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(raads)nieuwsbrief
resultaten monitor 'Skippen op trippen?'

Aanleiding

In de periode oktober tot en met december 2021 werd de onderzoeksmonitor 'Trippen op Skippen?' 
uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar in Oost-Brabant. Dit onderzoek is 
gedaan op initiatief van het regioproject 'SKIP', een samenwerkingsverband van de 32 gemeenten in 
Oost-Brabant, Novadic-Kentron, de GGD Hart voor Brabant en de GGD Brabant-Zuidoost. In 
bijgevoegd onderzoeksrapport vindt u de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Via deze raadsnieuwsbrief schetsen wij graag een stukje context bij dit rapport en nemen wij u mee 
in de vervolgstappen die we als regionaal project, naar aanleiding van de resultaten, gaan zetten.

Het regioproject 'Skip die trip'

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden. Dit heeft niet alleen effect op de volksgezondheid maar 
ook gevolgen voor de criminaliteit, (verkeers-)veiligheid, het milieu, ondermijning en een 
toenemende zorgvraag. De 32 gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, Novadic-Kentron, de GGD 
Hart voor Brabant en de GGD Brabant Zuidoost hebben de krachten gebundeld in een regionaal 
traject met als doel deze normverschuiving tegen te gaan. Ook wordt met de provincie Brabant 
samengewerkt aan projecten met betrekking tot het tegengaan van drugsgebruik in het verkeer.

Het regioproject 'SKIP' is in 2021 van start gegaan en heeft een looptijd van in eerste instantie vier 
jaar. De eerste twee járen van dit traject zijn als project aangevlogen, met focus op monitor zodat we 
goed weten wat en hoe we meten en willen meten.

Binnen de SKIP-organisatie wordt met een afvaardiging vanuit de gemeenten en partners gewerkt 
aan de uitvoering van:

“ De onderzoeksmonitor (uitgevoerd in 2021, wordt herhaald in 2024)
« Het ontwikkelen van interventies en communicatiematerialen op basis van de resultaten uit 

de monitor
* Het opstellen van een handreiking voor gemeenten met betrekking tot 'Drugs bij 

evenementen'

Meer informatie; www.skipdietrip.nl

Waarom deze onderzoeksmonitor?

Om drugsgebruik te verminderen en de norm te veranderen is het van belang om meer zicht te 
krijgen op de factoren die het huidige drugsgebruik beïnvloeden. De monitoring van deze factoren 
was nog niet optimaal. Als primair onderdeel van het traject heeft de stuurgroep daarom besloten

http://www.skipdietrip.nl


om een monitor uit te voeren waarin het drugsgebruik, determinanten van drugsgebruik en de 
normalisering van drugsgebruik onder jongvolwassenen in Oost-Brabant worden gemonitord. 
Resultaten uit de monitor bieden zowel input voor in te zetten interventies, als voor het volgen van 
regionale ontwikkelingen. De monitor is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport (VWS) en wordt herhaald in 2024.

Wat is onderzocht?

Met de monitor is informatie opgevraagd die betrekking heeft op: 

o Drugsgebruik
o Gedragingen/factoren voor drugsgebruik 
o Normalisatie van drugsgebruik

Deze zijn onderverdeeld in elf thema's zoals attitude, motieven, beschikbaarheid en social norm. De 
vragenlijst bestond uit 76 vragen.

Doelgroep en respons

De monitor richt zich op alle 16- t/m 27-jarige inwoners in Oost-Brabant. In totaal vulden 11.067 
jongvolwassenen uit Oost-Brabant de vragenlijst in. Dit is 50Zo van alle jongvolwassenen in de leeftijd 
tussen 16 en 27 jaar in Oost-Brabant. De grootste groep jongvolwassenen die reageerde is tussen 18 
en 22 jaar oud. Een mooie die ons voldoende, zinvolle en bruikbare inzichten geeft om interventies 
en communicatieboodschappen te ontwikkelen.

Voor de werving van de deelnemers werd gebruik gemaakt van het lokale netwerk van de 
deelnemende gemeenten. Hiervoor ontvingen de gemeenten een toolkit met lokale 
campagnematerialen en een tweewekelijkse nieuwsbrief met updates en tips. Daarnaast vond 
werving plaats met de campagnebus "Trippen of Skippen? door preventiewerkers van Novadic- 
Kentron en werd campagne gevoerd via de social media kanalen van Skip die trip (geadverteerd)

Jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek maakten kans op een 'trip naar keuze'. Deze 
prijzen zijn na afloop van de wervingsperiode verloot onder de deelnemers.

Gevolgde stappen om te komen tot de monitor

Aan de basis van de monitor staat uitgebreid literatuuronderzoek. Zie Regioproiect - SKIP 
(skipdietrip.nl). De vragenlijst heeft van 1 oktober tot en met 31 december 2021 online gestaan. Na 
deze periode werd gestart met de analyse van de ingekomen vragenlijsten.

Onder andere werd er gekeken naar dwarsverbanden:

o Welke achtergrondkenmerken hangen samen met het gebruik van middelen 
o Wat is de invloed van manier van werven van deelnemers aan de monitor ( verschil 

in type reacties via internet en via brief aan huis) bij beantwoording 
o Welke determinanten hangen het sterkst samen met niet-gebruik en met intentie tot 

gebruik (zie hoofdstuk 4)
o Het al dan niet normaal vinden van drugsgebruik (hoofdstuk 5).

Het vervolg

Onder de vlag van het regioproject 'SKIP' worden de komende járen beleid, interventies en 
communicatiematerialen ontwikkeld. Deze hebben als doel om het niet-gebruik van drugs te 
versterken en het gebruik minder normaal te maken. De vastgestelde periode van vier jaar zien we



hierin als een vliegwiel. Het is een traject waarvoor een 'lange adem' is vereist en waarbij kleine 
stapjes de optelsom van een groot resultaat moeten zijn.

De resultaten uit de monitor geven hiervoor belangrijke aanknopingspunten en bepalen steeds de 
focuspunten. Voor 2022 en begin 2023 zijn dit:

o Het informeren en betrekken van het (professionele) netwerk om de jongeren en 
jongvolwassenen

o Het denormaliseren van cannabisgebruik
o Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan); het opstellen van 

een handreiking 'drugs bij evenementen' voor alle gemeenten in een samenwerking met o.a. 
OM, politie en de evenementenbranche.

Alle acties worden zo doelgroepgericht mogelijk ontwikkeld en uitgerold. Bij de ontwikkelingen 
worden goed onderzochte methodes ingezet of wordt gewerkt met pilots en proeftuinen waardoor 
de interventie/het communicatiemiddel steeds kan worden geëvalueerd. Massa mediale 
communicatie met de doelgroep over drugsgebruik is bewust niet de gekozen strategie aangezien dit 
eerder normaliserend dan denormaliserend zal werken.

Communicatie over de resultaten

Voor de communicatie over de resultaten zijn, naast alle projectpartners en deelnemende partijen, 
de lokale, regionale en landelijke media geïnformeerd. Het onderwerp drugs is mediageniek en het 
gevaar bestaat dat resultaten 'uit z'n verband' worden getrokken. Dit kan zelfs verdere normalisering 
tot gevolg hebben. Vanwege dit belang is gekozen voor een centrale communicatiestrategie waarbij 
de media via een toelichting op de resultaten zijn meegenomen in het onderzoek.

Overige vragen

Voor vragen mag u natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen:

Danielle van Pareren, projectleider 06-12 70 23 60

Lieke Vogels, projectleider Communicatie 06-10 42 45 85

Informatie is ook te vinden op de website van het project: www.skipdietrip.nl

http://www.skipdietrip.nl


Memo
Bij regionale resultaten monitor 'Skippen of trippen?'
Beste beleidsadviseur Gezondheid en/of Jeugd en/of Veiligheid,

Voor je ligt het rapport met daarin de algemene resultaten en conclusies van de onderzoeksmonitor 
'Trippen of Skippen?' die in oktober tot en met december 2021 werd uitgevoerd onder jongeren en 
jongvolwassenen in Oost-Brabant in de leeftijd 16 tot en met 27 jaar. Via deze bijbehorende memo 
schetsen we graag de aanleiding voor dit onderzoek, de keuzes die zijn gemaakt en de (mogelijke) 
vervolgstappen. Daarnaast gaan we in op de communicatieaanpak over deze resultaten. Als bijlage 
vind je tevens een infographic met een korte samenvatting en een (raads)nieuwsbrief. Deze kun je 
naar wens gebruiken bij het doorgeleiden van het rapport naar college, raad en je lokale netwerk.

Bijgevoegd rapport geeft informatie over de regionale resultaten. Over enkele weken volgen de 
rapporten met de lokale resultaten.

Het regioproject 'Skip'

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden. Dit heeft niet alleen effect op de volksgezondheid maar 
ook gevolgen voor de criminaliteit, (verkeers)veiligheid, het milieu, ondermijning en een 
toenemende zorgvraag. De 32 gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor 
Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron (met ondersteuning van het ministerie van 
J&V, het ministerie van VWS en de provincie) willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben 
hun krachten gebundeld in een regionaal project 'SKIP' dat in 2021 van start is gegaan. Ook wordt 
met de provincie Brabant samengewerkt aan projecten met betrekking tot het tegengaan van 
drugsgebruik in het verkeer.

Binnen het project zijn momenteel drie werkgroepen aan de slag met de uitvoering van deelthema's.

Werkgroep Monitor: deze werkgroep heeft de onderzoeksmonitor ontwikkeld en uitgevoerd 
waarvan de resultaten te lezen zijn in bijgevoegd rapport. Deze werkgroep gaat de komende tijd nog 
verder met een verdieping en blijft vanuit deze expertise de stuurgroep en projectgroep adviseren 
over de belangrijkste focuspunten. De monitor wordt in 2024 herhaald.

Werkgroep Communicatie: de werkgroep communicatie gaat werken aan interventies en 
communicatiecampagnes, gericht op specifieke doelgroepen. De resultaten en aanbevelingen uit de 
monitor staan aan de basis van iedere communicatieaanpak die wordt ontwikkeld. Voor gemeenten 
komt er op deelthema's een toolkit beschikbaar met materialen die lokaal kunnen worden ingezet.

Werkgroep 'Drugs bij evenementen': deze werkgroep werkt aan een handreiking voor 'Drugs bij 
evenementen'. Deze handreiking, bedoeld voor gemeenten en partners, bevat tools en adviezen van 
preventie tot repressie. De handreiking zal naar verwachting voor het evenementenseizoen 2023 
klaar zijn.

Het projectteam stuurt deze werkgroepen inhoudelijk aan. De stuurgroep, met daarin burgemeesters 
en wethouders van enkele partnergemeenten en managers van de aangesloten partners, zijn 
bestuurlijk verantwoordelijk en bepalen de strategie en de koers.



De aanleiding voor de onderzoeksmonitor

Om drugsgebruik te verminderen en de norm te veranderen is het van belang om meer zicht te 
krijgen op de factoren die het huidige drugsgebruik beïnvloeden. Bij de start van het project was de 
monitoring van deze factoren nog niet optimaal. Zo was er nog nauwelijks onderzoeksinformatie 
over normalisering en de mogelijke invloed hiervan op het gebruik. Als onderdeel van het project 
heeft de stuurgroep daarom besloten om een monitor uit te voeren waarin het drugsgebruik, 
factoren van drugsgebruik en de normalisering van drugsgebruik onder jongvolwassenen in Oost- 
Brabant worden gemonitord. Resultaten uit de monitor bieden zowel input voor in te zetten 
interventies, als voor het volgen van regionale ontwikkelingen. De monitor is gefinancierd door het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en wordt herhaald in 2024.

