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INLEIDING
In de herfst van 2019 kwam een kernteam van preventiewerkers van zeven verslavingsinstellingen bijeen met als centrale wens: een regiomonitor die (a) meer zicht geeft op ontwikkelingen in (problematisch) middelengebruik bij jonge risicogroepen én (b) leidt tot meer uniformiteit in methodiek, waarbij (c) ook nog ruimte blijft voor regionale accenten en duiding.
Met zo’n systematische regiomonitor wil Verslavingskunde Nederland (VKN) een nieuwe stap
zetten in de (vroeg)signalering van middelengebruik. Met een landelijke dataset kunnen regionale gegevens van risicogroepen beter worden vergeleken met vergelijkbare risicogroepen
elders in het land. Het preventiewerk krijgt meer inzicht in de regionale dynamiek van drugsmarkten en de context waarin drugsgebruik en risicogedrag bij kwetsbare jongeren plaatsvinden.
De focus lag op groepen risicojongeren van minimaal 10 personen, in de leeftijd van 16-28
jaar, die met enige regelmaat hun tijd doorbrengen in het publieke, institutionele of uitgaansdomein. Behalve het gebruik van alcohol en cannabis zijn ze ook met andere middelen bekend
en is er (bij een subgroep) sprake van soms fors drugsgebruik en/of meervoudige problematiek. Er zijn 27 interviews gerealiseerd met professionals die goed zijn ingevoerd in de handel
en wandel van hun doelgroep. De groepen komen kriskras uit kleine en grotere dorpen en
steden in Nederland, verspreid over 5 regio’s: noord, oost, zuid, west en midden (zie 1.4
Regioindeling, pag. 15).

GROEPSKENMERKEN
Het aantal jongeren per groep varieert van 10 tot 50, met een gemiddelde van 25. In totaal
gaat het om 700 jongeren. De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. In 10 van de 27 groepen is de
meerderheid minderjarig (zie Tabel 1 en Tabel 2, pag. 102/103).
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Een groot deel gaat naar school en/of is laag- dan wel praktisch opgeleid en werkt. De groepen zijn vaak onderverdeeld in kleine subgroepjes: sommigen spijbelen en/of hebben geen
opleiding, anderen hebben wel een baan of vinden emplooi in de criminaliteit. Veel van deze
groepen bestaan uit een harde kern van schoolgaanders (college boys); een harde kern die
chronisch werkloos is of in het criminele circuit zit (corner boys) en een grotere, deels onstabiele groep die ertussenin zit.
LEEFGEBIEDEN EN RISICOFACTOREN
Om het alcohol- en drugsgebruik van een context te voorzien werden de professionals eerst
bevraagd over de verschillende leefgebieden van jongeren en de risicofactoren in hun directe

omgeving (o.a. gezin en ouders, leeftijdsgenoten, culturele achtergronden en psychosociale
problemen) en in hun sociale omgeving (o.a. sociaaleconomische status, armoede en buurtkenmerken) (zie 2 groepen, milieu en risicofactoren, pag. 19).
DIRECTE LEEFOMGEVING
▪

Ouders en familie. In ruim de helft van alle groepen zitten jongeren (soms een meerderheid in de groep) wier ouders gescheiden of vroegtijdig overleden zijn. In sommige gezinnen komen agressie en mishandeling voor; gebruiken familieleden excessief alcohol
en/of drugs; zitten ouders in de schuldsanering of hebben psychische problemen. Een
gebrek aan veiligheid en geborgenheid drijft jongeren eerder naar de straat.

▪

Leeftijdsgenoten. Jongeren in deviante groepen (waar negatief gedrag positief bekrachtigd wordt) ontsporen sneller. Maar het tegenovergestelde gebeurt ook wanneer jongeren
zich distantiëren van de groep.

▪

Psychosociaal gedrag. Een deel heeft een psychische stoornis en/of gedragsprobleem of
is makkelijk beïnvloedbaar voor het plegen van criminaliteit. Er is ook sprake van thrill

seeking, sensation seeking of ervaren ‘binge-plezier’. Een klein deel heeft een rebelse
houding.
▪

Culturele en religieuze achtergronden en gender. Van alle groepen (n=27) is ruim een
derde van westerse afkomst, ruim een derde etnisch gemixt en een kwart niet-westers
(vooral Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren). In bijna alle groepen is driekwart
man. Soms is er een relatie tussen geloof (moslimjongeren) en middelengebruik dat omkleed is met taboes. Het vrije ‘losbandige’ gedrag van Turkse en Marokkaanse meisjes
staat soms haaks op de moslimwaarden van hun ouders.

SOCIALE OMGEVING
Een aanzienlijk deel van de jongeren groeit op in een (kansarme) volksbuurt of probleemwijk
en/of komt uit een gezin met een meervoudige problematiek. De professionals zien dat een
negatief toekomstperspectief ook afstraalt op jongeren. De grenzen van drugsgebruik, -handel
en andere criminaliteit kunnen gaan vervagen als ze langer op straat blijven hangen. Maar
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niet iedereen groeit op in een probleemwijk. Er zijn ook groepen jongeren uit arme én rijke
milieus die met elkaar optrekken, die in modelwijken met een betrekkelijke welvaart zijn opgegroeid of uit welvarende dorpen komen die bekend staan om hun hoge arbeidsethos.
OVERLAST, DELINQUENTIE EN DRUGSDELICTEN
In de meeste groepen komt overlast of vandalisme voor en/of worden, in lichte of zwaardere
mate, vermogens- en/of drugsdelicten gepleegd. De aard van de groep, de leden (van nietdelinquenten en first offenders tot veelplegers) en de gepleegde delicten verschillen echter
van elkaar. Uiteindelijk kiest een klein deel voor een criminele carrière.
In tweederde van de groepen is er een link met drugshandel en/of -verkoop, waaronder kleine
dealers die solo opereren of actief zijn in een bezorgdienst. Sommigen zitten dieper in de
drugscriminaliteit en op een hoger niveau in de drugshandel. Vooral in de zuidelijke en westelijke regio’s zien we naar verhouding meer jongeren die contacten hebben (o.a. als runner,
straatdealer, drugstransport) met personen (soms kennissen of familie) die actief zijn in de
georganiseerde misdaad. Enkele groepen in regio west (steden) zijn actief in de cocaïnehandel,
terwijl groepen in regio zuid meer banden hebben met de synthetische en de niet-gedoogde
cannabismarkt.

GROEPEN EN DOMEINEN
Veel groepsleden kennen elkaar van de middelbare school en soms al van de basisschool. Ze
zijn in dezelfde wijk opgegroeid. Er zijn vaste, hechte, maar ook dynamische groepen, met
veel wisselingen van groepsleden. Sommige groepen zijn gesloten, terwijl andere meer open
en benaderbaar zijn voor professionals. Er zijn statische groepen en mobiele, die overal op
kunnen duiken. We hebben vier groepsprofielen gedefinieerd. Ze kunnen in elke regio voorkomen (zie 3 groepen, gebruik en risicogedrag, pag. 31).
▪

Buurtgroepen (n=9). Zijn verknocht aan hun dorp of buurt in de stad. De leden die in
dezelfde buurt zijn opgegroeid zijn trots op hun wijk en profileren zich ook zo naar buitenstaanders.

▪

Straatgroepen (n=5). Leden gaan in wisselende formaties met elkaar om. Sommigen
staan al met één been in de criminaliteit. Geld en status (dragen van dure kleding) zijn
belangrijk voor de eigenwaarde. Andere straatwaarden zijn loyaliteit naar elkaar en dat je
niet ‘praat’ met onbekenden en de politie.

▪

Spontane groepen (n=6). Zijn qua stijl onuitgesproken en de onderlinge sociale banden
zijn vaak zwak. De deelnemers komen alleen bijeen vanwege culturele activiteiten in buurten jongerencentra. (o.a. meidenwerk en dak- en thuislozen).

▪

Subculturele groepen (n=7). Delen dezelfde interesse, die verder gaat dan louter rondhangen (o.a. skategroepen, voetbalsupporters, drum-‘n-bass of hardcore). Hebben een
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sterke verbondenheid met bijvoorbeeld een voetbalclub of muziekgenre. Vooral muziekgerelateerde groepen zijn mobiel.
DOMEINEN
De groepen brengen hun vrije tijd door in meerdere domeinen. De keuze voor een domein
hangt af van de groepssamenstelling, het tijdstip, de verwachting en de aard van de activiteiten. We hebben er vier geselecteerd: (1) Privédomein (schuurtjes, keten, veranda’s, etc.); (2)
Institutioneel domein (buurthuizen, jongerencentra, opvang, etc.); (3) Publieke domein (parken,
portieken, parkeerplaatsen, etc.); en (4) Uitgaansdomein (cafés, clubs, shishalounges, festivals,
etc.).1

ALCOHOLGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN
In elk netwerk (n=27) wordt alcohol gedronken. In tweederde geldt dat voor een overgrote
meerderheid tot iedereen. Het alcoholgebruik is in de meeste groepen in het afgelopen jaar
stabiel gebleven.
In de groepen in dorpen (vooral Nederlandse jongeren) drinkt (bijna) iedereen alcohol en is
het soms diep is ingebed in de plattelandscultuur. Westerse jongeren beginnen eerder met
drinken dan niet-westerse jongeren, die doorgaans ook minder vaak en minder glazen per
keer drinken. Bij de niet-westerse jongeren is het taboe op alcohol bij Surinamers en Turken
minder groot dan bij Marokkaanse jongeren, waar alcohol minder populair is en een negatiever imago heeft.
De professionals noemen verschillende redenen waarom alcohol populair is bij vooral Nederlandse jongeren. (1) Alcohol is overal (makkelijk) verkrijgbaar, legaal, betaalbaar (goedkoop)
en bekend bij iedereen; (2) Alcohol is een vanzelfsprekend middel dat vanzelf op je pad komt
en maatschappelijk is geaccepteerd; (3) Alcohol wordt geassocieerd met gezelligheid, is een
sociaal smeermiddel, sfeerverhogend en verbindt jongeren; (4) Alcohol geeft zelfvertrouwen,
biedt ontspanning en is ook een remedie tegen stress; en (5) Alcohol geeft status in de groep.
In groepen waar alcohol vanzelfsprekend is, wordt in uiteenlopende settings gebruikt. Dat kan
variëren van de kroeg tot een biertje tijdens het vissen, na het voetballen in de sportkantine
of bij de auto op de hangplek. De minderjarigen (vooral in dorpen) doen deels mee met deze
activiteiten.
Het aantal biertjes bij het uitgaan ligt in veel netwerken boven de 5 glazen per persoon per
keer (er wordt minder gedronken tijdens het rondhangen). In sommige groepen varieert het
aantal glazen tussen de 5 en 10. Bingen komt ook voor (zelfs minimaal 20 glazen).

1

Juridisch gezien is er een overlap tussen het uitgaansdomein (semi-publiek) en het publieke domein.
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In een derde van de groepen wordt alcohol weleens gecombineerd met cocaïne. Andere
populaire combinaties zijn alcohol met cannabis of met lachgas.
Een deel van de professionals maakt zich (grote) zorgen over de hoeveelheid alcohol die
jongeren (soms al op vroege leeftijd) innemen. De gezondheidsrisico’s hebben betrekking op
het lichamelijke, maar vooral op het sociale vlak.

CANNABISGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN
In elk netwerk (n=27) wordt cannabis gebruikt. In tweederde is dat een overgrote meerderheid
tot iedereen. Het cannabisgebruik is in de meeste groepen stabiel gebleven
Jonge subgroepen beginnen vaak eerder met cannabis dan met alcohol. Daarentegen stopt
of mindert een deel van de ouderen (20-plussers) na een poos weer met blowen, terwijl ze
wel alcohol blijven drinken.
De blowcultuur is anders geritualiseerd dan de drinkcultuur. Cannabis heeft een ander effect
en wordt anders geconsumeerd en gepercipieerd. Ondanks de ‘normalisering’ vertoont het
cannabisgebruik nog steeds subculturele trekken.
Professionals noemen verschillende redenen waarom cannabis populair is. (1) Cannabis is
goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en heeft een positief imago; (2) Cannabis brengt ontspanning en verlichting (tempering van stress); en (3) Cannabis bevordert en bekrachtigt de
groepsbinding.
Blowers treffen elkaar vaak op straat (o.a. speelplaats, portieken, garages, terrassen en parken).
In veel groepen zitten behalve gelegenheidsblowers ook regelmatige en dagelijkse blowers.
Het aantal joints varieert van 1 à 2 tot soms een stuk of 10 per persoon per dag. Een deel
koopt zijn cannabis in coffeeshops, op straat óf krijgt het (ook minderjarigen) van vrienden.
Wat betreft de risico’s, zien professionals problemen in de sociale omgeving (o.a. thuis, school,
werk). De risico’s kunnen ook geestelijk van aard zijn (o.a. depressie, weinig zelfvertrouwen,
paranoïde gedrag) of lichamelijk. Blowers leggen niet direct een link tussen hun cannabisgebruik en de ervaren psychische, lichamelijke of sociale problematiek en ze onderschatten de
gevolgen van cannabisgebruik nog weleens.

STIMULANTIA IN DORPEN EN STEDEN
Ecstasy is het populairste middel, gevolgd door cocaïne en daarna amfetamine.
ECSTASY: PARTY - MAAR OOK WELEENS STRAATMIDDEL
In een ruime meerderheid van de netwerken wordt ecstasy gebruikt (n=23). In de helft daarvan
(n=12) gebruikt minimaal de helft van de groep ecstasy. In ruim een derde van de netwerken
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(n=9) zijn (meer) jongeren in het afgelopen jaar (meer) ecstasy gaan gebruiken. In een paar
netwerken is het gebruik gedaald en in de helft van de netwerken is het gebruik stabiel.
Ecstasy is makkelijk verkrijgbaar en de prijs van 3-5 euro per pil is betaalbaar. In geen enkel
netwerk wordt ecstasy (of andere drugs) getest. Lang niet iedereen is bekend met de testservice of vindt het niet nodig. Sommige professionals zien een toenemende acceptatie, normalisering van gebruik en/of een verjonging van de groep c.q. het dalen van de startleeftijd (1416 jaar). Het gebruik van ecstasy wordt laagdrempeliger.
Ecstasy is bekend als partymiddel en populair bij jongeren die van elektronische muziek houden. In sommige groepen wordt ecstasy ook (soms overdag) door de week gebruikt (straat,
park, parkeerplaats, thuisfeest). De dosering varieert van een kwart/halve pil tot 3 pillen per
keer. Jongeren en beginners nemen doorgaans hogere doseringen dan jongvolwassenen of
gebruikers met meer ervaring. Ecstasy wordt met alcohol en cannabis gecombineerd, maar
ook met speed, ketamine, 2C-B en GHB. Het gebruik van ecstasy tempert bij sommigen het
alcoholgebruik. Jongeren schatten de risico’s van ecstasy laag in. De professionals zien vooral
acute risico’s (misselijkheid, overgeven, out gaan, ‘van het padje’) als gevolg van hoge doseringen.
COCAÏNE: STATUS EN SUCCES
In de meerderheid van de netwerken wordt cocaïne gebruikt (n=20). In een vijfde daarvan
(n=4) gebruikt minimaal de helft cocaïne. Cocaïne is minder breed verspreid over de netwerken dan ecstasy; de subgroepen van snuivers binnen deze netwerken zijn ook kleiner. In bijna
de helft van deze netwerken (n=8) zijn (meer) jongeren in het afgelopen jaar (meer) cocaïne
gaan gebruiken.
De diversiteit aan groepen en leefstijlen is bij cocaïne groter dan bij ecstasy. Vergeleken met
ecstasy, zien jongeren cocaïne veel meer als een elitedrug met een statusverhogende uitstraling naar hun omgeving. Vooral de staatgroepen met statusdrang zijn gevoelig voor het ‘criminele imago’ van cocaïne.
Een gram cocaïne kost 45-70 euro. De meesten betalen ca. 50 euro (niemand laat zijn cocaïne
testen). In elk netwerk zijn er contacten met bezorgers of dealers uit eigen kring. De professionals in de grote steden zien hoe een groeiende groep betrokken raakt bij de cocaïnehandel.
Het gebruik van cocaïne is minder setting-specifiek dan bij ecstasy. Cocaïne wordt in de (natte)
horeca gebruikt, soms op festivals, maar net zo goed in de auto, op straat en thuis met een
groepje vrienden. De dosering verschilt van een paar lijntjes (samen ca. 0,25 gram) tot soms
wel één of twee pakjes (ca. 1 gram per pakje) per persoon.
Cocaïne komt vaak tevoorschijn als er ook (veel) drank in het spel is en de promillages oplopen. Wie dronken is krijgt weleens cocaïne van vrienden om ‘bij de les’ te blijven. Cocaïne
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geeft een opwekkend effect en een gevoel van (meer) zelfvertrouwen, maar wordt ook gebruikt als demper c.q. verdover bij stress en verdriet. Ook is er sprake van sociale problematiek
(uitbarstingen van geweld, agressie of ruziezoekend gedrag) als gevolg van (fors) cocaïnegebruik. Bij de lichamelijke risico’s wordt gewaarschuwd voor de wisselwerking van (fors) alcoholen cocaïnegebruik. De geestelijke risico’s zijn o.a. craving, slapeloosheid, neerslachtigheid en
sombere gedachten.
AMFETAMINE: MEER ENERGIE
In twee op de drie netwerken wordt amfetamine gebruikt (n=17). In ruim de helft hiervan
(n=10) gebruikt een kleine minderheid tot een kwart amfetamine. In bijna een derde van deze
netwerken (n=5) zijn (meer) jongeren in het afgelopen jaar (meer) amfetamine gaan gebruiken.
In een kwart (n=4) van deze netwerken is sprake van een afname van amfetamine.
Amfetamine is vergeleken met ecstasy en cocaïne minder breed verspreid over de netwerken.
Ook de subgroepen van gebruikers binnen deze netwerken zijn kleiner. Vooral Nederlandse
jongeren gebruiken amfetamine. Amfetamine is goedkoop (3 euro per gram) en makkelijk
verkrijgbaar. Het middel wordt gebruikt voor meer energie en wordt behalve tijdens het uitgaan ook door de week gebruikt. Ervaren risico’s van amfetamine zijn: uitputting, hartkloppingen, niet eten (vermagering).

NARCOSEMIDDELEN IN DORPEN EN STEDEN
Lachgas is het populairste middel, gevolgd door ketamine en GHB.
LACHGAS: VOOR IEDEREEN
In bijna elk netwerk wordt lachgas gebruikt (n=23). In ruim de helft hiervan (n=13) gebruikt
minimaal de helft lachgas. In bijna de helft van alle netwerken is het gebruik stabiel gebleven
(n=12), maar in bijna evenveel netwerken (n=10) zijn jongeren in het afgelopen jaar meer
lachgas gaan gebruiken. In 1 netwerk is een afname van lachgasgebruik.
Lachgas is zowel bij Nederlandse als bij jongeren van niet-westerse komaf populair. Het middel loopt dwars door alle jongerenculturen en leefstijlen.
Lachgas is eenvoudig te verkrijgen (klein- en groothandel, winkels en bezorgdiensten) goedkoop en legaal (Warenwet). De werking is kortdurend, euforisch en in de perceptie van veel
jongeren niet schadelijk of verslavend. Lachgas wordt nogal eens als ‘alibi’ gebruikt om het
taboe op drugs (meer bij niet-westerse jongeren) te omzeilen. De populariteit van lachgas is
verder gegroeid sinds het op straat als ‘medicinaal’ wordt aangemerkt. Ook de exposure van
lachgas via sociale media (clips, blogs, Snapchat, Instagram, etc.) heeft veel invloed gehad op
de popularisering.
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Lachgas wordt gebruikt op hangplekken en in kelders in woonwijken, maar ook thuis, in de
horeca en op (privé)feesten. Ballonnen inhaleren in auto’s (soms tijdens het rijden) wordt als
cool gezien.
De dosering varieert van een paar ballonnen tot enkele tientallen (of nog meer) per persoon
per keer. Veel gebruikers zijn overgestapt van kleine patronen naar ‘buizen’ (tanks met circa
150 ballonnen inhoud) waardoor gebruikers (in groepsverband) geneigd zijn om meer ballonnen per keer te inhaleren. Lachgas wordt minder vaak dan stimulantia gecombineerd met
andere middelen.
Gebruikers onderschatten de gezondheidsrisico’s. Dit in tegenstelling tot professionals, die
ook chronisch gebruik in verschillende groepen zien (vooral niet-westerse jongeren). In enkele
groepen zijn jongeren opgenomen met verlammingsverschijnselen als gevolg van extreem
veel lachgasgebruik.
KETAMINE: DE NIEUWSGIERIGHEID GROEIT
In vier op de tien netwerken wordt ketamine gebruikt (n=11). In driekwart (n=8) van deze
netwerken heeft een kwart of meer ervaring met ketamine. In tweederde van de netwerken
(n=7) gebruiken (meer) jongeren in het afgelopen jaar (meer) ketamine. In 3 netwerken is het
gebruik stabiel gebleven en in 1 netwerk is een afname van ketaminegebruik.
Ketamine is het meest populair bij Nederlandse jongeren. Het gebruik is verspreid over verschillende regio’s, maar meer in dorpen dan in steden. Ketamine is een (nieuw) middel waar
veel over wordt gepraat en waar jongeren (subgroepen binnen netwerken) nieuwsgierig naar
zijn. Professionals zien het gebruik snel toenemen.
Ketamine triggert de nieuwsgierigheid omdat de dissociatieve werking uniek is vergeleken
met andere middelen. Ketamine wordt tijdens het uitgaan gebruikt, maar ook op thuisfeesten
en afters, waar de roes beter kan worden gestuurd dan op een feest met meer externe prikkels.
Het middel zorgt voor hilariteit (gek gedrag) maar boezemt ook angst in vanwege het psychedelische karakter (o.a. egoverlies, out of body ervaring). Ketamine kost circa 15-20 euro
per gram en wordt ook weleens gecombineerd met cocaïne of ecstasy. Een paar professionals
vinden dat er te weinig bekend is over de risico’s van frequent gebruik.
GHB : W E I N I G I N T E R E S S E W E G E N S S L E C H T I M A G O
In iets minder dan de helft (n=12) van de netwerken wordt GHB gebruikt. In driekwart (n=9)
van deze netwerken waar GHB wordt gebruikt heeft een kleine subgroep ervaring (1-10%). In
bijna de helft van deze netwerken (n=5) zijn minder jongeren in het afgelopen jaar GHB gaan
gebruiken. In een derde (n=4) van de netwerken is het GHB-gebruik toegenomen.
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GHB is het meest populair bij Nederlandse jongeren, is verspreid over de verschillende regio’s,
maar vooral in dorpen. GHB is het minst populaire narcosemiddel en de subgroepen (binnen
netwerken) zijn naar verhouding kleiner dan bij lachgas en ketamine.
De negatieve eigenschappen van het middel zijn bij veel gebruikers inmiddels bekend. Professionals zien GHB vooral bij de meer heftige gebruikers, die GHB als verdover (‘van de
wereld willen zijn’) nemen tegen de stress en kampen met multipele sociale problemen. Overdoseringen komen voor, evenals verslaving.

PSYCHEDELICA EN NPS
▪

In bijna de helft (n=12) van de netwerken, in (bijna) alle regio’s én in alle typen groepen
(spontaan, subcultureel, buurt en straat) worden psychedelica gebruikt. Vergeleken met
de meeste andere middelen ligt de gebruiksfrequentie een stuk lager.

▪

Risicojongeren hebben nagenoeg geen ervaring met nieuwe psychoactieve stoffen. Slechts
in een paar groepen wordt weleens geëxperimenteerd met 2C-B en 4-FMP.

▪

In bijna een derde (n=8) van de netwerken worden medicijnen (niet op recept) gebruikt
(vooral Ritalin en benzodiazepinen).

OVERIGE MIDDELEN
Op grond van de scores kunnen de overige middelen eerder als een niche worden gezien.
▪

In 3 netwerken wordt weleens basecoke (gekookte cocaïne of crack) gebruikt.

▪

In 2 netwerken wordt weleens heroïne gebruikt.

▪

In 4 netwerken wordt weleens methamfetamine gebruikt.

Er zijn 5 verschillende groepen (verdeeld over 3 regio’s) waar één of meer van deze middelen
in subgroepen gebruikt worden: 2 subculturele groepen (voetbalsupporters, en skaters; 2

spontane groepen (dak- en thuislozen en een los/vaste groep en 1 straatgroep met veel
politie- en justitiecontacten.

PROFESSIONALS EN PREVENTIE
De geïnterviewde professionals maken soms deel uit van lokale overlegstructuren waar veel
ketenpartners bijeenkomen. De samenwerking en communicatie met o.a. preventie wordt positief beoordeeld. De lijnen zijn kort en informeel. Er kan direct geacteerd worden, indien
nodig. Er zit voldoende structuur in het overleg, een goede afstemming met partners, en er
is ruimte voor ieders expertise. Er zijn voldoende voorbeelden van een vruchtbare samenwerking tussen partners. Het contact houden met de doelgroep en weten wat er speelt op straat
is een gedeelde prioriteit.
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VERBETERPUNTEN
De verbeterpunten hebben vooral betrekking op de instituties in de sociale omgeving van de
jongeren. De professionals vinden dat de betrokkenheid van de ouders verbeterd moet worden, evenals de samenwerking met scholen. Hun betrokkenheid is mager en de samenwerking
verloopt vaak stroef. Er is te weinig openheid. De zorg is niet altijd daadkrachtig en soms
onzichtbaar bij het aanpakken van gezinsproblematiek. Er zijn wel veel hulpverleners betrokken, maar niemand heeft goed hoogte van de problematiek. Medewerkers van de moskee
zouden vaker een beroep moeten doen op hulpverlening en preventie als het over drugsissues
gaat. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De wisselende belangen van gemeente,
politie, BOA en het jongerenwerk willen nog weleens botsen (rondhangende groepen, drugsgebruik). De kruisbestuiving met de BOA’s keert zich soms tegen de werkwijze van het jongerenwerk waardoor het vertrouwen met de jongeren geschaad wordt.
AANDACHTSPUNTE N
De wereld verandert snel door nieuwe technologie, communicatievormen of een complexere
drugsmarkt. Veel nieuwe ontwikkelingen zijn regio-overstijgend.
Preventie en voorlichting

Veel aandachtspunten vallen in de sfeer van preventie en voorlichting en zijn gericht op
verschillende groepen en domeinen. De betrokkenheid en bereikbaarheid van ouders bij alcohol- en drugsissues moet beter. Ouders zijn naïef, onwetend of juist overbezorgd. Professionals zouden vaker in gesprek met ouders moeten gaan over drugsproblematiek. Scholen
moeten meer aansluiten op leefgebieden (gaming, sexting, drugs, etc.) van jongeren. Hanggroepen c.q. straat- en zwerfjongeren staan weinig open voor drugsvoorlichting. Hoe kunnen we ze beter bereiken en motiveren? De alcohol- en drugsproblematiek van (deels getraumatiseerde) jonge statushouders vergt een aparte aanpak.
Beleid en aanpak

Een ander deel van de opmerkingen hoort bij beleid en de aanpak van drugsgebruik. De
regelgeving rond middelengebruik en bezit is niet helder en verwarrend. Er wordt (o.a. op
feesten) met verschillende maten gemeten. Vooral de status van lachgas roept veel vragen
op. Er moet meer samenwerking komen tussen partijen die met dezelfde groepen werken
en beter geluisterd worden naar de straatwerkers die dicht bij de leefwereld van jongeren
staan. Er moet meer voorlichting komen over de risico’s van lachgas. Vooral bij jongeren die
nu heel intensief gebruiken.
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INLEIDING
Voor u ligt de pilot regiomonitor die in opdracht van Verslavingskunde Nederland (VKN) in
samenwerking met preventiewerkers van 7 verschillende verslavingsinstellingen is uitgevoerd.2
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van verslavingspreventie om een gezamenlijke transregionale monitor te ontwikkelen die als landelijke standaard kan dienen om meer
zicht te krijgen op ontwikkelingen in problematisch middelengebruik bij jonge risicogroepen;
een belangrijke doelgroep voor de verslavingspreventie.
Een belangrijke uitdaging was om te onderzoeken of er met behulp van een regio overstijgende monitor meer uniformiteit kan worden verkregen in de methodiek qua doelgroepen,
dataverzameling en rapportage, en toch ruimte is voor een (aanvullende) regionale toespitsing.3 Door het optuigen van een landelijke dataset kunnen regionale gegevens worden afgezet tegen en vergeleken worden met andere regio’s in het land.

1.1

DE WENS VAN EEN REGIOMONITOR

De regiomonitor is opgezet en uitgevoerd door een onderzoeker in samenwerking met een
kernteam van preventiewerkers van verschillende verslavingsinstellingen. Op initiatief van het
2

De preventiewerkers werken bij zeven verschillende zorginstellingen: Brijder, Indigo, Iriszorg, Jellinek Mondriaan,
Novadic-Kentron en VNN. Ook Tactus was van plan mee te doen, maar moest helaas wegens onderbezetting op
het laatste moment afhaken.

3

In het basisplan van deze regiomonitor gold het kwalitatieve onderdeel van het Amsterdamse Antenne model en
de landelijke NL.Trendwatch als inspiratiebron. Zie: Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2019) Antenne 2018: trends

in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Rozenberg Publishers. [▶]; Doekhie J, Nabben T & Korf DJ
(2010) NL.Trendwatch: gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland 2008-2009. Rozenberg Publishers. [▶]
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VKN vond in het voorjaar van 2019 het eerste overleg plaats met preventiewerkers die ook
contact hebben met ‘frontwerkers’ op rootsniveau. De deelnemers waren unaniem van mening
dat een kwalitatieve monitoring/onderzoek naar problematisch middelengebruik een belangrijke aanvulling zou zijn op veel kwantitatief onderzoek. De verhalen en impressies over drugsgebruik en risico’s ‘aan het front’ worden niet systematisch geboekstaafd en vroege signalen
sneeuwen onder of vinden weinig weerklank bij andere partijen in het werkveld.
Daarom is er behoefte aan een regiomonitor die snel kan inspelen op recente (problematische)
ontwikkelingen in verschillende regio’s bij (vaak) moeilijk bereikbare kwetsbare c.q. gemarginaliseerde groepen. Daarnaast is er behoefte om breder te kijken dan louter naar het drugsgebruik. In de regiomonitor moet daarom niet alleen de aard van gebruik (drug) centraal
staan, maar ook rekening worden gehouden met de kenmerken van de groep(en) gebruikers
(set) in relatie tot hun omgeving (setting). Met een transregionale monitor zou preventie
adequater kunnen anticiperen en reageren op (nieuwe) ontwikkelingen in gebruik en risicogedrag.
Het doel van de monitor is het sensibiliseren van ontwikkelingen in drugsgebruik binnen de
context en belevingswereld van (beginnend) problematisch gebruik bij kwetsbare groepen.
Deze kunnen zowel in uitgaanssettings als daarbuiten actief zijn. Door het systematisch in
kaart brengen van deze praktijken zijn verslavingsinstellingen beter in staat om meer gerichte
preventie te geven. Het overstijgende belang is dat de deelnemende partijen een rijker, breder
en betrouwbaarder beeld krijgen van (beginnend) problematisch drugsgebruik in vergelijkbare
groepen en milieus.
In de aanloopfase en ontwikkeling van de regiomonitor werd ter ondersteuning een basisdocument overhandigd aan alle deelnemers van het kernteam. Hierin komen verschillende
thema’s en denkrichtingen over jongeren (groepen), identiteit, drugs en psychosociale problematiek aan de orde. Over deze terreinen is enorm veel geschreven en getheoretiseerd. Met
het oog op de te onderzoeken doelgroep zijn een paar thema’s in het basisdocument benoemd om de preventiewerkers meer houvast en inzicht te geven bij onderwerpen die in de
vragenlijst aan de orde komen. Door het reflecteren over o.a. problematisch gebruik, identiteit
en psychosociale problematiek kunnen preventiewerkers helpen bij het stellen van de juiste
vragen aan respondenten. Het verhoogt ook de kwaliteit van de data die aan de onderzoeker
wordt geleverd.

