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AANLEIDING & CONTEXT

DOELEN QUIZ

Normalisering middelengebruik onder studenten heeft impact op studieverloop en welzijn (Van 

den Bos, Blaauw & Bieleman, 2022; Dopmeier et al., 2022)

Jaarlijks ca. vierduizend geregistreerde gezondheidsincidenten gerelateerd aan drugsgebruik

(Trimbos, 2022)

Een online quiz om kennis over de risico’s van alcohol en drugsgebruik en benaderbaarheid professionals te verhogen  

- COMPETITIEVE KARAKTER VAN DE QUIZ

- HARMREDUCTION VS. GEBRUIKERSTIPS

- DOELGROEP

OPVALLENDE RESULTATEN 2022

1. MEER KENNIS OVER RISICO’S VAN MIDDELENGEBRUIK 

Lage risicoperceptie is voorspeller voor middelengebruik bij studenten (Welsh, Shentu & Sarvey, 

2022). Kennis over drugs risico’s bevat hiaten (Van den Bos, Sijtstra & Bieleman, 2017) 

2. OVERSCHATTING VAN GEBRUIK BIJSTELLEN

Studenten overschatten prevalentie van drugsgebruik. Eigen gebruik hangt af van deze 

waargenomen sociale norm (Berkowitz, 2004) Door te focussen op de grote groep niet-

gebruikende studenten willen we de verdraaide norm bijstellen 

3. WAARGENOMEN BENADERBAARHEID VAN HULPINSTANTIES VERGROTEN

Er heerst een taboe op praten over drugs buiten de peergroup (Van den Bos et. al., 2022)

ONTWIKKELINGSPROCES

DISCUSSIEPUNTEN

Werkzame bestanddelen:

- Vorm: Laagdrempelig, toegankelijk, benaderbaar, niet autoritair

- Inhoud: Harmreduction, Social norms approach

- Timing: Tijdens introductie periode

Iteratief ontwikkelingsproces

- 2017: Start onderzoek naar risicoperceptie onder NL en internationale studenten

- 2022: Kennis aantal experts (delphi-methode) geïntegreerd in de quiz.

- 2022: Uitgetest bij 1e jaars NL studenten en internationale studenten

“Cannabis and cocaine are ‘natural’ substances. Therefore, they are less dangerous to use 

than artificial substances?”

31% van de studenten (zowel internationaal als NL) denkt onterecht dat dit inderdaad zo is

‘‘Considering the whole student population in The Netherlands (HBO/WO), what 

percentage has never used XTC?’’ 
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PROBEER DE QUIZ!!

Het goede antwoord was ‘77%’. De meerderheid van de studenten denkt echter dat de groep 

niet-gebruikende studenten veel kleiner is 