Wat is onderzocht?

Met de monitor is informatie opgevraagd die betrekking heeft op: 

o Drugsgebruik
o Determinanten (gedragingen/factoren) voor drugsgebruik 
o Normalisatie van drugsgebruik.

Deze zijn onderverdeeld in elf thema's: algemeen, vrije tijd, attitude, sociale norm, gebruik, 
motieven, eigen effectiviteit, toegang en beschikbaarheid, corona en maatschappij/cultuur. De 
monitor bestaat uit 76 vragen.

Doelgroep en respons

De monitor richt zich op alle 16- t/m 27-jarige inwoners in Oost-Brabant. In totaal vulden 11.067 
jongvolwassenen uit Oost-Brabant de vragenlijst in. Dit is 596 van alle jongvolwassenen in de leeftijd 
tussen 16 en 27 jaar in Oost-Brabant. De grootste groep jongvolwassenen die reageerde is tussen 18 
en 22 jaar oud. Een mooie respons die ons voldoende, zinvolle en bruikbare inzichten geeft om 
interventies en communicatieboodschappen te ontwikkelen.

Proces

Aan de basis van de monitor staat uitgebreid literatuuronderzoek. Zie Regioproiect - SKIP 
(skipdietrip.nl). De vragenlijst, gebaseerd op dit literatuuronderzoek, heeft van 1 oktober tot en met 
31 december 2021 online gestaan. Na deze periode werd gestart met de analyse van de ingekomen 
vragenlijsten. Er werd gestart met het in beeld brengen van de aantallen, percentages en 
gemiddelden van de respondenten, de middelen en het gebruik.

Daarna hebben we gekeken naar dwarsverbanden tussen de diverse gemeten factoren:

o Welke achtergrondkenmerken hangen samen met het gebruik van middelen 
o Wat is de invloed van manier van werven van deelnemers aan de enquête 

(anonimiteit van internet versus brieven aan huis, bijvoorbeeld) 
o Wat is het meest van invloed op het niet-gebruik en wat versterkt juist de intentie 

tot gebruik (zie hoofdstuk 4)
o Het al dan niet normaal vinden van drugsgebruik (hoofdstuk 5).

Alle verschillen werden getoetst op significantie.

Werving

De werving voor deelname aan de monitor is gedaan via drie hoofdlijnen



o Werving door de gemeenten met behulp van het lokale netwerk. Deelnemende gemeenten 
ontvingen hiervoor een toolkit met lokale campagnematerialen. Via een nieuwsbrief werden 
tweewekelijks 'tips en tricks' gedeeld voor het verhogen van de (lokale) respons 

o Werving met de campagne bus door preventiewerkers van Novadic-Kentron 
o Campagne via de social media van Skip die trip (betaalde advertenties)

Jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek maakten kans op een 'trip naar keuze'. Deze 
prijzen zijn na afloop van de wervingsperiode verloot onder de deelnemers.

De meeste respondenten hebben de vragenlijst ingevuld naar aanleiding van een brief van hun 
gemeente. Een oproep via social media was de tweede meest genoemde reden om deel te nemen 
aan de enquête.

Het vervolg

Op basis van de resultaten van de monitor worden vanuit de projectorganisatie (bovengenoemde 
werkgroepen) interventies en communicatiematerialen ontwikkeld onder de paraplu van het project 
'Skip'. Voor 2022 (en begin 2023) wordt de focus hierbij gelegd op:

o De rol van het professionele netwerk in de-normalisering 
o Cannabisgebruik
o Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan); het opstellen van 

een handreiking 'drugs bij evenementen' voor alle gemeenten in een samenwerking met o.a. 
OM, politie en de evenementenbranche.

De interventies en communicatiematerialen worden zo gericht mogelijk ontwikkeld en uitgerold. Bij 
de ontwikkelingen worden goed onderbouwde methodes ingezet (zoals CASI-methode voor 
gedragsverandering) of wordt gewerkt met pilots en proeftuinen waardoor de interventie/ het 
communicatiemiddel kan worden geëvalueerd.

Massa mediale communicatie met de doelgroep over drugsgebruik is bewust niet de gekozen 
strategie aangezien dit eerder normaliserend dan denormaliserend zal werken.

Communicatie over de resultaten

Het onderwerp drugs en drugsgebruik is mediageniek en het gevaar bestaat dat resultaten 'uit z'n 
verband' worden getrokken. Dit kan zelfs verdere normalisering tot gevolg hebben en dat is 
natuurlijk iets dat we uitdrukkelijk willen voorkomen. Het is daarom van belang dat de resultaten bij 
de publicatie naar buiten toe het juiste 'frame' krijgen. Om dit zoveel als mogelijk in goede banen te 
leiden, willen we het volgende doen:

o We organiseren op de dag van de publicatie een persgesprek voor alle geïnteresseerde 
media, met afvaardiging stuurgroep en de onderzoekers, 

o Pas na dit persgesprek wordt het persbericht en het rapport openbaar gemaakt, 
o Het persbericht wordt regionaal uitgestuurd zodat vragen over de Ínhoud bij de 

projectorganisatie terecht komen.
o Voor beleidsmensen wordt op de dag van publicatie een digitale informatiebijeenkomst 

georganiseerd met een toelichting op de resultaten en het vervolg. Hiervoor is al een 
uitnodiging verzonden.

o Voor het lokale netwerk ontvangen beleidsmensen een artikel, infographic en een 
(raads)nieuwsbrief zodat het rapport lokaal gedeeld kan worden.



We willen je uitdrukkelijk vragen in de communicatie over de resultaten aan te sluiten bij de centrale 
communicatie vanuit het regioproject en bij vragen te verwijzen naar de 
projectorganisatie/onderzoekers.

Voor vragen mag je natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen:

Danielle van Pareren, projectleider 06-12 70 23 60 

Lieke Vogels, projectleider Communicatie 06-10 42 45 85



Persbericht
Meierijstad, 15 september 2022

Regionaal onderzoek bevestigt normalisering van drugsgebruik onder 
bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen

De grote drugsmonitor 'Skippen of Trippen?' waar eind vorig jaar ruim 11.000 jongeren uit Oost- 
Brabant aan deelnamen, laat zien dat het gebruik van drugs genormaliseerd is. Het gebruik van 
cannabis en XTC wordt van de onderzochte middelen het meest normaal gevonden. 58% van de 
niet-ge brui kers vindt cannabis normaal en van de gebruikers geeft 9796 aan het gebruik van 
cannabis oké te vinden. Dat is meer dan roken (9296). Belangrijke factoren die van invloed zijn op 
de norm, zijn; de houding van hun omgeving ten opzichte van drugs, het gebruik door vrienden en 
leeftijdsgenoten, de uitkomstverwachting (wat doet het met je) en de eigen houding.

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in het feitelijk gebruik door jongeren in de regio, welke 
houding zij hebben ten opzichte van drugs, welke factoren meespelen om wel of niet te gaan 
gebruiken en of het wel/niet gebruik ook te maken heeft met de setting.

Eigen gebruik

Een van de factoren die van invloed is op de mate waarin drugs 'normaal gevonden wordt' hangt af 
van het eigen gebruik. De jongeren die zelf drugs gebruiken of het afgelopen jaar drugs gebruikt 
hebben vinden drugsgebruik normaler, terwijl de helft van de jongvolwassenen die nooit drugs 
hebben gebruikt, aangeven drugsgebruik 'niet normaal' te vinden. Juist het versterken van die norm 
'dat drugsgebruik niet normaal is' is van belang in het project.

Houding van anderen

Ook wat ouders, vrienden en leeftijdsgenoten denken en doen is belangrijk voor de jongeren en 
jongvolwassenen en heeft invloed op het al dan niet gebruiken van drugs. Tweederde van de 
jongvolwassenen heeft een vertekend beeld van cannabisgebruik van anderen. Ze denken dat veel 
meer leeftijdsgenoten gebruiken dan werkelijk het geval is. En als jongeren denken dat anderen 
gebruiken, zijn ze eerder geneigd om dat zelf ook te doen. Cannabisgebruik is een van drie 
speerpunten waar we ons de komende maanden op richten.

Ouders

Als ouders duidelijk aangeven dat ze het niet oké vinden als hun kind drugs gebruikt, zien we dat dit 
een preventieve werking heeft.

Soort drug en setting

Daarnaast zijn ook de soort drugs en de setting waarin wordt gebruikt van invloed op de norm. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat cannabisgebruik het meest normaal wordt gevonden. 
Cannabisgebruik wordt het meest normaal gevonden bij vrienden thuis (4996), op een (huis)feest bij 
vrienden (3396) of thuis alleen (zonder anderen) (3396).

Na cannabis wordt het gebruik van xtc het meest normaal gevonden. Van de gebruikers vindt 8096 
het normaal om xtc te gebruiken, voor de niet-gebruikers geldt dat een op de vijf het normaal vindt 
als iemand xtc gebruikt. Xtc-gebruik is met name genormaliseerd op festivals.



Redenen om niet te gebruiken

De meest genoemde redenen door jongeren om geen drugs te gebruiken zijn; dat het niet bij 
zijn/haar leven past, dat iemand gezond wil leven en controle wil hebben.

Hoe nu verder?

Vanuit de samenwerkende gemeenten, de beide GGD'en en Novadic-Kentron worden onder de vlag 
van het regioproject 'SKIP' de komende járen beleid, interventies en communicatiematerialen 
ontwikkeld. Deze hebben als doel om het het niet-gebruik van drugs te versterken en het gebruik 
minder normaal te maken.

De resultaten van deze monitor geven hiervoor belangrijke aanknopingspunten en bepalen steeds de 
focuspunten. Voor 2022 en begin 2023 zijn dit:

o Het informeren en betrekken van het (professionele) netwerk van de jongeren en 
jongvolwassenen

o Het denormaliseren van cannabisgebruik
o Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan)

Voor meer informatie over de resultaten van de monitor en het project 'Skip die trip': 

Danielle van Pareren, projectleider 06-12 70 23 60 

Lieke Vogels, projectleider Communicatie 06-10 42 45 85



Bijlage
Het regioproject 'Skip'

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden. Dit heeft niet alleen effect op de volksgezondheid maar 
ook gevolgen voor de criminaliteit, (verkeers)veiligheid, het milieu, ondermijning en een 
toenemende zorgvraag. De 32 gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor 
Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron willen iets aan deze normverschuiving doen 
en hebben hun krachten gebundeld in een regionaal project 'Skip die trip' dat in 2021 van start is 
gegaan.

Binnen het project zijn momenteel drie werkgroepen aan de slag met de uitvoering van deelthema's:

Werkgroep Monitor: deze werkgroep heeft de onderzoeksmonitor ontwikkeld en uitgevoerd 
waarvan de aanleiding, resultaten en conclusies te lezen zijn in bijgevoegd rapport. Deze werkgroep 
gaat de komende tijd nog verder met een verdieping en blijft vanuit deze kennis en expertise de 
stuurgroep en projectgroep adviseren over de belangrijkste focuspunten. De monitor wordt in 2024 
herhaald.

Werkgroep Communicatie: de werkgroep communicatie gaat werken aan interventies en 
communicatiecampagnes, gericht op specifieke doelgroepen. De resultaten en aanbevelingen uit de 
monitor staan aan de basis van iedere communicatieaanpak die wordt ontwikkeld.