1.2

METHODISCHE AANPAK REGIOMONITOR

Uitgangspunt was dat elke (sub) regio door één afgevaardigde wordt vertegenwoordigd in
het kernteam. De deelnemende verslavingsinstellingen zijn vervolgens verdeeld over vijf regio’s: Noord, Oost, Zuid, Midden en West. De kernteamleden onderhouden contact met de
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instelling(en) c.q. professionals binnen hun eigen regio en dragen er zorg voor dat de gemaakte afspraken (o.a. dataverzameling) en bevindingen van de regiomonitor ook weer worden teruggekoppeld naar de eigen verslavingszorg én naar de professionals die bevraagd zijn.
Op de eerste kernteambijeenkomst werd door alle deelnemers een overzicht gemaakt van de
risicogroepen in de eigen regio. Door ze te vergelijken ontstond de discussie of er nog groepen waren die we misten. Waren er lacunes in sommige regio’s of in het werkveld? Was er
landelijk sprake van voldoende geografische spreiding? Aan de hand van deze inventarisatie
werd vervolgens besproken welke groepen prioriteit zouden krijgen, naar welke middelen we
zouden gaan vragen en welke professionals (die met deze groepen contact hebben) mogelijk
in aanmerking zouden komen voor een interview.

1.3

SELECTIE VAN PROFESSIONALS

Afgesproken werd dat de kernteamleden in hun eigen regio op zoek zouden gaan naar preventiewerkers (dan wel henzelf) die professionals weten die met kwetsbare jongeren c.q. risicogroepen werken. Omdat goed monitoronderzoek gebaat is bij continuering van de dataverzameling werden een paar criteria opgesteld die meer richting konden geven bij het zoeken
en selecteren van de juiste professionals.
▪

De professional (o.a. ambulant/outreachend preventie- c.q. jongerenwerker) werkt op
rootsniveau en is als ‘frontwerker’ goed bekend met het werkveld;

▪

heeft een goede toegang tot groepen en/of scenes en de vaardigheid om (ook) contacten
te leggen met moeilijk bereikbare en/of gemarginaliseerde groepen;

▪

moet voldoende zicht hebben op het middelengebruik in een groep en een begrip hebben van de context (drug, set en setting);

▪

heeft ook zicht op risicofactoren in andere leefgebieden (o.a. milieu, gezin, straatleven) en
kan tevens iets vertellen over delicten die door de groep gepleegd worden.

1.4

REGIOINDELING

Aan de hand van een regioverdeelsleutel werd afgesproken dat elk kernteamlid (n=8) bij de
selectie van deelnemers in de eigen regio op zoek gaat naar minimaal 4 risicogroepen, in
respectievelijk 2 dorpen en 2 steden in zowel dicht- als dunbevolkte gemeenten en het liefst
zo veel mogelijk verspreid over de regio. In totaal zou het dan gaan om 32 groepen. Uiteindelijk werden er 27 interviews gerealiseerd (zie onderstaand schema).
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Regioindeling en aantal groepen in dorpen en steden
Regio

Verslavingsinstellingen

Provincies

(aantal interviews)
Noord

VNN (4)

Drenthe (DR)

Groepen
Stad

Dorp

Totaal

2

2

4

3

3

6

2

2

4

4

4

8

5

5

10

Friesland (FR)
Groningen (GR)
Oost
Midden
Zuid
West

Totaal gepland
Totaal

1.5

gerealiseerd4

Iriszorg (4)

Gelderland (GE)

Tactus (2)

Overijssel (OV)

Jellinek (2)

Utrecht (UT)

Tactus (2)

Flevoland (FL)

Mondriaan (4)

Limburg (LI)

Novadic/Kentron (4)

Noord-Brabant (NB)

Brijder (4)

Noord-Holland (NH)

Indigo (4)

Zuid-Holland (ZH)

Jellinek (2)

Noord-Holland (NH)

8 instellingen (32)

11 provincies

16

16

32

7 instellingen (27)

9 provincies

13

14

27

VERGELIJKING MIDDELENGEBRUIK TUSSEN REGIO’S

In de hoofdstukken 4-7 wordt de prevalentie van gebruik en de dynamiek (toe- of afname)
ook per regio besproken en in kaartjes met kleuren gevisualiseerd. Dat gebeurt aan de hand
van gemiddelde scores per regio. Het voordeel hiervan is dat hiermee het landelijke beeld
kan worden genuanceerd. Zo wordt in een oogopslag zichtbaar of er bij een bepaald middel
sprake is van een algemene, landelijke opwaartse, stabiele of neerwaartse trend, of dat het
gebruik in de ene regio stijgt en in een andere regio daalt. Aan deze vergelijking kleeft wel
het risico dat in elke regio twee of drie provincies over één kam worden geschoren. In elke
regio krijgen namelijk de twee of drie provincies dezelfde (gemiddelde) score, terwijl er in
werkelijkheid misschien wel duidelijke verschillen zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de ene provincie binnen een regio met twee provincies een daling in gebruik wordt gezien en in de
andere provincie een stijging, wordt voor de hele regio (en daarbinnen elke provincie) de
dynamiek in gebruik als stabiel getypeerd. Waar mogelijk en zinvol zal dat per hoofdstuk en
per provincie worden genuanceerd.

1.6

INCLUSIECRITERIA VAN DE GROEPEN

Naar welk type groepen waren we precies op zoek? In het kernteam werden een paar inclusiecriteria opgesteld om bij het zoeken van groepen en benaderen van professionals meer
focus te kunnen geven. Voor de regiomonitor was het van belang dat de groepen bij de
analyse beter vergeleken kunnen worden.

4

Tactus kon geen interviews (n=4) realiseren. Daarmee ontbreken de geplande provincies Flevoland en Overijssel.
Mondriaan realiseerde 3 in plaats van 4 interviews.
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Inclusiecriteria waren:
▪

De groep bestaat minimaal een jaar en moet uit ten minste 10 personen bestaan.

▪

Een ruime meerderheid van de groep zit in de leeftijdsrange 16-28 jaar.

▪

De groep brengt met enige regelmaat de vrije tijd door in het publieke domein (o.a. straat,
park, winkelcentrum) het institutionele domein (o.a. jongerencentra, jeugdopvang) of in
het uitgaansdomein (o.a. shishalounges, cafés, coffeeshops, en clubs of festivals).

▪

De groep is bekend met middelengebruik. Alcohol en/of cannabis zijn geaccepteerd en
er is ook (ruime) ervaring met andere middelen (o.a. ecstasy, cocaïne, GHB, ketamine of
lachgas).

▪

Er is sprake van een (drugs)problematiek op ten minste één van de volgende drie terreinen. De problematiek(en) hoeft niet voor de gehele groep te gelden, maar kan zich ook
in subgroepen voordoen:
▫

Problematisch en/of excessief/fors drugsgebruik op locatie of elders; gezondheidsincidenten; afhankelijkheid.

▫

Meervoudige problematiek in de directe (familie), institutionele (school) of sociale omgeving (vriendengroep).

▫

Overlast c.q. criminele problematiek (dealen, runnen, inbraak; High Impact
Crime).

DATUMVERZAMELING
Deze regiomonitor is een gezamenlijk project geweest waar alle leden van het kernteam een
bijdrage aan geleverd hebben. Na het definitief vaststellen van de semi-gestructureerde vragenlijst en de interviewperiode vonden de interviews plaats tussen oktober 2019 en januari
2020. De interviews werden door de preventiewerkers face-to-face of telefonisch afgenomen.
Daarna werden de interviews uitgewerkt en in een analyseformat verwerkt en geanonimiseerd
verstuurd naar de onderzoeker voor analyse en rapportage.
TRENDS, GERUCHTEN, SIGNALEN EN HYPES
De regiomonitor is bedoeld om (1) op landelijk niveau systematische informatie te geven over
ontwikkelingen in het middelengebruik bij risicojongeren en (2) daarbij dient deze informatie
bruikbaar te zijn voor preventie en beleid. Deze monitor richt zich primair op groepen waar
met de bestaande systemen geen of onvoldoende zicht op bestaat. Een centraal begrip in
deze studie is: trend. Dit moet duidelijk onderscheiden worden van drie andere begrippen:
signalen, geruchten en hypes.5

5

Definities van deze begrippen zijn ontleend aan de Antenne monitor. Zie: Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2019)

Antenne 2018: trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Rozenberg Publishers. [▶]
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▪

Trends zijn wanneer we van elkaar onafhankelijke bronnen een duidelijke, systematische
en empirisch verifieerbare toe- of afname in aard en omvang van middelengebruik waarnemen.

▪

Signalen zijn duidelijk waarneembare, maar zich (nog) niet systematisch manifesterende
ontwikkelingen in middelengebruik.

▪

Geruchten zijn berichten die niet verifieerbaar en soms empirisch pertinent onjuist zijn.

▪

Hypes zijn vluchtige fenomenen die snel wegebben. Zij kunnen wel enige empirische basis
hebben, maar het gaat doorgaans toch vooral om anekdotische verhalen die vaak in de
media worden opgeklopt.
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INLEIDING
Na een inventarisatie van groepen in het kernteam, werd het duidelijk op welke jongeren we
ons zouden gaan richten. Voor de finetuning werden enkele inclusiecriteria geformuleerd.
Kernachtig gezegd gaat het om groepen van minimaal 10 personen, in de leeftijd van 16-28
jaar en die met enige regelmaat hun tijd doorbrengen in het publieke, institutionele of het
uitgaansdomein. Behalve het gebruik van alcohol en cannabis zijn ze ook met andere middelen bekend en is er (bij een subgroep) sprake van soms fors drugsgebruik dan wel meervoudige problematiek.
Het ligt voor de hand dat deze inclusiecriteria richtinggevend zijn geweest voor het type van
groepen die in dit hoofdstuk worden beschreven. In het dagelijks taalgebruik worden ze vaak
aangeduid als ‘gemarginaliseerde’, ‘kwetsbare’, ‘criminele’, of ‘hang- en straatgroepen’. De
genoemde termen doen vermoeden dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, maar we zullen zien
dat er ook contrasten zijn tussen de groepsleden.
Enkele professionals merken terecht op dat de geselecteerde groepen vanwege hun risicogedrag een vertekend beeld kunnen geven en zeker niet representatief zijn voor andere groepen
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in de regio. Een straatwerker in Limburg (RZ07LI) merkt op dat extremere groepen door overleg en samenwerking tussen stakeholders wel eerder in beeld komen.

2.1

GROEPSKENMERKEN

In totaal zijn er 27 groepen verdeeld over steden en dorpen en in vijf verschillende regio’s in
kaart gebracht. Het aantal jongeren per groep varieert van 10 tot 50 personen met in totaal
zo’n 700 jongeren. Een gemiddelde groep telt ongeveer 25 leden.6

LEEFTIJD
De leeftijdsspreiding in alle groepen is tussen de 13 en 30 jaar, met een gemiddelde leeftijd
van 18 jaar. Bij 17 groepen is de meerderheid 18 jaar of ouder. Bij 10 groepen is de meerderheid minderjarig.
ETNICITEIT
Van alle groepen zijn 10 groepen van westerse afkomst en 7 groepen niet-westers (vooral
Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren). De overige 10 groepen zijn etnisch gemixt,
waarvan 6 groepen in meerderheid uit westerse jongeren bestaat en 4 in meerderheid van
niet-westerse komaf is.
SEKSE
Met uitzondering van één meidengroep en een skategroep met een gelijke verdeling van
mannen en vrouwen, is bij de andere groepen de meerderheid man (75-80%).

6

Er zijn twee uitzonderingen. Er is één groep met 8 personen en één scene die 125 personen telt.
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OPLEIDING EN WERK
Een groot deel van de jongeren in de minderjarige groepen gaat nog naar school. Een meerderheid in het vervolgonderwijs doet het VMBO of het Middelbaar Beroepsonderwijs (niveau
1-2). Een heel klein deel volgt VWO of HBO. Een deel (van de schoolgaanders) heeft (vaak)
tijdelijke parttime baantjes (o.a. koerier, magazijn, supermarkt, afwasser, krantenbezorging); de
niet-schoolgaanders hebben inmiddels een vaste baan (o.a. bloemenhandel, bouwvak, dienstverlening, autotechniek, montage).
De meeste groepen zijn laag en/of praktisch opgeleid. In veel groepen zitten weer subgroepen
die spijbelen, geen afgemaakte opleiding hebben, wel een baan hebben of in de criminaliteit
zitten. In de praktijk betekent dit dat in bijna elke groep een harde kern is van jongeren die
koste wat kost naar school blijft gaan, een opleiding volgt of een baan heeft (college boys);
en een harde kern zonder opleiding die vaker op straat hangt, chronisch werkloos is en/of in
het criminele circuit zit (corner boys). 7 Daartussenin zit een grote onstabiele groep die heen
en weer schiet tussen spijbelen en school, een baantje of rondhangen uit verveling. Op termijn
splitsen jongeren zich op en kiezen dan voor: opleiding en een baan, niets doen of een
criminele carrière.
De omgeving, regio of type groep straalt soms af op de eigen mores en groepswaarden.
Sommigen zijn gemotiveerd, volgen een opleiding en/of hebben een hoog arbeidsethos. Hard
werken en op jonge leeftijd voldoende geld verdienen is hier de norm. Een ander deel is
werkloos, weet niet wat zij met het leven aan moeten en gaat vooral gebukt onder verveling,
uitzichtloosheid en sociale problematiek. Tenslotte is er een deel dat (bijna) geen enkele opleiding heeft afgemaakt en de straatcultuur heeft geïnternaliseerd.

2.2

LEEFGEBIEDEN EN RISICOFACTOREN

Welke risicofactoren zijn er op de verschillende leefgebieden en hebben deze ook invloed op
de aard van het middelengebruik? Uit de literatuur blijkt dat bij verslaving ook biologische,
psychologische als sociale factoren een rol kunnen spelen. 8 De ontwikkeling van een individu
kan in de context worden gezien van een systeem van relaties die deel uitmaakt van zijn of
haar omgeving. We vroegen aan professionals of ze ook iets konden zeggen over de verschillende leefgebieden en daarmee gepaard gaande risicofactoren.
We bespreken hier twee leefgebieden: (1) directe leefomgeving en individuele (persoonlijkheids-) kenmerken (gezin en ouders, leeftijdsgenoten, culturele achtergronden en psychische-

7

Whyte WF (1993, origineel 1943) Street corner society. The social structure of an Italian slum. University of Chicago
Press.

8

Snoek A, Wits E, Van der Stel J & Van de Mheen D (2010) Kwetsbare groepen: Kwetsbare groepen jeugdigen en

(problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix. Resultaten Scoren. [▶]
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en gedragsproblemen) en (2) de bredere sociale omgeving en maatschappelijke context (o.a.
sociaaleconomische status, armoede en buurtkenmerken).
DIRECTE OMGEVING
Kinderen in kwetsbare families lopen een groter risico om psychologische en sociale problemen te ontwikkelen, waaronder middelengebruik. Hoewel niet iedereen praat over zijn benarde situatie thuis, zijn veel professionals op de hoogte van een aantal risicofactoren.
OUDERS EN FAMILIE
In ruim de helft van alle groepen (n=27) zitten jongeren (soms een meerderheid in de groep)
wier ouders gescheiden zijn, of vader of moeder vroegtijdig is overleden. Een jongerenwerker
in een vissersdorp (RM01) merkt bijvoorbeeld dat de ‘buuten nolletjes’ (buitenbeentjes) een
goede basis missen. “Ze zijn vaak verhuisd, gewisseld van school of baan en hebben gescheiden ouders. Ze vallen overal buiten de boot.”
Er zijn ook gezinnen waar veel ruzie, agressie en mishandeling voorkomt; ouders of broers
zelf excessief alcohol en drugs gebruiken, dan wel verslaafd zijn. Enkele jongeren komen uit
criminele families met vaders die in het gevang zitten.
Sommigen komen uit gezinnen met ouders met psychische problemen, waar diepe armoede
heerst (werkloos, arbeidsongeschikt, etc.) of ouders in de schuldsanering zitten. Een veldwerker
in Utrecht (RM02UT): “Het is triest als je opgroeit in een gezin met een depressieve moeder,
een gokverslaafde vader en waar schulden veel stress geven. Hulpverleners komen en gaan.
De kinderen zijn liever op straat dan thuis.”
Bij gebrek aan veiligheid, geborgenheid, een sociaal arm contact met de ouders, gaan jongeren langer buiten zwerven of al vroeg het huis uit. Sommigen zoeken contact met de hulpverlening.
“Deze jongeren kunnen doen en laten wat ze willen. Er is weinig politie op straat en ze ervaren de
consequenties van hun gedrag niet. Ze worden nergens gecorrigeerd: niet op straat en thuis ook
niet, waar ouders kampen met andere sores. Het zijn niet de slimste. Ze hebben vaak slechte schoolprestaties, gebrekkige sociale vaardigheden en weinig zelfvertrouwen. Ze krijgen vaak alleen maar
op hun kop van en raken gedemotiveerd. Ze zoeken elkaar daarom buiten op, waar velen om hen
heen roken, drinken en pas laat naar huis gaan. Middelen zijn makkelijk verkrijgbaar. Ze halen het
overal vandaan. De peergroep is hun redding: wie niet meedoet valt buiten de boot. Ze zijn stoere
jongens. Doen stoer op social media. Imiteren elkaar en rolmodellen (mensen die gebruiken en
crimineel gedrag vertonen. Ze zijn geen echte straatjongeren maar meer de wannabee.” (RW03ZH)

LEEFTIJDSGENOTEN
Ook kenmerken met betrekking tot leeftijdsgenoten zijn risicofactoren voor middelengebruik.
Juist in de adolescentie brengen jongeren meer tijd met elkaar door. Soms is er sprake van
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een hoge groepsdruk. Samen gebruiken en gekke dingen doen is spannend. Grenzen (ook
drugsgebruik) worden verkend of moedwillig overtreden. Behalve peer pressure is er ook
sprake van peer selection, waarbij jongeren gaan optrekken met vrienden die op henzelf lijken
en waar een vorm van (onbewuste) imitatie of copycat gedrag plaatsvindt.
Wie geen sturing thuis heeft, een gebruikende broer of zus of onder (criminele) vrienden
verkeert waar deviant gedrag wordt beloond, loopt een grotere kans om te ontsporen. Jongerenwerkers zien gedrag waarbij de subgroep elkaar versterkt om illegale dingen te doen en
anderen daarin mee kunnen slepen. Soms is er ook sprake van een tegenovergestelde vorm
van peerselectie, wanneer jongeren zich distantiëren en uit de groep stappen.
P S Y C H I S C H E -, G E D R A G S P R O B L E M E N E N P E R S O O N L I J K H E I D S K E N M E R K E N
Jongerenwerkers zijn geen psychologen of gedragsdeskundigen, maar zien en horen wel over
het gedrag van anderen (o.a. interdisciplinair overleg; expertmeetings) óf van de jongeren zelf,
die hinder ervaren van een psychische stoornis en/of gedragsproblematiek. ADHD, ADD, autisme, LVB, PTSS en antisociaal gedrag worden het meest genoemd en gezien. “Jongens met
ADHD bijvoorbeeld voelen zich op veel vlakken onzekerder en worden vaker gepest.” (RM01)
Een andere professional in Brabant (RZ01BR) vertelt over jonge getraumatiseerde statushouders.
Soms gebeurt het dat een professional een gedragsstoornis bij een jongere herkent terwijl
deze niet officieel is gediagnostiseerd. Jongeren met LVB-problematiek zijn kwetsbaarder en
makkelijker beïnvloedbaar (o.a. criminele hand- en spandiensten verrichten). Soms wordt daar
in groepen misbruik van gemaakt. Ook kan fors middelengebruik de verzwakte regulering van
het gedrag verergeren.
Aan de hand van verhalen van professionals weten we dat er binnen groepen individuen en
subgroepen zijn die het qua drugsgebruik veel bonter maken dan de rest. Een jongerenwerker
in Noord-Holland (RW10NH) ziet hoe jongeren die ‘niet volwaardig mee kunnen doen’ met
hun hoger opgeleide leeftijdgenoten soms worstelen met hun identiteit en daarom gaan
overcompenseren door overdreven bewijsdrang (o.a. drugsgebruik). Sommigen ervaren een
extra spanning (thrill seeking) als ze middelen gebruiken of zijn veel nieuwsgieriger (sensation

seeking) dan de anderen. Ook het ‘binge-plezier’; het doelbewust ‘naar de klote’ willen als
groep door extreem gebruik van stimulantia of lachgasballonnen komt geregeld voor. In
groepen waar hevig wordt gebruikt is de zelfcontrole zwak ontwikkeld, zo niet helemaal afwezig. Een enkele keer is er eerder sprake van een meer rebelse houding (o.a. drum-‘n-bassen hardcore-groepjes) en lijken drugs eerder de ‘tegencultuur’ te benadrukken.
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CULTURELE/RELIGIEUZE ACHTERGRONDEN GENDER

Professionals zien ook een relatie tussen etniciteit (in deze studie vooral Marokkaans Nederlandse jongeren) en middelengebruik dat soms met taboes omkleed is. In de andere hoofdstukken over middelen (o.a. taboe bij alcohol en stimulantia en minder taboe bij cannabis en
lachgas) zien we dat terug. Er kan sprake zijn van een duidelijke culturele kloof tussen Marokkaanse en Nederlandse jongeren. Een jongerencoach in een stad in Zuid-Holland
(RW04ZH) weet dat de jongensgroep in de buurtsoos zich minder senang voelt als er ook
Nederlandse meisjes komen.
Een veldwerker (RM02UT) ziet dat Marokkaanse ouders en hulpverleners weinig begrip kunnen
opbrengen voor middelengebruik, waardoor jongeren zich niet voelen begrepen en weinig
vertrouwen hebben in hulpverleners. “Deze jongens leven in een wereld waar ze nauwelijks in
contact komen met de Nederlandse cultuur. Ze hebben hun eigen wijk, vrienden en familie
die dezelfde achtergrond hebben als zij.”
Professionals zien een cultuurkloof tussen de opvoedwaarden van de ouders en het leven
daarbuiten. Een meidenwerker (RW02NH) vertelt over ‘losbandige’ Turkse en Marokkaanse
meisjes die met hun ouders conflicten hebben over hun zogenaamde vrije gedrag, dat haaks
zou staan op de moslimwaarden van ouders. En dat ze ‘s nachts ook nog optrekken met
oudere mannen (soms sugar daddy’s) maakt het er bepaald niet eenvoudiger op. Ook de
shishalounges waar de meiden komen, zijn volgens veel ouders verdoemde plekken. Ook een
Utrechtse veldwerker (RM02UT) herkent dit beeld van meisjes die drugs gebruiken. “Als Marokkaans meisje heb je een groot probleem als je betrapt wordt op blowen. Het stigma is
enorm.”

2.3

SOCIALE OMGEVING EN RISICOFACTOREN

Naast de problematiek in de directe leefomgeving benoemen de professionals ook risicofactoren in de bredere sociale omgeving. Hier wordt meer gekeken of er een verband is tussen
risicofactoren van gebruik en de sociaaleconomische status, armoede en (ongunstige) buurtkenmerken. Hoe is het om als jongere op te groeien in een arme buurt, met drugshandel op
straat of waar je gevraagd of je als runner iets wilt bijverdienen?
Een aanzienlijk deel van de groepen is opgegroeid in (kansarme) volksbuurten of probleemwijken. Veel jongeren komen uit arme gezinnen met een meervoudige problematiek (o.a.
financieel, laaggeletterd). De armoede in het gezin en het geringe toekomstperspectief straalt
deels ook af op jongeren die in een kansarme buurt opgroeien. Als het op school niet lekker
loopt, of werk vinden lastig is, dan wordt hangen op straat een alternatief voor zinvolle dagbesteding. De grenzen van drugsgebruik, -handel en andere criminaliteit beginnen te vervagen. Het zijn precies deze zorgen van een jongerencoach (RW04ZH) die laaggeschoolde
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jongeren in arme wijken snel in aanraking ziet komen met criminaliteit. De groepsdruk is soms
zo groot dat het zelfs de ‘slimmere’ jongens negatief kan beïnvloeden. “Het lijkt wel alsof ze
tegenwoordig heel erg tegen het systeem aanschoppen als bevestiging dat ze ook echt probleemjongeren zijn.”
“De groep is heel gemengd. Aan de ene kant zie je jongeren uit hele instabiele gezinnen (gescheiden
of verslaafde ouders) van de andere komt een enkeling uit een ‘modelgezin’. De grootste groep
komt heeft echter een kwetsbare achtergrond.” (RZ04BR)

Anderzijds geven professionals ook voorbeelden van groepen die niet per se een afspiegeling
van hun woonbuurt zijn en waar jongeren uit arme én rijke milieus gewoon met elkaar optrekken in hun vrije tijd. Een jongerenwerker in Noord-Holland (RW06NH) ziet dat de nieuwsgierigheid naar de ander groter is dan de vraag uit welk milieu iemand komt. “Binnen de
groep nemen ze dingen van elkaar over en leren ze van elkaar.” Een andere groep bestaat uit
een mix van jongeren uit omringende dorpen. “Daar zitten ook boefjes uit de middenklasse
tussen.” (RW07NH)
“Je hebt hier dikke en minder dikke wijken. Een paar jongeren die de kern van de groep vormen
komen uit instabiele thuissituaties. De economische status van de wijk maakt niet echt uit. Ze accepteren elkaar zoals ze zijn. Er loopt hier bijvoorbeeld een jongen rond met een internaatverleden en
een untouchable status. Een grotere afstand tot maatschappelijke ordelijkheid is haast niet denkbaar.
Maar iedereen is welkom in de hangkeet, die gedoogd wordt zolang het niet de spuigaten uitloopt.”
(RZ04BR)

Er zijn ook groepen uit modelwijken die in betrekkelijke welvaart zijn opgegroeid. Het woord
armoede en probleemwijken kennen ze niet. Net als jongeren uit arbeidersgezinnen, maar
met een stabiele thuissituatie. In Heuvelland (RZ03LI) komt het gros van de groep uit (gebroken) gezinnen met werkende ouders. Ten slotte zijn er nog enkele dorpen die bekend staan
om hun hoge arbeidsethos. In een kleine badplaats in Zuid-Holland (RW09ZH) voelt de gemeenschap hecht en is alles gericht op werk en inkomsten. “Kinderen worden van jongs af
aan al door opa’s en oma’s liefdevol ‘volgepropt’ met eten. Over problemen praat je niet.”
Men kijkt wel vaak neerbuigend op migrantengroepen. Ook in vissersdorpen gaan ze niet
dood van hard werken. Hier heerst een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. Er is veel onderlinge ‘sociale controle’. Een sociaal werker (RM01UT) heeft er een ‘dubbel’ gevoel bij. De
mensen zijn hartelijk en van oorsprong is er een sfeer van naastenliefde; een van de kernwaarden van het geloof. Maar een kleine gemeenschap kan ook benauwd voelen. “Iedereen
weet alles van elkaar en het stigma op drugs is enorm. Als je eenmaal als blower bekend staat
dan duurt het eeuwig voordat je naam ‘gezuiverd’ is.”
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“Er heerst hier een eigen cultuur. Wie daar geen deel van wilt uitmaken zoekt het zelf maar uit. In
dat opzicht denkt men best wel zwart/wit. Wie hard werkt wordt geaccepteerd. Het is soms 70-80
uur per week in de vishandel, met een marktkraam door het land trekken en de een na de andere
bouwklus doen. Aan geld is geen gebrek en je hebt status. Door de gemeenschapszin worden veel
klussen onderling verdeeld. Er zijn hier ook veel ‘sleutelkinderen’ die van hun ouders met drukke
banen geregeld geld krijgen toegestopt.” (RM01UT)

2.4

OVERLAST EN DELINQUENTIE

We vroegen aan professionals wat ze konden zeggen over overlast en delinquent groepsgedrag en over de mate waarin dit gebeurt. Hun antwoorden zijn geclassificeerd in groepen die

overlast en vandalisme plegen; (ook) bekend zijn met vermogensdelicten (o.a. fietsdiefstal,
auto- of scooterdiefstal, inbraak, plofkraak); drugsdelicten (o.a. drugshandel, smokkel, dealen
en runnen) en soms geweldsdelicten (o.a. mishandeling, bedreiging, (poging tot) beroving). 9
In slechts 3 groepen (n=27) worden voor zover bekend geen delicten gepleegd en vindt ook
geen overlast plaats. In de andere 24 groepen komen behalve overlast ook andere vormen
van delicten in meer of mindere mate en in lichtere of zwaardere vorm voor. Er zijn groepen
waar sommige jongens een waaier aan delicten plegen: van een overval tot het stelen van
scooters of het dealen van drugs. De lichte en zware delinquenten onderscheiden zich van
elkaar op basis van de ernst en de frequentie van de gepleegde delicten. In sommige groepjes
zijn jongeren veroordeeld of loopt er iemand met een elektronische enkelband rond.
We mogen niet alle groepen over één kam scheren omdat ook de aard van de groep, de
leden en de gepleegde delicten van elkaar kunnen verschillen. Een groep bestaat ook vaak
uit meerdere subgroepen met elk een andere achtergrond, gedrag en normen. Ook de risicofactoren kunnen per individu/subgroep verschillen.
VERSCHILLENDE TYPEN DELINQUENTEN
Er is een groep niet-delinquenten waarvan een deel – gezien de aard van de groep waar ze
deel van uitmaken – overigens wel kan worden gerekend tot de risicojongeren, omdat ze
omgaan met jongeren/vrienden die bijvoorbeeld veel spijbelen, drugs gebruiken, dealen, inbraak plegen, etc. Deze risicojongeren zijn nog niet in contact gekomen met politie en justitie,
maar kunnen mogelijk op termijn afglijden naar het criminele circuit. Het hangt ervan af hoe
stevig iemand in zijn schoenen blijft staan of juist gevoelig is voor de druk van de groep of
een invloedrijk persoon. Want wat doe je als je criminele oudere broer vraagt of je in zijn
lucratieve drugsbusiness wilt stappen? Anderzijds komt het ook voor dat een subgroep van
risicojongeren bewust afstand houdt van de activiteiten van de delinquente kerngroep en

9

In drie groepen zijn enkele jongeren veroordeeld wegens vuurwapenbezit/gebruik dan wel betrokken geweest
bij een gewelddadige roofoverval.
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goede scholing en werk belangrijker vinden (positieve factoren). Veel jongerenwerkers zien
dat een meerderheid uiteindelijk een baan vindt of op het rechte spoor komt, maar een kleine
subgroep blijft hangen in de criminaliteit.
“De criminaliteit in de groep varieert van kruimeldiefstal tot plofkraken en het eenmalig vervoeren
van een pakje wiet tot een professionele handel in harddrugs. Ze hebben altijd wel een verhaal. De
een heeft schulden door een boete en de ander steelt omdat moeder de boodschappen niet kan
betalen. Er is altijd een excuus om de illegale handel in te gaan. Tegelijkertijd koesteren ze de droom
dat ze eigen ondernemer willen worden. Na een tijdje wordt het lastig om uit het criminele netwerk
te stappen. Of ze raken gewend aan geld, status en het aanzien dat ze krijgen. Het materialisme
heeft de afgelopen tien jaar echt een opmars gemaakt. Jongens met schoenen van 800 euro. Dat
zag ik 10 jaar geleden niet.” (RM02UT)

