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Websites 

Trimbos 

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, 

mentale veerkracht en verslaving. 

Jellinek 

Behandeling en zorg voor mensen met verslaving. 

Tactus 

Tactus staat voor het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de 

gezondheid en veiligheid van haar doelgroepen en de samenleving als 

gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag. 
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Hier vindt u een kleine selectie met tips om verder te lezen en te kijken.  
 

Genieten van drank 

1001 bieren die je geproefd moet hebben! 

Wereldwijd overzicht van allerlei soorten bier.  

 

Vrouwen gek op wijn : leren hoe het 

smaakt, weten wat je koopt 

Tips en suggesties van bekende 

Nederlandse vrouwen voor het 

serveren van wijn bij elke 

gelegenheid. 

 

Bier in Nederland : een biografie 
Deze biografie van bier in Nederland leest als een spannend 

boek, zelfs als je geen bierbrouwer of -drinker bent. 

 
 

Tot op de bodem : alles over wijn 
Een alfabetisch overzicht van alles wat 
met wijn te maken heeft. Een praktische 
gids, prettig geschreven, waarin ook veel 
boeiende anekdotes zijn opgenomen. 
 

Zelf bier brouwen 
Hoe maak je bier, ingrediënten, 
apparatuur, gereedschappen en 

werkwijze. 
 

Niet alleen om te drinken 
 

 
 
De vrije moraal : seks, drank en drugs in de Tweede Kamer 
Overzicht van de maatschappelijke en politieke discussies sedert 
de negentiende eeuw in Nederland over seksualiteit, alcohol en 
verdovende middelen. 
 

 
 

 

 

Gerard Heineken : de man, de stad en het bier 
Biografie van de Amsterdamse industrieel (1841-1893), 
oprichter van het gelijknamige bierimperium. 
 
 

Op je gezondheid? : over de effecten van alcohol 
Een paradoxalerwijs zelden besproken 
thema: alles wat men kan en moet weten 
over de effecten van alcoholhoudende drank. 
 

 
Belangrijkste feiten en trends alcohol 2016 

Nieuwe richtlijn alcohol van de Gezondheidsraad “Drink geen 
alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag” 

 

 

Verslaving 

 

 

 

Nou, nog eentje dan : voor wie wil stoppen met (te veel) 

drinken 
Persoonlijk relaas over hoe de schrijfster na jarenlang te veel 
alcohol gedronken te hebben stopt met haar verslaving. 
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