Werkgroep ‘Drugs bij evenementen': deze werkgroep werkt aan een handreiking voor 'Drugs bij 
evenementen'. Deze handreiking, bedoeld voor gemeenten en partners, bevat tools en adviezen van 
preventie tot repressie. De handreiking zal naar verwachting voor het evenementenseizoen 2023 
klaar zijn.

Voor meer informatie over de resultaten van de monitor en het project 'Skip die trip': 

Danielle van Pareren, projectleider 06-12 70 23 60 

Lieke Vogels, projectleider Communicatie 06-10 42 45 85



Determinanten en normalisering van drugsgebruik
De monicor is onderdeel van het regioproject SKIP en is uitgevoerd door GGD Hart voor 
Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Novadic-Kentron. Het doel is om (de-)normalisering 
van drugs te monitoren en input te leveren voor interventie ontwikkeling.

In september t/m december 2021 is er via social media, gemeentes en andere organisaties een online vragenlijst 
verspreid onder jongvolwassenen van 16 t/m 27 jaar in Oost-Brabant. De vragenlijst is ingevuld door 11.067 
jongvolwassenen. De gemiddelde leeftijd is 20,6 jaar, 590Zo is vrouw en 930Zo voelt zich alleen Nederlands. Bijna de helft 
(460Zo) volgt een hbo of universitaire studie of heeft deze afgerond, gevolgd door mbo (300Zo). De jongvolwassenen wonen 
thuis bij hun ouders (730Zo), met een partner (140Zo), een studentenhuis (70Zo) of alleen (50Zo).

Normalisering van drugsgebruik

Welke drugs zijn normaal?

Hoeveel jongvolwassenen vinden het normaal als iemand drugs gebruikt?
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Drugsgebruik en determinanten

Onder welke groepen komt drugsgebruik vaker voor?
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43DZo heeft laatste jaar ten minste 

één keer cannabis gebruikt
290Zo heeft laatste jaar ten minste 
één keer xtc of mdma gebruikt

n
230Zo heeft laatste jaar ten minste 
één keer tripmiddelen gebruikt

Frequentie cannabisgebruik 
door laatste jaar gebruikers
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Welke determinanten hebben invloed op drugsgebruik?

Attitude
» houding t.a.v, gebruik 
» uitkomstverwachtingen

Sociale invloed
» houding ouders en vrienden 
» gebruik vrienden en leeftijdsgenoten

Intentie om wel of 
geen cannabis/xtc 
te gaan gebruiken

Meest gebruikte tripmiddelen 
het laatste jaar:

150Zo Ketamine

10ūZo 2C-B

10^o Paddo's

Aanbevelingen voor preventie

» Veel jongvolwassenen overschatten het drugsgebruik door leeftijdsgenoten. Herstel deze norm en laat zien 
dat er veel jongvolwassenen zijn die het laatste jaar geen drugs hebben gebruikt. Bijvoorbeeld: 700Zo van de 
jongvolwassenen heeft het afgelopen jaar géén xtc gebruikt.

* Wat anderen van drugsgebruik vinden heeft invloed op het gebruik. Als je drugsgebruik niet oké vindt, zeg dit 
dan. Dit verkleint de kans op middelengebruik.

* De meeste jongvolwassenen die niet of nooit drugs hebben gebruikt; zijn ook met van plan om drugs te gaan 
gebruiken. Probeer de intentie om niet te gebruiken te versterken.

Op www.skipdietrip.nl kun je het volledige rapport downloaden en vind je meer informatie over het regioproject SKIP

http://www.skipdietrip.nl
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i. Inleiding

i.i Achtergrond
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Drugsgebruik
Drugsgebruik gaat gepaard met risico's, zoals de kans 
op gezondheidsklachten op korte en lange termijn en 
verslaving (Van Laar, et al., 2021). Naast de invloed op het 
individu heeft drugsgebruik ook veel maatschappelijke 
gevolgen- Denk bijvoorbeeld aan (huiselijk) geweld, over
last, verkeersongevallen (Van Laar, et al., 2021, Goossens, 
2012) en het dumpen van drugsafval (Van Laar, et al„ 2021). 
Uit recent literatuuronderzoek (Dijkstra, et al., 2021) uit
gevoerd in het kader van het regioproject 'SKIP' in 
Oost- Brabant blijkt dat het drugsgebruik vooral hoog is 
onder jongvolwassenen en dan met name onder jong
volwassenen die uitgaan. Het drugsgebruik neemt in de 
tienerjaren toe met de leertijd. Jongvolwassenen gebruiken 
voornamelijk cannabis, lachgas en xtc. De prevalentie 
xtc-ge brui kers, cocaïne- en amFetamine-gebruikers ligt in 
Nederland ruim boven het Europees gemiddelde (Van Laar, 
et al., 2020), De coronacrisis heeft een uitwerking op het 
drugsgebruik die zich op verschillende manieren manifes
teert. Het wegvallen van het uitgaansleven is in sommige

gevallen een reden om vaker drugs te gebruiken en/of 
te experimenteren met nieuwe oF andere drugs door 
verveling of als uitlaatklep. In andere gevallen is het een 
reden om het gebruik te verminderen. Over het algemeen 
is er een verschuiving te zien in gebruik naar andere 
locaties en in gebruik van andere drugs, al is hiervan 
niet helemaal te herleiden of dit daadwerkelijk door de 
coronacrisis komt of door andere redenen (Bilderbeek 
b Spronk, 2021).

Monitoren van drugsgebruik
Bij het monitoren van drugsgebruik valt op dat vaak 
gekozen wordt om een selecte groep te monitoren, 
bijvoorbeeld in een bepaalde setting of leeftijdsgroep.
Zo zijn gegevens over drugsgebruik in Oost-Brabant alleen 
beschikbaar voor 12- tot en met 16-jarigen, Deze keuze 
hangt mede samen met de vraag die een monitor beoogt 
te beantwoorden, maar ook met uitvoerbaarheid. Er komt 
veel kijken bij het uilvoeren van een monitor en keuzes

dienen te worden gemaakt over wat er uitgevraagd kan 
worden, Als gevolg hiervan is het monitoren van determi
nanten ten aanzien van middelengebruik in Nederland 
beperkt. Uil de literatuur kan geconcludeerd worden dat 
het zinvol is om psychosociale aspecten in relatie tot 
middelengebruik in kaart te brengen. De belangrijkste 
gedrag5determinanten die middelengebruik verklaren 
zijn intentie, attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, 
vaardigheden (zoals zelfregulatie) en persoonlijkheids
kenmerken. Er zijn veel verschillende modellen die gedrag 
verklaren, maar doordat studies zich vaak richten op een 
beperkt aantal determinanten is niet vast te stellen welke 
determinant(en) de sterkste voorspellers zijn. Ook kunnen 
er cullurele en regionale verschillen zijn,

NormaUsDtie
De beleving van de bevolking en professionals in Oost- 
Brabant is dat drugsgebruik normaler wordt gevonden 
dan vroeger. De aanname is dat door deze normalisering 
van drugs het gebruik toeneemt, net als de problematiek

die hiermee samenhangl, zoals criminaliteit, veiligheid, 
ondermijning en een toenemende zorgvraag. Het begrip 
normalisering is ech ter een breed begrip en val t niet een
duidig te definiëren. Er zijn verschillende opvattingen over 
de betekenis en definitie van normalisering. Oorspronkelijk 
werd het als wenselijke situatie geschetst om stigma te 
voorkomen en de toegang tot preventie eenvoudiger te 
maken. Tegenwoordig krijgt het begrip een meer negatieve 
lading als verklaring voor magelijk toegenomen gebruik 
en maatschappelijke problemen rondom drugsgebruik, 
terwijl normalisering ook een gevolg kan zijn van toenemend 
drugsgebruik. Ook zijn de meningen verdeeld over het al 
dan niet plaatsvinden van normalisering van drugsgebruik. 
Puur op basis van het feitelijke gebruik lijkt in elk geval 
geen conclusie te kunnen worden getrokken. Door Parker 
e.a. (2002) zijn criteria geformuleerd (zie kader 1) om de mate 
van normalisering te meten: toegang en beschikbaarheid, 
uitproberen en experimenteren, recent en regelmatig 
middelengebruik, sociale accommodatie van middelen
gebruik en culturele accommodatie van middelengebruik,

Vijf dimensies normalisering (parker, williams, b aldridge, 2002)

1, Toegang en beschikbaarheid
Co beschikbaarheid va:ì drugs vormt een voorwaarde voor het kunnen omslaan van normalisering van drugsgebruik. 
Ook de jjŗţjzen van verschillende drugsşoorten spelen een rol; de toegang lot goedkopere middelen is gemakkelijker, 
waardoor deze eerder /uilen noi masseren dan de duurdere middelen,

2. Uitproberen/experimenteren
Moe gebruikelijk :s tiet om verschillende diugfsoorten uil le. proberen? De ‘ooit-prevalentie’ is indicalíet voor de male

3, Recente n regelmatig middelengebruik
In welke male words er door gebruikers op regelmatige basis drugs gebruikt en in hoeverre is dit veranderd in de loop der lijd? 
Recent en regelmatig drugsgebruik kan bijvoorbeeld worden gemeten door middel van de 'laalste-maandprevalentie'.

4, Sociale accommodatie van middelengebruik
Hierbij gaat hel om de attitude, van mei name met-gebruikers ten aanzien van recreatief drugsgebruik. In welke mate 
denken zij bijvoorbeeld claL drugsgebruik vourkuml en in hoeverre wordl liet geaccepteerd door hun omgeving? 
Onderzoek Wijst uit dat jonger en de prevalent) eciifc'ì rondom drugsgebruik vaak sterk overschanen. Bovendien geldt 
er een sanientiang tussen de sociale norm' die men hanteerl en het eigen gebruik (Lombaerl. 2010),

5, Culturele accommodatie van middelengebruik
Normen worden mede bepaald dooi de Ireoueniie en wijze waarop middelengebruik wordt neergezet in de reguliere 
media. Wak wordt in «ijvoorbeeld films en muziek opcnli|k. en niet afwijzend gesproken over het gebruik van drugs, 
wat kan bijdragen aan hel ontstaan van een norm waarin drugsgebruik normaal wordl gevonden. Volgens Taylor (2000) 
is hei /eils deze cullurele representatie van drugsgebruik die ten grondslag ligt aan de normalisering ervan,



Tegenwoordig wordt ook wel gesproken van 'gedifferen
tieerde normalisering'. Het lijkt bijvoorbeeld aannemelijk 
dat bij bepaalde subgroepen jongeren, Lypen drugs, reden 
van gebruik, en settings waarin drugs worden gebruikt, 
normalisering meer plaatsvindt dan gemiddeld en dat het 
begrip niet te generaliseren is naar de algemene populatie 
jongeren,

Verschillende factoren díe relevant zijn voor het 'vaststellen' 
van normalisering overlappen met de determinanten van 
middelengebruik. Met name attitudes ten áánzien van 
drugsgebruik en de perceptie van normen komen zowel 
bij de determinanten als bij de normaliseringsvraag naar 
voren. Opgemerkt dient te worden dat de genoemde 
criteria door Parker e.a, enerzijds kunnen bijdragen aan 
het ontstaan van normalisering, maar anderzijds ook een 
indicatie zijn voor het plaatsvinden van normalisering. Op 
basis van de bestaande literaLuur is er geen oorzakeli|ke 
relatie vast te stellen. Het is waarschijnlijk dal het een circulair 
proces is waarbij wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt.