De andere typen (subgroepjes) die deel uit kunnen maken van de groep zijn: first offenders
(jongeren die voor de eerste keer met justitie in aanraking komen); meelopers (jongeren die
al meer dan eens zijn opgepakt); veelplegers (jongeren die veel criminele activiteiten plegen,
maar minder ernstig dan die van de kopstukken) en ernstig delinquenten (jongeren die een
ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en al eerder met politie en justitie in aanraking kwamen).
OVERLAST EN VANDALISME
Veel groepen zijn weleens in aanraking gekomen met BOA’s, wijkagenten of jeugdpreventieteams. Ze hangen rond op plekken waar het ongewenst is, en buurtbewoners klagen over
luidruchtig gedrag, rondscheurende scooters, of waar de hangplek bezaaid ligt met lege slagroompatronen, blikjes bier en cocaïnewikkels. Een JOP (jongerenontmoetingsplek) gaat soms
in de hens. Het plegen van vandalisme en vernielingen vloeit soms voort uit baldadigheid,
verveling of frustratie. Omdat het gebruik van alcohol en drugs op straat verboden is, wordt
daar ook op gehandhaafd en worden boetes uitgeschreven voor openbare dronkenschap of
drugsgebruik. In de ene gemeente gebeurt dat fanatieker dan in de andere. Soms is er sprake
van een speciale groepsaanpak. Het streng handhaven van overlast in de wijk zorgt ervoor
dat groepen zich naar andere plekken of wijken verplaatsen en die deels buiten het schootveld
liggen van ambulante jongeren- en straathoekwerkers. Verschillende professionals vinden dat
de omgeving soms wel erg snel over overlast klaagt. Is een zonnepitten-spugend groepje op
straat overlast, vraagt een jongerenwerker (RM01UT) zich af. Anderzijds lijken sommige groepjes te wachten op het moment dat een omstander een ‘verkeerde’ opmerking maakt met
scheldpartijen en vernielingen als gevolg.
Soms is er sprake van baldadigheid zoals bij de drum-‘n-bass-groep die voor de spanning
verlaten gebouwen inklimt en over daken loopt. Groepen die alleen overlast veroorzaken zijn
over het algemeen goed aanspreekbaar op hun gedrag. Maar een enkele keer slaat de vlam
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in de pan. Bij de groep in een Gelders dorp (RO03GE) is dat vooral met Oud en Nieuw, als de
groep met het uur groeit, vernielingen gaat plegen, auto’s in brand steken, stevig vuurwerk
afsteekt en de strijd aan gaat met de politie. Een veldwerker (RM02UT) vergelijkt het gedrag
van jongeren met een vorm van self fulfilling prophecy. Meer politie in de wijk zorgt haast
automatisch voor meer problemen. Bij ramadan worden meer agenten ingezet. Geheid dat er
een auto in de fik gaat. “Ze voelen een verdenking en gaan zich daar naar gedragen.” Wie
een nacht in de cel gezeten heeft, kan daar later over opscheppen. Dat schept een band en
verhoogt je status.
VERMOGENSDELICTEN
Chronisch geldtekort kan een drijfveer zijn om te stelen, zoals een jongerenwerker (R0/04)
onlangs bemerkte toen er in zijn centrum computerspelletjes en koptelefoons waren ontvreemd en (zo bleek achteraf) aan helers werden aangeboden. Het is funest voor de sfeer en
vertrouwen. Voortaan moet alles achter slot en grendel. Geldproblemen en statusstress zorgen
ervoor dat sommigen zich laten meesleuren in klusjes die zogenaamd ‘gemakkelijk geld verdienen’. Een paar meiden uit de hoofdstad (RW02NH) werden opgepakt met een stapel nepgeld toen ze met een groep jongens in België feest wilden gaan vieren.
In sommige groepen worden ernstigere delicten gepleegd. Aanvankelijk begint een groep op
te vallen omdat de buurt melding gaat maken van rondscheurende auto’s en brommers,
waarna uit onderzoek van de politie blijkt dat deze gestolen zijn en sommige groepsleden
worden verdacht van roofovervallen en plofkraken. De groep in de Hofstad (RW04ZH) pleegt
zo nu en dan woninginbraken in een telkens wisselende samenstelling. Zodra de veldwerker
ook maar iets hoort van een plan, dan probeert hij ze op andere gedachten te brengen.
Realiseren ze zich wel voldoende dat een inbraak grote psychologische gevolgen heeft voor
de slachtoffers? Sommigen van hen zijn al eerder veroordeeld voor dit delict.
DRUGSHANDEL EN DELICTEN
In tweederde van de groepen (n=17) is een link met drugshandel en/of -verkoop. In de betreffende groepen zitten zowel kleine als grotere dealers. De kleine kopen bijvoorbeeld wiet
en verkopen dat met een paar euro winst per gram door. Een deel verkoopt drugs aan vrienden en/of aan klanten daarbuiten, of werkt bij een bezorgdienst van wiet of andere drugs. In
sommige groepen zijn loopjongens (runners) actief die als bijverdienste ‘klusjes’ (vervoer,
stash, uitkijk) moeten verrichten. Een Zuid-Hollandse jongerencoach (RW04ZH) ziet jongeren
in het weekend met hun ‘buizen’ (lachgastanks) richting Amsterdam gaan om aan toeristen
te verkopen. Het is een lucratieve handel. Een jonge bezorger van 2-kilobuizen verkoopt ca.
75 stuks in het weekend met een nettowinst van 25 euro per buis.
Er zijn ook jongeren die nog dieper in de drugscriminaliteit zitten. Een paar professionals in
Brabant en Limburg zien hoe de invloedsfeer van de drugshandel ook verweven raakt met
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sommige jongerengroepen. In grensregio Heuvelland is weinig politie-inzet en alles te krijgen,
zegt een jongerenwerker (RZ03LI). Er is veel druggerelateerde criminaliteit. Drugsrunners doen
goede zaken met wietverkoop aan buitenlandse bezoekers. Het roekeloze dealgedrag vanuit
auto’s levert soms gevaarlijke situaties op de weg en bij afritten in de buurt. “Dealen wordt
door deze generatie gezien als verdelen”, merkt een Brabantse jongerenwerker (RZ06BR) op.
“Dealers zitten vaak dicht in de lijn van kennissen en vrienden. Vaak is er sprake van een
vriendschappelijke relatie.” Hij weet dat een paar jongens in zijn groep zijn veroordeeld voor
transport van grondstoffen voor MDMA of voor het dealen van cocaïne en cannabis.
“Ik vind het opvallend dat jongeren uit mijn gemeente zijn veroordeeld voor het transporteren van
productiegrondstoffen. Ik vind het opvallend dat kinderen uit mijn omgeving zijn gestorven bij een
drugslab net over de grens in België. Ik vind het opvallend dat er in een directe kring van 30 km al
3 maal het grootste lab van Europa is opgerold. Ik vind het opvallend dat jongeren op middelbare
scholen zo gemakkelijk toegang hebben tot drugs. Ik vind het opvallend hoe naïef een heel groot
gedeelte van ouders en docenten zijn over wat daadwerkelijk gaande is buiten hun gezichtsveld. Ik
vind het opvallend hoe toegankelijk de drugsmarkt is geworden voor jongeren. Alles is bereikbaar
en beschikbaar.” (RZ06BR)

“Dealen is hard werken”, zegt veldwerker (RM02UT). “Ze draaien diensten van 4 uur ‘s middags
tot 6 uur ‘s ochtends om hun appjes af te handelen. Je moet slim zijn, niet gezien worden en
je klantenkring uit voorzorg blijven updaten met je nieuwe nummer. De concurrentie is groot.
Wie niet scherp blijft verliest klanten.” Een straathoekwerker in Noord-Holland (RW01NH)
vertelt over de verharding in de groep. De oprukkende drugshandel heeft het speelveld drastisch veranderd. Het draait net als elders vaak om status. Maar een permanente hunkering
naar status en respect geeft ook veel stress. Zijn groep is hinderlijk, overlastgevend én crimineel tegelijkertijd. Het ligt er maar net aan welk doel ze hebben en in welke formatie de groep
bijeen is. “Ze zijn allemaal bekend bij de politie wegens stelen, drugsverkoop (soms nep) of
deelname aan drugstransporten die de laatste jaren veel geld opleveren. Drugs levert meer
op dan de lotto.” De enkele ‘doorgroeier’ die rijk is en ‘binnen’ en is overgestapt in vastgoed
in Marokko, is hét droomvoorbeeld in deze groep.
Deze straathoekwerker vertelt dat drugs een grote stempel hebben gezet op de buurt. Terwijl
de topcriminelen buiten schot blijven, worden jongeren geworven om ‘klusjes’ in opdracht
van de misdaad te doen. De ‘beginners’ verkopen snuifcoke aan bemiddelde stadse snuivers
en basecoke aan junken in de buurt. Wie hoger in de pikorde komt krijgt meer macht en
status. Er moeten drugs naar Duitsland, brommers gestolen worden en pistolen geregeld.
Iemand zoekt een paar kilo cannabis voor een Franse koper. Er moet een drugspartij worden
gejat van een ander netwerk. Wie gaat een liquidatie doen? Toch is het niet allemaal goud
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dat blinkt. Vooral de minder slimme en kwetsbare jongens in de groep vallen af, worden
omgelegd of verdwijnen achter de tralies.
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INLEIDING
Alvorens we in de volgende hoofdstukken ingaan op de afzonderlijke middelen gaan we in
dit hoofdstuk eerst in op middelengebruik en risicogedrag in het algemeen. De professionals
zijn bevraagd over specifieke middelen, maar hun verhalen zeggen tegelijkertijd ook iets over
de aard van het gebruik en het risicogedrag in het algemeen. Zo krijgen we een beter beeld
van drugsculturen van jongeren.
Het drug- (middel), set- (mens) en setting- (milieu) model van Zinberg kan ons verder helpen
in het duiden van het gebruik in groepen.10 In dit model heeft de factor ‘drug’ betrekking op
de farmacologische eigenschappen van de stof (en de biologische respons); die hangen weer
samen met de dosis, gebruiksfrequentie en de wijze van toediening (bijvoorbeeld slikken,
roken, snuiven, spuiten). De factor ‘set’ verwijst naar kenmerken van de gebruikers, zoals persoonlijkheidsstructuur, verwachtingen ten aanzien van de effecten van een drug, mentale
voorbereiding en gemoedstoestand van de gebruiker. De ‘setting’ omvat fysieke, sociale en
culturele omgevingsfactoren.
De basis voor gecontroleerd drugsgebruik hangt volgens Zinberg nauw samen met waarden
en gedragsregels (‘sociale sancties’) en gedragspatronen (‘sociale rituelen’). Samen vormen ze

10

Zinberg N (1984) Drug, set, and setting: The basis for controlled intoxicant use. Yale University Press.
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de informele sociale controle binnen een groep drugsgebruikers. Sociale rituelen dragen, zeker
bij illegale drugs, een vaak sterk gestileerd karakter, dat onder meer tot uitdrukking komt in
een specifieke wijze van gebruik, de keuze van de fysieke en sociale setting, de activiteiten
die worden ondernomen en de strategieën die worden gevolgd om ongewenste effecten te
minimaliseren. De informele sociale controle, die tegelijkertijd uit rituelen en sancties bestaat,
is van toepassing op elk middel, inclusief alcohol. Het bestaan van sociale sancties en rituelen
wil overigens niet zeggen dat deze per se effectief en automatisch worden nagevolgd of altijd
controle bevorderend werken. Herhaaldelijk excessief gebruik of het bij voortduring overtreden van informele groepsnormen kunnen tot sancties leiden, inclusief uitsluiting van individuele groepsleden.

3.1

GROEPSBINDING

In hoofdstuk 2 zijn we ingegaan op de groepskenmerken aan de hand van een paar domeinen:
opleiding en werk, directe omgeving (o.a. familie en peers) en risicofactoren en delinquent
gedrag. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag welke factoren de groepen in hun vrije tijd
binden. Is het de buurt en het gezamenlijk opgroeien met elkaar? Is het muziek of rondhangen
als doel? Speelt drugsgebruik ook een rol? De professionals kunnen veel vertellen welke van
deze kwesties een rol spelen.
DE GROEPEN
We vroegen aan professionals of ze een typering van de groepen konden geven. Maar ook
hoe jongeren zichzelf zien en wat hen als groep bindt. Op sommige punten zijn er door het
hele land heen overeenkomsten tussen de groepen. Wat ze vaak gemeenschappelijk hebben
is dat groepsleden elkaar al van middelbare school en soms zelfs van de basisschool kennen.
Ze zijn vaak in dezelfde wijk opgegroeid.
De aard van de groep kan echter verschillen. Er zijn vaste en ook hechte groepen evenals
dynamische met veel wisselingen van groepsleden. Sommige groepen zijn gesloten en naar
binnen gericht, terwijl andere groepen meer open en benaderbaar zijn voor professionals. Er
zijn statische groepen die altijd op dezelfde plek zijn te vinden en mobiele waarvan je nooit
goed weet waar de groepsleden elkaar treffen. Op grond van de beschrijvingen hebben we
eerst een paar groepsprofielen gemaakt die op sommige punten kunnen overlappen. Samen
blowen wordt in veel groepen als een haast vanzelfsprekend ritueel (bindmiddel) gezien.
B U U R T G R O E P E N ( N = 9)
Deze klassieke buurtgroepen zijn het meest verknocht aan hun buurt in het dorp of stad. Zij
waarderen de gezelligheid van hun eigen wijk en zijn daar trots op. Samen hangen uit verveling schept ook een band. Sommigen kennen elkaar al van jongs af aan en er zijn veel hechte
vriendschappen. De bindende factor hier is dat ze allemaal in dezelfde buurt zijn opgegroeid
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en zich zo ook naar buitenstaanders profileren. Soms zijn er kleine subgroepjes die zich buitengesloten voelen door de rest. Een sociaal werker in een vissersdorp (RM01) heeft contact
met een groep die hier niet geboren en getogen is. “Ze voelen zich de buitenbeentjes van
het dorp en ook dat schept weer een band.” Een jongerencoach in een Zuid-Hollandse stad
(RW04ZH) typeert zijn groep als volgt. “Ze zijn met elkaar opgegroeid in dezelfde wijk. Ze
doen dezelfde dingen, zitten op dezelfde scholen en hebben dezelfde sores en shit.” Bij de
buurtgroepen is vaak een overlap met straatgroepen als het gaat om hiërarchie. Ze delen ook
hun geheimen jegens de gevestigde orde. Je praat gewoon niet over bepaalde ‘zaken’. Muziek
is belangrijk maar er is niet één duidelijke dominante stijl zoals bij de subculturele groepen.
“Ze kunnen bij wijze van spreken vrijdag naar een piratenfeest gaan, zaterdag naar een
hardstyle-feestje en zondag naar een hiphopartiest.” (RO01GE) Sommige buurtgroepen zijn
erg mobiel door de invloed van sociale media. Qua kleding vallen ze niet op, behalve dat veel
jongeren trainingsoutfits dragen, met petjes, sneakers en een tasje om het middel. Liefst met
een logo.
“Het is een hechte dorpse hanggroep. Ze kennen elkaar van school en wonen in dezelfde wijk.
Drugsgebruik bindt hun voornamelijk. Ze staan vaak te blowen, maar snuiven ook samen en slikken
pilletjes. Lachgas doen ze ook. Ze zijn erg loyaal naar elkaar en hanteren eigen normen en waarden.
Snitchen is verboden. Het is lastig om aan te sluiten, tenzij je voldoet aan de groepsnormen. Ze
luisteren naar Nederlandse en buitenlandse rap en kicken op clips waarin gefortuneerde mannen te
midden van vrouwen drugs verheerlijken. Ze treffen elkaar op verschillende plekken en hebben allemaal brommers. Snapchat, Instagram en Whatsapp zijn populaire media. Ze posten filmpjes met
waterpijpen erop en ander drugsgebruik of maken een stoere foto met een dikke jonkel (joint) in
hun mond. Iedereen heeft een rol in de groep. De een regelt drugs, de ander muntjes voor de
kermis.” (RW03ZH)

STRAATGROEPEN (N=5)
Deze groepen staan soms al met één been in de criminaliteit. Binnen de straatgroepen zitten
subgroepjes die dicht tegen de criminaliteit aanschuren, maar ook subgroepjes die serieuze
toekomstplannen hebben en naar school blijven gaan. De pleingroep (RW01NH) is net als de
andere straatgroepen fluïde en dynamisch. Ze trekken vaak korte tijd met elkaar op en koesteren hun status van outcast. Vaak is er sprake van een duidelijke hiërarchie. Criminaliteit loont
omdat ze anderen in hun omgeving flitscarrières zien maken. Doekoe (geld) en status (dragen
van dure kleding) zijn extreem belangrijk voor de eigenwaarde. Opsporing Verzocht is hét
favoriete tv-programma van de pleingroep. “Taghi is hun held omdat hij slim is en uit de
klauwen van justitie blijft.”11 Een stedelijke straatgroep (RM02UT) heeft de Franse banlieus als
inspiratiebron. “No-go area’s waar de politie alleen met militaire bescherming naar binnen
11

Taghi is inmiddels opgespoord en zit vast in afwachting van zijn berechting.
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kan en dealers op motoren rondscheuren. Escobar is een rolmodel.” Een belangrijke straatwaarde is dat je nooit met anderen praat over de groep. Ze staan niet open voor hulp. “Als
je praat tegen de politie ben je een verrader. Soms is het echt zo in deze wijk, dan weet
iedereen wie het gedaan heeft, behalve de politie.”
Straatwaarden
De beschrijving van straatgroepen komt in grote lijnen overeen met de straatwaarden van de Jong
die onderzoek deed naar Marokkaans-Amsterdamse straatgroepen.12 De Jong destilleert zeven
straatwaarden: schijt hebben (autonoom zijn, je van niemand iets aantrekken, voor jezelf opkomen),

loyaal zijn aan de groep en de buurt (voor elkaar opkomen, elkaar nooit verraden en zeker niet aan
politie), bikkelhard zijn (geen angst voor pijn en geweld), ballen tonen (risico’s durven nemen, ingaan
op uitdagingen), scherp zijn (op de hoogte zijn, op je hoede zijn en gevat zijn), draaien (geld, meisjes,
mooie kleren), chill zijn (relaxt, grappig, talent hebben), naam maken (voldoen aan verwachtingen,
reputatie, status). Deze waarden leiden tot normen die uitdagend, overlastgevend en soms crimineel
gedrag voorschrijven. De normhandhaving is streng. Wie ‘goed’ bezig is, krijgt waardering en status.
Wie niet aan de verwachtingen voldoet, wordt gepest, bedreigd, mishandeld en uiteindelijk uitgesloten.

S P O N T A N E G R O E P E N ( N = 6)
Deze groepen zijn onuitgesproken, los van structuur, en de onderlinge sociale banden zijn
vaak zwak. De deelnemers komen spontaan bij elkaar. Groepen als deze bezoeken vaak activiteiten in buurt- en jongerencentra. Daarbuiten komen ze elkaar onregelmatig tegen. Er is
geen sprake van een hechte subcultuur. De meidengroep (RW02NH) in een volkswijk bijvoorbeeld kent elkaar vooral van een huiskamerproject waar aan empowerment wordt gedaan. Ze
komen bijeen voor de gezelligheid. Daarbuiten is het weer ieder voor zich. Ook dak- en
thuisloze jongeren (RZ01BR) hebben vaak vluchtige contacten en daarnaast weinig hoop op
een florissante toekomst. Er is een groot verloop in de groep (o.a. detentie, net weggelopen,
niet meer traceerbaar). Soms komt een groep alleen maar bijeen om met elkaar te gaan roken,
blowen of drinken (RW06NH).
SUBCULTURELE GROEPEN (N=7)
Deze groepen delen een interesse die dieper gaat dan louter alleen maar hangen met elkaar.
Zo is de skategroep (RZ07LI) ontstaan uit een kernactiviteit: skaten. Pas daarna gingen ook
niet-skaters zich aansluiten bij deze groep. De groep voetbalsupporters in een Zuid-Hollands
kustdorp (RW09ZH) bestaat al ruim 10 jaar. Het logo van de club bindt hen meer dan hun

12

De Jong JD (2007) Kapot moeilijk: Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van

'Marokkaanse' jongens. Aksant. [▶]

| SAMENVATTING | 1 MONITOR DRUGS EN RISICOGROEPEN | 2 GROEPEN, MILIEU EN RISICOFACTOREN |
| 3 GROEPEN, GEBRUIK EN RISICOGEDRAG | 4 ALCOHOL | 5 CANNABIS | 6 STIMULANTIA | 7 NARCOSEMIDDELEN |
| 8 OVERIGE MIDDELEN | 9 PROFESSIONALS & PREVENTIE | 10 CONCLUSIES EN BEVINDINGEN | REFLECTIE VKN | TABELLEN |

34

muzieksmaak, die uiteenloopt van Nederlandstalig tot eurotrance. De clubliefde is groot: “Wat
er ook gebeurt; ze vallen elkaar nooit af.”
Er zijn ook groepen die zich vooral verbonden voelen met muziek; meer specifiek met het
hardcore- en hardstyle-genre. Ook het drugsgebruik speelt een rol. Ze zijn vaak nieuwsgierig
naar nieuwe middelen. Sommigen zijn al jong begonnen met drugs. Alleen de groep in een
grote nieuwbouwwijk (RW05ZH) is weinig meer op straat. Ze gaan wel vaak in het weekend
raven. De andere hardcore-groepen treffen elkaar vaker op straat, op parkeerplaatsen en bij
Jops (Jongerenontmoetingsplekken).
“De jongeren kennen elkaar van school en het dorp. Ze doen alles samen: rondhangen, naar muziekfestivals, tunen van auto’s en sleutelen aan scooters. Ze delen geheimen omdat ze een hechte
groep zijn. Een jongerenavond in een Brabants buurthuis begint met Nederlandse rap en eindigt met
hardcore.” (RZ06BR)

Het drum-‘n-bassgroepje in Brabant (RZ04BR) is in krap twee jaar tijd uitgegroeid tot een
bloeiende scene. Aanvankelijk was het jongerenwerk samen met een kerngroep de trekker.
Nu organiseren jongeren hun eigen feesten en gaan net als de hardcore-groepen ook naar
feesten buiten de regio. Er is een link met de skate- en dubstepscene. “Ze feesten samen en
hangen in groepjes bij het skateplein. Sommigen zijn fors getatoeëerd en dragen piercings.”

3.2

GROEPSDOMEINEN

Nu we de groepen hebben geïntroduceerd, zijn we benieuwd naar de domeinen van gebruik
en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt. Voor meer duiding vroegen we aan professionals of ze ook voorbeelden konden geven over de context (drug, set en setting) van het
middelengebruik. De verhalen van de professionals variëren van hele gedetailleerde beschrijvingen waar, wanneer en met wie jongeren gebruiken tot een meer algemeen verhaal. Niet
elke professional weet op welke plekken jongeren komen, naar welke feesten ze gaan en wat
ze precies uitspoken als het om drugs gaat. Toch hebben we voldoende inzicht gekregen in
het gebruik dat verder rijkt dan alleen het uitgaansleven. We onderscheiden vier domeinen:

privédomein; institutioneel domein, publieke domein en uitgaansdomein. De meeste groepen
gebruiken middelen in verschillende domeinen. De keuze van een middel hangt onder andere
af van de groepssamenstelling, het tijdstip, de verwachting en aard van de activiteiten. In een
dorp in de Achterhoek (RO02G) bijvoorbeeld hangt het gebruik in de groep af van het type
locatie en de specifieke omstandigheden. Hier is eerder sprake van een cross-over tussen de
domeinen. Bij thuisfeestjes (als de ouders weg zijn), wordt de hele drugstrommel omgekeerd:
ecstasy, cocaïne, ketamine en lachgas. Als de groep op een hardstyle-feest is gebruiken ze
dezelfde drugs, minus lachgas, dat veel te duur is als je het zelf moet kopen. En bij een
rapoptreden houdt de groep het vooral op alcohol en blowen. In de Bollenstreek (RW03ZH)
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trekt niemand uit de groep zich maar iets aan van welke locatie dan ook. “Ze gebruiken overal
drugs. Op hangplekken, thuis en zelfs op de kermis. Als ze politie zien dan verstoppen hun
snel hun cannabis, keta, coke, xtc, speed, etc. Het enige wat ik niet zie is heroïne.”
PRIVÉDOMEIN
Hieronder verstaan we plekken bij iemand thuis, een keet (vaak op eigen erf) of schuurtje
ergens in de achtertuin of op de veranda voor het huis waar de allerjongsten in een middenNederlands vissersdorp (RM01UT) nog weleens willen ‘chillen’. De verandafeesten zijn mateloos populair maar leiden ook tot de nodige commotie in het dorp. Er zijn geregeld overlastmeldingen als er te veel alcohol in het spel is. Over het algemeen wordt er in het privédomein
vooral alcohol gedronken, soms onder toeziend oog van de ouders. In een dorp in de Bollenstreek (RW03ZH) mag bij sommige ouders alles. Bij eentje zit vaderlief zelf vaak beschonken
achter de laptop. Sommige ouders doen ook niet moeilijk als een groepje thuis blowt. Ze
mogen het per slot van rekening ook in de coffeeshop kopen. Er zijn ook groepen met vrienden die zelfstandig wonen. Na een drum-‘n-bass feest (RZ04BR) ergens in Brabant gaat het
drugsgebruik op een after gewoon door. Een straatgroep (RM02UT) ziet zijn kans schoon als
ze bij iemand thuis en uit het zicht van BOA’s, politie en familie ongestraft alcohol, cannabis
en lachgas kunnen gebruiken. Voor jongeren die nog niet mogen stappen of te ver weg van
het uitgaansleven af zitten is de keet een plek om alcohol en cannabis te gebruiken.
INSTITUTIONEEL DOMEIN
Hieronder vallen scholen, buurt- en jongerencentra, opvanghuizen en begeleid wonen. De
zwerfgroep (RZ01BR) gebruikt in en rond de opvang nog weleens drugs (blowen, speed).
Gebruik binnen de opvang wordt niet toegestaan, alhoewel dit weleens stiekem gebeurt op
de wc. In sommige jongerencentra mogen 18-plussers wel drinken. Blowen en lachgas is
meestal verboden, maar de naleving daarop is soms moeilijk. Ergens in Waterland (RW10NH)
staan de blowers net voor of achter de deur van een buurthuis voordat ze een potje tafelvoetbal gaan spelen. “Het is een gewoonte geworden om je tijd door te komen met een
joint.”
PUBLIEKE DOMEIN
Hieronder vallen alle openbare locaties: parken, speeltuintjes, portieken, hangplekken en parkeerplaatsen waar groepjes in en rond de auto vertoeven. Onder afdakjes bij scholen en
gebouwen is ook handig als het regent. Niemand wil buiten drinken en blowen als het nat is.
Rondhangen en overlast is vaak een terugkerend thema. Groepen worden weggestuurd, rijden
een rondje en komen later weer terug of verkassen weer naar een andere plek. Veldwerker
(RW04ZH) kent alle hotspots, hoewel het soms een hele toer is om de groep te vinden. “Ze
mogen niet op vaste plekken zitten en worden continu weggejaagd.” Soms is de straat de
‘huiskamer’ zoals bij groep (RW07NH) het geval is. Hier vieren ze zelfs hun verjaardag. Er zijn
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groepen die elkaar praktisch elke avond treffen en groepen die onregelmatig bijeenkomen.
Op een hangplek in een Zuid-Hollands dorp (RW03ZH) wil op straat nog weleens een wietwalm hangen. De politie grijpt niet in want heeft andere prioriteiten. Samen blowen op de
hangplek is een populair tijdverdrijf bij veel groepen. Er wordt ook alcohol gedronken, maar
dit is minder geritualiseerd en vindt vaker thuis of als ze oud genoeg zijn in het uitgaansleven
plaats. In een dorp ergens in Amstelland (RW08NH) staat altijd wel iemand een jonko te
draaien.
“Op de hangplek wordt geblowd en gedronken. Zodra je daar komt draaien de jongeren een joint
en nemen er een biertje bij. Soms goedkope halve liters of pijpjes. Ze worden niet superdronken en
heel stoned, maar bij alcohol gaat de rem er wel eerder af en ontstaat er overlast. Soms wordt er
iets gemold.” (RO02GE)

Er zijn ook groepen die behalve alcohol en cannabis ook andere middelen (o.a. ecstasy, speed,
ketamine, 2C-B en/of cocaïne) gebruiken. Deze partymiddelen worden ook weleens door de
week en overdag gebruikt. In het bollendorp (RW03ZH) waar iedereen in de groep een brommer heeft, kennen ze hun geheime plekken tot in de verre omtrek. Hier kun je onbekommerd
lachgas en cocaïne gebruiken. Voor meer groepen geldt dat ze op plekjes komen die niet al
te veel opvallen. De skategroep (RZ07LI) trekt het liefst naar een stiltegebied als ze willen
blowen. In een Betuws dorp (RO03GE) doet de groep soms aan urban exploring, waarbij lege
gebouwen in het holst van de nacht en onder invloed van cannabis en ecstasy worden bezocht.
Bij verschillende niet-westerse groepen (voornamelijk moslimjongeren) is het gebruik in het
openbaar taboe omdat ze de toorn van de imam of familieleden vrezen. Wie toch drugs wil
gebruiken, wijkt daarom vaak uit naar plekken die meer buiten het zicht liggen. Ook de auto
of shishalounge is anoniemer. Een veldwerker (RM02UT) maakt zich wel zorgen over het gebruik van lachgas en deelname aan het verkeer. Toen de politie streng controleerde op blowen
achter het stuur schakelde de groep over op lachgas. Sindsdien is het aantal verkeersongelukken toegenomen.
UITGAANSDOMEIN
In dit domein behoren locaties die jongeren voor hun ontspanning bezoeken: coffeeshops,
shishalounges, cafés, clubs, festivals en concerten. Juridisch gezien is er een overlap tussen
het uitgaansdomein (semi-publiek) en het publieke domein. Het uitgaansleven ligt qua afstand
doorgaans verder weg dan de plekken die de groepen door de week in de eigen buurt of
regio bezoeken. Een festival of concertbezoek betekent voor jongeren uit dorpen sowieso dat
ze moeten reizen met de scooter, auto of het openbaar vervoer. Sommige groepen (hardcore,
drum-‘n-bass, hiphop en rap) reizen relatief grote afstanden door Nederland. Groepen in
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Amsterdam en Utrecht gaan naar urbanfeesten of shishalounges elders in de Randstad. Andere groepen bezoeken liever coffeeshops. De groep in Heuvelland (RZ03LI) gaat in het weekend naar kleine cafés en soms naar dancings in België of Duitsland.
Vooral de subculturele groepen (primair muziekgerelateerd) zijn bekend met een scala aan
middelen die ze op festivals gebruiken. Daarbinnen zitten weer subgroepen die ook door de
week gebruiken (vooral privé- en publieke domein). Er zijn ook groepen die door de week
en/of in het weekend naar het café gaan en behalve alcohol drinken ook cocaïne snuiven, in
een shishalounge aan de ballonnen gaan of ecstasy gebruiken tijdens een potje poolen. Het
drugsgebruik bij niet-westerse jongeren is minder op dance georiënteerd. Hun palet aan middelen is smaller. Voor cannabis en lachgas ligt dat anders. De jongerencoach (RW04ZH) die
een keer met zijn groep meeging naar een shishaclub, keek vol verbazing toe hoe drie grote
‘buizen’ (tanks) in één nacht leeg gingen. Het gebeurt ook dat een groep flink uit wil pakken
en een VIP-room afhuurt met flessen whisky en cocaïne op tafel.

3.3

MIDDELENGEBRUIK

Lang leve de lol, yolo (you only live once) of simpelweg de kick van drugs, zijn belangrijke
drijfveren om te gebruiken. Ook verveling, vluchtgedrag, stoerdoenerij of zingeving worden
genoemd. Er is vaak een grote hang naar (nieuwe) ervaringen: lachgas? Heb je ketamine al
geprobeerd! Jongerenwerkers met etnisch gemixte groepen zien duidelijke verschillen in gedrag en voorkeuren tussen Nederlandse en niet-westerse jongeren (vooral Marokkaans), die
veel meer restricties vanuit hun geloof kennen. Een Haagse jongerencoach (RW04ZH) weet
dat drugs bij Nederlanders thuis een bespreekbaar onderwerp is en ouders soms zelf al ervaring hebben met bijvoorbeeld ecstasy. Jongeren experimenteren met middelen juist omdat ze
zich jong voelen en het leven nog niet als knellend wordt ervaren. De mogelijkheid om te
gebruiken, zolang het (nog) kan, wordt vaak met vrijheid geassocieerd. In veel groepen loopt
het middelengebruik als een rode draad door het leven. Het is een vertrouwd en normaal
onderdeel geworden van de groepscultuur. In menige groep worden door de week alcohol
en cannabis gebruikt. Elkaar zien betekent ook vaak samen gebruiken. In andere groepen is
vooral het weekend heilig. “Zo normaal als het is dat vader een biertje drinkt in het weekend,
zo normaal is het voor hun om drugs te gebruiken”, zegt een buurtwerker. Voor de hardcoregroep (RW05ZH) en de groep in badplaats (RW09ZH) is het door de week aanpoten, maar
volgt er in het weekend de catharsis: iedereen loos. Met een kater op maandag beginnen is
geen uitzondering. In de Brabantse drum-‘n-bass groep (RZ04BR) zijn drugs een geliefd gespreksonderwerp en proeft de veldwerker een rebels tintje dat deze subcultuur eigen is. Voor,
tijdens en na een feest wordt een scala aan middelen gebruikt: van trippers tot cocaïne. Hij
heeft gezien hoe het gebruik in twee jaar tijd een onervaren groep heeft gerijpt. De
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jongerenwerker in een Zuid-Hollands dorp (RW09ZH) probeert het drugsgebruik in tijdsperspectief te zien.
“Jongeren blowen net als 20 jaar geleden nog steeds, terwijl andere middelen vaak komen en gaan.
Vroeger had je een paar aan de heroïne. Vijf jaar geleden was GHB in trek. De markt verschuift, maar
de uitspattingen blijven. Ze werken de hele week en moeten in het weekend los. Op een party een
pilletje en bij het voetbal alcohol en coke. Wat wel anders is dat er nu veel meer over drugs wordt
gesproken dan vroeger.”

