
Lokaal preventieakkoord

De gemeente Eindhoven heeft als ambitie een stad te willen zijn met vitale inwoners: mensen

die goed in hun vel zitten en gezond zijn. Daarom wil de gemeente extra inzetten op gezondheid

en preventie. Landelijk is hiervoor een zogenaamd ‘Nationaal Preventieakkoord’ afgesloten. In

Eindhoven noemen we dit het ‘Lokaal preventieakkoord', waarbij een van de deelakkoorden zich

richt op alcohol- en drugspreventie.  Vinden burgers dat de gemeente al voldoende aandacht

besteedt aan alcohol- en drugspreventie? Voor welke doelgroepen is preventie het belangrijkst?

Waarover maken burgers zich het meeste zorgen? De GGD Brabant-Zuidoost voerde in

samenwerking met Novadic-Kentron hier  onderzoek naar uit , aan de hand van het GGD

gezondheidspanel. In totaal 915 inwoners uit Eindhoven deden  mee. De resultaten worden

weergegeven in deze infographic. 

Lokaal preventie akkoord alcohol en drugs - mening en ervaringen

in Eindhoven

De gemeente Eindhoven besteedt
genoeg aandacht aan

alcohol en drugs preventie

Maakt zich wel eens zorgen
over het alcohol of drugs
gebruik van mensen in
zijn/haar omgeving
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Vindt alcohol / drugs preventie (heel) belangrijk 
voor deze doelgroep:
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(< 12 jaar)

Ouders van 
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Jongvolwassenen
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vinden alcohol en drugs

preventie voor
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jongeren tot 25 jaar
het belangrijkst 
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Dit onderzoek is gehouden onder het GGD-panel
(16+ jaar) van GGD Brabant-Zuidoost en uitgezet
onder deelnemers woonachtig in Eindhoven. Het
GGD-panel is wat betreft  samenstelling niet
representatief voor de hele regio. De resultaten
van dit onderzoek dienen beschouwd te worden
als een indicatie voor wat er leeft onder de doel-
groep. 56% 44%

< 40 jaar…

40 - 54 j…

55 - 69 j…

70 jaar (…

Geslacht Leeftijd

Zorgen en informatie

Mijn GROOTSTE zorg met betrekking tot alcohol en drugs:

Gezondheidseffecten
van alcohol en drugs

30%

14%

Vindt extra aandacht in het lokale preventieakkoord
nodig voor deze middelen:

< 30 jaar

31 - 45 jaar

46 - 64 jaar

 ≥ 65 jaar

56%

11%

30%

Panelleden noemen

vooral: alle drugs,

medicijnen, GHB

9%

42%
Ik heb geen
informatie
nodig

Anders, namelijk:

50%

heb ik mensen in mijn omgeving
aan wie ik vragen kan stellen

Cannabis

Ketamine

Alcohol

Heroïne

Amefetamine

51%

53%

57%

60%

62%

Verslavingsrisico's van
alcohol en drugsgebruik

Zware criminaliteit
door drugs bendes

24%

Alcohol- en drugsgebruik 
in het verkeer

24%

Achtergrondkenmerken

XTC/MDMA

Cocaïne

Lachgas
Nieuwe psychoactieve

stoffen zoals 3-MMC

Als ik informatie over alcohol of drugs nodig heb ...

63%

70%

88%

3%

Anders, nl

37%
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zoek ik het online op

weet ik bij welke professionele
instantie ik terecht kan

weet ik het niet

13%

3%

"Meer aandacht besteden
op de basisschool"

Tips van burgers:

"Ervaringsdeskundigen in
scholen en jeugdgroepen hun
verhaal laten vertellen"

'Goede voorlichting is
belangrijk. Betrek hierbij
ouders en onderwijs'

"Meer richten op aanpak van de
onderliggende (psycho-sociale)
problemen die leiden tot verslaving"

"De toegang tot hulp zo laag-
drempelig, op zo kort mogelijke
termijn mogelijk maken"

8%