i,2 Regiopľojecl 'SKIP'

Op i september 2ozo is heL regioproject ‘SKIP’ in uitvoe
ring gegaan, In dit project werken 32 gemeenten 
ĩn de regio OosL-BrabanL, GGD Hart voor Brabant, GGD 
Brabant-Zuidoost en Novadic-Kentron samen om de 
(veronderstelde) normalisering van drugsgebruik in de 
regio tegen te gaan. Het project heeft op korte termijn 
de doelstelling om met elkaar in gesprek te gaan over 
denormalisering van drugs. De doelstelling op lange termijn 
is het tegengaan van de gevolgen van de veronderstelde 
normalisering van drugsgebruik ('use reduction') onder 
inwoners in de gehele regio Oost-Brabant, door het stellen 
en versLerken van de norm dat het gebruik van drugs niet 
normaal is (denormalisering). De doelgroep van het project 
zijn jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar.
Om drugsgebruik te verminderen is het van belang om 
meer zicht te krijgen op de Tactoren die het huidige drugs
gebruik beïnvloeden. Op dít moment is de monitoring 
van determinanten van middelengebruik in Nederland 
nog niet optimaal. Peters (2019) adviseert daarom onder 
de algemene bevolking lerugkerend onderzoek te doen 
waarbij een aantal psychologische aspecten in relatie tot 
middelengebruik in kaart worden gebracht. Als onderdeel 
van het project heeft de stuurgroep daarom besloten om 
periodiek een monitor uit te voeren. De monitor wordt 
gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport (VWS) en heeft als doel input te leveren 
voor de ontwikkeling van interventies om drugsgebruik 
te verminderen, het efficiënter ìnzetten van bestaande

interventies, en om het verloop van (de-)normalisatīe op 
lange termijn te kunnen volgen, De monitor richt zich op 
de relatie van drugsgebruik en determinanten en brengt in 
kaart hoe het staat met de huidige normalisatie van drugs. 
Als voorbereiding op de monitor is een inventarisatie van 
literatuur en overige bronnen, zoals voorgaande monitors, 
uitgevoerd (Dijkstra e.a,, 2021),

1,3 Leeswijzer

Dit verslag beschrijft de opzet (hoofdstuk 2) en de resultaten 
van de monitor. De resultaten zijn verdeeld over een 
beschrijving van de ondervraagde jongvolwassenen 
(hoofdstuk 3), een overzicht van de onderzochte determi
nanten van drugsgebruik (hoofdstuk 4) en hoede jong
volwassenen denken over drugsgebruik (hoofdstuk 5). 
Voor de leesbaarheid gebruiken we de term 'jongvol
wassenen'. Hiermee verwijzen we naar de 16- tot en met 
27-jarigen in Oost-Brabant die hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Voor de leesbaarheid wordt ook de 
afkortende term 'gebruiker' gebruikt, HeL is met bedoeld 
om iemand die (ooit) drugs gebruikt heeft hiermee le 
stigmatiseren.
Als er in de beschrijving de term 'verschil' wordt gebruikt, 
dan betekent dit dat er sprake is van een statistisch signi
ficant verschil tussen de beschreven groepen.

2. Methode

De ontwikkeling van de monitor is gestart met 
een inventarisatie van bestaande monitors, vragen
lijsten, beschikbare resultaten en kennis ten 
aanzien van de doelgroep, het(problematisch) 
drugsgebruik, determinanten van drugsgebruik, 
normen ten áánzien van drugsgebruik, gevolgen 
van drugsgebruik, en methodieken. Hiervoor zijn 
bestaandedocumentenen literatuur geraadpleegd. 
Al deze informatie ís gebundeld in een literatuur
onderzoek en vervolgens voorgelegd aan ver
schillende vertegenwoordigers van de stuurgroep 
van het project, de GGD, Novadic-Kentron, Trimbos 
Instituut, de Radboud Universiteiten het ‘euPrevent 
Social Norms Approach-project. Dit heeft geleid 
tot een breed gedragen monitor.

de frequentie van drugsgebruik: 'één keer' tot '(bijna) 
'dagelijks') tot vragen waarbij meerdere antwoordmoge
lijkheden kunnen worden geselecteerd (bijvoorbeeld bij 
de mening over drugsgebruik, waarbij de jongvolwassene 
de drugssoorten selecteert die hij/zij normaal vindt).

Op 1 september is de monitor officieel gelanceerd. Vanaf
1 oktober is de dataverzameling gestart door middel van 
het uitzetten van een digitale vragenlijst. De periode 
van dataverzameling is verlengd van 30 november naar 
31 december 2021 om de respons op gemeentelijk niveau 
te verhogen.

2,1 Doelgroep

De monitor richt zich op alle 16- t/m 27-jarige inwoners in 
Oost-Brabant. Door een samenvoeging per 1 januari 2022 
van 5 gemeenten lot de gemeente Land van Cuijk en van
2 gemeenten tot de gemeente Maashorst is hel aantal 
gemeenten gedaald van 37 naar 32.

2*2 Monitor

Met de monitor is informatie opgevraagd die betrekking 
heeft op drugsgebruik, determinanten voor drugsgebruik 
en normalisatie van drugsgebruik, Deze zijn onderverdeeld 
in elf thema's: algemeen, vrije tijd, attitude, injunctieve 
norm. descriptieve norm, gebruik, motieven, eigen 
effectiviteit, toegang en beschikbaarheid, corona, en 
culturele accommodatie. De monitor bestaat uit 76 vragen, 
waarbij de jongvolwassene pas naar hel volgende item 
kan als het voorgaande item is ingevuld. Niet alle jong
volwassenen vullen alle 76 items in: wanneer íngevuld 
wordt dal een bepaalde drug niet gebruikt wordt, vervallen 
verdere vragen over het gebruik van deze drug.
Oe antwoordmogelijkheden verschillen, van meerkeuze
vragen met één antwoordmogelijkheid (bijvoorbeeld bij

2,3 Pî'ocedurtT werving

De werving van jongvolwassenen is uitgezet op drie 
hoofdlijnen: werving door de gemeenten met behulp van 
het lokale netwerk, werving met de campagnebus door 
preventiewerkers van Novadic-Kentron, en een campagne 
via social media. Jongvolwassenen díe deelnamen aan 
het onderzoek maakten kans op een 'trip naar keuze'. 
Deze prijzen zijn na afloop van de wervīngsperíode 
verloot onder de deelnemers.
Deelnemende gemeenten ontvingen aan het begin van 
de wervìngsperiode een mail met informatie over de 
monitor en een toolkit. De toolkit voor gemeenten bestond 
uit: flyers, posters, berichten voor social media en video
materiaal. Aanvullend zijn kant en klare berichten ter 
beschikking gesteld die de gemeente kon doorsturen naar 
relevante netwerkpartners. Ook werden gemeenten elke 
2 weken op de hoogte gehouden door middel van een 
nieuwsbrief. Oe vragenlijst is vervolgens op verschillende 
manieren uitgezet bij de doelgroep. Jongeren zijn gevraagd 
de vragenlijst in te vullen vía het jongerenwerk, scholen, 
verenigingen en andere organisaties. Er zijn berichten 
verspreid via WhatsApp en social media en is erop lokaal 
niveau aandacht geweest vanuit de reguliere media. 
DaarnaasL zijn er gemeenten die de uitnodiging per posL 
verstuurd hebben naar het huisadres.
In aanvulling op de werving door gemeenten zijn er op 
regionaal niveau wervingsactiviteiten uitgezet. Vanuit 
het project is een campagnebus beschikbaar gesteld met 
zitzakken, banners, truien, en gadgets om uit te delen.



3. RespondentenPreventiewerkers van Novadic-Kentron hebben met de 
bus op meerdere localies in Oost-Brabant gestaan om 
jongeren aan te spreken en enthousiasL te maken voor 
het invullen van de vragenlijst.
Boven op deze activiteiten is erdoor een extern commu
nicatiebureau een social mediacampagne uitgevoerd.
De doelgroep is door middel van betaalde advertenties 
benaderd op Facebook, Instagram en Snapchat.
Na de werving van de jongvolwassenen zijn alle gemeenten 
benaderd meteen korte vragenlijst over het verloop van 
de werving en de gebruikte straLegieën. Met deze infor
matie wordt het proces geëvalueerd en gebruikt om de 
werving voor de volgende monitor verder te optimaliseren.

2.4 Verwerking vragenlijst

Nadat alle informatie was verzameld, werd de vragenlijst 
geanalyseerd met het statistisch computerprogramma 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Met 
behulp van synlaxcn werd dc dataŕlc 'opgcschoonď door 
de verkregen informatie te labelen, le coderen, vragen 
te spiegelen die andersom werden gesteld, en nieuwe 
(samengestelde) variabelen te maken. Vragenlijsten van 
jongvolwassenen die met lol de inclusiecriteria behoorden 
of díe meer dan tweederde van de data misten, werden 
verwijderd uit het databestand. Ũe gemdudeerde jong
volwassenen hebben daarmee alle vragen over normalí- 
seringendeeerstevraagovermíddelengebruik bean L woord.

2.5 Gebruikte indelingen in dit rapport

In het rapport gebruiken we de volgende termen:
* Drugs en middelen
Onder drugs worden de volgende middelen verstaan: 
cannabis, xtc, tripmiddelen (Isd, paddo's, 2C-B, ketamine), 
lachgas, cocaine, amfetamine, GH3/GBL, nieuwe psycho
actieve stoken (NPS), nict-mcdisch gebruik van genees
middelen en heroine of andere opiaten. Onder middelen 
worden alle bovengenoemde drugs verstaan, aangevuld 
met roken en alcohol.
* Nooit-gebruikers, met-gebruikers en gebruikers 
Onder nooil-gebruikers verstaan we jongvolwassenen 
die nooit drugs gebruikt hebben. Niet-gebruikers hebben 
hel laatste jaar geen drugs gebruikt. Bij gebruikers maken 
we onderscheid tussen 'ooit' gebruik, 'laatste jaar’ gebruik, 
en 'laatste maand' gebruik. Deze laatste groep kan ook 
worden aangeduid als recent gebruikers.
- Frequentie laatste jaar gebruik 
Bij frequentie gebruik maken we onderscheid in dagelijks 
gebruik, wekelijks gebruik, maandelijks gebruik, paar keer 
per jaar of één keer per jaar. Regelmatig gebruik word l 
gedefinieerd als 'ten minste maandelijks gebruik’-

2.6 Analyses

Alle vragen zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende 
sLatisLiek (gemiddelden, percentages) en onderverdeeld 
in een beschrijving respondenten (respons, beschrijving 
sociodemograľīschc gegevens, drugsgebruik), determi
nantenvandrugsgebruik en normalisering. Alle verschillen 
zijn getoetst op significantie.
Om te kijken welke achiergrondkenmerken samenhangen 
met het gebruik van middelen, is een logistische regressie
analyse uitgevoerd met de volgende kenmerken: geslacht, 
leeftijd, woonsituatie, (subjectieve) etucice t. werksituatie 
en opleiding. Aanvullend is een logistische regressieanalyse 
uitgevoerd op manier van werven.
Om le bepalen welke determinanten hel sterkst samen
hangen met niet-gebruik en met intentie tot gebruik, zijn 
regressieanalyses uitgevoerd met de beschreven deter
minanten uit hoofdstuk 5. Eenzelfde analyse is uitgevoerd 
op het al dan niet normaal vinden van drugsgebruik 
(hoofdstuk 6).