3.4

RISICO’S EN GEDRAG

Met het soms excessieve gebruik en gedrag, zien professionals ook de schaduwzijde van
middelengebruik. Want niet in alle groepen houden ze rekening met elkaar. In geen enkele
groep gaan jongeren naar de testservice. Soms tekent het rauwe en roekeloze drugsgebruik
een groep. Alsof ze er (met trots) een patent op lijken te hebben. Een jongerenwerker
(RW03ZH) ziet dat jongeren voor van alles en nog wat in het ziekenhuis terechtgekomen. Ze
vertellen hem de gekste verhalen als ze onder invloed zijn. Van stoeptegels knuffelen tot
brandstichting, botbreuken en outgaan. Ze praten er openlijk en zonder schaamte over. Een
Brabantse straatwerker (RZ01BR) maakt zich zorgen over het multigebruik (alcohol, drugs en
medicijnen) bij zwerfjongeren die van alles door elkaar slikken en snuiven. Hun gedrag wordt
onvoorspelbaar en ze zijn slechter aanspreekbaar. Er zijn veel jongeren met gedragsproblemen. In de gemeente Haarlemmermeer (RW07NH) wil het nog weleens gebeuren dat jongeren
op een normale dinsdagavond ecstasy slikken en op woensdag pipjes naar school gaan. En
een veldwerker in Haaglanden (RW04ZH) voelt op zijn klompen aan als ze iets aan het bekokstoven zijn. “Hoe meer ze blowen hoe gekker hun plannen worden.”
De zorg voor elkaar is in sommige groepen zwak ontwikkeld. Er zijn weliswaar groepen die
zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, zoals in hardcore-groep (RW05ZH) toen iemand de
autosleutels afpakte van een vriend die fors gedronken had en toch wilde rijden. Maar professionals hebben vaker een vermoeden dat veel incidenten (ook in de thuissituatie) in groepen verborgen blijven voor de buitenwacht. Men gebruikt wel samen, maar niemand voelt
zich verantwoordelijk als iemand in de problemen komt. In een bollendorp (RW03ZH) kijkt de
groep liever de andere kant op als de maag van een meisje (uit de groep) door combigebruik
met spoed moet worden leeggepompt. Ze kreeg van iedereen drugs maar niemand voelde
zich schuldig voor haar overdosering. Iets dergelijks speelt ook in de streek Kempen (RZ06BR)
waar de groep incidenten liever geheim houdt wanneer iemand over de schreef gaat. Toen
er eentje na een cocktail van middelen out ging en een hoofdwond opliep, durfde niemand
de ambulance te bellen.
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Professionals zien dat drugsgebruik uit verveling soms kan ontaarden in verslaving. “Ze ervaren nu dat die leefstijl van wekelijks gebruik niet vol te houden is”, zegt een jongerencoach
(RW06NH) over een groep waarvan er inmiddels vier hebben gezegd dat ze hulp gaan zoeken
bij het afkicken.
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ALCOHOLGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN
In elk netwerk (n=27) wordt alcohol gedronken. In 18 daarvan (75-100%) een overgrote meerderheid tot iedereen; in 4 netwerken (50-75%), in 3 netwerken (25-50%); in 1 netwerk (1025%) en 1 netwerk (1-10%) een kleine minderheid tot bijna niemand.

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

De meeste groepen in dorpen (10 van de 12) bestaan uit Nederlandse jongeren waar (bijna)
iedereen alcohol drinkt. In één netwerk van niet-westerse jongeren drinkt een minderheid
alcohol. Sommige professionals noemen specifieke kenmerken van een streek in de regio die
verband houdt met de (historische) drinkcultuur. Een Drentse jongerenwerker (RN04DR) zegt
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dat in sommige volkswijken 13- en 14-jarigen thuis met toestemming van de ouders al mogen
drinken. Hij ziet het als een overerving van de vroege veenkolonie. Westerse jongeren beginnen eerder te drinken dan niet-westerse. Ook het jongerenwerk in de Betuwe (RO03GE) merkt
op dat alcohol diep is ingebed in de plattelandscultuur. “Ze zien het bij ouders en die doen
niet moeilijk. Vanaf de zomer drinken ze nu ook door de week op hun hangplek.”
De helft van de groepen woonachtig in steden (7 van de 15) bestaat voornamelijk uit nietwesterse jongeren. In elk netwerk wordt alcohol gedronken, maar vergeleken met Nederlandse
jongeren (veel) minder vaak en minder glazen per keer. Bij de niet-westerse jongeren is het
taboe op alcohol bij o.a. Surinamers en Turken minder groot dan bij Marokkaanse jongeren
waar alcohol minder populair en een negatiever imago heeft. 13 In een Gelderse hanggroep
(RO04GE) wordt hooguit één keer per maand alcohol gedronken; een Brabantse straatgroep
(RZ01BR) drinkt af en toe alcohol tegen de stress. In de Haaglanden (RW04ZH) drinken slechts
een paar (uit een grote groep) buurtjongeren alcohol in het weekend.
POPULARITEIT EN IMAGO
Het wel of niet drinken van alcohol wordt beïnvloed door de groep waar je op dat moment
mee bent. Jongeren neigen daarnaast naar steviger drinken als anderen in de groep dat ook
doen. Degene die een nieuw rondje geeft bepaalt het tempo. De professionals noemen verschillende redenen waarom alcohol zo populair is bij vooral Nederlandse jongeren.
Alcohol is toegankelijk. Alcohol is overal (makkelijk) verkrijgbaar, legaal, betaalbaar

▪

(goedkoop) en bekend bij iedereen. Je weet de effecten als je drinkt.
Alcohol is normaal. Alcohol is een vanzelfsprekend middel dat tijdens het opgroeien op

▪

je pad komt. Het is niet zo’n bijzonder middel. Het is maatschappelijk geaccepteerd. Bij
de jeugd in een Brabants grensdorp (RZ02BR) is alcohol de norm. “Als je uitgaat ga je
drinken.” Zodra het weekend is mag de kraan open! Sommige professionals zeggen dat
de culturele inbedding van het gebruik eveneens invloed heeft op het drinkgedrag. In
vissersdorp (RM01UT) groei je op met alcohol. “Ouders werken hard en er wordt stevig
gedronken in de weinige vrije tijd die rest. Het is geen uitzondering dat kinderen in het
dorp rond hun 12e of 13e al met alcohol beginnen.” In Zuid-Limburg (RZ03LI) klinken
vergelijkbare geluiden. “Het hoort erbij. Het zit in de cultuur, net als in de rest van Heuvelland.” Ook in een Zuid-Hollandse badplaats (RW09ZH) voelen jongeren een band met
de lokale drinkmores. “Het is normaal, iedereen drinkt. Je doet het samen en er is groepsdruk; kom, neem ook wat. Als je niet drinkt val je al snel buiten de boot.”

13

Deze mechanismen vinden wij ook in netwerken van buurtjongeren maar ook van jongvolwassen stappers in
Amsterdam. Zie: Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2019) Antenne 2018: trends in alcohol, tabak en drugs bij

jonge Amsterdammers. Rozenberg Publishers. [▶]
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Alcohol is sociaal en ontremmend. Alcohol wordt vaak geassocieerd met gezelligheid.

▪

Een sociaal smeermiddel dat sfeerverhogend werkt en jongeren verbindt. Het is een ‘vriendenmomentje’ maar ook een middel om te feesten en los te gaan in het weekend. Het
drinken van alcohol wordt soms als een vorm van protest gezien. In een niet-westerse
meidengroep netwerk (RW02NH) staat het drinken van alcohol ook symbool voor het
gevoel van grenzeloosheid dat zich kan uiten in baldadig gedrag.
Alcohol geeft zelfvertrouwen. Behalve voor de ontspanning en gezelligheid, zien een

▪

paar professionals dat alcohol ook gebruikt wordt als remedie tegen de stress. Jongeren
die zich onzeker voelen of zich schamen durven meer als ze drinken. Een straathoekwerker
(RW01NH) weet dat Marokkaanse jongens zich tijdens het stappen nog weleens moed
willen indrinken als ze meisjes willen gaan versieren.
Alcohol geeft status. Koketteren met cocktails, flessen whisky of champagne geserveerd

▪

met ‘sterretjes’ doe je o.a. door snappies (korte snapchatfilmpjes) te sturen naar je vrienden. Pronken met alcohol als showing off in jongerenculturen die gevoelig zijn voor status.
Een meidenwerker (RW02NH) vertelt over haar ‘drifters’ die veel uitgaan, geen rooie rotcent hebben maar een goede neus hebben voor gefortuneerde mannen die hen op dure
drankje trakteren. In een Gelderse straatgroep (RO04GE) vinden ze alcohol bij de gangstercultuur passen. Met alcohol voelen ze zich een beetje de bad guy waar ze zich mee
vereenzelvigen. Ook het kopen van een fles sterk in de horeca voor 100 euro geeft status,
weet een jongerenwerker uit Brabant (RO02BR).
AANBOD EN VERKRIJGBAARHEID
Het zal niet verwonderlijk zijn dat de meeste professionals vertellen dat er weinig blokkades
zijn voor jeugdigen van 18 jaar en ouder. Alcohol is overal en makkelijk verkrijgbaar in jongerencentra, sportverenigingen, supermarkten, cafés, etc. Een sociaal werker (RM01UT) ziet
dat het alcoholgebruik ook door ouders wordt gefaciliteerd.14 “Anders kent altijd wel iemand
een meerderjarige die flink kan inslaan in de supermarkt. Er wordt hard gewerkt doordeweeks,
dus de meeste jongeren vinden het niet zo erg om geld aan drank uit te geven.” Het is voor
minderjarigen doorgaans een koud kunstje om (vaak) via oudere jongeren alcohol te regelen.
In Gelderlands kopen 18-plussers alcohol voor de hele groep en niet alleen bier, maar ook
sterke drank (RO01GE & RO02GE). Geld is meestal geen probleem. “Voor 46 cent heb je al
een halve liter bier”, zegt een jongerenwerker in Kennemerland (RW06NH). In een Brabants
grensdorp (RZ02BR) drinken ze nog sterker en koop je voor 1 euro een brute Goliath van
12%.

14

Ook in Gooi en Vechtstreek wijzen deskundigen vaak naar de oudercultuur waar alcohol is ingebed. Zie: Korf DJ,
Benschop A & Nabben T (2019) Antenne Gooi en Vechtstreek 2018: Zicht op middelengebruik onder jonge

mensen in de regio. Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam / Jellinek. [▶]
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SETTING VAN GEBRUIK
Er zijn verschillende groepsactiviteiten waar alcohol bij wordt gedronken. In de groepen waar
alcohol vanzelfsprekend is, wordt doorgaans ook in heel uiteenlopende settings gebruikt. Dat
kan variëren van de kroeg tot een biertje drinken tijdens het vissen of na het voetballen in de
sportkantine of bij de auto op de hangplek. Een groepje minderjarigen (RO01GE) heeft een
café ontdekt waar de shotjes 1 euro zijn en niet streng wordt gecontroleerd op de leeftijd.
Jongeren drinken alcohol als ze uitgaan naar een kroeg, concert, club of festival. Ook in
sommige shishalounges wordt alcohol geschonken. Een jongerengroep in de Haaglanden
(RW04ZH) drinkt nooit, behalve bij het uitgaan. Een hardcore-groep (RW05ZH) vindt alcohol
drinken op hardstyle-feesten te duur. Ze nemen liever andere middelen die een sneller effect
geven. Er wordt ook veel in thuissituaties gedronken als het tenminste van de ouders mag, of
anders uit het zicht in de buurt, bijvoorbeeld in de nabijgelegen keet op het erf. Er wordt ook
gedronken in jongerencentra, alhoewel daar wel vaak op leeftijd gecontroleerd wordt. Ook in
de buurt van auto’s wordt gedronken op plekjes ergens in de luwte van een park, bos, duin,
heuvel of aan de rand van een woonwijk. Er zijn ook groepjes die binnen hun etnische cultuur
taboedoorbrekend zijn en alcohol drinken op plekjes waar ze niet gezien worden door ouders
of familie. “Ze parkeren hun auto ergens, muziekje erbij, beetje chillen”, weet een veldwerker
(RM02UT). In culturen waar het meer geaccepteerd is kun je zonder op te vallen voor je deur
in een klapstoel een biertje drinken. Een Gelderse hanggroep (RO04GE) trekt vergezeld van
een fles sterke drank ook weleens de stad in om de prijs te drukken.
DOSERING EN DRINKGEDRAG
De professionals zijn er lang niet altijd bij als jongeren alcohol drinken, maar uit observaties
en vooral verhalen kunnen ze toch wel iets zeggen over de dosering. Nederlandse jongeren
drinken per gelegenheid meer eenheden alcohol dan niet-westerse jongeren. Er zijn groepen
waar elke dag (soms stevig) wordt gedronken. De eenheden kunnen per groep verschillen en
daarbinnen zelfs per individu. Er zijn ook groepen waar de helft alcohol drinkt en de andere
helft blowt. Het aantal biertjes verschilt, maar ligt bij het uitgaan in bijna alle netwerken boven
de 5 glazen per persoon (er wordt minder gedronken tijdens het rondhangen). In sommige
groepen varieert het aantal glazen tussen de 5 en 10. Maar er zijn ook groepen waar binge
drinken voorkomt en minimaal 20 glazen (bier) worden weggetikt. Soms nog aangevuld met
flinke borrels (o.a. wodka, whisky). In een bollendorp (RW03ZH) drinkt de groep gewoon door
tot ze dronken zijn en er soms letterlijk bij neervallen. In een ander Zuid-Hollands dorp
(RW09ZH) klokken jongeren bij een voetbalwedstrijd langs de lijn gemiddeld 10-15 (halve
liters) bier weg. Met cocaïne erbij loopt de teller verder op. In Kennemerland (RW06NH) moet
de jongerenwerker nog weleens minderjarigen weigeren die katje lam naar binnen willen. Het
tempo is soms moordend in deze groep, als hij denkt aan een 15-jarig meisje dat een sixpack
leegdrinkt alsof het schoolmelk is. Sommigen drinken ook alcohol vóór hun werk.
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MOTIEVEN EN EFFECTEN
De motieven en de beleefde effecten van alcohol overlappen enigszins met de eerdergenoemde redenen van gebruik. Alcohol wordt vaak geassocieerd met sociaal, gezelligheid,
ontspanning, erbij willen horen, stoer willen doen of juist om meer zelfvertrouwen te krijgen.
Alcohol wordt na een lange werkweek ook als adequaat middel gezien om stoom af te kunnen
blazen. Maar de roes nodigt ook uit tot gekke of onvoorspelbare dingen doen, die horen bij
het losgaan. De een speelt met het image van bad boy als hij dronken is, terwijl er ook
jongeren zijn die door ‘zelfmedicatie’ tot bedaren willen komen. Een hanggroep in de Bollenstreek (RW03ZH) gebruikt alcohol als vlucht, om problemen te vergeten. Soms loopt het uit
de hand als ze collectief dronken zijn. Niemand binnen de groep grijpt in als er eentje een
tuinslang door de brievenbus steekt en de kraan open draait. Maar het kan altijd erger. De
zwerfjeugd in een Brabantse stad (RZ01BR) associeert dronkenschap vooral met ‘oude zwervers’ terwijl ze zelf ook stevig kunnen zuipen. Naast ontoerekeningsvatbaarheid kan alcoholgebruik ook leiden tot agressie, zeggen verschillende professionals. In een paar netwerken
zien de professionals dat de afname van gebruik van alcohol (wegens negatieve effecten) wel
geleid heeft tot een overstap naar andere middelen (o.a. lachgas, cannabis).
COMBINATIES
Alcohol wordt met verschillende middelen gecombineerd. De een zweert bij een specifieke
combinatie, terwijl de ander alcohol combineert met middelen die op dat moment aanwezig
zijn, zoals op feestjes van een Brabantse drum-‘n-bass scene (RZ04BR) waar ketamine, cocaïne,
ecstasy en speed rondgaan. In een hardestylegroep (RW05ZH) wordt juist minder alcohol
gebruikt tijdens het uitgaan. Ecstasy kan ook de zin in alcohol verkleinen. Alcohol wordt vaak
gecombineerd in groepen waar ook andere middelen worden gebruikt.
In een derde van alle groepen wordt tussen het drinken door standaard cocaïne gebruikt.

▪

Daarbij gaat het om cliques en soms de hele groep. Ofschoon cocaïne een opwekkende
werking heeft na het alcoholgebruik, jaagt het ook de trek in meer alcohol verder op.15
Alcohol is dan de trigger om erbij te gaan snuiven.
Een tweede populaire combinatie (ruim een derde van alle netwerken) is met cannabis,

▪

dat weer een andere roes geeft en die ook onvoorspelbaarder is dan met cocaïne. Vergeleken met cocaïne wordt deze combinatie minder vanwege de gewenste effecten gebruikt, maar meer vanwege het feit dat er drinkers zijn die ook blowen en andersom.
Gebruikers zijn hier soms beducht voor omdat het roeseffect plotseling om kan slaan van
een ‘stronken’ (stoned en dronken) gevoel in een zeer onprettige roes (o.a. wegtrekkers,
misselijkheid). De ‘buitenbeentjes’ in vissersdorp (RM01UT) hebben door schade en

15

Deze mechanismen worden ook in de Antenne monitor beschreven. Zie: Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2019)
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schande geleerd dat alcohol combineren met blowen verkeerd kan vallen. Als er alcohol
in het spel is wordt er niet meer geblowd.
▪

Een derde populaire combinatie is met lachgas, dat ook bij niet-westerse jongeren populair is. Alcohol met lachgas (soms met shisha erbij) zou het hoofd ‘lichter maken’. Een
meidenwerker (RW02NH) hoort van haar groepje dat ze ‘zen’ worden van alcohol en
lachgas, alhoewel sommigen zich ook ‘dubbel verlamd’ voelen. Vooral als ze aan een tafel
in een club zitten met oudere mannen die hen blijven voeren met borrels.

▪

Andere middelen die worden genoemd in combinatie met alcohol zijn: speed, Ritalin,
ecstasy en ketamine.

GEZONDHEIDSRISICO’S
Bij dit thema onderscheiden we of, en zo ja, welke gezondheidsrisico’s professionals daadwerkelijk waarnemen en welke risico’s eerder gepercipieerd worden vanuit hun algemene
kennis. Een professional zegt bijvoorbeeld dat fors alcoholgebruik de kans op leverfalen vergroot. Niet dat een jongere daar slachtoffer van is geweest, maar het kan wel op termijn
gebeuren als ze veel blijven drinken. De vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik bij een Gelderse hanggroep (RO01GE) leidt tot enig ongemak bij de straatwerker. Hoe groot is de invloed
van forse drinkers op de groep? Is dit een voorbode dat ze ook makkelijker door de week
gaan drinken? Zitten ze op de scooter (hij vermoedt van wel) als ze gedronken hebben?
Ofschoon er professionals zijn die weinig problematiek waarnemen met alcohol in hun groep,
is er een groter deel dat zich (grote) zorgen zegt te maken over de hoeveelheid alcohol die
jongeren (soms al op vroege leeftijd) innemen. Onder stevige drinkers worden alcohol en
‘zuipen’, ‘naar de klote’ of ‘losgaan’ vaak op één hoop gegooid. Drinken hoort er nu eenmaal
bij. Er zijn drinkers die de smaak van alcohol niet eens lekker vinden, maar wel het dronken
gevoel. Een jongerenwerker In Noord-Holland (RW07NH) vindt het een wonder dat er nog
niemand in coma is geraakt. In vissersdorp (RM01UT) zijn jongeren al vanaf hun 16e ieder
weekend ‘hartstikke dronken’. Ouders hebben niet altijd goed zicht op het excessieve drinkgedrag en weten ook niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Er zijn ouders die daarom
van lieverlee een kratje bier kopen in de hoop dat zoonlief thuis blijft drinken. Het jongerenwerk in een Brabants grensdorp (RZ02BR) denkt dat veel alcohol binnen deze jonge kwetsbare
groep met een laag zelfbeeld een grotere kans geeft op depressie, het ontwikkelen van suicidale gedachten en chronische verslaving. Een jongerencoach (RW04ZH) kent een paar jongens die als gevolg van ‘comazuipen’ in het ziekenhuis zijn beland. Dit heeft een grote impact
gehad bij veel vrienden in zijn groep. “Ze zijn nu wel meer bewust van de gezondheidsrisico’s.”
Een buurtwerker (RW05ZH) vindt daarentegen dat jongeren te weinig besef hebben van de
gezondheidsrisico’s.
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“Ze willen niet inzien wat de risico’s zijn. We hebben het echt wel geprobeerd om ze daar bewust
van te maken. Maar ze staan er niet voor open. Ik denk dat dit ook door de mate van acceptatie
komt. Ze krijgen van huis uit al mee dat het erbij hoort. Ongelukken door dronkenschap vinden ze
vooral grappig. Langetermijneffecten? Niet belangrijk. Ze waren wel onder de indruk toen ze van een
expert hoorden dat het dodelijk kan zijn als alcoholverslaafden in één keer stoppen. Bij de jongeren
die al zes jaar lang dagelijks drinken maak ik mij wel zorgen. Maar ook dat zien ze zelf niet zo.”
(RW05ZH)

De gezondheidsrisico’s hebben vooral betrekking op het lichamelijke en sociale vlak. Sociale
klachten worden het meest genoemd. Een jongerenwerker uit de streek Hoogeland (RN03GR)
vindt alcohol funest. “Agressie op alle vlakken, slechte cijfers en ze komen hun bed niet uit.”
Hij ziet dat fors alcoholgebruik de kans op schooluitval vergroot. Er zijn meer professionals
die wijzen op agressief, ruzieachtig en grenzeloos gedrag (tegenover andere stappers, politie)
als gevolg van alcoholgebruik. In Kennemerland (RW06NH) halen jongeren de schouders op
als de jongerenwerker zich zorgen zegt te maken over drinken vóór het werk. Rijden onder
invloed is ook een pijnpunt bij groepen in de Betuwe (RO02GE) en in Kempen (RZ06BR). De
groepen veroordelen dit risicogedrag niet. In plaats daarvan beschermen ze elkaar uit loyaliteit
omdat iedereen in de groep drinkt. “Wat niet weet wat niet deert als het gaat om overtreding
van de wet. Vechtpartijen onder invloed van alcohol komen voor.” Maar andersom gebeurt
ook doordat de groep (RW09ZH) zelf actie onderneemt door een paar raddraaiers, die de
eigen groepswaarden bij herhaling bleven schenden, eruit te zetten.
Bij de gerapporteerde lichamelijke klachten is er vooral sprake van hoofdpijn, katers en valpartijen, en een slechte conditie als gevolg van langdurig alcoholgebruik.
SIGNALEN
Het alcoholgebruik is in de meeste netwerken (n=22) stabiel gebleven. In een paar netwerken
(n=4) zijn jongeren in het afgelopen jaar meer gaan drinken. In één netwerk (RZ07LI) is een
afname van alcoholgebruik, maar een toename van andere middelen.
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* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

▪

De startleeftijd is omhooggegaan. Ouders letten meer op. Niet meer als je 13/14 bent,
maar vanaf 15/16 mag je drinken (RO03GE; RW04ZH).

▪

Onder jonge pubers is een afname van alcoholgebruik te zien. Je ziet echt een tegenbeweging ontstaan. De gemeente en kerken laten een duidelijker tegengeluid horen. “Het
slaat nergens op dat er overal alcohol is. Ouders zien dat ook en willen dat veranderen,
maar weten niet altijd hoe.” (RM01UT)

▪

Alcoholvoorlichting is een kwestie van lange adem. Goed dat er campagnes zijn die aandacht vragen voor de schadelijke effecten van alcohol (RN04DR).

▪

Er zijn legio campagnes geweest. Jongeren weten nu precies hoe en wat met alcohol.
“Nog niet zo lang geleden hoorde je veel over comazuipen. Mijn gevoel zegt dat dit bij
mijn groep jongeren (nu ze ouder worden) nauwelijks meer voorkomt. Ze waarschuwen
nu wel de jongere groep.” (RW04ZH)

▪

De gezondheidsrisico’s gaan niet pers se omlaag als 16-jarigen zich makkelijk kunnen
aansluiten bij drinkende 18-plus groepen (RW05ZH).

▪

Het grenzeloos zijn met alcohol verlaagt ook de grens om te gaan experimenteren met
andere middelen (RN01FR).

▪

Sommige jongeren zijn van alcohol op wiet op hasj overgestapt om scherper te blijven
(RZ02BR).

▪

De remmingen vallen weg zodra jongeren dronken worden. Als dit collectief gebeurt dan
grijpt niemand in de groep meer in (RW03ZH).

▪

Veel alcohol triggert sneller crimineel gedrag bij sommigen (RZ02BR).
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CANNABISGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN
In elk netwerk (n=27) wordt cannabis gebruikt. In 16 daarvan een overgrote meerderheid tot
iedereen (75-100%); in 7 netwerken de helft of meer (50-75%); in 3 netwerken een kwart tot
de helft (25-50%) en in 1 netwerk minder dan een kwart (10-25%).

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)
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De professionals zien dat jonge subgroepen vaak eerder beginnen met cannabis dan met
alcohol.16 Maar het gebruik gaat in fases. Een deel van de ouderen (20-plussers) stopt of
mindert na een poos met blowen, terwijl ze wel alcohol blijven drinken. Daarnaast zijn er ook
gebruikers die niet stoppen met blowen, maar wel met drinken of (bijna) nooit hebben gedronken.
Jongeren van nu praten niet meer over joints, stickies en stufjes, maar over jonko(e)’s en
skaffa’s, die ze smoken, klappen of piefen met wierie, saffie (wiet) of met assie (hasj). Marokkaanse jongeren noemen jonko ook wel ‘zuen’. In Limburg kennen ze het ook als ‘tuut’ (model
frietzak). En sommigen noemen alleen de soort wiet die ze roken: kush, amnesia of haze.
De blowcultuur is anders geritualiseerd dan de drinkcultuur, mede omdat het middel een
ander effect heeft maar ook anders geconsumeerd en gepercipieerd wordt. Ondanks de ‘normalisering’ vertoont cannabisgebruik nog steeds subculturele trekken, die tot uiting komen in
o.a. muziekvoorkeur, het verwijzen naar kledingattributen (petjes, shirtjes) en zelfs hoe je een
perfecte jonko kunt draaien. Qua techniek vergt dat beduidend meer oefening dan het tappen
of tillen van een glas bier.
POPULARITEIT EN IMAGO
Waarom is cannabis zo populair? De professionals hebben daar wel ideeën over. Een buurtcoach in een grote stad (RW04ZH) vertelt over de blowcultuur van zijn groep, waar een jonko
de norm is. Marokkaanse jongeren (uit het Rifgebied) zouden het van huis mee hebben gekregen en zijn trots op dit ‘culturele erfgoed’. Maar ouders denken daar toch vaak anders
over en staan behalve alcohol ook het roken van hasj niet toe.
Over de hele linie heeft het gebruik van cannabis in de perceptie van veel professionals een
negatievere connotatie dan bij alcohol. Jongeren zouden eerder drinken voor de gezelligheid
en ontspanning, terwijl blowers juist meer op zoek zijn naar vergetelheid of een droomachtige
roes waarbij de gedachten (voor even) wegdrijven na de spanning en stress van alledag.
Professionals geven verschillende redenen waarom jongeren blowen.
Cannabis is toegankelijk. Het is goedkoop, normaal, makkelijk verkrijgbaar en heeft een

▪

positief imago. In de islamitische gemeenschap (vooral op straatniveau) wordt minder
bezwaar gemaakt tegen blowen dan tegen drinken. Meer algemeen hoort blowen er volgens jongeren gewoon bij, juist omdat het geaccepteerd is en niet (meer) zo bijzonder is.
Cannabis brengt ontspanning en verlichting. Cannabis is een van de eerste middelen

▪

waar jongeren mee experimenteren. Blowen geeft ontspanning. “De effecten worden
enorm gewaardeerd: relaxed voelen en even geen gedoe aan je hoofd.” (RO01GE) Door

16

De professionals zijn bevraagd over cannabis en niet over tabak. Maar aangenomen wordt dat een meerderheid
van de jongeren ook tabak en/of shisha rookt.
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blowen vergeet je voor even de alledaagse stress. Het geeft rust bij negatieve gedachten
of persoonlijke problemen (RW08NH). “Het zorgt voor rust in de hoofden.” (RN04DR)
Maar de grens tussen verlichting en een ontsnapping aan de verveling of het tijdelijk
verdoven van de problemen is futiel. Een Brabantse jongerenwerker (RZ06BR) denkt dat
verveling en stress juist triggers zijn om te gaan blowen.
Cannabis is sociaal. Cannabis bevordert en bekrachtigt de groepsbinding. In een Brabants

▪

grensdorp (RZ02BR) vergroot het blowen in de hanggroep de sociale interactie: “Samen
dingen doen, op eenzelfde golflengte zitten en het voeren van droomachtige (associatieve) gesprekken”. In dorpen is vaak weinig te doen. Door samen te gaan blowen tijdens
het skaten ervaren jongeren in de Peel (RZ07LI) ook door de week een kick. In een grootstedelijke straatgroep (RM02UT) wordt samen blowen als een gemeenschappelijke hobby
gezien. Het is één van de belangrijkste activiteiten die de groep bindt.
AANBOD EN VERKRIJGBAARHEID
De cannabismarkt in Nederland is goed toegankelijk voor wie wil blowen. Coffeeshops mogen
hun klanten weliswaar pas vanaf 18 jaar verwelkomen, maar in de praktijk is het voor minderjarigen in deze monitor toch redelijk eenvoudig om aan cannabis te komen.
De prijzen in coffeeshops variëren, maar liggen gemiddeld op 10 euro per gram (marihuana).
Maar wie buiten de coffeeshops om inkoopt, bijvoorbeeld in Noord-Limburg, betaalt per gram
eerder 6 à 7 euro bij een ‘bult’ van 20 gram. Net als bij alcohol is er ook bij cannabis sprake
van smaakverschillen en voorkeuren. De groep uit Waterland (RW10NH) bijvoorbeeld zweert
bij Amsterdamse wiet uit een paar uitverkoren coffeeshops. “Ze ontlenen status aan het hebben van goeie shit.” En de blowers uit een buitenwijk wantrouwen de kwaliteit van hun lokale
coffeeshop en rijden liever door naar Den Haag. Veel 18-plussers gaan naar hun favoriete
coffeeshop in de nabije omgeving. In veel netwerken zitten 18-plussers (social dealers) die
zonder winstbejag voor minderjarigen iets kunnen regelen via een coffeeshop. 17 Bovendien
hebben regelmatige blowers altijd cannabis op zak en komt het vaak voor dat ze hun jonko
voor de hele groep draaien.
Maar in menig netwerk zitten ook vrienden die cannabis verkopen of als Whatsapp-dealer of
straatdealer actief zijn. In de Kempense groep (RZ06BR) komt meer cannabis uit het illegale
dan uit het gedoogde circuit. Over kwaliteit valt te twisten maar mensen zijn vol lof als iemand

17

Zie: Werse B (2008) Retail markets for cannabis – users, sharers, go-betweens and stash dealers. In: Korf DJ (Ed.)

