUMPRIJS VOOR ALCOHOL
In Schotland heeft het parlement ingestemd met invoering van een
minimumprijs per eenheid alcohol. Dit vooral om stuntaanbiedingen voor
alcohol tegen te gaan. In Engeland is een dergelijke maatregel in voorbereiding. Uit Canada zijn nu exacte gegevens over de gevolgen van verhoging
van de minimumprijs bekend geworden.
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In de Canadese provincie Saskatchewan werden de minimumprijzen
per eenheid alcohol met 10 procent
verhoogd.
Een
onderzoeksgroep
onder leiding van dr. T. Stockwell van
de universiteit van British Columbia
onderzocht de effecten daarvan.
De verkoop van de meest verkochte
en goedkoopste drank : bier, nam het
sterkst af, namelijk met iets meer dan
10 procent. Sterke drank daalde met
5,87 procent en wijn met 4.58 procent.
De totale consumptie van alcohol
name af met 8,34 procent. Het effect
op het thuisverbruik was daarbij groter
dan het effect op de consumptie in de
horeca.
De sterke daling van de bierconsumptie had bij voorbaat verwacht
kunnen worden. Bij een prijsverhoging
zal het meer welvarende deel van de
bevolking zijn consumptie het minst
terugschroeven. Het meer welvarende
deel van de bevolking drinkt relatief
meer wijn en minder bier.
Opvallend was binnen iedere groep
van dranken de verschuiving naar
lagere alcoholgehalten. De consump-

gevraagd of men allergisch was voor
stuifmeel of huisstof, en of men leed
aan voedselintolerantie.