2.7 Interpretatie van de resultaten

Omdat de enquête door een deel van de 16- t/m 27-jarigen 
is ingevuld, Z'jn ce percentages en aantallen ec schatting 
van de totale doelgroep in Oost-Brabant. Rondom de 
gepresenteerde percentages en aantallen zit daarom altijd 
een marge. De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van 
zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling 
naar leeftijd en geslacht binnen een gemeente. Bevolkings
groepen met minder jongvolwassenen worden met deze 
weegfadoren 'zwaarder' meegeteld in het totaalresultaat. 
De resultaten geven hierdoor een beter beeld van de 
werkelijke situatie in de^Jeelnemende gemeenten in 
Oost-Brabant. Zie vooreen uitgebreidere toelichting 
bijlage 1,

3.1 Respons

In totaal vulden 11.067 jongvolwassenen uitOost-BrabanL 
de vragenlij st in, waa rva n iets m eer vrou wen ^6,iļ 96) dan 
mannen (n^.qog) en Bí personen die ‘anders' aangaven 
bij de vraag naar het geslacht. Dit is 5*Hi van alle jongvol
wassenen 'n de leeftijd tussen 16 en 27 jaar in Oost-Brabant 
De grootste groep jongvolwassenen is tussen 18 en 22 jaar 
oud. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste sociaal-demo- 
grafischc- en achtergrondxenme-ken van de onderzoeks
populatie beschreven, Zoals eerder aangegeven is door 
middel van een weging gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, 
zodat dc verdeling naar lccfti|d en geslacht gcli|k is aan 
de verdeling in Oost-Brabant. De hierna genoemde per
centages zijn altijd gewogen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Leeftijd en geslacht

Na weging is de gemiddelde leeftijd van de jongvolwassenen
20.6 jaar. Figuur 3.1 laat de verdeling per leeft.jd zien. 
Daarnaast worden in figuur 3 2 de percentages voor geslacht 
weergegeven: voor mannen is dat 52,ï1)^ vrouwen 47,17» 
en het percentage 'anders' is q.8%.

Figuur ĵ.i Leeft iļdsve rdet’ng jongvolwassenen f*įj

Figuur 3.ą Verdeling geslacht jongvolwassenen ţū-ŕi

3,3 Woonsituatie

In figuur 3 3 is tc 2ien dat zes 00 de tien jongvolwassenen 
bíj zijn of haar ouders (verzorgers of pleegouders) woont. 
Ongeveer één op de zes woont mei partner, 14T» woont 
in een studentenhuis of meL andere huisgenoten, en gT» 
is alleenstaand.

V* UI Iin» lf* Vt* **l 'Va
Figuur ĵj HCoonsiíijalít? jongvolwassenen

3.4 Opleiding en werk

Het merendeel van de jongvolwassenen volgt een hbo- of 
universiraire opleiding, of heeft deze afgeond (537») Het 
mbo volgt met z87o. Vanwege de leeftiļd van de doelgroep 
(16 t/m 27 jaar) is de groep jongvolwassenen die voortgezet 
onderwijs volgt relatief klein (ifl7«). Achtendertig procent 
geeft aan een (vaste) bāan te hebben, 13í)7» heeft een bij
baan, Ongeveer 6o7» volgt (daarnaast) onderwijs (tabel 3,1),

3.5 Subjectieve etniciteit

Onder subjectieve etniciteit wordt verstaan met welk land 
iemand zich het meest verwant voelt, Er is hierbij dus géén 
uitvraag gedaan naar het geboorteland (of dat van de 
ouders). Als antwoord op de vraag met betrekking tot de 
subjectieve eimciceit geeft gz7a van de jongvolwassenen 
aan 2ich alléén Nederlands te voelen, 67o voelt2İch óók 
Nederlands en 27a voelt zich níeL Nederlands.

3.6 Vrijetijdsbesteding

Om Le kunnen onderzoeken of bepaalde vormen van vrije
tijdsbesteding in relatie staan tot het gebruik van drugs, 
is nagegaan wat de jongvolwassenen in Oost-BrabanLdoen 
in hun vn|c tijd (figuur 3,13). B jna alle jongvolwassenen 
geven aan tenminste maandelijks tijd door le brengen met

'is »



l6 t/m 17 jaar
Route naar de vragenlijst

18 t/m 22 jaar 23 t/m 27 jaar
«/a 'V.

Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Geen opleiding of alleen bo * 2

Vmbo 11 4 q
Mbo 30 32 24
Havo/vwo 50 a 3
Hbo/universiteit 7 55 6B
Werksituatie (meerdere antwoorden mogelijk)

Heeft een (vaste) baan 6 21 69

Heefteen bijbaan 75 58 17
Volgt ond er wijs 68 77 33
Heeft geen baan en volgt geen onderwijs o,8 2 2

Tabel ĵ,i Opleiding er werksituatie deelnemende jongvolwassenen

hun vrienden (93®A). zo^o geeft aan dit ook wel oens buiten 
op straat te doen. Ruim tweederde ís regelmatig bij een 
club oí vereniging te vinden (őg'XO. Ongeveer de helft geert 
aan tenminste maandelijks op stap te gaan, bijna een derde 
doet dat wekelijks of vaker. De uitgaansgelegenheden die 
het vaakst worden genoemd zijn: een feest bij vrienden 
thuis (76*11»), café of kroeg (69*^) en een festival (57t)ĥ). 
Mogelijk hebben de coronamaalregelen in het jaar vooraf
gaand aan de monitor invloed op de locaties waar de jong
volwassenen uitgingen, aangezien niet alle gelegenheden 
het hele jaar open zijn geweest.

3.7 Werving

Zoals beschreven in de methode zijn de jongvolwassenen 
op verschillende manieren geworven. Om zicht te hebben 
op de verdeling tussen deze wervingsmethoden en te 
kunnen onderzoeken of deze van invloed zijn op de 
resultaten, is een vraag opgenomen over de wijze waarop 
de jongvolwassene bij de vragenlijst terecht ís gekomen.

In figuur 3 5 is tc zien dat dén op dc vijf dc vragenlijst 
heeft ingcvuld naar aanleiding van dc social media
campagne. Meer dan dc helft van dc invullers (570A) is 
per brief uitgenodigd door zijn of haar gemeente,

Als we kijken naar manier van werven en de verschillende 
achtergrondkenmerken, dan zien we het volgende. Meer 
vrouwen dan mannen zijn via een brief en via school bij 
de vragenlijst terecht gekomen (zie tabel 3.2). De 16- t/m 
17-jarîgen zijn vooral via school in contact gekomen met 
de vragenlijst en de jongvolwassenen van 18 jaar en 
ouder via social media. Bíj havo/vwo zijn de jongvolwas
senen met name via school bereikt en bij hbo/universiteit 
vía social media. Bij de werving via een brief is er geen 
significant verschíl naar opleiding. Jongvolwassenen díe 
zích alleen Nederlands voelen zijn vaker via een brief 
geworven, en minder via school dan de andere groepen.

Oťa Ufí'a 2ŨVtì 30“* ACfi.'a 5ŪSb 60”.i 70®,'o SO'i'b 90Vo LM1*
Percentage

(Dijra) dagelijks «wekelijks Been paar keer tot maandelijks «(bijna) nooit

8 íïi

»I6 en L 7 j.iar « 13 t/m 22 | ja r Uľi t/ir. 27 jaai

Figuur 3,3 Manier waarop respondenten bij de vragenhjs! 21/0 uitgekomen. waarbij hel mogeh/k ií dat 
één respondent c meerdere manier en heeft aangegeven (ongewogen percentages1

y y z z z z s z

Alleen via brief Alleen via school Alleen via 
social medii

Geslacht

Man 26 9 qi
Vrouw 28 12 40
Leeftijd

16 t/m 17 jaar 26 12

18 t/m 22 jaar 27 q2
23 t/m 27 jaar 27 1 50
Opleiding (hoogst afgerond of huldig)

Vmbo 27 14 36
Mbo 31 n 37
Havo/vwo 26 38 18
Hbo/universiteit 25 q q9
Subjectieve etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 10 qi
Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 17 35
Voelt zich nļet Nederlands 19 26 29

Tabel 3.2 Manier van
Figuur 3.4 Frequentie vrijenjtJsactiviţeiţe n in het laatste jaar

werven naar ačhtergrondkenrnerk



3.8 Gebruik

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste cqfcrs met 
betrekking tot het gebruik van drugs. In bijlage 2 is dil in 
meer detail uitgewerkl,

Relatie cl rug sgebru ik.-lfŭfì n ter ken jo rigvotivassenen, 
mjiiīervan werÃig en CO VIO-79

Als er tegelijkertijd gekeken wordt naar de relatie tussen 
drugsgebruik (laatste jaar en recent) en geslacht, leeftijd, 
opleiding, woonsituatie, subjectieve etniciteit en werk
situatie, dan is er een duidelijke relatie te zien van geslacht, 
leeftijd en woonsituatie. Opleiding, subjectieve etniciteit 
en werksituatie hebben dan geen significant effect meer 
op drugsgebruik, Het drugsgebruik (laatste jaar en recent) 
is hoger onder mannen, iB- t/m 22-jarigen en jongvol
wassen die in een studentenhuis of alleen wonen.

De manier van werving is ook van invloed op de cijfers over 
hel gebruik. Het gebruik van cannabis, xlc, tripmiddelen, 
cocaïne en NPS is aanzienlijk hoger bij jongvolwassenen 
die via social media zijn geworven in vergelijking mei de 
werving via een brief of school (zie tabel 3,3), Dit wordt 
ook gezien in ander landelijk onderzoek waarin blijkt dat 
heL gebruik hoger ligt bij de benadering van jongvolwas
senen via social media en lager ligt bij de benadering via 
een steekproef (Van Dorsselaer, S.,etal„ 2015).

Er is geen eenduidige invloed van de COVID-19 pandemie 
op het drugsgebruik als het vergeleken wordt met de 
periode voor de pandemie. Van de jongvolwassenen 
geeft i60Zo aan minder vaak drugs te gebruiken, tB7a vaker 
en 17V0 even vaak, De soort drugs is nauwelijks veranderd, 
20Zo geeft aan andere drugs te gebruiken.