Cannabis in Europe: Dynamics in Perception, Policy and Markets. Pabst Science Publisher, pp. 106-123. [▶]; Potter
G (2009) Exploring retail-level drug distribution: Social supply, ‘real’ dealers and the user/dealer interface. In:
Demetrovics Z, Fountain J & Kraus L (Eds.) Old and New Policies, Theories, Research Methods and Drug Users

Across Europe. Pabst Science Publishers, pp. 50-74. [▶]
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uit het illegale milieu met een speciale hasj uit een specifieke regio in de Himalaya op de
proppen komt.
In de Hofstad is het dramatisch, zegt een jongerencoach (RW04ZH). “Op iedere hoek in de
wijk is wel iets te koop. Of je nou 18 bent of jonger.” Er is altijd iemand die een dealernummertje heeft. Minderjarigen kunnen via Whatsapp in een stiefkwartiertje iets regelen. In gebieden met weinig coffeeshops is de wiettaxi actief of regelen ze het, zoals in een Limburgs
grensdorp (RZ03LI), zelf via het illegale circuit, waar de prijzen vaak lager liggen dan in de
coffeeshops in Maastricht, en die zelfs kan concurreren op de kwaliteit. Een ander fenomeen
is dat jongeren ook weleens door dealers worden ingezet voor de verkoop op scholen
(RW09ZH). In een paar netwerken zitten zelftelers (soms ouders) die hun eigen kweek verkopen.
SETTING VAN GEBRUIK
Blowen in het openbaar is controversiëler dan een biertje drinken. Op veel plekken mag je
niet blowen of nemen mensen aanstoot aan de cannabisgeur. Maar de meeste blowers hebben zo hun eigen blowplekjes op straat (o.a. speelplaats, portieken, garages, terrassen en
parken). In een hardcore-groep (RZ06BR) in de Brabantse Kempen horen jonko’s erbij tijdens
het chillen op rustige plekjes. “Dan is het autootjes naast elkaar, boomboxje erbij en de jonko’s
worden van raam tot raam door gepingeld.” In de Bollenstreek (RW09ZH) kennen de blowers
ook hun hangplekken, zoals een stukje bos op veilige afstand van het voetbalveld. Want wie
daar betrapt wordt kan het schudden. Heimelijke hangplekken hebben de voorkeur bij Marokkaanse jongeren (RM02UT) omdat ze de toorn van hun familie vrezen. Een stukje verderop
met de auto langs het Amsterdam-Rijnkanaal is daarentegen wel veilig. Slechts een klein deel
van de jongeren blowt in de coffeeshop. Thuis blowen is voor veel jongeren een heikele
onderneming. Er wordt ook op festivals en tijdens concerten geblowd.
DOSERING EN BLOWGEDRAG
In elke groep zitten gelegenheidsblowers en/of minderjarigen die soms stoer meedoen met
de groep maar zelf nooit cannabis op zak hebben. Maar in veel groepen zitten ook regelmatige en dagelijkse blowers.
De meesten jongeren roken wiet met tabak. Marokkaanse jongeren roken vaker hasj. Het eten
van spacecake gebeurt incidenteel, evenals het gebruik van een ‘bong’. In een paar netwerken
wordt de cannabis niet gerookt maar verdampt via een vaporizer of E-blower, waarbij de
wiet/hasj verhit in plaats van verbrand wordt.
Het aantal joints kan per persoon verschillen, net als de hoeveelheid geconsumeerde wiet/hasj.
Niet elke professional weet hoe vaak en hoeveel joints jongeren blowen.
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Professionals die hier wel zicht op hebben zeggen dat er 2 à 3 joints gemiddeld uit een gram
worden gehaald. Het aantal joints per dag kan variëren van 1 à 2 tot wel een stuk of 10, zoals
bij een straatgroep in de hoofdstad (RW01NH). Uit de Hofstad (RW04ZH) komen vergelijkbare
geluiden. “Ze draaien al een blow zodra ze hun ogen open hebben. De setting doet er niet
meer toe.” In een vissersdorp (RM01UT) blowen de meeste ‘buitenbeentjes’ dagelijks 2 à 3
joints. In het bollendorp (RW03ZH) verschillen de doseringen. “De een blowt de hele dag
door, terwijl een ander hooguit een halve joint rookt. Het is wat er voor handen is en wat
iemand aan kan.” De hardstyle-groep in de Haaglanden (RW05ZH) lijkt geen limiet te hebben.
“De mores hier is dat je stoneder dan stoned kan zijn. Er is geen plafond. Je kunt nóg meer
blowen, je moet hem nóg puurder draaien. Ze jassen er aardig wat door: één is altijd de
uitblinker.” Volgens professionals is het gebruik van cannabis vergeleken met alcohol eerder
leeftijdsgebonden.
“Blowen is echt een fase. Ik zie dat omdat ik door mijn werk meegroei met groepen van verschillende
leeftijden. Sommigen zwakken hun blowgedrag af bij de komst van een vriendin of kind en meer
verantwoordelijkheden in het gezin krijgen. Dan blowen ze alleen ‘s avonds nog als ze thuis komen
van het werk. Net zoals anderen hun wijntje drinken. Maar er is ook een groep blowers. Die zijn
gewoon helemaal knettergek.” (RW04ZH)

Wie stopt met blowen, laat zich ook minder zien op de chillplek. Blowen hoort er in de meeste
groepen bij, maar over de momenten kunnen de meningen verschillen. Voor een fanatieke
voetbalgroep (RW09ZH) is het not done om een wietje te roken (alcohol mag wel) langs de
zijlijn van je favoriete club. Dat hoort niet bij voetbal. “Alleen al die lucht! Het stinkt als de
kolere.” Wie toch blowen wil, moet dat maar ergens anders doen. In Amstelland (RW08NH)
zijn ze minder kritisch en is blowen tijdens een potje voetbal geen enkel probleem. De groep
in Gelderland (RO01GE) blowt dagelijks, waarvan ruim de helft ook voor school- of werktijd.
“Ze roken het liefst zo puur mogelijk. Ze rijden met een mannetje of 3, 4 een paar keer per week
naar Den Haag en slaan dan een voorraadje (5 gram) in per persoon. Een jongen laat zich door een
podiumbedrijf uitbetalen in wiet. Het zegt ook iets over het wereldje waar ze in zitten en hoe normaal
het in de werksetting gevonden wordt.” (RW05ZH)

MOTIEVEN EN EFFECTEN
De motieven en de beleefde effecten van cannabis overlappen met de eerdergenoemde redenen van gebruik. Overigens benadrukken sommige professionals dat blowen net als drinken
een gewoonte is die geïntegreerd is in het dagelijkse leven. Waarbij je niet altijd over nadenkt
waarom je het doet. De professionals noemen verschillende motieven waarom jongeren blowen. Ze zijn gewoon nieuwsgierig omdat ze anderen zien blowen en erbij willen horen, waardoor je een onderdeel bent van de groep. Ook ontspanning wordt veel genoemd door
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professionals. Je kunt beter chillen; je wordt er rustig en relaxed van. Het sociale aspect telt
ook mee. Jongeren zoeken elkaar na werk of schooltijd op en nemen met een blowtje de dag
door. Je voert goede gesprekken en het bekrachtigt de vriendschap.
Maar cannabis wordt ook gebruikt ter bezwering van de verveling of om niet na te hoeven
denken over de dag van morgen. “Ze denken dat ze niet meer zonder kunnen”, zegt een
Gelderse jongerenwerker (RO04GE). Voor sommigen werkt blowen als een onbewuste pauzeknop om niet na te denken over de toekomst. In veel netwerken gaan jongeren gebukt onder
problemen thuis of op school. Ze hebben schulden of persoonlijke problemen. Blowen doet
je problemen voor even vergeten en helpt tegen stress en de ‘chaos in je hoofd’. In meerdere
netwerken zitten jongeren met ADHD/ADD die blowen als ‘medicijn’ om de onrust te dempen
in denken en gedrag. De term ‘zelfmedicatie’ valt regelmatig als zelfverkozen panacee tegen
problemen. In een straatgroep (RM02UT) krijgen verschillende jongens met de diagnose
ADHD Ritalin voorgeschreven. Maar zodra ze een jaar of 15 zijn stoppen ze met Ritalin en
stappen over op blowen. Er zijn er een paar met ADHD die wiet gebruiken om wat rustiger
te worden en die het meestal goed weten te reguleren. “Ze zijn minder bezig met we moeten
zo stoned mogelijk worden.”
COMBINATIES
Vergeleken met alcohol wordt cannabis beduidend minder vaak met andere middelen gecombineerd. De meesten roken cannabis met tabak. De combinatie met alcohol komt voor,
maar kent ook nadelen vanwege de onvoorspelbare effecten (o.a. wegtrekkers, misselijkheid).
Verder wordt cannabis gecombineerd met cocaïne, ecstasy en lachgas. Er zijn een paar netwerken (uitgaansleven) waar cannabis vooral in het weekend met alle beschikbare middelen
gecombineerd wordt.
CANNABISPROBLEMATIEK
Bij het benoemen van een blowproblematiek is het niet altijd even helder wat precies oorzaak
en wat gevolg is. Neemt het blowen toe als gevolg van problemen op school of thuis óf is
het blowen juist de oorzaak van problemen? Het blijft voor professionals vaak gissen. Want
hoe moet je reageren als iemand zegt dat hij moet blowen om juist niet paranoïde te worden?
En wat zeg je, zoals een Zuid-Hollandse jongerenwerker (RW04ZH), als je je zorgen maakt
over wiet met een hoog THC-gehalte die je bij je klantjes tot in hun de broekzak kan ruiken.
De risico’s die professionals zien, zijn verschillend van aard. Ten eerste kunnen de problemen
zich voordoen in de sociale omgeving, zoals thuis, op school of op je werk, en leiden tot
(meer) problematisch blowgedrag. Er ontstaat een stagnatie in de ontwikkeling als gevolg van
(intensief) blowen. Ze worden passief en raken gedemotiveerd. Ze verzaken hun afspraken,
verzuimen vaker op school en op het werk. Het remt hun ondernemingsdrang. Ze isoleren
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zich sneller, doen minder vaak met clubjes mee en vertonen vaker crimineel gedrag. Ze worden drop-outs. Een jongerencoach (RW04ZH) ziet vooral lethargie bij blowers.
“Ze halen minder uit het leven. Ze hebben het niet door dat ze hartstikke passief worden. Je begint
met 3 trekjes en ongemerkt zit je dan op 3 jointjes per dag. Het passieve gedrag sluipt er geleidelijk
in. Bij sommigen gaan de ogen pas open als ze een partner krijgen. Je kunt er moeilijk afspraken
mee maken. Jij hebt de klok en wij hebben de tijd zeggen ze dan.”

“Na verloop van tijd, met het ouder worden kan dat veranderen in positiever richting, maar
niet bij iedereen”, zo constateert een jongerenwerker in zijn hardcore-groep in Noord-Limburg. (RZ07LI).
Ten tweede kunnen de problemen meer geestelijk van aard zijn. Jongeren worden depressief,
voelen zich onbegrepen en krijgen onvoldoende steun uit de eigen omgeving. Sommigen
hebben een laag zelfbeeld en weinig vertrouwen in eigen kunnen. Blowen is een ‘vlucht’ ter
vermindering van stress. Sommige jongeren vertonen paranoïde gedrag.
Ten derde zijn er lichamelijke klachten. Ze voelen zich futloos en moe, hebben een verstoord
dag-en-nacht ritme, verzorgen zich slecht en eten ongezond (vreetkicks, veel suikers en zout).
Ten slotte gaan sommigen gebukt onder financiële problemen.
De professionals maken zich het meest zorgen over de ‘zwakkere broeders’ die een onrealistisch toekomstperspectief van zichzelf hebben. Het gaat om jongeren die niet sociaal vaardig
zijn of een LVB-problematiek hebben. Een jongerenwerker in Kennemerland (RW06NH) ziet
dat blowen funest is en hun sociaal emotionele ontwikkeling verstoort. De blowproblematiek
is veelzijdig en grijpt in op verschillende gebieden, zowel persoonlijk als maatschappelijk.
ONTKENNING EN (DES)INTEGRATIE VAN CANNABISGEBRUIK
Blowers leggen niet direct een link tussen hun cannabisgebruik en de ervaren psychische,
lichamelijke of sociale problematiek. Jongeren willen de gevolgen van blowen nog weleens
onderschatten. Ze bagatelliseren de negatieve effecten en realiseren zich niet altijd dat ze er
suffer van worden of zich introverter gaan gedragen. Zelfs als ze bewust zijn van de risico’s,
leidt dit niet automatisch tot een gedragsverandering.
“Zeker bij jongens die verder niks doen en alleen met blowers omgaan. Ze zoeken het liefst een
baantje waar ze tussendoor een blowtje kunnen roken. Ze ontlenen hun identiteit aan het blowen.”
(RW10NH)

“Ze vinden zichzelf ook verslaafd”, zegt jongerenwerker (RO04GE). “Maar ze zien het nut gewoon niet om te stoppen of ze denken dat ze het niet kunnen. De meesten hebben het
weleens geprobeerd, maar nooit langer dan een dag volgehouden.” Professionals vinden dat
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jongeren de effecten van blowen vaak onderschatten en zich onvoldoende bewust zijn van
risico’s op de lange termijn.
“Ik hoor weleens in de groep dat ze het vervelend vinden dat ze moeilijk uit bed kunnen komen.
Maar verder zien ze geen nadelen. Ze vinden het wel weer knap als iemand een poosje stopt met
blowen, maar niemand houdt het vol. Ik denk dat ze veel actiever zouden zijn als ze niet meer
blowen. Nu hangen ze alleen maar. Er zijn best jongens die zouden willen sporten, maar dat gaat
niet vanzelf. Ze presteren nu allemaal onder hun niveau.” (RO01GE)

In een Zuid-Hollandse hardstyle-groep (RW05ZH) belandde iemand in een psychose. De groep
heeft zich over hem ontfermt maar wil er (vooralsnog) geen lering uit trekken vanuit de
veronderstelling dat een dergelijke situatie zeldzaam is. De buitenwacht daarentegen ziet het
tegenovergestelde bij blowers die duidelijke ‘motivatie-issues’ en/of uitstelgedrag tonen (o.a.
school, werk, baan). Door het blowen staan ze stil in hun ontwikkeling, zegt een jongerenwerker in Gelderland (RO04GE). “Hoe langer je stilstaat, hoe moeilijker het is om je leven weer op
te pakken. Zeker als je je school verknald hebt.”
De impact van cannabisgebruik blijkt ook wanneer iemand zich plotseling onthoudt van cannabis (bijvoorbeeld tijdens ramadan of vakantie), wat kan leiden tot grote onrust en agitatie.
Een Utrechtse veldwerker (RM02UT) ziet tijdens de ramadan jongeren die kampen met ontwenningsverschijnselen en een ‘kort lontje’ krijgen. Er zijn ook meer vernielingen en opstootjes
in de wijk tijdens deze periode. Sommigen blijven het liefst zo lang mogelijk slapen om geen
trek te hoeven voelen. Zodra de zon ondergaat worden de eerste jointjes opgestoken.
Hoewel professionals over gewenning, zo niet verslaving, spreken – sommige blowers zijn al
op vroege leeftijd begonnen – zien zij ook dat er vaak sprake is van een zekere integratie van
het cannabisgebruik zonder dat dit aanwijsbaar tot problemen leidt. Het leven stabiliseert zich
naarmate jongeren ouder worden en hun eigen leven meer richting gaan geven. Ze blowen
weliswaar, maar hebben ook structuur en gaan gewoon naar school en werk. In een ZuidLimburgse buurtgroep (RZ05LI) wordt elke dag geblowd, maar pas na gedane zaken. De
hangplek waar ze lief en leed met vrienden delen, biedt hen meer support dan de eigen
thuissituatie. In een Zuid-Hollandse kustplaats (RW09ZH) blijft de meerderheid sporten en
gaat iedereen naar het werk. Slechts een enkeling valt buiten de boot wegens extreem gebruik.
Vooralsnog worden er minder negatieve effecten gezien dan bij alcohol.
Ten slotte zijn er ook jongeren die wegens voortschrijdend inzicht met vallen en opstaan zijn
gestopt of van de ene op de andere dag radicaal stoppen door een belofte aan hun partner,
ouders of vanwege het geloof. Een moedig besluit want uit je vertrouwde comfortzone stappen betekent ook dat je leven verandert.
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SIGNALEN
Het cannabisgebruik is in de meeste netwerken (n=19) stabiel gebleven. In andere netwerken
zijn jongeren het afgelopen jaar meer (n=4) of juist minder (n=4) gaan blowen.

* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

Het gebruik van cannabis blijft stabiel hoog in veel netwerken (soms is een toename niet
meer mogelijk). De affiniteit met het middel blijft groot. Het gebruik is fors (RM02UT; RO01GE;
RZ01LI; RZ04BR).
▪

Nieuwe jongeren die zich aansluiten bij een blowgroep gaan op (korte) termijn meeroken/blowen. Ze kopiëren het gebruikspatroon van hun voorgangers (RZ02BR; RZ03LI;
RZ07LI; RZ05LI).

▪

Jongeren hebben niet het idee dat ze slechter rijden als ze stoned aan het verkeer deelnemen (RO01GE.).

▪

(Veel) blowen op jonge leeftijd vergroot het uitstelgedrag omdat ze erin (willen) blijven
hangen. Toekomstige studieplannen worden onvoldoende opgepakt en/of het vinden van
een baan bemoeilijkt (RO03GE).

▪

Blowen was eerst cool, maar nu normaal sinds ze ook andere middelen gebruiken. Een
fors deel van de groep gaat richting verslaving. Toch blijven ze er zelf laconiek onder. Ze
denken dat ze kunnen stoppen (RW03ZH; RW04ZH).

▪

Blowen werkt als een katalysator bij problemen. Een groepje dat minder wilde blowen
heeft zich los weten te maken van de blowgroep (RZ06BR).
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INLEIDING
In dit hoofdstuk worden drie middelen besproken die we onder de stimulantia scharen. Ecstasy
is het populairste middel, gevolgd door cocaïne en daarna amfetamine. Bij het afnemen van
de interviews met professionals (o.a. (ambulant) jeugdwerkers en -coaches, buurtwerkers en
streetcornerwerkers) mochten de interviewers naast alcohol en cannabis uit nog drie andere
middelen kiezen. De keuze ging in overleg met de professional.18 Bij de stimulantia ging het
vooral over ecstasy en cocaïne. Dat is de reden waarom de informatie over amfetamine minder
uitgebreid is. Bij de afsluiting van elk middel eindigen we met signalen (van professionals)
over het middel.

18

Alle professionals konden de vragen over alcohol en cannabis beantwoorden, maar niet iedereen kon ook over
nog drie andere middelen iets zeggen. De reden hiervoor is dat in sommige netwerken behalve alcohol, cannabis
en lachgas geen of weinig andere middelen worden gebruikt.
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6.1

ECSTASYGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN

In een meerderheid van de netwerken wordt ecstasy gebruikt (n=23). In 4 daarvan gebruikt
een overgrote meerderheid tot iedereen (75-100%); in 8 netwerken de helft of meer (50-75%);
in 3 netwerken een kwart tot de helft (25-50%); in 2 netwerk minder dan een kwart (10-25%)
en in 6 netwerken een kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). In 4 netwerken wordt
geen ecstasy gebruikt.

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT EN IMAGO
Van de 23 netwerken waar ecstasy wordt gebruikt, zijn de professionals over 9 netwerken
(verdeeld over steden en dorpen) doorgevraagd over ecstasygebruik. In bijna al deze 9 netwerken heeft een ruime meerderheid van de jongeren ervaring met ecstasy. In alle 23 netwerken zijn de Nederlands autochtone jongeren in de meerderheid en is er een sterke band
met de elektronische muziekcultuur. Vooral hardcore, hardstyle en drum-‘n-bass zijn populair.
In de volksmond wordt ecstasy ook simpelweg pillen genoemd. Maar molly (Amerikaans hiphop slang voor molecules), M of X komt ook voor. In het Surinaams worden pillen verbasterd
tot ‘perkies’. Verder krijgen pillen vaak koosnamen als: tikkeltjes, snoepjes, nootjes en klinkers
(‘klinker klappen’). Soms wordt alleen de dosering (kwartje, halfje, hele, nippie, puntje of likje)
genoemd, of het logo (philips, trumpie, domino, etc.).
Ecstasy heeft bij velen een positief imago en lijkt geknipt voor de dancecultuur, waar lichtshows, hypnotiserende ritmes, visuals en andere speciale effecten de wereld voor even in een
sprookje verandert. Een escape from reality. Het euforische liefdesgevoel is typisch voor ecstasy. Voor even in heaven zijn. Het ‘normale’ van het ecstasygebruik wordt bevestigd op
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feesten waar ‘iedereen’ gebruikt. De risico’s worden laag ingeschat. Je kunt het gebruiken
zonder consequenties en het valt niet op. Over dat laatste heeft een Noord-Hollandse jongerenwerker (RW06NH) overigens zijn twijfels gezien de ‘schoteltjes’ (grote pupillen) waar sommigen mee rondlopen. Ecstasy geldt als een ‘leuk feestmiddel’ en is soms een alternatief voor
drank, aldus een jongerenwerker in Zuid-Holland (RW09ZH), omdat ze zich de volgende dag
minder verrot voelen. De groep in een bollendorp (RW03ZH) ziet niets kwalijks in het middel.
“Veel jongeren doen het. Het is goedkoop, makkelijk in gebruik, goed te verstoppen en geeft
een lekker gevoel.” Ook de energiefactor is een plus omdat je lang door kunt dansen en
feesten.
AANBOD EN VERKRIJGBAARHEID
Ecstasy is doorgaans makkelijk verkrijgbaar. De prijs van 3-5 euro per pil is voor niemand een
issue. “Voor weinig geld heb je een mooie avond.” (RO02) Bij inkoop van meer pillen daalt de
prijs nog verder. In een enkel netwerk wordt MDMA-poeder gebruikt en tussen de 15 en 25
euro per gram betaald.
Er zijn genoeg dealers of vrienden die iets kunnen regelen. In geen enkel netwerk wordt
ecstasy (of andere drugs) getest. Niet iedereen is bekend met de testservice. Een reden om
niet te testen is dat gebruikers geen klachten hebben over de kwaliteit van ecstasy. Het vertrouwen in de dealers is groot, zeker als het een vriend is die in je eigen netwerk zit. In één
netwerk (RZ02) zeggen minderjarigen de testservice te mijden vanwege de leeftijd.19 De groep
in een dorp in Haaglanden (RW03ZH) vindt de testservice in Leiden te ver weg. Bovendien
geloven ze er heilig in dat er met hen niks mis kan gaan. Een jongerenwerker (RW05ZH) zegt
weinig te weten over het aanbod in haar groep. De groep zegt nooit iets over illegale handel,
omdat ze weten dat zij dit moet melden. Zij hoopt wel dat de groep open blijft over hun
gebruik.
SETTING VAN GEBRUIK
Ecstasy staat bekend als een partymiddel dat vooral in het weekend op feesten, festivals en
raves wordt gebruikt. Sommige groepen hebben een hoge feestfrequentie van een paar keer
per maand. In de helft van de 9 netwerken wordt ecstasy ook weleens (soms ook overdag)
door de week gebruikt op straat, in het park, bij de auto’s op een hangplek, of op een
thuisfeest. De groep in de Bollenstreek (RW03ZH) lust er soms wel pap van. “Ik kom weleens

19

Officieel is er geen leeftijdsgrens voor het testen van illegale drugs en daarom aan geen leeftijd gebonden. Wel
zal een tester een uitgebreid gesprek voeren met personen waarvan hij/zij vermoedt dat deze erg jong zijn. De
gebruiker wordt dan bijvoorbeeld gevraagd waarom hij gebruikt, wat hij weet van de risico’s en hoe zijn lichamelijke en geestelijke toestand is.
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gasten tegen die overdag uit hun dak zijn als ze vrij hebben.” Voor de groep in de Haarlemmermeer (RW07NH) is ecstasy meer een straat- dan een partydrug.
DOSERING EN SLIKGEDRAG
Ecstasy wordt geslikt of als poeder opgelost in water, sap of bier. Niet alle professionals
zeggen te weten hoe vaak en hoeveel pillen ze per keer nemen. Het blijft soms gissen over
de hoogte van de dosering. Een professional stelt zich gerust bij de gedachte dat jongeren
dat zelf veel beter weten. Degenen die wel iets kunnen zeggen over het gebruik geven een
range aan van een kwart of halve pil tot 3 pillen per keer. In de Peel (RZ07LI) hoort de
straatwerker van skaters dat ze pillen van 170 mg hebben gescoord. Jongeren en beginners
nemen doorgaans hogere doseringen dan de jongvolwassenen of gebruikers met meer ervaring. In enkele netwerken lijkt een wedloop gaande over wie de hoogst gedoseerde pil kan
vinden. In de hardstyle-groep (RW05ZH) variëren de doseringen per persoon. De een heeft
voldoende aan een halve pil, terwijl er ook gasten zijn die geen limiet lijken te hebben als ze
echt op dreef zijn en bijkans elke twee uur een nieuwe pil tikken. Soms is er sprake van
informele controle als gebruikers elkaar corrigeren over de hoogte van de dosering (‘3 pillen
is belachelijk veel’).
MOTIEVEN, EFFECTEN EN COMBINATIES
Jongeren die ecstasy gebruiken associëren het middel en de momenten van gebruik vaak met
plezier dat je deelt met vrienden. “De hele wereld is aardig en lief en we hebben dikke lol
met een pil.” (RW05ZH) Ecstasy wordt niet geassocieerd met het nemen van risico’s, maar
eerder met het aangaan van een avontuur dat je met elkaar beleeft. De relatief lange werkingsduur (ca. 6-8 uur) draagt daar zeker aan bij. Soms komt het gebruik impulsief op. Iemand
oppert het idee en de pillen worden geregeld. Uitgaan met ecstasy staat vooral op festivals
symbool voor ‘loskomen’ en samen een goeie tijd hebben. De een houdt van een zweverig
gevoel, terwijl een ander strak wil staan en als één bonk energie de nacht stuk wil hakken. In
een netwerk van niet-westerse jongeren (RW02NH) is er soms verbazing over wat ecstasy kan
doen. Je wordt er écht losser van op een feest, maar niet in een shishalounge waar iedereen
op je zit te letten.
Niet elke professional weet of ecstasy met andere middelen wordt gecombineerd. Wie er wel
kijk op hebben, zien vooral gebruik met alcohol en cannabis, maar ook weleens met speed,
ketamine, 2C-B en GHB. Het gebruik van ecstasy tempert bij sommigen het alcoholgebruik.
RISICO’S
Een enkele keer melden jongeren zich af op school of het werk na een ecstasyweekend. Over
het algemeen schatten jongeren de risico’s van ecstasy laag in. Ofschoon ze lang niet altijd
weten wat de risico’s precies zijn. De professionals zien vooral acute risico’s, o.a. bij hoge
doseringen. Jongeren in een Zuid-Hollandse badplaats (RW09ZH) “willen vaak helemaal van
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het padje” en denken dat ze alles onder controle hebben. “Het gebruik is extreem”, zegt de
jongerenwerker. “Maar het past ook in een rauwe groepscultuur van extreem hard werk, extreem veel geld verdienen en extreem veel alcohol drinken.” Ook de hardcore-groep in NoordHolland (RW07NH) kent periodes waarin veel en vaak – soms meerdere dagen achter elkaar
– wordt gebruikt. En in het Brabantse Kempen (RZ06BR) vliegt iemand weleens uit de bocht,
maar dat schijnt erbij te horen. Laatst ging er iemand out door het stapelen van pillen. “Hij
wilde helemaal los omdat zijn vriendinnetje het uitgemaakt had.” En soms gelooft een deel
van de forse gebruikers dat ‘zwaardere pillen’ tot een minder grote kater leidt dan een serie
laaggedoseerde pillen (RW05ZH).
Andere klachten die voorkomen zijn misselijkheid en overgeven (vooral bij vrouwen). Bij een
vrouw is de maag op de EHBO leeggepompt na multigebruik, waaronder ecstasy. En niet
iedereen vindt het fijn als je opzichtig moet kauwen, grote pupillen hebt of er wazig uitziet.
In sommige groepen zijn ze zich meer bewust van het risico op zogenaamde ‘watervergiftiging’ dat je loopt als je te veel water drinkt.20 Afgezien daarvan, maakt de hardstyle-posse
(RW05ZH) zich druk over het gammele waterbeleid op festivals. Het wordt hen soms onmogelijk gemaakt om je flesje met kraanwater bij te vullen.
SIGNALEN
In alle netwerken waar ecstasy wordt gebruikt (n=23) is het gebruik bij de helft stabiel gebleven (n=12). Maar in 9 netwerken zijn jongeren in het afgelopen jaar meer ecstasy gaan gebruiken. In 2 netwerken is een afname van ecstasygebruik.

20

Een watervergiftiging krijg je bij inname van grote hoeveelheden water. De kans hierop is groter als je onder
invloed bent van ecstasy, aangezien je nieren op dat moment minder water uitscheiden waardoor het water dat
je drinkt in je lichaam blijft, en de concentratie zout (natrium) in het bloed daalt. De hersenen kunnen dan
opzwellen, dit heet hersenoedeem en kan leiden tot verhoogde druk in de schedel, infarcten en zelfs de dood.
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* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

▪

Sommige professionals zien een toenemende acceptatie, normalisering van gebruik en/of
een verjonging van de groep c.q. het dalen van de startleeftijd (14-16 jaar). Het gebruik
van ecstasy wordt laagdrempeliger. Er wordt ook gesuggereerd dat ecstasy (bij minderjarigen) een toegankelijk alternatief is voor alcohol (RN02DR; RZ07LI; RW06NH; RZ02BR;
RW03ZH; RO02GE).

▪

Ecstasy (en andere middelen) komen snel in het vizier als groepen het uitgaansleven
beginnen te ontdekken. “Ze worden ouder en komen ecstasy tegen onderweg.” Er zijn
ook groepen waar ecstasy pas op latere leeftijd (mid-twintig) wordt ontdekt (RO01GE;
RW03ZH).

▪

Dat jongeren het risico laag inschatten wil nog niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Dat
geldt ook voor jongeren ‘met een rugzak’ waar een verstoring van emoties en gedrag op
de loer liggen (RZ02BR; RN02DR; RZ07LI).

▪

Sommige subgroepen nemen extreem veel ecstasy (blijven stapelen) met als doel om
‘flink van de kaart’ te raken. Hier lijkt eerder sprake van een patroon van extreem gebruik
en gedrag in alles (thrill seeking) (RW09ZH; RW07NH; RZ06BR).

6.2

COCAÏNEGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN

In de meerderheid van de netwerken wordt cocaïne gebruikt (n=20). In één netwerk gebruikt
een overgrote meerderheid tot iedereen cocaïne (75-100%); In 3 netwerken de helft of meer
(50-75%); in 5 netwerken een kwart tot de helft (25-50%); in 2 netwerken minder dan een
kwart (10-25%) en in 9 netwerken een kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). In 7
netwerken wordt geen cocaïne gebruikt. Daarmee is cocaïne minder breed verspreid over de
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netwerken dan ecstasy en ook de subgroepen van snuivers binnen de netwerken zijn kleiner
dan bij ecstasy.

