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AANLEIDING & CONTEXT

ONDERZOEK & METHODE

CONCLUSIES & IMPLICATIES VOOR PREVENTIE

Het aantal clienten met een leeftijd onder de dertig jaar dat zich meldt bij

verslavingsinstellingen met cannabisproblematiek is aanzienlijk. Ook

partydrugsgebruik en daaraan gerelateerde incidenten neemt toe.

Soft- en partydrugsgebruik hangen samen met de (mogelijk vertekende) sociale

normen omtrent de acceptatie hiervan en met de kennis omtrent de gebruiksrisico’s

(oa. Berkowitz, 2005).  

Een nadere kijk op de prevalentie van gebruik, sociale normen en kennis omtrent gebruiksrisico’s  

Het cannabis en partydrugsgebruik (met name XTC) bij studenten in Groningen is relatief 
hoog. 

Targeten van specifieke risico-populaties:
• Internationale studenten (relatief veel cannabis en psychedelica gebruik; overschatting van 

acceptatie cannabisgebruik)

• Studentenverenigingen (binnen deze groep studenten ligt het gebruik van partydrugs 
relatief hoog)

Opvallende specififieke misverstanden qua kennis:
• ‘Hoe meer MDMA in een pil hoe beter’

• ‘Cocaïne en heroïne kunnen niet op elkaar lijken’

• ‘Hoe meer water je drinkt tijdens partydrugsgebruik, hoe beter’

• ‘Kans op een bad trip tijdens gebruik hallucinogenen is erg klein’

Kennis alleen verhogen leidt niet altijd tot ander gedrag: weten & doen zijn verschillend
• Gebruikers weten meer dan niet-gebruikers

• Hoewel gebruikers veelal specifieke risico’s kennen (zoals mixen van middelen met alcohol 
/ andere middelen), gedragen ze zich niet conform die kennis.

Sociale omgeving inzetten door gebruikmaken van buddysysteem / rolmodellen / 
peergroup om sociale normen en kennis bij te stellen.

• De prevalentie van cannabis- en partydrugsgebruik vaststellen onder de 

studentenpopulatie in Groningen.

• De sociale normen omtrent - en de relatie met – soft/partydrugsgebruik onderzoeken.

• Kennisniveau omtrent specifieke risico’s partydrugsgebruik en getroffen preventieve 

maatregelen inventariseren.

Middels 2 onderzoeken in 2015 en 2016 hebben respectievelijk 476 studenten en 514 

studenten middels een representatieve steekproef een enquête afgenomen. Datacollectie is 

via afstudeerstudenten geschiedt.

RESULTATEN NORMEN & CANNABIS

RESULTATEN PARTYDRUGS & KENNIS

Te zien is dat er grote 

verschillen zijn in de 

studentengemeenschap 

qua cannabisgebruik

Opvallend is dat 

internationale studenten 

de acceptatie van 

softdrugs in Nederland 

overschatten.