Cannabis Xlc Trip
middelen

lachgas Cocaïne Amfeta
mine

“/o

NPS

Manier van werven

Alleen via brief 12 3 3 0.8 a 0,9 a

Alleen via school 12 2 2 1 a 1 1

Alleen via social media 36 23 13 3 11 5 12

Geslacht

Man
1 31 15 11 a 8 3 B

Vrouw 16 10 5 a 4 3 5
Leeftijd

16 t/m 17 jaar i 14 a a z 0.7 0,7 ļ

18 t/m 22 jaar 1 3o |
14 9 3 6 a 9

23 t/m 27 jaar I 21 14 9 1 9 S 7
Opleiding (hoogst afgerond 
of huldig)

Vmbo 28 8 5 3 8 3 5
Mbo 25 to 7 3 8 4 7
Havo/vwo 18 6 4 1 3 0,8 2

Hbo/universiteit 24 15 10 1 6 3 7
Subjectieve etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 23 13 e a 3 7
Voelt zich Nederlands en een 34 9 5 3 6 4 4
andere nationaliteit

Voelt zich niet Nederlands , 1 6 10 7
i 1 . 1

4

Tabel ļ.ļ Drugsgebruik naar 1 chĩergrondie 11 merk

Relatie kenmerken jongvohvatssnei 1 en de verschíllende 
soorten drugs
De monitor laat zien dat cannabis het vaakst recent 
gebruikt is (2^), gevolgd door xlc (i2*ìb) en tripmiddelen 
(8*ti)), Maar jongvolwassenen hebben ook recent NPS 
(nieuwe psychoactieve stoffen, Th) en cocaïne (6*80 gebruikt, 
Voor bijna alle drugs geldt dat meer mannen dan vrouwen 
gebruiken, Cannabis is het meest recent gebruikt door de 
18- t/m 22-jarigen, Het recent gebruik van cocaïne neemt 
toe metde leeftijd en is het hoogst bij dezļ- t/h^-jarigen. 
Daarnaast zijn xtc, tripmiddelen, amfetamine en NPS het 
meest recent gebruikt door de jongvolwassenen van 
18 jaar en ouder. Het recent gebruik van cannabis en 
cocaïne is hel laagst bij havo/vwo, Xlc is het meest recent 
gebruikt bij hbo/universiteit.
Het recent gebruik van cannabis is het laagst voor jong
volwassenen die zich alleen Nederlands voelen. Jongvol
wassenen díe zich níet Nederlands voelen hebben het 
meest recent lachgas gebruikt, Verder is er geen significant 
verschil in recent gebruik bij subjectieve etniciteit.

De drugs worden op verschillende locaties gebruikt. 
Vooral thuis met vrienden of bij vrienden thuis (cannabis 
37cXi. tripmiddelen 19*81), op festivals (xlc 17*81), buiten op 
straat (cannabis 17*8») en alleen thuis (cannabis 13*81). 
Cocaïne en lachgas worden vooral thuis met vríenden of 
bij vrienden thuis gebruikt (7*81). Deze drugs worden 
samen met tripmiddelen ook genoemd bij huisfeesten 
(5*81-9*81). Op festivals wordt naast xtc ook cocaïne, 
cannabis en tripmiddelen genoemd {6%-7‘ìfc), Cocaïne 
wordt specifiek genoemd ín club/discotheek en café 
(5*81 en 6*ìb). Het gebruik van amfetamine en andere drugs 
is te beperkt om te vermelden.
Wat opvalt is dal jongvolwassenen die hel laatste jaar 
drugs hebben gebruikt meer buiten hangen, vaker op 
stap gaan en veel tijd doorbrengen met vrienden. 
Jongvolwassenen die het laatste jaar geen drugs hebben 
gebruikt, hebben meer hobby's thuis (ten opzichte van 
gebruikers van cannabis.xtc. tripmiddelen), gaan regel
matig naar een club ofvereniging (ten opzichte van 
cannabisgebruikers) ofgamen meer (ten opzichte van 
xtc-gebruikers), In vergelijking met niet-gebruikers gaan 
drugsgebruikers (laatste jaar) vaker naar huisfeesten, een 
caľé, festivals, een club of discotheek.

Drugs worden regelmatig gecombineerd met alcohol 
(28*8») of andere drugs en alcohol (18*8») (zie tabel 3,4),

Heeft wel eens meerdere middelen gebruikt bij één gelegenheid

Gebruikt niet meer dan één middel 

Alcohol en één drugssoort 

Meer dan twee soorten drugs en/of alcohol 

Twee soorten drugs (geen alcohol)

Tabel Combinatie middelengebruik {inclusief jlcohoi, roken onbel end)

•k

42

26

18



4. Determinanten 
van drugsgebruik
In dit hoofdstuk worden áchtereenvolgens de 
resultaten ten áánzien van de volgende determi
nanten beschreven: attitude inclusief uitkomst- 
verwachtingen; sociale invloed van ouders, 
vrienden en leeftijdsgenoten; en de eigen effecti
viteit, Deze determinanten zijn uitgevraagd over 
drugs in zijn algemeenheid en specifiek voor 
verschillende drugssoorten.

4.1 Attitude

Attitude is dc houding van mensen ten áánzien van drugs
gebruik, met andere woorden wat vindt íemand van het 
gebruik van drugs. Deze wordt vormgegeven door leer
ervaringen, overtuigingen en uitkomstverwachtingen 
(Brug. van Assema, D Lechner, 2017), Een positieve attitude 
ten aanzien van drugs verhoogt de kans op initieel middelen
gebruik (Bessie, Kaur, b Kal ra -Ra mj on, 2018) en de frequentie 
van middelengebruik (Barkin, Smith, Er DuRant, 2002),

4.1.1 Attitude ten aanzien van drugsgebruik

Jongvolwassenen hebben het vaakst een positieve attitude 
tegenover cannabis (59*81), xlcfäq'ŭ) en tripmiddelen (24*81). 
Een kleiner deel (io-n0A) heeft een positieve attitude ten 
aanzien van andere drugs, zoals lachgas, amfetamine, 
cocaine en níeuwe psychoactieve stoffen. Deze positieve 
attitude hangt duidelijk samen met het gebruik van drugs, 
Jongvolwassenen die nooit drugs hebben gebruikt, hebben 
ccn minder positieve attitude tegenover drugs, Van deze

groep heeft zicA een positieve attitude ten aanzien van 
cannabis in vergelijking met 78*81 van de jongvolwassenen 
die ooit drugs gebruikt hebben. Bij alle andere drugs heeft 
slechts een klein gedeelte van de jongvolwassenen díe 
nooit gebruikt hebben een positieve atticude, Een over
zicht ís weergegeven in tabel 4.1.

Cannabis
Als jongvolwassenen ooit cannabis hebben gebruikt, 
dan hebben ze een positievere attitude ten aanzien van 
cannabisgebruik in vergelijking tot nooit-gebruikers,
In figuur 4.1 is dc attitude van cannabis weergegeven, 
uitgesplilsl voor ooit- en nooil-gebruik van cannabis. 
Slechts 6*8» van de jongvolwassenen die ooit gebruikt 
heeft vindt het gebruik van cannabis (helemaal) met oké. 
Van de jongvolwassenen díe nooit cannabis hebben 
gebruikt vindt de helft (52*81) het gebruik van cannabis 
niet oké.

Xrc
De attitude voor xtc hangt samen met het gebruik van 
xtc. Jongvolwassenen die nooit xtc hebben gebruikt, 
hebben minder vaak een positieve attitude zoals weer
geven in figuur 4,2. Driekwart van de jongvolwassenen 
(76*81) die nooit xtc heeft gebruikt vindt het gebruik van xtc 
(helemaal) niet oké versus 9*81 van de jongvolwassenen 
die ooit xtc heeft gebruikt.

—
Gebruikers Nooít-gebruikers 1

\____________

Cannabis 78 21
Xtc of mdma 49 3
Lachgas iq 4
Tripmiddelen (zoals LSD, paddo's, 2GB, ketamine) 35
Amfetamine (speed) 16
Cocaïne 15
Nieuwe psychoactieve stoffen (zoals 4-FA, 3-MMC) 16

Tabel 4,1 Attitude: percentage jongvolwassenen dal hel gebruik van dtugs (helemaal) oké vindt uilgesulitst naär 
drugsgebruik (ooil1

mmm
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Figuur 4.1 War vmdjij van hel gebruik van cannabií.^uŕrgespJ/ísr naar cannabisgebruik tooit}
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4.1.2 Uitkomstverwachtingen

Cannabis: negatieve uilkomstverivachtingen
Driekwart van de jongvolwassenen (78*^) verwacht 
negatieve effecten bij het gebruik van cannabis, Jong
volwassenen die zelf ooit cannabis hebben gebruikt, 
verwachten minder vaak negatieve effecten (71*8») dan 
jongvolwassenen die nooit cannabis hebben gebruikt (880A), 
De meest genoemde negatieve uitkomstverwachtingen 
staan in tabel 4.2, Het aantal negatieve uitkomstver- 
wachtingen is lager bij jongvolwassenen die cannabis 
hebben gebruikt in vergelijking met hun leeftijdsgenoten 
die nooit cannabis gebruikt hebben (gemiddeld 2 versus 6),



Af te:
Totale groep

“(1
Gebruikers

“/o
Nooit-gebruikers ļ

Emotionele klachten tijdens gebruik (zoals 
een bad trip, negatieve gedachten, irritatie, 
angst of verwardheid)

35 26 48

Licha me lij ke klachten tijdens gebru ik (zoals 
misselijkheid, klappertanden, oververhitting 
seksuele problemen of slapeloosheid)

33
!

46

Lange termijn risico’s op je gees Lelijke of 
lichamelijke gezondheid (zoals verslaving, 
depressie, schade aan hersenen of anders) j

32 22 49

Lichame li j ke kl ach te n de dag(en) e rna (zoa Is , 
hoofdpijn. misselijkheid, spierpijn of minder : 
energie)

30 20 45

Het kost te veel geld 29 42
Verlies van controle of je anders gedragen 28 14 5'
Geen negatieve verwachtingen 22 29 12

Tabel4,1 Negatieve uitkomstverwachtingen van cannabis uit gesplitst 1iaar cannabisgebruik ('ooilì

Cannabis: positieve uit komst verwachtingen
Driekwart van de jongvolwassenen (78*^1) verwacht 
posit'eve effecten bij het gebruik van cannabis. Van de 
jongvolwassenen die zelf cannabis gebruikt hebben 
verwacht de ruime meerderheid één of meerde re positieve 
effecten (gi0A) in vergelijking metzij die nooit gebruikt 
hebben (57İb). Een overzicht van de meest genoemde 
positieve uitkomstverwachtingen voor cannabis vind je 
in tabel 4,3.

Totale groep Gebruikers Nooit-gebruikers

Rustig worden, relaxen, chillen of ontspannen ļ 64 76 45
Gezellige en/of fijne lijd met vrienden 45 5S 24
Fijn gevoel; blij, vrolijk, lachen, genieten 42 53 23
Verminderen van stress 29 34
Beter slapen 28 37 14
Geen positieve verwachtingen 22 9 43

Tabelg.s Positieve uitkomstverwachtingen van t:annabis uilgesphtst 11.ìar cannabisgebruik (ooit)

.1 tieve uitkomstvenvachtìngen
Negen op de tien jongvolwassenen (giŵ) verwachten 
negatieve effecten ūi| het gebruik van xlc~ Zowel ooit- 3İs 
nooit-gebruikers verwachten negatieve effecten, maar 
het aantal negatieve uitkomstverwachtingen verschilt. 
Nooil-xtc-gebruikers geven aan meer negatieve effecten 
te verwachten in vergelijking met gebruikers (gemiddeld 
7 versus 3). De meest genoemde negatieve uitkomst- 
verwachtingen slaan in tabel 4,4,

Totale groep
■X,

Gebruikers Nooit-gebruikers

Lichamelijke klachten de dag(en) erna (zoals 
hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of minder 
energie)

57 54 59

Lichamelijke klachten tijdens gebruik (zoals 
misselijkheid, klappertanden, ovei verhitting, 
seksuele problemen of slapeloosheid)

55 46 6i

Emotionele klachten de dag(en) erna (zoals 
depressieve gevoelens, angsl of chagrijnigheid) ļ

52 53 5i

Risico niet te weten wat erin een middel zit/ 
samenstelling

48 31 59

Emoüonele klachten Lijdens gebruik (zoals 
bad trip, negatieve gedachten, irrilatie, angst 
of verwardheid)