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT EN IMAGO
Van de 20 netwerken waar cocaïne wordt gebruikt, zijn de professionals over 10 netwerken
(verdeeld over steden en dorpen) doorgevraagd over cocaïne. In bijna al deze netwerken
gebruikt een kwart tot driekwart van de jongeren cocaïne. In bijna alle netwerken zijn (net als
bij ecstasy) Nederlands autochtone jongeren in de meerderheid, maar de band met de elektronische muziekcultuur is zwakker. De diversiteit van groepen en leefstijlen is eveneens groter.
Maar ze hebben gemeenschappelijk dat ze vaak behoren tot straatculturen in dorpen en
steden.
Vergeleken met ecstasy zien jongeren cocaïne veel meer als een elitedrug met een statusverhogende uitstraling naar hun omgeving. Alsof ze hun leven projecteren als een Hollywoodfantasie. In werkelijkheid horen ze door hun lage sociaaleconomische status in maatschappelijk
opzicht niet tot die elite. Maar op straatniveau gelden andere wetten. Niemand rept over stoer
gedrag bij het gebruik van pillen, terwijl dat bij cocaïne wel gevoeld wordt. Wie stoer is heeft
status én geld voor cocaïne. Een pil voor 5 of een pakje van 50 euro per gram is een wereld
van verschil voor jongeren met een minimumuurloon van 8 euro.
Cocaïne wordt ook wel sos, sneeuw of wit genoemd. Een lijntje, nippie of nakkie zijn gangbare
woorden voor gebruik. De verhalen van een grootstedelijke jongerenwerker (RW01NH) roepen
een wereld op van cocaïnedeals, snuiven in auto’s en pronken met luxe kleding als hoogtepunt
van succes. Sinds een paar jaar zijn enkele van zijn cliënten besmet met het cocaïnevirus. “Als
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artsen, bankiers en de top van de Marokkaanse regering snuift. Waarom zij dan ook niet?!”
Die link met de criminele wereld verklaart ook de populariteit bij een straatgroep in een
grensplaats (RZ02BR). Cocaïne staat symbool voor fortuin. Behalve deze culturele verklaring,
is cocaïne ook om een praktische reden populair. Wie alcohol drinkt en daarbij snuift voelt
zich weer ‘nuchter’ en ‘scherp’ en kan zodoende langer doordrinken. Cocaïne biedt ook uitkomst voor wie beneveld achter het stuur kruipt, zo wordt gedacht.
AANBOD EN VERKRIJGBAARHEID
Het kost niet zo veel moeite om aan cocaïne te komen. Een gram cocaïne kost in Nederland
overal tussen de 45 en 70 euro. De meesten betalen ca. 50 euro. Niemand laat zijn cocaïne
testen. Volgens een Brabantse jongerenwerker (RZ06BR) ervaart de groep een drempel om te
gaan testen, maar ook omdat ze een heilig vertrouwen (net als bij ecstasy) hebben in het spul
van hun dealer. Jongeren uit dorpen in de noordelijke regio (RN04DR) gaan soms op cocainejacht in Groningen, waar het goedkoper is.
In elk netwerk zijn er contacten met bezorgers of dealers uit eigen kring. In de hoofdstad
(RW01NH) ziet de straathoekwerker een groeiende groep betrokken raken bij de cocaïnehandel. Ze zitten in een bezorgdienst, zijn straatdealer of doen transportklusjes in binnen- en
buitenland. De straathoekwerker weet dat er in zijn stadsdeel jongeren rondlopen die connecties hebben met de hardere misdaad. Ook in de Domstad (RM02UT) horen we deze geluiden van een jongerenwerker, maar hij ziet ook dat jongeren tegengestelde wegen inslaan.
“Als ze 18/19 jaar worden splitst de groep zich vaak op. Jongens uit een stabiele gezinssituatie weten
zich meestal te herpakken. Ze stoppen met blowen en maken zich los van de groep. Ze vinden een
baantje of krijgen een serieuze relatie. Een ander deel blijft hangen in het straatleven. Ze blijven
blowen en raken verder betrokken in een illegaal circuit. Deze jongens gaan soms ook cocaïne
gebruiken. Op een gegeven moment hebben hulpverleners geen grip meer op hen.” (RM02UT)

Voor beide professionals blijft het gissen hoe diep jongeren in de drugshandel zitten. Een van
de straatcodes zegt dat je daar nooit met anderen over praat. Niet met hulpverleners en
jongerenwerkers en al helemaal niet met politie. ‘Wie praat die gaat’, wordt er weleens gezegd.
SETTING VAN GEBRUIK
Het gebruik van cocaïne is minder settingspecifiek, zoals bij ecstasy wel het geval is. Cocaïne
wordt in de (natte) horeca gebruikt en soms op festivals, maar net zo goed in de auto, op
straat en thuis met een groepje vrienden. Een groep (RW09) snuift standaard bij wedstrijden
van hun favoriete club. In de Bollenstreek hebben jongeren nog het fatsoen om niet in het
bijzijn van de jongerenwerker (RW03ZH) te snuiven, maar gezien de lege wikkeltjes op straat
is coke nooit ver uit de buurt.
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DOSERING EN SNUIFGEDRAG
Snuiven gaat in dikke en dunne lijnen, en van een paar lijntjes samen (ca. 0,25 gram) tot soms
een of twee pakjes (ca. 1 gram per pakje) per persoon. Ook het type snuiver kan verschillen
binnen eenzelfde netwerk. Er zijn gelegenheidssnuivers en meesnuivers die nooit zelf kopen
maar altijd van anderen krijgen. De wekelijkse snuivers regelen hun pakjes zelf. Professionals
vinden het moeilijk om in te schatten hoeveel en hoe vaak er wordt gesnoven, maar ze hebben
op grond van informatie uit de tweede hand wel een vermoeden. Praten over je cocaïnegebruik doe je niet zo snel omdat er een groter taboe op rust. Ecstasy is pret. Cocaïne is meer
pijn, althans zo wordt het soms voorgespiegeld. Een enkele professional zegt wel te weten
voor wie de rupsjes nooit genoeg zijn. Cocaïne komt vaak tevoorschijn als er ook (veel) drank
in het spel is en de promillages oplopen. Jongeren die heel dronken zijn krijgen weleens
lijntjes aangeboden van vrienden om weer bij de les te komen. In één netwerk (RW03ZH) is
bekend dat ze ook onder werktijd cocaïne gebruiken.
MOTIEVEN, EFFECTEN EN COMBINATIES
We vertelden al eerder dat statusdrang een verklaring voor gebruik kan zijn. De aura van een
pakje coke (van hooguit een paar vierkante centimeter) staat in sommige kringen symbool
voor succes en rich, maar is indirect ook een verwijzing naar gevierde criminaliteit. Een zelf
geconstrueerd bad boy verhaal waar geflirt wordt met cocaïne, geld, wapens, vrouwen, luxe
en gevaar. Een dergelijke criminele connotatie die sommige professionals proeven bij straatsnuivers, is de sofasnuiver (hoogopgeleid) doorgaans vreemd.21
En bij cocaïne gaat het natuurlijk ook om het opwekkende effect, de als prettig ervaren rush,
het gevoel van scherpte, dat je meester bent over je eigen gedachten of je jezelf zelfs onaantastbaar voelt. Het ego wordt gepimpt door een intense boost. Je krijgt meer zelfvertrouwen.
De effecten zijn voor een buitenstaander niet altijd goed zichtbaar. Een al eerder en veel
genoemde reden is dat cocaïne sloomheid en moeheid opheft en een partner in crime, die
de alcoholroes ‘neutraliseert’. Cannabis wordt soms met cocaïne gebruikt om de (spier)spanning te verlichten. Een andere reden is dat cocaïne ook als demper c.q. verdover werkt bij
stress en verdriet. Een jongerenwerker (RW03ZH) ziet een directe relatie met gecombineerd
alcohol- en cocaïnegebruik bij jongeren die lijden onder een slechte thuissituatie (o.a. scheiding, verslaving bij ouders).
RISICO’S
Niet elke professional heeft zicht op risico’s bij cocaïne in zijn of haar groep. Maar dat komt
ook omdat het gebruik zich altijd elders afspeelt en je daarom niet weet of de sociale
21

In de Amsterdamse panelstudie spiegelen hoogopgeleide snuivers zich niet aan cocaïne als metafoor op gevierde
criminaliteit. Hooguit als het ironisch is bedoeld. Zie: Nabben T (2010) High Amsterdam: Ritme, roes en regels in

het uitgaansleven. Rozenberg Publishers. [▶]
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problematiek direct gerelateerd kan worden aan cocaïne alleen, of dat de problematiek ook
door andere middelen wordt veroorzaakt. Een jongerenwerker in Heuvelland (RZ03LI) maakt
zich niet zo druk over het geld dat jongeren kwijt zijn aan cocaïne, zolang ze genoeg verdienen. Over de schadelijkheid van gebruik maakt hij zich meer zorgen. Toch zijn er een paar
professionals die zien dat het bekostigen van cocaïne voor sommigen een flinke financiële
aderlating is. Verder is er ook sprake van sociale problematiek. Uitbarstingen van geweld,
agressie of ruziezoekend gedrag wijten sommige professionals aan (fors) cocaïnegebruik. Een
veldwerker in de Betuwe (RO03GE) weet van een paar jongens die veel cocaïne gebruiken en
erbij zijn gaan dealen om hun gebruik te bekostigen. Hij ziet hun gedrag geleidelijk aan
veranderen. Ze worden brutaal, hebben een kort lontje en kunnen om niks agressief worden.
Tijdens activiteiten is het vaak hommeles en er is vaak ruzie om geld met andere vrienden.
De veldwerker maakt zich zorgen over dit cokegroepje maar zegt ook stilaan te hopen dat
iemand een keer flink tegen de lamp loopt als wake up call. Ook Brabantse jongerenwerkers
(RZ06BR; RZ02BR) zijn somber over het cocaïnegebruik van sommigen en vrezen voor een
toekomstige verslavingsproblematiek.
Bij de lichamelijke risico’s maken professionals zich vooral zorgen over de wisselwerking van
(fors) alcohol- en cocaïnegebruik en de schade die het geeft aan hart en lever.
Op het geestelijke vlak zorgt de craving naar cocaïne voor veel onrust en slapeloosheid. Door
de week zijn er episodes van neerslachtigheid en sombere gedachten. In een dorpsgroep
(RW03ZH) is bij sommigen sprake van co-morbiditeit (o.a. ADHD, gedragsstoornissen, autisme
spectrum stoornissen), met een laag IQ en negatief zelfbeeld. Ze hebben weinig zelfvertrouwen en zijn somber over hun toekomst. Cocaïnegebruik maakt de problematiek eerder troebeler en complexer. “Ze gaan gekke dingen doen om aan geld te komen of beginnen met
dealen. Ze komen vaak te laat op het werk of gebruiken ook tijdens het werk.”
SIGNALEN
In de netwerken waar cocaïne wordt gebruikt (n=20) is het gebruik bij ongeveer de helft
stabiel gebleven (n=11). Maar in bijna de helft van de netwerken (n=8) zijn (meer) jongeren
in het afgelopen jaar (meer) cocaïne gaan gebruiken. In één netwerk is een afname van cocaïnegebruik.
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* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

▪

Het gebruik van cocaïne raakt in een deel van de netwerken meer geaccepteerd. Jongeren
komen het vaker tegen tijdens het uitgaan. Maar het gebruik kan ook toenemen als gevolg
van statusdrang en/of groepsdruk. Het drugsgebruik in groepen maakt soms een sprong
van alcohol, tabak en cannabis naar andere middelen, waaronder ook cocaïne (RZ02BR;
RO03GE; RW03ZH).

▪

In een netwerk is een afname van cocaïne omdat de groep meer bewust is geworden van
de mogelijke risico’s (RZ07LI).

▪

In een netwerk heeft meer openheid over cocaïnegebruik in samenwerking met betrokken
ouders geleid dat jongeren naar professionals toe minder loslaten over hun gebruik. Hierdoor is het onduidelijk of het gebruik is afgenomen (RZ06BR).

▪

De combinatie van cocaïne en alcohol maakt de groep onvoorspelbaar. Opeens kan de
vlam in de pan slaan en moet de politie eraan te pas komen (RW09ZH).

6.3

AMFETAMINEGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN

In twee op de drie netwerken wordt amfetamine gebruikt (n=17). In één netwerk gebruikt een
overgrote meerderheid tot iedereen amfetamine (75-100%); in één netwerk de helft of meer
(50-75%); in 5 netwerken een kwart tot de helft (25-50%); in 4 netwerken minder dan een
kwart (10-25%) en in 6 netwerken een kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). Vergeleken met ecstasy en cocaïne is amfetamine dus minder breed verspreid over de netwerken.
Ook de subgroepen van amfetaminegebruikers binnen de netwerken zijn kleiner.
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* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT
In 14 van de 17 netwerken zijn Nederlands autochtone jongeren ruim in de meerderheid. In
10 netwerken heeft een enkeling tot een kwart ervaring met amfetamine (1-25%). In de overige 7 netwerken heeft minimaal een kwart ervaring met amfetamine, waaronder in 1 netwerk
de helft tot driekwart en in 1 netwerk een overgrote meerderheid tot iedereen. Deze netwerken bestaan uit verschillende typen groepen (hardcore, skaters, straat- en buurtgroepen).
Van de 17 netwerken waar gebruikt wordt, zijn alleen professionals in 2 netwerken doorgevraagd over het gebruik. Hierdoor kunnen we (veel) minder vertellen over amfetamine dan
over ecstasy en cocaïne. In deze 2 netwerken gebruikt minimaal de helft van de jongeren
amfetamine.
VERKRIJGBAARHEID EN GEBRUIK
De zwerfjeugd in Brabant (RZ01BR) en een vriendengroep in Drenthe (RN02DR) gebruiken
amfetamine (pep, speed) met regelmaat. Amfetamine is een middel ‘om de dag mee door te
komen’. Bovendien is het goedkoop (3 euro per gram) en makkelijk verkrijgbaar. Je krijgt er
meer energie van en kunt het goed combineren met andere verdovende middelen, zo wordt
gedacht. Het wordt op straat aangeboden. Amfetamine wordt niet alleen tijdens het uitgaan
gesnoven. Het middel kan in principe op elk moment worden gebruikt: door de week en in
het weekend; en binnen én buiten. Amfetamine wordt meestal gesnoven of als ‘bommetje’
(poeder gewikkeld in een vloeitje) geslikt. Er is een klein groepje thuis- en dakloze jongeren
dat amfetamine injecteert (RZ01BR). Het imago is positief. Het hoort erbij, ‘net als brood’. “Als
ze honger hebben is het goedkoper om speed te halen dan eten kopen.” Ervaren risico’s van
amfetamine zijn uitputting, hartkloppingen, niet eten (vermagering).
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SIGNALEN
In de netwerken waar amfetamine wordt gebruikt (n=17) is het gebruik bij de helft stabiel
gebleven (n=9). In bijna een derde van de netwerken (n=5) zijn (meer) jongeren in het afgelopen jaar (meer) amfetamine gaan gebruiken. In een kwart (n=4) is een afname van amfetaminegebruik te zien.

* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)
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INLEIDING
In dit hoofdstuk worden drie middelen besproken die wij onder de narcosemiddelen scharen.
Lachgas is het populairste middel, gevolgd door ketamine en daarna GHB. Bij het afnemen
van de interviews met professionals (o.a. (ambulant) jongerenwerkers, buurtwerkers en straathoekwerkers) mochten de interviewers (vooral preventiewerkers) naast alcohol en cannabis
nog 3 middelen kiezen waar de professional het meest over wist te vertellen. Deze keuze werd
in overleg met de professional gemaakt. 22 Bij de narcosemiddelen werd vooral gekozen voor
lachgas en een enkele keer voor ketamine en GHB.

7.1

LACHGAS IN DORPEN EN STEDEN

In bijna elk netwerk wordt lachgas gebruikt (n=23). In 9 netwerken gebruikt een overgrote
meerderheid tot iedereen (75-100%); in 4 netwerken de helft tot meer (50-75%); in 3 netwerken een kwart tot de helft (25-50%); in 3 netwerken minder dan een kwart (10-25%) en in 4

22

Alle professionals konden de vragen over alcohol en cannabis beantwoorden, maar niet iedereen kon ook over
nog 3 andere middelen iets zeggen. De reden hiervoor is dat in sommige netwerken behalve alcohol, cannabis
en lachgas geen of weinig andere middelen worden gebruikt.
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netwerken een kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). In 3 netwerken wordt geen
lachgas gebruikt.

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT, IMAGO EN MOTIEVEN
In tweederde (n=16) van alle netwerken waar lachgas wordt gebruikt (n=23) heeft ten minste
een kwart van de jongeren ervaring. Lachgas is zowel bij Nederlandse als bij jongeren van
niet-westerse komaf populair. Het middel loopt dwars door alle culturen en leefstijlen. Over
11 (van de 23) netwerken, verdeeld over steden en dorpen zijn professionals doorgevraagd
over lachgas.
Lachgas is om verschillende redenen populair. Het is eenvoudig te krijgen, goedkoop en
bovendien legaal (Warenwet), reden waarom sommige groepen er graag mee te koop lopen.
De hanggroep kan er niet voor worden opgepakt, zegt een Gelderse jongerenwerker
(RO01GE). De werking is vooral grappig, kortdurend en in de perceptie van veel jongeren niet
schadelijk of verslavend.
“Ze zien lachgas niet als drug. Sommigen nemen bijna elke dag. Het is goedkoop, chill, lekker hangen
met je matties in de auto. Ook met grotere tanks. Ze zijn niet bewust wat het met je gezondheid
kan doen. Ze geloven niet dat je met lachgas in de problemen kunt komen.” (RW01NH)

Sommigen voelen een kort euforisch geluksmoment. In een paar netwerken van niet-westerse
(vooral Marokkaans) jongeren vermoeden professionals dat lachgas een substituut is voor
alcohol, dat meer taboe is. “Jongeren die niet mogen drinken, gebruiken echt niet normaal
veel lachgas. Hun ouders ruiken daar niks van”, zegt een jongerencoach (RW04ZH). In een
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andere grote stad klinken dezelfde geluiden. “Na een ballon ben je een paar minuten later
weer helemaal nuchter en aanspreekbaar. Ouders en docenten hebben niets door. Het is niet
meetbaar.” (RM02UT) Andere redenen die genoemd worden zijn verveling en simpelweg dat
het een trend is. Jongeren hebben sterk de neiging om elkaars gedrag (kicks) te kopiëren. 23
In netwerken waar ook andere middelen worden gebruikt wordt lachgas eerder als een aanvulling gezien. “Effe geen pillen en andere shit.” (RW03ZH) Maar zo snel als lachgas opkomt,
zo snel kan het ook weer verdwijnen, zag een veldwerker uit de Betuwe (RO03GE): “Het was
een hype. Iedereen had het erover en er werd extreem veel gebruikt. Nu hoor ik er niks meer
over.”
AANBOD EN VERKRIJGBAARHEID
Sinds lachgas in de Warenwet staat, is het een koud kunstje om eraan te komen. Lachgaspatronen worden aangeboden via klein- en groothandel, webwinkels, bezorgdiensten (Whatsapp, Instagram, etc.), op straat, in de horeca, shishalounges en op feesten. Sinds een paar jaar
zien professionals ook de opkomst van grote kilotanks. Een jongerencoach in Zuid-Holland
(RW04ZH) zag het gebeuren hoe de markt in zijn stad explodeerde toen het gas opeens
‘medicinaal’ werd genoemd. Sinds die tanks is er een flinke toename. Het zou om ‘medicinaal
gas’ gaan. Zelfs jongeren die argwaan kenden over die kleine patronen, gingen om. Het is
medicinaal dus het kan zogenaamd geen kwaad. In het ziekenhuis krijgen mensen ook lachgas, hoor je ze zeggen.
“Een paar ‘grote jongens’ in Den Haag zijn cilindertanks uit Polen gaan bestellen toen ze erachter
kwamen dat ze daar binnen de EU geen vergunning voor nodig hadden. Vervolgens ging de horeca
ermee aan de haal door bij hun in te kopen. Een tijdje later zijn die kleine grijs/blauwe tankjes van
2 kilo geïntroduceerd en werd deze markt ook toegankelijker voor privédoeleinden. In al die tanks
zou medicinaal gas zitten. Ik denk dat dit de verkoopcijfers flink heeft opgestuwd.” (RW04ZH)

Hij maakt zich ook zorgen over de run op ‘buizen’ (kilotanks) die in Haagse probleemwijken
veel in avondwinkels worden aangeboden. De prijs voor 2- á 4-kilotanks varieert van 45 tot
90 euro (exclusief borg van 50 euro). De handel is snel en bereikbaar. “Je stuurt een appje en
nog dezelfde avond komt de bezorger langs.” (RM02UT) De tank wordt later weer afgehaald,
met teruggave van de borg. Een hardcore-groep (RW07NH) jast een 4-kilotank er in één tot
twee weken doorheen.
SETTING VAN GEBRUIK
Lachgas wordt gebruikt op hangplekken en in kelders in woonwijken, maar ook thuis, in de
horeca en op (privé)feesten. Ballonnen inhaleren in auto’s is ook cool. Jongerencentra en
23

Nabben T, Van der Pol P & Korf DJ (2017) Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas.
Rozenberg Publishers. [▶]
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buurthuizen zijn geen voorstander van gebruik binnen. Het gebruik op straat met een tank in
de aanslag gebeurt meestal in de luwte. Hoewel jongeren niet direct hoeven te vrezen voor
boetes, zijn ze wel beducht voor sociale controle. “Wiet roken in de wijk is geaccepteerd, maar
lachgas beslist niet”, zegt een jongerenwerker (RZ07LI). De groep in de Hofstad (RW04ZH)
gebruikt vooral lachgas in auto’s maar ook in shishalounges, waar ze fors bijverdienen met
de verkoop van 5 euro per ballon en 3 ballonnen voor een tientje (kostprijs is een dubbeltje
per ballon).
DOSERING EN COMBINATIES
Niet alle professionals weten hoeveel ballonnen jongeren nemen, maar een paar hebben er
wel kijk op. De gebruikers die het een keertje voor de lol doen nemen één, hooguit een paar
ballonnen per keer. In Gelderland (RO04GE) gebruikt een groep een doos (50 stuks) per
maand. In de hanggroep in Drenthe (RN04DR) varieert het aantal ballonnen in een groep
tussen 1 en 20 per persoon. De meerderheid neemt er gemiddeld 5-10 per avond. In een
stedelijke straatgroepen (RW04ZH) loopt de teller op naar minimaal 25 stuks per persoon en
bij de hardcore in de Haarlemmermeer (RW07NH) kan de teller in een sessie zelfs oplopen
naar 50 ballonnen per persoon. In de Bollenstreek (RW03ZH) halen ze als groep 150 grote of
250 kleine ballonnen uit een tank. Hier gaan ze net zo lang door totdat de tank leeg is.
Sinds meer gebruikers overgestapt zijn van de kleine slagroomspuit naar grotere tanks, neemt
ook het aantal ballonnen per persoon flux toe. Voor veldwerker (RM02UT) is het zo klaar als
een klontje. Sinds de klassieke spuit plaatsgemaakt heeft voor kilotanks, zijn jongeren de tel
kwijtgeraakt. Professionals zien gebruikers in allerlei soorten en maten: experimenteerders,
gelegenheidsgebruikers, bingers en wekelijkse gebruikers. Een enkeling sluit niet uit dat er
ook dagelijkse gebruikers zijn.
Nederlandse jongeren combineren lachgas met alcohol en niet-westerse jongeren combineren
het vaker met een shisha of een joint. Lachgas wordt minder vaak gecombineerd met andere
middelen, maar wel soms met ecstasy.
RISICO’S
Niet alle professionals zijn er gerust op dat lachgas geen kwaad kan. Het is weliswaar alleen
lucht wat je inademt, maar het kan ook een ‘sluípmoordenaar’ zijn. Een jongerencoach is
bezorgd over het ‘gigantische misbruik’ onder niet-westerse jongeren. “Ze zeggen dat het de
lucht is die ze inademen en daarom geen drugs. Het staat niet in de Koran.” In sommige
gebruikerskringen is het wel doorgedrongen dat langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot
een (ernstig) vitamine-B12-tekort. Sommige dealers geven hun klanten als service vitaminesupplementen mee. In drie groepen zitten in middels zware probleemgebruikers. De jongerencoach (RW04ZH) weet zo al een paar jongeren die invalide thuis zitten. Hij heeft een
kreupele jongen zijn verhaal op een voorlichtingsavond laten vertellen. “Dat maakte indruk.
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Je kon een speld horen vallen. Ze hebben het er nog steeds over.” Een paar in zijn groep
hebben ook derdegraads brandwonden op hun benen tijdens het bijvullen van cilinderflessen.
Hij is voorstander van een harde campagne.
“Ik ken een jongen die 4 maanden intens ballonnen gebruikt heeft, maar nu niet meer normaal kan
lopen. Er is ook een zenuw in zijn hersenen beschadigd. Hij hoorde van zijn arts dat hij schade
overhoudt aan zijn motoriek. Hij heeft last van een klapbeen. Als hij wakker is moet hij eerst een
poosje wachten tot die zenuw geactiveerd is. Ook een meisje zit in een rolstoel. Bij haar zijn de
prognoses optimistischer.” (RW04ZH)

Door deze voorbeelden beginnen sommigen de risico’s te zien. Maar een van de jongens die
in het ziekenhuis behandeld is, zit inmiddels weer aan de ballonnen. Geen lachgas vindt hij
nog erger dan geen blowtje roken. Ook in de Domstad (RM02UT), waar jongeren inmiddels
bekend zijn met de risico’s, blijven sommigen gebruiken ondanks dat ze vrienden kennen die
neurologische schade hebben opgelopen als gevolg van extreem gebruik. De veldwerker ziet
dit als het begin van een verslaving. Een meidenwerker (RW02NH) uit haar zorgen over de
laconieke houding van gebruikers. “Ze reageren vrij neutraal als je over risico’s begint. Ze
weten zelf wel waar ze mee bezig zijn.”
En terwijl de verslaving zich in een paar netwerken schijnt te verdiepen, waait het gebruik in
andere groepen weer over. Aanhoudende tintelingen in vingertoppen en tenen worden wel
af en toe gerapporteerd, maar leiden bij gebruikers niet altijd tot een wake up call.
SIGNALEN
In de netwerken met lachgas (n=23) is het gebruik bij de helft stabiel gebleven (n=12). Maar
in bijna evenveel netwerken (n=10) zijn jongeren in het afgelopen jaar meer lachgas gaan
gebruiken. In 1 netwerk is een afname van lachgasgebruik.
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* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

▪

Het afval van lege patronen en ballonnen op hangplekken wordt vaak gemeld door buurtbewoners en scholen. Het is moeilijk te achterhalen welke groepen lachgas gebruiken
(RO04GE).

▪

Lachgas is soms alom aanwezig in buurten en op hangplekken. “Het middel is aan het
pieken.” “Het is vooral bij minderjarigen populair.” Sommige professionals zeggen dat een
afname van lege patronen op straat nog niet direct wil zeggen dat er ook minder wordt
gebruikt. Kleine patronen worden door groepjes vaak vervangen door grotere kilotanks.
Sindsdien is het gebruik (per persoon) verder toegenomen (RW03ZH; RM02UT; RW04ZH;
RW01NH).

▪

De exposure van lachgas via sociale media (clips, blogs, Snapchat, Instagram, etc.) heeft
veel invloed gehad op de popularisering van het middel.

▪

In sommige gemeenten is de verkoop (straat, horeca en feesten) door strengere vergunningen en APV’s aan banden gelegd. Toch blijft er verwarring over het aanbod van lachgas
op verkooppunten (bijvoorbeeld wel in shishalounges, maar in cafés niet). De verboden
kunnen in dezelfde regio verschillend zijn. Er is onvoldoende beleid.

▪

In enkele groepen zijn jongeren opgenomen met verlammingsverschijnselen als gevolg
van extreem veel lachgasgebruik. Volgens veldwerkers gaat het hier vooral om niet-westerse jongeren (RW04ZH; RW02NH; RM02UT).

7.2

KETAMINE IN DORPEN EN STEDEN

In vier op de tien netwerken wordt ketamine gebruikt (n=11). In 4 daarvan de helft tot meer
(50-75%); in 4 een kwart tot de helft (25-50%) en in 3 netwerken een kleine minderheid tot
bijna niemand (1-10%). In 16 netwerken wordt ketamine niet gebruikt.
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* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT EN IMAGO
In driekwart (n=8) van alle netwerken waar ketamine wordt gebruikt (n=11) heeft ten minste
een kwart ervaring. Ketamine is het meest populair bij Nederlandse jongeren en is verspreid
over verschillende regio’s, maar meer in dorpen dan in steden. Van de 11 netwerken waar
wordt gebruikt, zijn professionals in 4 netwerken over ketamine doorgevraagd.
KETAMINEGEBRUIK
Ketamine heet in gebruikerskringen ook wel Special K, keta, ket of simpelweg K. Een heftig
maar ook verleidelijk middel om mee te experimenteren. Hoewel ketamine al vanaf de jaren
negentig van de vorige eeuw op de Nederlandse markt is, bleef het lange tijd onder de
radar.24 Sinds een aantal jaren lijkt de belangstelling voor ketamine toe te nemen. De Brabantse drum-'n-bass-scene (RZ04BR) zegt er ‘relaxed en wazig’ van te worden. Sommigen
gebruiken ketamine tijdens het gamen. De ‘bizarre effecten’ vormen voor de Betuwse hardcore
(RO03GE) een nieuwe dimensie in drugsgebruik. Bij de hardcore-clan in de Kempen (RZ06BR)
zijn ze beducht voor het middel, waar je met een kleine hoeveelheid al ‘gek’ van kunt worden.
Ketamine triggert de nieuwsgierigheid omdat de dissociatieve werking uniek is en met weinig
andere middelen kan worden vergeleken. Ketamine wordt soms tijdens het uitgaan gebruikt,
maar ook op thuisfeesten en afters, waar de roes beter kan worden gestuurd dan op een
feest waar meer externe prikkels zijn. Een enkeling gebruikt alleen thuis om te gamen.
Ketamine kost circa 15-20 euro per gram. Uit een gram worden doorgaans meer lijntjes gehaald dan uit een gram cocaïne. Ketamine wordt ook gecombineerd met cocaïne of ecstasy.

24

Zie: Nabben T (2010) High Amsterdam: Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Rozenberg Publishers. [▶]
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In de drum-‘n-bass-scene (RZ04BR) neigen sommigen naar meermaals gebruik en hogere
doseringen per keer. Vaak gaat dit vergezeld met fors ander middelengebruik. Een paar professionals vinden dat er te weinig bekend is over de risico’s van frequent gebruik.
Het illustere middel zorgt tijdens de roes voor grote hilariteit (gek gedrag) en de wow factor,
maar boezemt ook angst in voor een mogelijk acuut ervaren egoverlies die bij de een negatiever (out gaan, paniek) uit kan pakken dan voor de ander. Gezien de psychedelische werking
bij hogere doseringen is het geen middel voor impulsief gebruik. Een out of body experience
(K-hole) tijdens het uitgaan is niet bepaald handig omdat de setting niet controleerbaar is.
SIGNALEN
In alle netwerken waar ketamine wordt gebruikt (n=11) is het gebruik in krap tweederde van
de netwerken in het afgelopen jaar gestegen (n=7). In 3 netwerken is het gebruik stabiel
gebleven; in één netwerk is er een afname van ketaminegebruik.

* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)

▪

Ketamine is een (nieuw) middel waar veel over wordt gepraat en waar een groeiende
groep jongeren (subgroepen in netwerken) nieuwsgierig naar is. Ketaminegebruik neemt
snel toe (RZ04BR; RO02GE; RO03GE; RZ06BR).

▪

De ketaminemarkt is meer mainstream geworden waardoor het middel vaker wordt aangeboden door bezorgers (RZ06BR; RZ04BR).

▪

Sommigen maken zich zorgen over de verslavende potentie van ketamine. Vooral bij de
meer kwetsbare subgroepen.
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7.3

GHB-GEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN

In iets minder dan de helft (n=12) van de netwerken wordt GHB gebruikt. In 9 daarvan een
kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%); in 1 netwerk minder dan een kwart (10-25%); 1
netwerk een kwart tot de helft (25-50%) en in 1 netwerk de helft tot meer (50-75%). In 15
netwerken is GHB onbekend.

* gemiddelde score prevalentie per regio (0 = 0%, 2 = 26-50%, 4 = 76-100%; zie Tabel 6)

POPULARITEIT EN IMAGO
In driekwart (n=9) van alle netwerken waar GHB wordt gebruikt (n=12) heeft slechts een kleine
subgroep ervaring (1-10%). GHB is het meest populair bij Nederlandse jongeren en is verspreid over de verschillende regio’s en vooral in dorpen. GHB is het minst populaire narcosemiddel en de subgroepen (binnen netwerken) zijn naar verhouding kleiner dan bij lachgas en
ketamine. Van de 12 netwerken waar gebruikt wordt, zijn professionals in 2 netwerken over
GHB doorgevraagd.
GHB - G E B R U I K
GHB is niet (meer) zo populair in netwerken. De negatieve eigenschappen van het middel zijn
bij veel gebruikers inmiddels bekend. Vergeleken met lachgas en ketamine scoort GHB laag
in populariteit. Professionals zien GHB vooral bij de heftige gebruikers die GHB als verdover
(‘van de wereld willen zijn’) nemen tegen de stress en kampen met multipele sociale problemen. Overdoseringen komen voor, evenals verslaving bij sommigen. “Met GHB maak je je niet
populair in de groep”, zegt een Betuwse veldwerker (RO03GE) die wel forser gebruik ziet bij
een andere gemarginaliseerde groep in het dorp, waar ook oudere broers deel van uit maken.
Hij denkt dat de problematiek bij hen de jeugd heeft afgeschrikt.
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Een liter GHB kost 100 euro en is binnen gebruikerskringen vrij eenvoudig verkrijgbaar. De
dealers zijn ook vaak de GHB-makers. Een groep in Drenthe (RN04DR) maakt het zelf thuis.
In een Brabantse zwerfgroep neemt er eentje (elke twee uur) 100 ml per dag. GHB wordt
gecombineerd met amfetamine en ecstasy. Het in de hand houden van GHB blijft een hachelijke zaak. Er wordt veel out gegaan in deze groep. “Op een gegeven moment gaat het toch
mis en dan ook helemaal mis.” (RZ01BR) De problematische gebruikers verliezen met enige
regelmaat het bewustzijn en zijn vaak bekend bij het ambulancepersoneel. Het komt ook voor
dat verslaafde GHB-gebruikers geweerd worden bij de opvang en buiten moeten slapen. Ongelukken in het verkeer onder invloed van GHB komen ook voor. Sommigen hebben huis en
haard verloren doordat zij niet meer voor zichzelf konden zorgen.
SIGNALEN
In de netwerken waar GHB wordt gebruikt (n=12) is het gebruik in 3 netwerken stabiel. In 4
netwerken is het GHB-gebruik toegenomen, maar in 5 netwerken afgenomen. Het lijkt er op
dat GHB op termijn minder populair is geworden, terwijl ketamine en lachgas in de lift zitten.

* gemiddelde score dynamiek per regio (-1 = daling, +1 = stijging; zie Tabel 6)
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INLEIDING
Zijn er naast alcohol en cannabis, stimulantia en narcosemiddelen nog meer middelen die
worden gebruikt? Jawel, maar op grond van de scores kunnen we de groep o verige middelen,
zoals we ze in dit hoofdstuk noemen, eerder als een niche beschouwen. We gaan ze hier kort
beschrijven. We beginnen met basecoke, heroïne en methamfetamine, die vaak worden geassocieerd met de gemarginaliseerde gebruikersscene, en kijken ook in welke groepen ze
worden gebruikt. Daarna volgen de psychedelica, NPS en nog een paar andere middelen.

8.1

BASECOKE

In 3 van de 27 netwerken wordt weleens basecoke (gekookte cocaïne of crack) gebruikt. In 1
netwerk minder dan een kwart (10-25%) en in 2 netwerken een kleine minderheid tot bijna
niemand (1-10%). In alle 3 netwerken is het gebruik stabiel gebleven.

8.2

HEROÏNE

In 2 van de 27 netwerken wordt weleens heroïne gebruikt. In beide netwerken is dat een
kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). In 1 netwerk is het gebruik stabiel gebleven en
in het andere netwerk is het gebruik afgenomen.

8.3

METHAMFETAMINE

In 4 van de 27 netwerken wordt weleens methamfetamine gebruikt. In 1 netwerk een kwart
tot de helft (25-50%) in 2 netwerken minder dan een kwart (10-25%) en in 1 netwerk een
kleine minderheid tot bijna niemand (1-10%). In 2 netwerken is het gebruik afgenomen in de
2 andere netwerken toegenomen.
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8.4

BASECOKE, HEROÏNE OF METHAMFETAMINE IN GROEPEN

Er zijn 5 verschillende groepen waar één of meer van deze middelen worden gebruikt. De
groepen zijn op grond van de eerder beschreven typering benoemd (zie 3 groepen, gebruik
en risicogedrag, pag. 31). De 5 groepen komen in 3 regio’s voor en zijn gedifferentieerd in: 2
subculturele groepen (regio west en zuid); 2 spontane groepen (regio noord en zuid) en één
straatgroep (regio noord). We beschrijven nu kort om welke groepen het gaat.
SUBCULTURELE GROEPEN
▪

In een groep in de Bollenstreek (RW09ZH) gebruiken een paar jongeren basecoke. In deze
groep voetbalsupporters is sowieso sprake van stevig middelengebruik (maar geen heroine of methamfetamine), waaronder een overgrote meerderheid ook cocaïne. Vermoedelijk zijn enkele jongeren van cocaïne snuiven overgestapt op het roken van cocaïne.

▪

In de Peel (RZ07LI) gebruikt een kwart tot de helft van de groep methamfetamine (maar
geen heroïne of basecoke). In deze groep skaters zijn naast alcohol en cannabis vooral
stimulerende middelen populair.

SPONTANE GROEPEN
▪

In de groep dak- en thuisloze jongeren (RZ01BR) wordt zowel methamfetamine als heroïne
en basecoke gebruikt. Het palet van middelengebruik is breed, want naast alcohol en
cannabis worden ook stimulantia, narcosemiddelen en medicijnen gebruikt. In deze groep
zijn veel psychosociale problemen. Elk middel dat voorhanden is en tot verdoving leidt,
wordt gebruikt.

▪

In Drenthe (RN02DR) is een los-vaste groep die veel ervaring met verschillende middelen
heeft, waaronder ook methamfetamine (maar geen heroïne of basecoke). De groep gaat
gebukt onder veel psychosociale problemen.

STRAATGROEPEN
▪

Bij een andere groep in Drenthe (RN04DR) staat criminele voorspoed hoog in het vaandel.
Het middelengebruik is net zo divers als bij de andere groepen, maar binnen deze straatgroep is een klein groepje dat fors gebruikt, waaronder ook methamfetamine, basecoke
en heroïne. Er zijn veel psychosociale problemen en de jongeren hebben vaak contacten
met politie en justitie.

8.5

PSYCHEDELICA, NPS EN ANDERE MIDDELEN

Ten slotte zijn er nog een paar middelen die in meer of mindere mate in groepen voorkomen.
▪

Psychedelica (vooral LSD en truffels). In 12 netwerken, in alle regio’s (met uitzondering
van regio midden) én in alle typen groepen (spontaan, subcultureel, buurt en straat) worden psychedelica gebruikt. In 4 netwerken heeft een aanzienlijk deel ervaring met psychedelica. In 2 netwerken een kwart tot de helft (10-25%) en in de 2 andere netwerken
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een overgrote meerderheid tot bijna iedereen (75-100%). In deze 4 netwerken heeft een
ruime meerderheid ook ervaring met ecstasy en is er een link met het uitgaansleven
(festivals/hardcore). Vergeleken met de meeste andere middelen ligt de gebruiksfrequentie bij psychedelica een stuk lager.
NPS. Risicojongeren hebben nagenoeg geen ervaring met nieuwe psychoactieve stoffen.

▪

Slechts in een paar groepen wordt weleens geëxperimenteerd met 2C-B en 4-FMP.
Medicijnen (niet op recept).25 In 8 netwerken worden medicijnen gebruikt (vooral Ritalin

▪

en benzodiazepinen). In sommige groepen wordt gehandeld in medicijnen die afkomstig
zijn van de huisarts of op de illegale markt worden aangeboden. De medicijnen worden
gebruikt tegen stress, om te kunnen slapen of als demper na stimulantia.
▪

Poppers. In geen enkel netwerk worden poppers gebruikt.

▪

Snus. Komt in één netwerk voor (RM02UT). Snus zou veel meer nicotine bevatten dan
sigaretten, waardoor het erg verslavend zou zijn. Het middel is verkrijgbaar in smartshops
en is onder niet-westerse jongeren (vooral Marokkaans) populair.
Lijm. In één jonge groep (10-14 jaar) wordt lijm gesnoven.

▪

25

Deze vraag is in de interviews mogelijk voor een deel verkeerd geïnterpreteerd. Aanvankelijk zou alleen gevraagd
worden naar gebruik van medicijnen zonder doktersvoorschrift in groepen.
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INLEIDING
De professionals zijn ook over hun eigen werkveld bevraagd. Hoe verloopt de samenwerking
met andere stakeholders? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Voor welke problematiek
moet meer aandacht komen?
Verschillende professionals gaven aan het relevant te vinden dat ze werden benaderd om te
vertellen over drugsgebruik en risicogedrag bij groepen waar ze contact mee hebben. Door
te reflecteren over hun sociale en directe leefomgeving, het middelengebruik en daarmee
samenhangende risicofactoren, kwamen soms ook blinde vlekken over bepaalde onderwerpen
(o.a. handel, dosering, risico’s) aan het licht. Sommigen werden hierdoor getriggerd om daar
meer op te gaan letten of dit de volgende keer te bespreken met individuen of in de groep.
Maar het was ook opvallend dat verschillende professionals hun handen niet willen branden
aan gevoelige onderwerpen als dealen en andere drugsdelicten. De soms moeizaam bevochten informatiepositie en het vertrouwen dat ze hebben bij een groep blijft broos. Voor sommigen is het een reden om daarom niet door te vragen, bang dat iemand of de hele groep
zich afkeert van de professional.

9.1

SAMENWERKING PROFESSIONALS EN P REVENTIEWERKERS

Veel professionals schuiven met enige regelmaat aan bij een lokale overlegstructuur waar
verschillende partijen (in wisselende formaties) bijeenkomen. De meest genoemde gesprekspartners zijn: gemeente, UWV, GGD, wijkagenten, buurtcoaches, BOA’s, preventieteam, sportcoaches, middelbare scholen, leerplicht, bemoeizorg, maatschappelijk werk, wijkambassadeurs,
sociaal makelaars, buurtteams, moskee, kerk en zorginstellingen.
De samenwerking met de ketenpartners is laagdrempelig en wordt vaak positief beoordeeld.
Er wordt oplossingsgericht nagedacht door alle ketenpartners. De lijnen zijn vaak kort (ook
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met preventie). Iedereen heeft elkaars nummer en als de situatie erom vraagt kan er snel
worden geschakeld tussen de betreffende partners. Een minpunt volgens sommige professionals is de nieuwe privacywet, die samenwerking soms bemoeilijkt waardoor mensen weer op
een ‘eiland’ gaan werken.
De samenwerking en communicatie met preventie wordt over het algemeen als prettig ervaren. “Als ik tegen een problematiek aanloop dan kan ik direct preventie bellen”, zegt een
jongerenwerker in Waterland (RW10NH). Jongerenwerker (RW05ZH) vindt het goed om te
zien dat jongeren ook de preventiewerker herkennen. Alhoewel (RW03ZH) vindt dat dit per
persoon verschilt. “De ene preventiewerker heeft minder interesse voor jongeren dan de ander.” Een jongerenwerker (RW10NH) vindt het vervelend om te merken dat zijn contact met
preventie door jongeren met argusogen bekeken wordt. Een andere jongerenwerker (RO04GE)
betreurt het dat jongeren op voorlichtingsavonden zich soms negatief uitlaten over de regionale preventie-instelling.

9.2

PLUSPUNTEN EN VERBETERPUNTEN VAN SAMENWERKING

We vroegen aan de professionals wat zij goed vinden gaan in de samenwerking, maar ook
wat er beter zou kunnen. Het belang van regelmatig en gestructureerd overleg en een goede
afstemming met de andere partners in het veld, worden vaak genoemd. Evenals het feit dat
er voldoende ruimte is voor een eigen inbreng; dat je expertise gewaardeerd wordt en de
informatie in het netwerk vertrouwelijk wordt behandeld. “Een brede aanpak werkt.”
(RW01NH) Er worden ook voorbeelden gegeven van een vruchtbare samenwerking tussen
partners: jongerenwerk en straathoekwerk (RZ02BR); in geval van lachgas tussen de wijkambassadeur en het jongerenwerk (RO01GE); samen met de preventiewerker de hanggroepen
langsgaan (RO03GE) of de samenwerking van het jongerenwerk met de jeugd- of wijkagent
(RZ07LI; RW04ZH). Het contact houden met de doelgroep en weten wat er speelt op straat,
heeft een gedeelde prioriteit (RZ06BR; RW03ZH). Soms wordt de focus verlegd: “Wij zitten nu
meer op het begeleiden van jongeren en proberen ze te weerhouden van inbraken.” (RW04ZH)
“We hebben dit jaar 6 jongeren toegeleid naar de verslavingszorg. Dat is opvallend veel voor zo’n
gemeente. De jongeren hebben zelf contact met ons gelegd. Het is een signaal dat wij het goed
doen. Zelfs jongeren uit omliggende gemeente buiten ons werkgebied (andere dorpen) weten ons
te vinden.” (RW04ZH)

VERBETERPUNTEN
De verbeterpunten die professionals aangeven hebben grotendeels betrekking op instituties
als school, moskee, de zorg, gemeenten en politie.
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▪

Zorg. Volgens (RM02UT) weten de partijen elkaar goed te vinden op overlast en criminaliteit, maar de zorg is niet daadkrachtig genoeg om de problematiek van jongeren in het
gezin aan te pakken. In sommige gezinnen zijn soms wel 20 hulpverleners over de vloer
geweest. Zonder resultaat. Hun contacten zijn te vluchtig om echt goed hoogte te krijgen
van de gezinsproblematiek.
Enkele jongerenwerkers en -coaches vinden dat er meer inzet moet zijn van hulpverleners
die bovendien ook ‘zichtbaarder’ moeten zijn (RN04DR) en meer moeten samenwerken
met het jongerenwerk (RZ04BR).

▪

Ouders. De afwezigheid van ouders is voor sommigen een doorn in het oog. “Ouders
schitteren door afwezigheid.” (RW05ZH) Hoe kunnen we hun betrokkenheid vergroten?
(RZ02BR). Er valt nog veel winst te behalen als ouders beter geïnformeerd worden en
professionals meer gaan samenwerken met ouders. “Er zijn wel bewegingen maar het gaat
erg langzaam.” (RZ07LI)

▪

School. Een deel van de jongerenwerkers vindt dat de samenwerking met scholen beter
moet. Hun betrokkenheid is mager, de samenwerking verloopt stroef en het zou helpen
als er meer openheid komt (RW06NH; RW07NH; RN03GR; RN01FR).

▪

Moskee. Een veldwerker (RM02UT) houdt een vurig pleidooi om moskeeën meer bij de
hulpverlening te betrekken. Experts zouden moskeemedewerkers vaker moeten adviseren
en begeleiden als het over drugsissues gaat. “Door alleen maar te veroordelen win je geen
vertrouwen bij jongeren. In potentie biedt het geloof handvatten om ze op de goede weg
te helpen.”

▪

Gemeente en politie. Streetcornerwerker (RW01NH) vindt dat de aandacht voor problematische tieners (12-15 jaar) ook moet gelden voor de groep (16-18+) die nu tussen wal
en schip valt. “Sommigen willen zelfs in de top 600 komen omdat er dan betere begeleiding komt.”
Sommige veldwerkers (RZ05LI; RZ03LI; RW04ZH) vinden dat hun signalen over de ernst
van de drugscriminaliteit en/of problematisch gebruik in hun groep meer serieus moeten
worden genomen in het overleg.
De wisselende belangen van gemeente, politie en zorg leiden soms tot frustraties bij het
jongerenwerk (RW03ZH). De politie zegt twijfels te hebben over het nut van preventieactiviteiten (jongeren blijven gebruiken). De zorg vindt dat er onvoldoende wordt gehandhaafd. Het jongerenwerk is niet bij machte om het drugsprobleem op te lossen en voelt
zich daar niet alleen verantwoordelijk voor. Het contact met de groep is verbroken sinds
het jongerenwerk op verzoek van de gemeente blowers wegstuurt. Nu de groep is uitgeweken naar andere hangplekken zijn ze moeilijker aanspreekbaar voor professionals. Ook
een sociaal werker (RM01UT) ziet dat de ‘kruisbestuiving’ met de handhavende BOA’s zich
soms tegen het jongerenwerk kan keren, dat juist een vertrouwensband met jongeren op
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straat op wil bouwen. Een jeugdwerkcoördinator (RW06NH) vindt daarentegen dat er ‘naar
buiten toe’ juist meer bekendheid mag komen voor het feit dat het jongerenwerk gezamenlijk met de politie optrekt.

9.3

VOOR WELKE PROBLEMATIEK MEER AANDACHT

Ten slotte wilden we weten of er ook problematieken zijn die meer aandacht zouden moeten
krijgen. De wereld verandert immers snel door nieuwe technologie, communicatievormen of
een complexere drugsmarkt met telkens nieuwe middelen. Bovendien zijn veel nieuwe ontwikkelingen regio-overstijgend.
VOORLICHTING EN PREVENTIE
Veel aandachtspunten vallen in de sfeer van preventie en voorlichting en zijn gericht op
verschillende groepen en domeinen. Vooral ouders, school en speciale groepen worden vaak
genoemd.
Ouders. De betrokkenheid en bereikbaarheid van ouders bij alcohol- en drugsissues laat vaak
te wensen over. Veel ouders zijn naïef, onwetend of juist overbezorgd of stoppen simpelweg
hun kop in het zand. “Als je iets organiseert komen ze niet. Dit is wel echt een gemis. Hoe
kunnen we ouders er meer bij betrekken en ze informeren?” (RW05ZH; RW06NH; RW03ZH;
RN04DR) Ook de communicatie tussen jongeren en ouders over deze onderwerpen kan beter.
Aan de opvoedingsvaardigheden met betrekking tot drugs kan nog wel het een en ander
verbeterd worden. Professionals zouden vaker ook het gesprek hierover met ouders aan moeten gaan. Zeker als jongeren lijden onder de onstabiele thuissituatie (RZ06BR; RO03GE).
Scholen. Ze werken weinig mee of reageren ontkennend, vindt een jongerenwerker
(RW08NH). Er zou meer voorlichting moeten komen voor drugs, loverboys, sexting, gaming,
etc. Hoe kun je beter aansluiten op deze leefgebieden in de vrije tijd van scholieren? (RN04DR;
RN03GR). Zou je niet vaker docenten erbij moeten betrekken; of denken aan een spreekuur?
(RW05ZH; RN01FR).
Speciale groepen. Sommige groepen zijn echt een uitdaging. Hanggroepen c.q. straat- en
zwerfjongeren (die gesloten zijn) staan weinig open voor drugsvoorlichting. Hoe kunnen we
ze beter bereiken en motiveren? (RO01GE; RO03GE). Enigszins hiermee samenhangend zijn er
de jonge statushouders, waarvan een deel getraumatiseerd is en soms in aanraking komt met
alcohol en drugs (RW06NH). Voor de dakloze jeugd (18+) is niks geregeld. Het zou goed zijn
als er voor deze groep aparte opvang komt (RZ01BR).
BELEID EN AANPAK MIDDELENGEBRUIK
Een ander deel van de opmerkingen scharen we onder beleid en aanpak van het gebruik.
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Regels. Sommige professionals vinden de regelgeving rond middelengebruik verwarrend en
zij hopen dat daarover meer duidelijkheid komt in landelijke richtlijnen rond gebruik en bezit.
Er wordt op feesten met verschillende maten gemeten. De boodschap is niet helder en zorgt
voor verwarring, vindt (RZ06BR). Op het ene feest volgt pas vanaf drie pillen een sepot (inbeslagname zonder strafvervolging), terwijl je op een ander feest met één pil al opgepakt wordt.
Ook de status van lachgas roept vragen op. Een veldwerker vindt het onbegrijpelijk dat winkels
in zijn wijk zo makkelijk hun tanks kunnen slijten aan groepjes (kwetsbare) jongeren
(RW06NH).
Aanpak en samenwerking. Er zou meer samenwerking moeten komen tussen partijen die
met dezelfde groepen werken en er moet meer worden geluisterd naar de straatwerkers die
dicht bij de leefwereld van jongeren staan (RM01UT; RW07NH). Een jongerenwerker pleit voor
een snellere en meer daadkrachtige aanpak van individuen in een groep. De huidige ‘veiligheidstafels’ werken te langzaam (RW03ZH).
Drugs. Jammer dat een succesvolle awareness campagne over drugs is beëindigd (RZ04BR).
Er moet meer voorlichting komen over de risico’s van lachgas. Zeker onder jongeren die nu
heel intensief gebruiken (RZ05LI). Een interventie van de preventiemedewerker heeft ertoe
geleid dat een deel van de groep met cannabis is gaan minderen met als gevolg dat ze meer
interesse krijgen voor ‘normale’ activiteiten en op andere leefgebieden beter scoren, dan de
andere groep die niet minderde in gebruik (RZ07LI).

| SAMENVATTING | 1 MONITOR DRUGS EN RISICOGROEPEN | 2 GROEPEN, MILIEU EN RISICOFACTOREN |
| 3 GROEPEN, GEBRUIK EN RISICOGEDRAG | 4 ALCOHOL | 5 CANNABIS | 6 STIMULANTIA | 7 NARCOSEMIDDELEN |
| 8 OVERIGE MIDDELEN | 9 PROFESSIONALS & PREVENTIE | 10 CONCLUSIES EN BEVINDINGEN | REFLECTIE VKN | TABELLEN |

88

10
CONCLUSIES EN BEVINDINGEN

HET BELANG VAN EEN REGIOMONITOR ........................................................................................................ 89
10.1

GROEPSKENMERKEN ...................................................................................................................... 90

10.2

RISICOFACTOREN IN DE DIRECTE EN SOCIALE LEEFOMGEVING ............................................................ 90
DIRECTE LEEFOMGEVING ............................................................................................................................................................. 90
SOCIALE LEEFOMGEVING ............................................................................................................................................................. 91
OVERLAST, DELINQUENTIE EN DRUGSDELICTEN ....................................................................................................................... 91

10.3

GROEPEN EN DOMEINEN ................................................................................................................ 91
VERSPREIDING, GROEPSPROFIELEN EN DUIDING VAN MIDDELENGEBRUIK ............................................................................ 92
DRIE GEBRUIKERSPROFIELEN ....................................................................................................................................................... 92
PREVALENTIE, DYNAMIEK EN (CULTURELE) PATRONEN ........................................................................................................... 93

10.4

HET MIDDELENGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN ............................................................................... 94
ALCOHOL ...................................................................................................................................................................................... 94
CANNABIS..................................................................................................................................................................................... 94
STIMULANTIA ............................................................................................................................................................................... 95
NARCOSEMIDDELEN .................................................................................................................................................................... 96
OVERIGE MIDDELEN..................................................................................................................................................................... 98

HET BELANG VAN EEN REGIOMONITOR
De eerste regiomonitor (pilot) is een feit. Een kernteam van preventiewerkers van 7 verslavingsinstellingen heeft in 9 provincies verdeeld over 5 regio’s semi-gestructureerde interviews afgenomen met professionals c.q. frontwerkers, die op rootsniveau (intensieve) veldcontacten hebben met 27 risicogroepen van ten minste 10 personen (16-28 jaar) die hun (vrije)
tijd in het publieke, institutionele en/of uitgaansdomein doorbrengen.
In het kernteam werden eerst beoordelingscriteria geformuleerd die preventiewerkers meer
focus gaven bij hun zoektocht naar groepen risicojongeren in de eigen regio. Behalve het
gebruik van alcohol en cannabis moesten de risicogroepen (of specifieke subgroepen daarbinnen) bekend zijn met (a) andere middelen en ook sprake zijn van problematisch en/of fors
drugsgebruik (b) of van een meervoudige problematiek in de directe (familie), institutionele
(school) of sociale omgeving (vriendengroep) of van (c) overlast c.q. criminele problematiek
(o.a. dealen, inbraak).
Het hoofddoel was om een monitor te ontwikkelen die (a) meer zicht geeft op ontwikkelingen
in (problematisch) middelengebruik bij jonge risicogroepen, (b) leidt tot meer uniformiteit in
methodiek, waarbij (c) ook nog ruimte blijft voor regionale accenten en duiding. De VKN zet
hiermee een nieuwe stap in de (vroeg) signalering van middelengebruik, waarbij regionale
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gegevens van risicogroepen (problematisch) drugsgebruik, risicogedrag) beter kunnen worden
vergeleken met vergelijkbare risicogroepen elders in het land. Het preventiewerk krijgt meer
inzicht in de (trans)regionale dynamiek van drugsmarkten en de context waarin drugsgebruik
en risicogedrag bij kwetsbare jongeren plaatsvinden. De ontwikkelingen op de drugsmarkt,
de verspreidingsgraad van middelen én het risicogedrag in kwetsbare groepen, geven niet
alleen een beter beeld en begrip van de problematiek, maar kunnen ook implicaties hebben
voor meer gerichte preventie. Ten slotte zijn de uitkomsten relevant voor de jaarberichten van
de Nationale Drugsmonitor (NDM) omdat kwalitatieve data en trends van alcohol- en drugsgebruik bij risicojongeren vaak onderbelicht zijn.

10.1 GROEPSKENMERKEN
Een gemiddelde groep telt ongeveer 25 jongeren; in totaal gaat het om 700 jongeren met
een gemiddelde leeftijd van 18 jaar. Bij ongeveer een derde van de groepen is de meerderheid
minderjarig (zie Tabel 1 en Tabel 2, pag. 102/103). In alle groepen (met uitzondering van één
meidengroep en een skategroep), is ruim driekwart van de jongeren man.
Van alle groepen (n=27) is ruim een derde van westerse afkomst; ruim een derde etnisch
gemixt en een kwart niet-westers (vooral Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren). Nietwesterse en etnisch gemixte groepen leven vooral in de grote steden, terwijl westerse jongeren meestal in dorpen wonen.
Een groot deel gaat naar school en/of is laag- dan wel praktisch opgeleid en werkt. De groepen in de regio’s zijn niet homogeen en vaak in kleinere subgroepen onderverdeeld. Bij het
ontstaan en uitkristalliseren van een groep zijn de grenzen tussen fracties fluïde. Over het
algemeen manifesteert zich op termijn een kern van schoolgaanders en/of parttime werkenden; een (vaak kleinere kern) die chronisch werkloos is of in het criminele circuit zit en een
grotere (instabiele) risicogroep die daar tussenin zit.

10.2 RISICOFACTOREN IN DE DIRECTE EN SOCIALE LEEFOMGEVING
Om het alcohol- en drugsgebruik in een bredere context te kunnen plaatsen zijn een tweetal
leefgebieden (directe en sociale omgeving) van jongeren en daarbij horende risicofactoren in
kaart gebracht.
DIRECTE LEEFOMGEVING
▪

Ouders en familie. In ruim de helft van de groepen (soms een meerderheid) worden
jongeren geconfronteerd met een gezinsproblematiek (o.a. gescheiden ouders, agressie
en mishandeling, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schuldsanering).
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▪

Leeftijdsgenoten. Een gebrek aan veiligheid en geborgenheid drijft jongeren eerder naar
de straat waar in sommige groepen negatief gedag positief bekrachtigd wordt en de kans
op ontsporing toeneemt.

▪

Psychosociaal gedrag. Een deel van de jongeren heeft een psychische stoornis en/of gedragsprobleem of is makkelijk beïnvloedbaar voor het plegen van criminaliteit. Ontremmend gedrag (o.a. thrill seeking, sensation seeking of ‘binge-plezier’) komt geregeld voor.

▪

Culturele en religieuze achtergronden en gender. De relatie tussen geloof (moslimjongeren) en middelengebruik is gespannen en vaak omkleed met taboes. Het vrije ‘losbandige’
gedrag van Turkse en Marokkaanse meisjes staat soms haaks op de meer conservatieve
moslimwaarden in het ouderlijk huis.

SOCIALE LEEFOMGEVING
Een aanzienlijk deel van de jongeren groeit op in (kansarme) volksbuurten of probleemwijken
en/of komen uit gezinnen met een meervoudige problematiek. De grenzen van drugsgebruik,
-handel en andere criminaliteit vervagen naarmate jongeren meer tijd op straat doorbrengen.
Een kleiner deel van de groepen groeit op in ‘modelwijken’ of komen uit welvarende dorpen
met een hoog arbeidsethos. Sommige jongerengroepen zijn een mix van arme én rijke milieus.
OVERLAST, DELINQUENTIE EN DRUGSDELICTEN
In de meeste groepen komt overlast of vandalisme voor en/of worden in, lichte of zwaardere
mate, vermogens- en/of drugsdelicten gepleegd. De delinquente aard en het aantal gepleegde delicten verschillen echter van elkaar. Een klein deel kiest uiteindelijk voor een criminele carrière. In tweederde van de groepen is een link met drugshandel en/of -verkoop (o.a.
runner, transport, straatdealer) in zowel het lage als hogere segment van de georganiseerde
misdaad. In regio zuid (dorpen) hebben Nederlandse jongeren vooral banden met de synthetische en de niet-gedoogde cannabismarkt. In regio west (steden) zijn niet-westerse groepen
actiever in de cocaïnehandel. Professionals verbazen zich soms over de internationale drugscontacten die sommigen hebben. Er zijn bij veldwerkers ook zorgen over de groeiende invloed
in de volksbuurten en druk van criminele netwerken die kwetsbare jongeren ronselen voor
illegale drugshandel.

10.3 GROEPEN EN DOMEINEN
Er zijn vaste en hechte maar ook dynamische groepen met veel wisselingen van groepsleden.
Sommigen zijn gesloten en andere meer open en benaderbaar voor professionals. De vier
gedefinieerde groepsprofielen kunnen in elke regio voorkomen.
▪

Buurtgroepen. Zijn verknocht aan hun dorp of stadsbuurt en brengen daar veel tijd door.
Ze zijn vaak trots op hun wijk en profileren zich ook zo naar buitenstaanders.
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▪

Straatgroepen. Jongeren gaan in wisselende formaties met elkaar om; sommigen hebben
criminele antecedenten. Er heerst grote loyaliteit; geld en status zijn cruciaal voor de
eigenwaarde.

▪

Spontane groepen. Qua stijl onuitgesproken en met zwakke sociale banden. Deelnemers
kennen elkaar vooral van culturele activiteiten in buurt- en jongerencentra. (o.a. meidenwerk en dak- en thuislozen).

▪

Subculturele groepen. Delen dezelfde interesse, die verder gaat dan rondhangen (o.a.
skategroepen, voetbalsupporters, drum-‘n-bass of hardcore). Vooral de muziekgerelateerde groepen zijn mobiel.

De groepen brengen hun vrije tijd door in meerdere domeinen. De keuze voor een domein
hangt af van de groepssamenstelling, het tijdstip, de verwachting en de aard van de activiteiten. (1) Privédomein (schuurtjes, keten, veranda’s, etc.); (2) Institutioneel domein (buurthuizen,
jongerencentra, opvang, etc.); (3) Publieke domein (parken, portieken, parkeerplaatsen, etc.);
(4) Uitgaansdomein (cafés, clubs, shishalounges, festivals, etc.).
VERSPREIDING, GROEPSPROFIELEN EN DUIDING VAN MIDDELENGEBRUIK
We weten nu meer over hun opleiding, de baantjes die ze hebben, de overlast die sommige
groepen veroorzaken en wie er dealen of andere criminaliteit plegen. We weten in welke
buurten ze opgroeien en uit welke milieus ze komen, met minder of meer risicofactoren in de
directe en sociale leefomgeving. Sommigen hebben het getroffen terwijl anderen een minder
rooskleurig toekomstperspectief hebben. Dit vertaalt zich onder andere in de keuze voor
vrienden en groepen die hun (vrije) tijd doorbrengen in verschillende (overlappende) domeinen. Deze achtergrondinformatie is belangrijk nu we meer specifiek gaan kijken naar het
gebruikersperspectief, de intensiteit van gebruik en de voorkeur van middelen in groepen en
het daarmee gepaard gaande risicogedrag (micro-perspectief). Daarnaast kijken we ook naar
de regionale drugsverspreiding in groepen (meso-perspectief) en hoe deze zich op nationaal
niveau verhoudt tot de verspreiding in andere regio’s (macro-perspectief).
DRIE GEBRUIKERSPROFIELEN
Als we kijken naar het middelengebruik in de 27 verschillende groepen dan valt op dat het
middelenarsenaal enorm kan verschillen. We hebben drie profielen gedestilleerd op grond
van het aantal middelen (inclusief alcohol en cannabis) die door subgroepen (in de groep)
worden gebruikt.
▪

Experimenteerders
Er zijn 9 groepen (vooral straat-, buurt- en spontane) vertegenwoordigd waar maximaal
5 middelen worden gebruikt. De groepen komen (met uitzondering van regio zuid) uit
alle regio’s. Het gaat vooral om groepen jongeren met een niet-westerse afkomst en een
paar minderjarige Nederlandse groepen.
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▪

Ervaren gebruikers
Er zijn 13 groepen (vooral subculturele en buurtgroepen) waar maximaal 9 middelen
worden gebruikt. De groepen komen (met uitzondering van regio noord) uit alle regio’s.
Het gaat om groepen die voor een deel gelinkt zijn aan het uitgaansleven dan wel intensief (ook door de week) als vriendengroep met elkaar optrekken.

▪

Excessieve gebruikers
Er zijn 5 groepen (straat, subculturele en buurtgroepen) waar 10-14 middelen worden
gebruikt. De groepen komen voor in regio west, noord en zuid en ‘blinken uit’ op de een
of andere manier in een extreme leefstijl of gedrag: bingen, zwerven, criminaliteit, en
hardcore. Elkaar zien, betekent drugs kopen, verkopen en gebruiken in royale hoeveelheden. Hier is meer sprake van een scene die elke gelegenheid aangrijpt om te kunnen
snuiven, slikken, roken en drinken.