45 !5 57

Lange termijn risico’s op je geestelijke of 
lichamelijke gezondheid (zoals verslaving, 
depressie, schade aan hersenen of anders)

43 57

Verlies van controle/je anders gedragen 43 19 59
Vergeten wat er is gebeurd/ black-out 37 15 51
Schaam le/spijt van gebruik of gedrag onder 
invloed

32 11 46

Geen negatieve verwachtingen 9 10 9

Tabel4,4 Negatieve uitkomstverwachtingen van xtc uitgesphisl naai xtc-gebruik tooit1
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Xtc: positieve uitkomstvenvachtlngen
Twee derde van de jongvolwassenen (öq'îb) verwachten 
positrcvc effecten ūi| het gebruik van xtc. Als zc het ooit 
xtc hebben gebruikt, verwachLen ze vrijwel allemaal (99®A) 
posit eve effected van hel gebruik van xtc, Als ze nooit 
hebben gebruikt verwacht 6ĵ0A positieve effecten,

Een overzicht van de meest genoemde positieve 
uitkomstverwachtingen voor xtc is weergegeven 
in tabel 4,5,

Totale groep
0!o

Gebruikers
■ìti

Nooit-gebruikers

Fijn ge voe l/blí j/v rol i| k/lach en/gen ie ten 47 65

Gezellige en/of fijne tijd met vrienden 44 ?8

Losser worden/remmingen vallen weg dl 70 22
Oppeppende werking/langer door kunnen gaan | 36 69 19
Avontuur/gekke dingen meemaken 33 59 17
Dingenanderswaarnemen/geestverruimen/
trippen

30 52 16

Nieuwsgierigheid bevredigen 19 29 12

Geen positieve verwachtingen

TdbehhS Positieve uitkomstvenvachtinçen van j

37

ifc ui fgesplitĩĩ nenr xu

3

:-gebi nik (ooit*

57

4.1.3 Redenen om geen drugs te gebruiken

Jongvolwassenen die het laatstejaargeen drugs hebben
gebruikt of niet de intentie hebben om drugs te gebruiken om niet (meer) te gebruiken. Deze zijn weer
kamend jaar, zijn gevraagd naarde belangrijkste redenen gegeven in tabel 4,6,

Niet-gebruikers 1

Past niet bij zijn/haar leven 39
Wil gezond leven 30
Wil controle hebben over het leven 29
Wil niet onder invloed 2ijn ' 21
Helder willen nadenken 21

Verwacht klachten door het gebruik van drugs 19
Eng om drugs te gebruiken 19
Schamen voor gebruik 13
Drugs zijn te duur 13
Gebruik van drugs houdt criminaliteit in stand 12

Wil (meer) energie hebben 12
Gezien dat anderen problemen hadden door hun drugsgebruik 12

Vind zichzelf een leuk(er) persoon als hij/zij niet gebruikt 10

Meer gedaan willen krijgen gedurende de dag IO

Gebruik van drugs is slecht voor het milieu 9

Tjöel i),6 Belangrijkste redenen om geen drugs le gebruiken

4.2 Sociale invloed

Sociale invloed bestaat uit verschillende factoren en 
omgevmgsniveaus (Brug, va n Assema, b Lechner, 2017). 
In de monitor zijn de ŕnjunctieve en descriptieve normen 
voor ouders, vrienden en leeft jdsgenoten uilgcvraagd, 
De injunclieve norm is de perceptie of middelengebruik 
door belangrijke anderen wordt goed- o F afgekeurd.
De descriptieve norm gaat over de perceptie of anderen 
middelen gebruiken (Eisenberg, Toumbourou, Catalano, 
b Hemphill, 2014),

4.2.1 Ouders

Als ouders duidelijke regels en grenzen hebben t,a,v. 
drugsgebruik, betrokken ziļn en toezicht houden, heeft 
dit een preventieve werking op het drugsgebruik (Bessie, 
Kaur, b Kalra-Ramjoo, 2018; Bahr, Hoffmann, b Yang, 
2005; Spronk, van Gelder, Nabben, b de Jonge, 2020; 
Smccts, Monshouwcr, Matyrova dc W Ide, b dc Grccfí, 
2019; Snoek, Wits, Stel, b Mheen, 2010).
De meerderheid (sB'fc) van de jongvolwassenen in Oost- 
Brabant geeft aan te Dralen met ouders af verzorgers 
over drugsgebruik en 380A. neeft (ooit) afspraken over 
drugsgebruik gemaakt. De mate waarin ze afspraken 
hebben met ouders neemt af naarmate ze ouder worden. 
Er is geen verschil gevonden voor het al dan mei praten 
en afspraken maken met ouders tussen gebruikers en 
niel-gebruikers. Er is niet gevraagd naar de Ínhoud en de 
kwaliteit van de gesprekken en gemaakce aľspraken.

Injunclieve norm ouders
De înjunctieve norm is uitgevraagd door jongvolwassenen 
te vragen 'Watzouden jouw ouder(sVverzorgers ervan 
virden alsjc dc volgende drugs gebruikt?”. Tabel 4 7 geeft 
een overzicht van het percentage jongvolwassenen dat 
verwacht dat ouders het gebruik van de verschillende

drugssoorten (helemaal) niet oké vinden. De meerderheid 
geeft aan dal ouders iel gebruik van drugs door de jong
volwassenen zelf (helemaal) niet oké zouden vinden. Ze 
verwachten dat ouders een positievere houding hebben 
ten aan2İen van cannabisgebruik in vergelijking met andere 
drugs. Voor alle andere drugs heeft de ruime meerderheid 
(Bs'97%) het gevoel dat hun ouders het (helemaal) niet oké 
vinden als ze deze gebruiken.

De houding van ouders wordt negatiever ingeschat door 
16- en 17-jarigen in vergelijking met jongvolwassenen 
vanaf iB jaar. Jongvolwassenen die in stedelijk gebied 
wonen verwachten dat hun ouders een minder negatieve 
houding hebben over drugsgebruik door hun kind in 
vergelijking met minder stedelijke gebieden.

Wal jongvolwassenen denken dat ouders vínden van 
cannabis of xtc gebruik verschilt tussen gebruikers (laatste 
|aaO en nict-gebruikers van dat specifieke middel, zoals 
weergegeven iri figuur 4,3 Jongvolwassenen die het laatste 
jaar cannabis hebben gebruikt geven minder vaak aan dat 
zij verwachten dat hun ouders het gebruik van cannabis 
(helemaal) niet oké vínden (37BI1) dan jongvolwassenen , 
die het laatste |aar geen cannabis hebben gebruikt (75^). 
Dil geldt ook voor xtc-gebruikers (laatste jaar): de ver
wachting Ís dat 64^» van de ouders het niet oké vindt,
22*1(1 neutraal is en ïq'fe het gebruik van xtc oké vindt.
Bijna alle jongvolwassenen die het laatstejaargeen xtc 
hebben gebruikt verwachten dat hun ouders het niet oké 
vinden als ze xtc gebruiken (gjk/o).

Ouders zouden het gebruik van drugs 
(helemaal) nJetoké vinden

Cannabis 59
Xtc of mdma 85

Lachgas 92
Tripmiddelen (zoals LSD, paddo's, 2C-B, ketamine) 90

Amfetamine (speed) 97
Cocaïne 98

Nieuwe Psychoactieve Stoffen (zoals 4-FA, 3-MMC)

Tabel 4,7 ‘Wat vinden /e ouders ervan jl; /e drugs gebruikt?'

97

9* it'K"1’
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Figuur 4.3 'War vinden ye ouden, ervan als je cannabis of i tc gebruik i?' uHgesplnst 
naai cannabis- en xtc-gsbruik (laatstepan

4.2.2 Vrienden

Oe perceptie van wat vrienden vinden (injunctieve norm) 
en doen (descriptieve norm) heeft invloed op drugs ge Druk 
(Eisenberg, Toumbourou, Catalano, b Hemphill, 2014),

Injunctieve norm vrienden
Oe ìnjuncLíeve norm voor vrienden is de perceptie van 
iemand wat zijn oF haar vrienden ervan zouden vinden als 
ze drugs zou gebruiken. Oe injunctieve norm van vrienden 
slaat weergegeven in tabel q.B. Eén op de vijf jongvol
wassenen (ïgŵ) verwacht dat vrienden het niet oké zouden 
vinden als ze cannabis zouden gebruiken, twee op de vijf 
(39^) verwacht dal ze het gebruik van xtc niet oké zouden 
vinden en iets minder dan dc helft verwacht dat vrienden 
het niet oké zouden vinden als ze lachgas (qfiŴ) o F trip-j

middelen (50‘ä) gebruiken. Voor cocaine, am Feta mine en 
nieuwe psychoactieve stoffen verwacht de ruime meerder
heid dat hun vríenden het gebruik niet oké zou den vinden.

Wat jongvolwassenen denken dat vrienden vinden verschilt 
tussen gebruikers (laatste jaar) en niet-ge brui kers, zoals 
weergegeven in figuur 4,4. Als jongvolwassenen zelF 
cannabisoFxtc gebruikt hebben het laatste jaar verwacht 
het overgrote deel (fly-gi1#)) dat de eigen vrienden het 
gebruik van deze specifieke drug oké zal vinden. Als ze 
het laatste jaar niet gebruikt hebben is de injunctieve 
norm meer verdeeld, maar nog steeds qö^a verwacht 
dat vrienden het gebruik van cannabis oké zouden vinden 
en z7t)b verwacht dat ze xtc oké zouden vinden.

Cannabis

XtcoFmdma

Lachgas

Tripmiddelen (zoals LSD, paddo's, 2C-B, ketamine) 

AmFetamine (speed)

Cocaine

Nieuwe Psychoactieve Sloffer- ŕzoals 4-FA. 3-MMQ

Vrienden zouden het gebruik van drugs 
(helemaal) niet okėvinden

Tabel 1}, 8 perceptie Var vinden /e Vrienden ervan

11

a's /e drugs gebruikt

v.ttft.

Figuur 4,4 ‘War \ inden ye vrienden ervan ais je cannabis of xtc gebruikt?* ui;gesplitst 
naar cannabis- en xtc-gebnnk (laatstejaai]

Descriptieve norm vrienden 
Drugsgebruik in de directe omgeving is een risicoFaclor 
voor middelengebruik (Bessie, Kaur, b Kalra-Ramjoo, 2018; 
Möhle, van der Pol, van Goor, b Goossens, zoiB: Smeets, 
Monshouwer, Matyreva, de Wilde, b de Greeff, zoig, 
Snoek, Wits, Stel, b Mheen. 2010). In deze monitor is 
gevraagd naar het drugsgebruik de vier besLe vrienden. 
De antwoorden afzonderlijk voor gebruikers en net
gebruikers staan weergegeven in figuur 4,5. Ongeveer één 
op de drie jongvolwassenen (30^0) geeft aan dat alle vie'

zijn/haar beste vrienden het laatste |aar drugs gebruikt 
hebben 2zak geeft aan datze alle vier geen drugs gebruikt 
hebben en het rcstcrence deel geeft aan zowel beste 
vrienden te hebben die drugs als die geen drugs gebruiken. 
Jongvolwassenen díe het laatste jaar drugs hebben gebruikt, 
hebben meer vrienden die ook drugs gebruiken in ver
gelijking met jongvolwassenen die het laatste jaar geen 
drugs hebben gebruikt.