PREVALENTIE, DYNAMIEK EN (CULTURELE) PATRONEN
Bij de analyse van het middelengebruik in de 5 regio’s is gekeken naar 3 factoren. Bij de

prevalentie komen we meer te weten over de omvang van het gebruik in risicogroepen in de
verschillende regio’s. Bij de dynamiek van gebruik kunnen we zien of een middel in een regio
(of meer specifiek in een provincie) is gestegen, gedaald of stabiel gebleven. Bij de culturele
factor kijken we meer naar de aard van het gebruik in groepen binnen regio’s. Het gebruik
van een middel in groep A en B kan even hoog zijn, bijvoorbeeld driekwart van de groep.
Maar het gebruikspatroon (o.a. frequentie en dosering van een middel) kan aanzienlijk verschillen tussen groep A (een paar keer per week intensief) en groep B (één keer per maand).
Bij de culturele factor gaat het meer over de specifieke beleving van het middelengebruik in
divergerende (risico) groepen binnen regio’s. Het ritueel van gebruik, de symbolische interactie
en de culturele framing in (sub) groepen kan soms van grote betekenis zijn in een specifieke
groepscultuur. Bij de culturele betekenis draait het eerder om distinctie met betrekking tot
consumptie (o.a. drugs, mode, gadgets).
Vergelijking middelengebruik tussen regio’s
In de hoofdstukken 4-7 werd de prevalentie van gebruik en de dynamiek (toe- of afname) ook per
regio besproken en in kaartjes met kleuren gevisualiseerd aan de hand van gemiddelde scores per
regio. Hierdoor kan het landelijke beeld worden genuanceerd of er bij een bepaald middel sprake is
van een algemene, landelijke opwaartse, stabiele of neerwaartse trend, of dat het gebruik in de ene
regio stijgt en in een andere regio daalt. Aan deze vergelijking kleeft wel het risico dat in elke regio
twee of drie provincies over één kam worden geschoren. In elke regio krijgen namelijk de twee of
drie provincies dezelfde (gemiddelde) score, terwijl er in werkelijkheid misschien wel duidelijke verschillen zijn. Waar mogelijk en zinvol zal dat per provincie worden genuanceerd.
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10.4 HET MIDDELENGEBRUIK IN DORPEN EN STEDEN
We bespreken nu per middel de prevalentie en dynamiek in de regio’s en de culturele duiding
(voor zover mogelijk) die professionals eraan geven. We letten ook op verschillende gebruikspatronen, risicogedrag en andere opvallende ontwikkelingen op de gebruikersmarkt.
ALCOHOL
▪

Prevalentie. In elke groep wordt alcohol gedronken (n=27). De prevalentie is hoog in alle
regio’s; bij tweederde drinkt een overgrote meerderheid tot iedereen (zie pag. 41).

▪

Dynamiek. Het gebruik van alcohol is stabiel gebleven in regio midden en zuid en iets
gestegen in regio noord (Drenthe); regio oost (Gelderland) en regio west (Noord-Holland)
(zie pag. 48).

▪

Cultureel. Vooral bij Nederlandse dorpsjongeren bestaat een levendige drinkcultuur. Sommigen beginnen al op (hele) jonge leeftijd te drinken. Niet-westerse jongeren (wonen
vaker in grote steden) drinken op minder gelegenheden (of helemaal niet) en ook minder
glazen per keer. Het taboe op alcohol (religieuze beschermfactor) bij Marokkaanse jongeren is groot. Groepen die veel drinken doen dat behalve in het uitgaansdomein ook in
het publieke- en privédomein. Minderjarigen (vooral in dorpen) komen al vroeg in aanraking met de (ook bij volwassenen) vaak positief beleefde drinkcultuur.

▪

Gebruik en risico’s. Het aantal glazen bij het uitgaan ligt vaak boven de 5 glazen, oplopend
tot 10 of meer per persoon per keer. Bingen komt ook voor (minimaal 20 glazen). In een
derde van de groepen wordt alcohol weleens gecombineerd met cocaïne. Professionals
maken zich soms grote zorgen over de lichamelijke en sociale gezondheidsrisico’s (ook
bij minderjarigen) met betrekking tot het excessief consumeren van alcohol. Grenzeloos
alcoholgebruik verlaagt de grens om eerder te gaan experimenteren met andere middelen. Bij collectieve dronkenschap vallen remmingen weg evenals het vermogen elkaar te
corrigeren. In sommige groepen triggert veel alcohol tot gedragsontsporing.

▪

Preventie. Er zijn aanwijzingen (in dorpen waar actieve campagnes zijn geweest) dat het
drinken van jongeren op vroege leeftijd wordt afgeremd.

CANNABIS
▪

Prevalentie. In elke groep wordt cannabis gebruikt (n=27). De prevalentie is hoog in alle
regio’s; bij tweederde blowt een grote meerderheid tot iedereen (zie pag. 49).

▪

Dynamiek. Het gebruik van cannabis is stabiel in regio midden en noord; gedaald in oost
en zuid en iets gestegen in regio west (zie pag. 57).

▪

Cultureel. Cannabis is zowel bij Nederlandse als niet-westerse jongeren populair. Het cannabisgebruik vertoont meer subculturele trekken dan alcohol. Novieten beginnen soms
eerder met cannabis dan met alcohol en nieuwe jongeren in een groep kopiëren soms
klakkeloos het heersende blowgedrag. Blowers treffen elkaar veel op straat.

| SAMENVATTING | 1 MONITOR DRUGS EN RISICOGROEPEN | 2 GROEPEN, MILIEU EN RISICOFACTOREN |
| 3 GROEPEN, GEBRUIK EN RISICOGEDRAG | 4 ALCOHOL | 5 CANNABIS | 6 STIMULANTIA | 7 NARCOSEMIDDELEN |
| 8 OVERIGE MIDDELEN | 9 PROFESSIONALS & PREVENTIE | 10 CONCLUSIES EN BEVINDINGEN | REFLECTIE VKN | TABELLEN |

94

▪

Markt. Een deel koopt cannabis in coffeeshops, op straat óf krijgt het (ook minderjarigen)
via vrienden.

▪

Gebruik en risico’s. Het aantal joints varieert van 1 à 2 oplopend tot soms 10 per persoon
per dag. Professionals zien problemen met blowen in de sociale omgeving (o.a. thuis,
school, werk), of die meer geestelijk en/of lichamelijk van aard zijn. Blowen werkt als een
katalysator bij problemen. Blowers onderschatten de effecten en gevolgen van cannabisgebruik nog weleens (o.a. verkeer, passiviteit, uitstelgedrag).

STIMULANTIA
Ecstasy is het populairste middel, gevolgd door cocaïne en daarna amfetamine.
Ecstasy

▪

Prevalentie. In de meeste groepen wordt ecstasy gebruikt (n=23). De prevalentie is het
hoogst in de regio oost, west en zuid en aanzienlijk lager in regio noord en midden (zie
pag. 59).

▪

Dynamiek. Het gebruik van ecstasy is stabiel gebleven in regio midden, gedaald in regio
zuid en gestegen in regio noord, west en oost (zie pag. 63).

▪

Cultureel. Volgens professionals is er (ook buiten de klassieke feestcultuur) een toenemende acceptatie en normalisering van gebruik en/of van een verjonging van de groep
naar minderjarige leeftijd. Ecstasy blijft vooral bekend als partymiddel voor jongeren die
van elektronische muziek houden. In sommige minderjarige subgroepen wordt ecstasy
ook weleens overdag en door de week gebruikt (straat, park, parkeerplaats, thuisfeest).

▪

Markt. Het gebruik van ecstasy is mede door de toegankelijkheid ervan laagdrempeliger.
De prijs is (3-5 euro) per pil. Geen enkele groep laat zijn ecstasy (of andere drugs) testen.
Niet iedereen is bekend met de testservice.

▪

Gebruik en risico’s. De dosering varieert van een kwart of halve pil tot 3 pillen per keer.
Beginners (minderjarigen) neigen naar hogere doseringen dan oudere, meer ervaren gebruikers. Ecstasy wordt gecombineerd met alcohol en cannabis, maar ook met speed,
ketamine, 2C-B en GHB. Het gebruik van ecstasy tempert (bij sommigen) het alcoholgebruik. De professionals zien vooral acute risico’s (misselijkheid, overgeven, out gaan, ‘van
het padje’) als gevolg van hoge doseringen. Jongeren schatten de risico’s van ecstasy laag
in.

Cocaïne

▪

Prevalentie. In meeste groepen wordt cocaïne gebruikt (n=20). De prevalentie is het
hoogst in de regio’s zuid en west en aanzienlijk lager in de andere 3 regio’s (zie pag. 64).
De subgroepen van snuivers zijn doorgaans kleiner dan van ecstasy.

▪

Dynamiek. Het gebruik van cocaïne is stabiel gebleven in regio midden, licht gestegen in
regio zuid en nog iets sterker gestegen in regio oost, noord en west (zie pag. 68).
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▪

Cultureel. De diversiteit van groepen en leefstijlen is bij cocaïne groter en minder settingspecifiek dan bij ecstasy, dat vooral aan het uitgaansleven is gelinkt. Cocaïne wordt in de
(natte) horeca gebruikt, maar net zo goed in de auto, op straat en thuis met een groepje
vrienden. Jongeren (vooral in straatculturen) zien cocaïne meer als een (criminele) statusverhogende elitedrug.

▪

Markt. Een gram cocaïne kost 45-70 euro, maar de meesten betalen 50 euro (niemand
laat zijn cocaïne testen). Elke groep heeft contacten met bezorgers of dealers uit eigen
kring. Een groeiende groep in de grote steden (regio west) raakt meer betrokken bij
cocaïnehandel.

▪

Gebruik en risico’s. Vanwege het dempende effect neemt de zucht naar cocaïne toe als
er (veel) gedronken wordt. De dosering verschilt van een enkel lijntje tot soms 1 à 2 pakjes
per persoon. Cocaïne heeft een opwekkende werking en geeft zogenaamd (meer) zelfvertrouwen. Het middel wordt ook als een demper c.q. verdover bij stress, verdriet en tegenslag gebruikt. Ook is er meer sociale problematiek (uitbarstingen van geweld, agressie of
ruziezoekend gedrag) als gevolg van (fors) cocaïnegebruik. Bij de lichamelijke risico’s
wordt gewaarschuwd voor de wisselwerking van (fors) alcohol- en cocaïnegebruik. De
geestelijke risico’s zijn o.a. craving, slapeloosheid, neerslachtigheid en sombere gedachten.

Amfetamine

▪

Prevalentie. Amfetamine is vergeleken met ecstasy en cocaïne minder breed verspreid
over de groepen (n=17). De subgroepen van gebruikers binnen deze netwerken zijn kleiner dan bij ecstasy en cocaïne. De verspreiding is het hoogst in regio zuid, noord en west
en gering in regio oost (zie pag. 69).

▪

Dynamiek. Het gebruik van amfetamine is stabiel gebleven in regio west en midden; gedaald in regio oost en (iets) gestegen in regio zuid en noord (zie pag. 70).

▪

Amfetamine is goedkoop (3 euro per gram), makkelijk verkrijgbaar en wordt vooral door
Nederlandse autochtone jongeren gebruikt voor extra energie. Behalve in het uitgaansleven wordt amfetamine ook door de week gebruikt. Professionals zien ook risico’s: uitputting, hartkloppingen, niet eten (vermagering).

NARCOSEMIDDELEN
Lachgas is het populairste middel, gevolgd door ketamine en GHB.
Lachgas

▪

Prevalentie. In meeste groepen wordt lachgas gebruikt (n=23). De prevalentie is het
hoogst in regio oost en west en iets lager in regio midden en zuid (zie pag. 72).

▪

Dynamiek. Het gebruik van lachgas is stabiel in regio midden; gedaald in regio oost en
gestegen in regio west en zuid, maar het meest in noord (zie pag. 76).
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▪

Cultureel. Lachgas loopt dwars door alle jongerenculturen en leefstijlen en is zowel bij
Nederlandse als bij jongeren van niet-westerse komaf populair. De werking is kortdurend,
euforisch en in de perceptie van veel jongeren onschuldig, niet schadelijk of verslavend.
Op het gebruik van lachgas ligt minder taboe (vooral bij Marokkaanse en Turkse jongeren).
De populariteit van lachgas is verder gegroeid sinds het op straat als ‘medicinaal’ wordt
aangemerkt. Lachgas wordt gebruikt op hangplekken en kelders in woonwijken, maar ook
thuis, in de horeca en shishalounges en op (privé)feesten. Lachgasballonnen inhaleren in
auto’s (ook tijdens het rijden) wordt als cool gezien. De exposure van lachgas via sociale
media (clips, blogs, Snapchat, Instagram, etc.) heeft het middel een boost gegeven.

▪

Markt. Lachgas is eenvoudig te verkrijgen (klein- en groothandel, winkels en bezorgdiensten) goedkoop en legaal (Warenwet). Entrepreneurs (ook uit groepen afkomstig) zijn door
de lucratieve markt in de business gestapt.

▪

Gebruik en risico’s. De dosering varieert van een paar ballonnen tot tientallen (of nog
meer) per persoon per keer. Veel gebruikers zijn overgestapt van kleine patronen naar
‘buizen’ (tanks met circa 150 ballonnen inhoud) waardoor er meer ballonnen per keer
worden geïnhaleerd. Gebruikers onderschatten de gezondheidsrisico’s zeggen professionals, die ook chronisch gebruik in groepen zien (vooral niet-westerse jongeren). In enkele
groepen zijn jongeren opgenomen met verlammingsverschijnselen als gevolg van extreem
veel lachgasgebruik.

Ketamine

▪

Prevalentie. Ketamine wordt in vier van de tien groepen gebruikt (n=11). De prevalentie
ligt op een aanzienlijk lager niveau dan bij lachgas. Het hoogste gebruik is in regio zuid
en oost, gevolgd door regio west en noord waar lachgas minder populair is bij risicojongeren (zie pag. 77).

▪

Dynamiek. Het gebruik van ketamine is in tweederde van de netwerken (n=7) licht gestegen in regio zuid, west en oost, maar in regio Noord gedaald (Drenthe) (zie pag. 78).

▪

Cultureel. Ketamine is vooral populair bij Nederlandse jongeren en meer in dorpen dan
in steden en vooral in subculturele groepen (uitgaansdomein). Ketamine is een (nieuw)
middel waar jongeren nieuwsgierig naar zijn. Professionals zien het gebruik snel toenemen. De dissociatieve werking zorgt voor hilariteit (gek gedrag) maar boezemt ook angst
in vanwege het psychedelische karakter (o.a. egoverlies, out of body ervaring).

▪

Gebruik en risico’s. Ketamine kost circa 15-20 euro per gram en wordt soms gecombineerd
met cocaïne of ecstasy. Een paar professionals vinden dat er te weinig bekend is over de
risico’s van frequent gebruik.
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GHB

▪

Prevalentie. GHB wordt in iets minder dan de helft van de groepen gebruikt (n=12). Het
gebruik ligt op een veel lager niveau dan lachgas. In regio zuid en oost scoort GHB het
hoogst, gevolgd door west en noord waar het sporadisch voorkomt (zie pag. 79).

▪

Dynamiek. Het gebruik van GHB is in alle regio’s stabiel met uitzondering van regio west
(Zuid-Holland) waar het iets is gedaald (zie pag. 80).

▪

GHB is het minst populaire narcosemiddel en wordt vooral door Nederlandse dorpsjongeren gebruikt. De negatieve eigenschappen van het middel zijn bij veel gebruikers inmiddels bekend. Professionals zien GHB vooral bij de meer heftige (oudere) gebruikers,
die GHB als verdover (‘van de wereld willen zijn’) nemen tegen de stress en kampen met
multipele sociale problemen. Overdoseringen komen voor, evenals verslaving.

OVERIGE MIDDELEN
Hoewel er groepen bij zitten met een behoorlijke staat van dienst wat betreft drugsgebruik,
blinken ze niet uit in het gebruik van NPS (nieuwe psychoactieve stoffen). Slechts in een paar
groepen wordt mondjesmaat geëxperimenteerd met 2C-B en 4-FMP. Wat betreft de ontwikkelingen op de NPS-markt behoren risicojongeren niet tot de trendsetters. Synthetische cannabinoïden worden ook niet gebruikt. Medicijnen (niet op recept) worden in een derde van
de groepen gebruikt en/of verhandeld (vooral Ritalin en benzodiazepinen). Psychedelica
(vooral LSD en truffels) komen voor in de helft van de groepen (spontaan, subcultureel, buurt
en straat). In groepen met meer psychedelicagebruik is ook ervaring met ecstasy en een link
met het uitgaansleven (festivals/hardcore). Een kleine excessieve groep (verdeeld over 5 groepen) gebruikt basecoke, heroïne en/of methamfetamine.
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REFLECTIE VKN

▪

De bevindingen en methodische aanpak van de monitor vormen een goede aanvulling
op de bestaande gegevens in Nederland, omdat er vanuit het perspectief van professionals rondom risicogroepen wordt gekeken. Dit biedt mogelijkheden en aangrijpingspunten voor de preventiepraktijk. Monitoring in deze vorm is een relevante bijdrage aan het
vergelijken van risicogroepen in Nederland, waardoor eventueel regionale adaptaties van
het preventie-aanbod beter onderbouwd kunnen worden. De monitor heeft potentie om
uit te groeien en nodigt uit tot reflectie van preventiewerk en speerpunten in eigen regio.
De kracht en toegevoegde waarde van deze monitor is dat hij een mooi kwalitatief beeld
en context geeft van groepen en risicogedrag in de regio’s.

▪

De Antenne Nederland biedt een staalkaart van risicogroepen die opgroeien in dorpen
en steden en waar gemeenten en andere instanties vaak weinig grip op hebben. De
meerwaarde van deze monitor is dat ze qua informatie een belangrijke aanvulling is op
het kennisveld risicogedrag bij VWS en CAM met betrekking tot problematische groepen
en drugsgebruik in een breder perspectief. Hierover is in Nederland (zowel in kwantitatieve
als in kwalitatieve zin) weinig bekend.
▫

Qua methodiek sluit de Antenne Nederland goed aan op bestaande methodieken voor jeugdgroepen zoals de groepsscan en het 7-stappenmodel en kan het
gebruikt worden om binnen deze aanpak meer gericht te werken met middelenpreventie.

▫

Cannabisgebruik en hoe daar in de aanpak mee om te gaan, is bijvoorbeeld ook
een thema bij jongerenwerk en politie. Tijdig ingrijpen met een groepsaanpak
lijkt hierbij geboden. De monitor geeft inzicht in groepsdynamiek en middelengebruik in (hechte) vriendengroepen die elkaar soms al vanaf de middelbare
school kennen. Dat geeft aangrijpingspunten voor vroeg interveniëren.

▫

Ook voor criminaliteitspreventie is inzicht in dit soort groepen van groot belang.
Er is zorg over de positie van minderjarige blowers in dit soort groepen met een
lage drempel naar de illegale cannabismarkt (soms ook cannabisdealers in groepen).

▫

De aansluiting bij samenwerkingspartners bij de aanpak van risicojongeren, zoals
politie en jongerenwerk, kan door deze monitor verbeterd worden.

▪

VKN heeft het Drugsmanifest ondertekend, waarin een pleidooi wordt gehouden voor
verdere regulering. In dat kader is het belangrijk om met kwalitatieve monitoring voeling
te houden met jongerenculturen en middelengebruik om zo een goede bodem te krijgen
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voor het uitzetten van gezondheidsbevorderende interventies. Verdere uitbreiding van
repressie is niet de juiste weg.
▪

Het is een uitdaging om te kijken of de twee domeinen gezondheid en veiligheid in
kwestie van risicojongeren en gedrag meer met elkaar verbonden kunnen worden. Zeker
nu de sociale/economische gevolgen van de coronacrisis ook een impact hebben op
kwetsbare groepen in aandachtswijken.

▪

De coronacrisis onderschrijft sowieso het belang van dit type snelle monitoring omdat
maatregelen kunnen leiden tot beperkingen en dus veranderingen in de vrijetijdsbesteding en uitgaansgedrag, en daarmee ook in middelengebruik.

▪

Qua middelengebruik valt vooral het (vanuit het perspectief van de professionals) door
de jongeren zelf totaal geaccepteerde gebruik van cannabis in deze groepen op. Cannabis
lijkt overal het organisatieprincipe. Verder is de verspreiding van het gebruik ketamine
opvallend. Het gebruik van deze drug was een aantal jaren geleden nog voorbehouden
aan kleine groepjes (meestal) studenten, maar lijkt nu meer voor te komen onder verschillende groepen in de samenleving. GHB daarentegen wordt steeds meer als een ‘looserdrug’ beschouwd en wordt allen nog in geïsoleerde scenes aangetroffen.

▪

De testservice van DIMS, die door VKN leden i.s.m. het Trimbos-instituut, landelijk wordt
aangeboden, is niet of nauwelijks bekend bij de hier onderzochte risicojongeren. Er zou
meer bekendheid aan testmogelijkheden onder deze risicogroepen gegeven moeten worden.

▪

De Antenne Nederland biedt de mogelijkheid om elk jaar verschillende risicojongeren in
kaart te brengen en op nationaal en regionaal niveau te vergelijken. Te denken valt aan:
uitgaanders, voetbalsupporters, skaters, hardcore, zwerfjongeren etc. Daarbij zal goed gelet moeten worden op de vergelijkbaarheid.

▪

Onderzocht dient te worden hoe ouders en andere opvoeders van de jongeren in deze
risicogroepen benaderd dienen te worden en er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samengewerkt kan worden tussen ouders, scholen, jongerenwerk, moskeeën, verslavingspreventie en politie.

▪

De monitor geeft tevens een beeld van kennis en overtuigingen bij professionals aangaande de risico’s van middelengebruik, hetgeen kan helpen bij het vormgeven van deskundigheidsbevordering gericht op middelenkennis en preventie.

Verslavingskunde Nederland
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Tabel 1
CODE

regionetwerken midden, noord, oost en zuid
FUNCTIE

TYPE GROEP

AANTAL

LEEFTIJD

MAN

AFKOMST

75%

100% ned

100%

90% mar

(GEM.)
MIDDEN

RM01UT

sociaalwerk

buurt

10

15-18
(17)

RM02UT

veldwerker

straat

20

15-21
(18)

10% mix

NOORD

RN01FR

jongerenwerk

buurt

20

RN02DR

jongerenwerk

spontaan

25

buurt

8

straat

15

14-19

80%

100% ned

75%

100% ned

80%

100% ned

80%

30% ned

(17)
ambulant
RN03GR

outreachend

(16)

jongerenwerk
RN04DR

outreachend

13-18
13-16
(15)

jongerenwerk/behandelaar

13-23
(19)

70% mix

OOST

RO01GE

jongerenwerk

buurt

20

15-18

90%

70% ned
30% mar

RO02GE

jongerenwerk

buurt

30

ambulant werk
RO03GE

jongerenwerk
jongerenwerk

65%

100% ned

(19)
subcultureel

25

veldwerker
RO04GE

16-24
17-24

100% ned

(18)
spontaan

20

16-22

100%

(19)

10% ned
50% tur
40% mix

ZUID

RZ01BR

staatwerker

spontaan

12

18-30

RZ02BR

jongerenwerk

straat

12

15-21

RZ03LI

jongerenwerk

buurt

50

RZ04BR

jongerenwerk

subcultureel

30

RZ05LI

jongerenwerk

buurt

15

RZ06BR

jongerenwerk

subcultureel

30

RZ07LI

straatwerker

subcultureel

8

85%

20% ned
80% mar/mix
75% ned

(17)
17-29

25% mix
90%

(23)
16-40

20% mix
50%

(22)
14-29

80% ned
90% ned
10% mix

70%

100% ned

75%

100% ned

100%

100% ned

(17)
17-23
(20)
17-23
(20)
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Tabel 2
CODE

regionetwerken west
FUNCTIE

TYPE GROEP

AANTAL

LEEFTIJD

MAN

AFKOMST

100%

80% mar

(GEM.)
WEST

RW01NH

jongerenwerk

straat

25

18-27
(22)

RW02NH

meidenwerk

spontaan

20

12-25

20% nw
0%

(20)

30% mar
30% tur
40% mix

RW03ZH

jongerenwerk

buurt

15

12-23

85%

100% ned

100%

80% mar

(17)
RW04ZH

jongerencoach

straat

45

RW05ZH

buurtwerker

subcultureel

14

RW06NH

coördinator

spontaan

35

17-25
(19)
16-23

20% mix
100%

100% ned

60%

100% mix

30%

80% ned

(20)
(17)

jongerenwerk
RW07NH

jongerenwerk

13-22

subcultureel

25

15-24
(17)

RW08NH

jongerenwerk

buurt

30

15-30

20% mix
100%

(18)
RW09ZH

jongerenwerk

subcultureel

125

14-35

2% ned
98% mix

100%

100% ned

100%

80% ned

(21)
RW10NH

jongerenwerk

spontaan

10

17-21
(19)

20% mix
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Tabel 3

middelengebruik regio midden, noord en oost
MIDDEN

RM
P/D26
ALCOHOL

CANNABIS

XTC

COCAÏNE

CRACK/BASECOKE

O

NOORD

RM

RN

RN

OOST

RN

HEROÏNE

01

02

03

04

01

02

03

04

*****

**

***

*****

*****

*****

*****

*****

D

=

=

=

=

=

+

=

+

=

=

P

*****

****

***

*****

****

****

*****

*****

****

*****

D

=

=

=

=

=

=

=

-

-

+

P

*

*

-

****

-

*

****

*****

*****

-

D

=

=

=

+

+

+

P

*

*

*

**

*

-

***

-

D

=

=

+

=

P

-

-

-

-

-

-

-

*

****

-

+

+

-

-

-

*

-

-

-

*

P

*

***

****

***

D

=

=

+

+

P

-

-

-

-

-

-

-

-

**

-

-

-

-

+
-

=

P

P

P

P

P

-

*

-

*
*

*

-

-

-

*

****

-

+

-

***

****

+

-

-

*

+

+

-

*****

*****

****

-

+

-

=

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=

-

*****
=

+

MEDICIJNEN

P

*

ZONDER RECEPT

D

=

P

-

-

-

-

-

*

****

***

****

=

-

+

***

-

*

*****

=

=

+

OVERIG:

P

**

SNUS

D

=

*

-

-

-

-

D

26

-

-

-

D

PSYCHEDELICA

+
-

=
-

-

D
POPPERS

*

-

=

D
METHAMFETAMINE

RO

02

D
LACHGAS

RO

***

D
KETAMINE

RO

01

D
GHB

RO

****

D
AMFETAMINE

RN

p = prevalentie gebruik laatste halfjaar (- 0%, * 1-10%, ** 11-25%, *** 26-50%, **** 51-75%, ***** 76-100%)
d = dynamiek laatste jaar (+ toegenomen, - afgenomen, = stabiel)
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Tabel 4

middelengebruik regio zuid
ZUID

RZ
P/D27
ALCOHOL

CANNABIS

XTC

COCAÏNE

CRACK/BASECOKE

AMFETAMINE

GHB

KETAMINE

LACHGAS

HEROÏNE

METHAMFETAMINE

POPPERS

P

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

01

02

03

04

05

06

07

****

*****

*****

*****

*****

*****

****

D

=

=

=

+

=

=

-

P

*****

*****

*****

****

****

****

*****

D

=

=

=

=

=

-

-

P

*

***

?

***

**

*****

****

D

=

=

?

+

=

-

-

P

*

***

***

****

*

***

***

D

=

+

=

+

=

=

-

P

**

-

-

-

-

-

-

D

=

P

*****

**

*

**

*

**

***

D

+

=

=

+

=

=

-

P

***

-

*

*

-

*

*

=

-

-

****

-

D

+

P

***

**

=

=

-

****

D

+

?

P

**

*****

*

***

+
**

*****

+
*

D

+

+

=

=

+

=

=

P

*

-

-

-

-

-

-

D

=

P

**

-

-

-

-

-

***

D

+

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**

-

-

**

-

D

27

MEDICIJNEN

P

***

ZONDER RECEPT

D

+

PSYCHEDELICA

P

*

*

D

=

=

+

-

p = prevalentie gebruik laatste halfjaar (- 0%, * 1-10%, ** 11-25%, *** 26-50%, **** 51-75%, ***** 76-100%)
d = dynamiek laatste jaar (+ toegenomen, - afgenomen, = stabiel)

| SAMENVATTING | 1 MONITOR DRUGS EN RISICOGROEPEN | 2 GROEPEN, MILIEU EN RISICOFACTOREN |
| 3 GROEPEN, GEBRUIK EN RISICOGEDRAG | 4 ALCOHOL | 5 CANNABIS | 6 STIMULANTIA | 7 NARCOSEMIDDELEN |
| 8 OVERIGE MIDDELEN | 9 PROFESSIONALS & PREVENTIE | 10 CONCLUSIES EN BEVINDINGEN | REFLECTIE VKN | TABELLEN |

105

Tabel 5

middelengebruik regio west
WEST

RW
P/D28
ALCOHOL

CANNABIS

XTC

COCAÏNE

CRACK/BASECOKE

P

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

***

*****

*****

*****

*****

*****

*

*****

*****

D

=

=

=

=

=

=

+

=

=

=

P

*****

***

*****

*****

****

*****

*****

*****

**

*****

D

=

=

=

+

=

+

=

+

=

=

P

****

**

****

***

****

****

*****

*

****

*

D

=

=

+

+

=

+

+

=

=

=

P

****

-

****

*

*

*

**

-

*****

-

D

+

+

+

=

=

=

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

***

-

**

***

***

-

***

=

=

=

-

-

*

*

-

-

-

-

**

-

+

-

-

****

-

-

-

***

-

***

P

****

****

*****

*****

*

*****

*****

**

D

+

=

+

++

=

+

=

=

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

**

**

-

-

-

=

=

-

-

***

**

*****

-

*

-

=

=

=

+

P

P

+

D
KETAMINE

P

HEROÏNE

-

-

-

-

+

D
LACHGAS

*
=

D
GHB

RW

****

D
AMFETAMINE

RW

=

-

+
-

**
-

D
METHAMFETAMINE

P
D

POPPERS

P
D

MEDICIJNEN

P

ZONDER RECEPT

D

PSYCHEDELICA

P
D

28

=
*

-

+

OVERIG:

P

*

LIJM

D

+

OVERIG:

P

*****

CACAO SNUIF

D

=

+

p = prevalentie gebruik laatste halfjaar (- 0%, * 1-10%, ** 11-25%, *** 26-50%, **** 51-75%, ***** 76-100%)
d = dynamiek laatste jaar (+ toegenomen, - afgenomen, = stabiel)
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Tabel 6

gemiddelde scores per regio
P/D29

ALCOHOL

CANNABIS

XTC

COCAÏNE

CRACK/BASECOKE

AMFETAMINE

GHB

KETAMINE

LACHGAS

HEROÏNE

METHAMFETAMINE

POPPERS

29

MIDDEN

NOORD

OOST

ZUID

WEST

P

2,5

2,8

4,0

3,7

3,3

D

0,0

+0,3

+0,3

0,0

+0,1

P

3,5

3,0

3,8

3,6

3,4

D

0,0

0,0

-0,3

-0,3

+0,3

P

0,4

0,9

2,8

1,8

2,3

D

0,0

+0,3

+0,8

-0,1

+0,4

P

0,4

0,5

0,5

1,7

1,2

D

0,0

+0,3

+0,3

+0,1

+0,4

P

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

P

0,0

1,0

0,2

1,4

0,9

D

0,0

+0,5

-0,5

+0,1

0,0

P

0,0

0,2

0,9

0,5

0,2

D

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

P

0,0

0,2

1,3

1,3

0,7

D

0,0

-0,3

+0,5

+0,4

+0,2

P

1,2

2,3

2,8

1,8

2,4

D

0,0

+0,8

-0,3

+0,4

+0,2

P

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

D

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

P

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

P

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

D

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

MEDICIJNEN

P

0,2

2,0

0,0

0,3

0,2

ZONDER RECEPT

D

0,0

0,0

0,0

+0,1

0,0

PSYCHEDELICA

P

0,0

0,6

1,0

0,4

0,8

D

0,0

+0,3

0,0

0,0

+0,2

p = gemiddelde score prevalentie gebruik laatste halfjaar: individuele scores uit Tabel 3, Tabel 4 en Tabel 5
omgezet in een getal tussen 0 en 4 (- 0% = 0, * 1-10% = 0,4, ** 11-25% = 1, *** 26-50% = 2, **** 51-75% = 3,
***** 76-100% = 4) en gemiddeld per regio.
d = dynamiek laatste jaar: individuele scores uit Tabel 3, Tabel 4 en Tabel 5 omgezet in een getal tussen -1 en
+1 (+ toegenomen=+1, - afgenomen=-1, = stabiel = 0) en gemiddeld per regio.
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