Ir* al-* ţ.t—p

ri*t *r.fi|Vvt

* B

figuur 4-5 'Hoeveel van je vier beste vrienden heeft het laatste par drugs gebruikt?' 
uilgesphtst naar drugsgebruik (laatste/aar)



rļ.2.į Leeftijdsgenoten

De perceptie van wat leeftijdsgenoten vinden (injunctieve 
norm) ert doen (descriptieve norm) heeft invloed op drugs
gebruik (Eisenberg, Toumbourou, Catalano, E» Hemphill, 
2014)» In deze monitor is voor leeftijdsgenoten alleen de 
descriptieve norm uitgevraagd.

Jongvolwassenen konden aangeven hoeveel procent van 
hun leeftijdsgenoten volgens hen cannabis en xtc gebruikt.

Cannabis
Gemiddeld denken jongvolwassenen dat ş6ŵ van hun 
leeftijdsgenoten het laatste jaar cannabis heeft gebruikt. 
Dit wijkt aFvan het daadwerkelijk gebruik zoals 
gemeten in deze monitor. Twee derde van de jongvol
wassenen (6B*)ĥ) denken dat 50*1(1 of meer leeftijdsgenoten 
het laatste jaar cannabis hebben gebruikten overschatten 
het cannabisgebruik. Cannabisgebruikers (ooit) schatten 
dit hoger in dan nooit-gebruikers (6i*)b vs. 48*^).

Xtc
Gemiddeld denken jongvolwassenen dat39*)ĥ van hun 
I eeflijdsgenote n het la a tste jaar xtc heeft gebruikt, Dit wijkt 
af van het daadwerkelijke gebruik (29*81) zoals gemeten in 
deze monitor, Meer dan de helft van de jongvolwassenen 
(55^0) denken dat 40*81 of meer leeftijdsgenoten het 
laatste jaar xtc hebben gebruikt en overschatten het xtc- 
gebruik, Ooil-gebruikers van xtc schatten dít hoger in dan 
nooit-gebruikers vs. 33*^).

Zowel bij cannabis als xtc wordt het gebruik door leeftijds
genoten met name overschat door gebruikers van de 
speciñeke drug zelf. De perceptie dat de meeste leeftijds
genoten middelen gebruiken kan ervoor zorgen dat 
iemand eerder geneigd zal zijn om zelf te starten met 
gebruik (Perkins, zooz).

4.3 Eigen effectiviteit

Eigen effectiviteit staat voor de verwachting díe mensen 
hebben over hun eigen vermogen om bepaald gedrag le 
kunnen uitvoeren Als jongvolwassenen er vertrouwen 
in hebben dat ze het gedrag kunnen uilvoeren, is er een 
grotere kans dat ze dit ook daadwerkelijk zullen doen 
(Brug, van Assema, Er Lechner, 2017). Een hoge eigen 
effectiviteit heeft een positieve invloed op de preventie 
van middelengebruik (Bessie, Kaur, b Kalra-Ramjoo,
2018; Barkin, Smith, Er DuRant, 2002; Snoek, Wits, Stel,
Er Mheen, 2010).

Slechts een klein deel van de jongvolwassenen (4*1(1) heeft 
een lage eigen effectiviteit ten aanzien van vaardigheden 
die belangrijk zijn in het voorkomen van drugsgebruik.
De meeste jongvolwassenen geven aan duidelijk te weten 
wat hij/zij wel en niet wil rondom drugsgebruik (91*81), 
verwachten goed nee Le kunnen zeggen als hen drugs 
wordt aangeboden (80*511), denken dal ze alleen dingen 
doen die ze echt zelfwillen (87*8.), laten zich niet makkelijk 
overhalen (95*81), en zullen niets doen wat ze eigenlijk niet 
willen, ook al doen vrienden het wel (97*îb).

4.4 Intentie om drugs te gebruiken

De gedragsintentie is de mate waarin iemand van plan is 
om een gedrag uit te voeren (Brug, van Assema, Er Lechner, 
2017). De intenlie Lot een bepaald gedrag is de sterkste 
voorspeller van het gedrag, maar geen garantie voor heL 
gedrag (Fishbein Er Ajzen, 1975).

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (560A) heeft 
de inten tie om komend jaar geen enkele soort drugs te 
gebruiken. Als ze verwachten dat ze komend jaar wel 
gaan gebruiken, dan zijn ze van plan om cannabis (31**»), 
xtc (31*81), tripmiddelen (23*81), cocaïne (11*81), NPS (10*8.), 
speed (7*Vb) of lachgas (5«ŵ) ie gaan gebruiken.

Als jongvolwassenen het laatste jaar een drug gebruikt 
hebben, ligt de intentie om deze drug het komende jaar 
le gaan gebruiken hoger. Twee derde (67*1(1) van de

cannabisgebruikers (laatste jaar) heeft de intentie om 
komend jaar weer te gaan gebruiken. Bij xtc-ge brui kers 
(laatste jaar) is zelfs 86*8i van plan om komend jaar weer 
te gaan gebruiken. Als jongvolwassenen nooit drugs 
hebben gebruikt, verwachten ze dat dit komend jaar ook 
niet le zullen gaan doen (97*81),

De intentie wordt beïnvloed door gedragsdeterminanten 
die eerder in di t hoofdstuk zi|n besproken. Om inzichtelijk 
te maken welke determinanten belangrijke voorspellers 
zijn, is gekeken welke determinanten samenhangen met

de intentie om drugs Le gaan of te blijven gebruiken. 
Hierbij is gekeken naar welke jongvolwassenen (zowel 
gebruikers als nîet-gebruíkers) een positieve intentie 
hebben om cannabis of xtc te gebruiken. De analyse is 
afzonderlijk voor beide drugs uīlgevoerd en de resultaten 
worden weergegeven in figuur 4.6. Als een determinant 
níet afzonderlijk voor cannabis of xtc is uitgevraagò dan is 
ervoor gekozen om de algemene determinant voor drugs 
op te nemen in de regressieanalyse. Per determinant 
staat in het figuur aangegeven of deze specifiek ís voor 
cannabis/xtc of voor drugs in het algemeen.

Attitude Intentie

Sociale invloed

Efgen effectiviteit

geen (significant) verband gevonden
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Determínanlen die samenhangen met de intentie om 
komend jaar drugs tc gebruiken zi|n attitude en sociale 
invloed. Voor eigen effectiviteit is geen verband gevonden 
met intentie, Jongvolwassenen die het oké vínden om 
cannabis of xtc te gebruiken hebben 6,4-6,5 keer zo grote 
kans op een positieve intentie voor díe specifieke drugs. 
Als ze geen negatieve effecten verwachten hebben ze een 
grotere kans op een positieve intentie, Daarbij is de sa men - 
hang tussen negatieve effecten van xtc en de intentie om 
x tc te ge bru i ken sterke r (2,1) da n vo or can na bi s (1,6). Maar 
het verwachten van positieve effecten hangt het sterkst 
samen met de intentie om te gebruiken. Jongvolwassenen 
die positieve effecten verwachten van cannabis hebben 
een to,8 keer verhoogde kans op een de intentie om komend 
|aar cannabis te gaan gebruiken. Als ze positieve effecten 
verwachten van xtc is deze kans 13,5 keer zo groot.
Er is ook sociale invloed van ouders, vrienden en leeftijds
genoten gevonden. Als ouders pralen over drugsgebruik 
hangt dit licht samen met de intentie voor zowel cannabis 
als xtc, voor afspraken maken ís er alleen een lichte samen
hang gevonden voor cannabis, en niet voor xtc. De sociale 
invloed van ouders is het sterkst vanuit de injunctieve 
norm; wat jongvolwassenen denken dat ouders vinden 
van het gebruik van een middel. Als ouders het gebruik 
van cannabis oké vinden is er een verhoogde kans van i,B 
op een positieve intentie voor cannabisgebruik en voor 
xtc is diti.q.
Daarnaast zie je dat zowel de injunctieve als descriptieve 
norm van vrienden sterk samenhangt met de intentie. Als 
ze denken dat vrienden het gebruik van cannabis of xtc 
oké vínden is er bijna twee keer zo grote kans dat ze van 
plan zijn om komend jaar dat middel te gaan gebruiken,
In voor elke vriend van iemands vier beste vrienden die 
drugs gebruikt, verhoogt de kans op een positieve intentie 
met ï.fl Ten slotte is er een lichte samenhang gevonden 
voor overschatting van gebruik door leeftijdsgenoten en 
een verhoogde kans (1,3 voor cannabis, 1,5 voor xtc) op de 
intentie te gaan gebruiken het komende jaar.

4.5 Samenvatting

Als jongvolwassenen een positieve attitude hebben ten 
áánzien van drugs, dan hebben ze hel vaakst een positieve 
attitude ten áánzien van cannabis, xtc en tripmiddelen. Voor 
andere drugs komt een positieve attitude maar weinig voor, 
De attitude voor de verschillende drugs īs positiever onder 
gebruikers, De ruime meerderheid van de niet-gebruikers 
heeft namelijk geen positieve attitude voor drugs, met 
uitzondering van cannabis. Eén op de vijf niet-gebruikers 
heeft ondanks dat ze zelf niet gebruiken een positieve 
attitude ten aanzien van cannabis. Een positieve attitude 
hangt sterk samen met de intentie om drugs te gebruiken.

I

5. Normalisering Het aantal negatieve verwachtingen is het hoogst bij 
nieL-gebruikers, maar ook gebruikers hebben negatieve 
verwachtingen. Het grootste deel bli|ŕt ondanks negatieve 
verwachtingen gebruiken, de positieve verwachtingen 
wegen zwaarder. De aanwezigheid van positieve ver
wachtingen hangt 5 tot 6 keer sterker samen met de 
intentie om cannabis of xtc te gebruiken dan negatieve 
verwachtingen.

Jongvolwassenen die geen drugs gebruiken of geen 
intentie hebben om drugs te gebruiken noemen het meest 
persoonlijke redenen om dit niet te doen. De meest 
genoemde redenen om geen drugs te gebruiken zijn dat 
het niet bij zijn/haar leven past, dat iemand gezond wil 
leven en controle wil hebben.

Drugsgebruik wordt beïnvloed door wat de directe 
omgeving vindt en doet. Wat jongvolwassenen denken 
dat ouders vinden hangt sterker samen met de intentie 
dan het al dan níet praten en afspraken maken, De grote 
meerderheid denkt dat ouders een negatieve houding 
hebben ten aanzien van de meeste middelen. Een selecte 
groep denkt wel dat ouders niet negatief tegenover 
cannabisgebruik slaan.

Jongvolwassenen verwachten van vrienden een positievere 
houding ten opzichte van drugs dan van hun ouders, 
vooral ten aanzien van cannabis, De helft of meer geeft 
aan datvrienden negatief zijn ten aanzien van drugszoals 
speed, cocaine, NPS, tripmiddelen en lachgas. Als jong
volwassenen zelf gebruiken geven ze bijna allemaal aan 
datvrienden het oké vínden dat ze gebruiken. Daarnaast 
hebben gebruikers meer vrienden die zelf ook drugs 
gebruiken. Als vrienden hel oké vinden (injunctieve norm) 
is er een verhoogde kans op gebruik. Als meer vríenden 
drugs gebruiken (descriptieve norm), verhoogt dit de kans 
op een positieve intentie. Zowel bij cannabis als xtc wordt 
het gebruik door leeftijdsgenoten met name overschat 
door gebruikers van de specifieke drug zelf. Overschatting 
van de descriptieve norm verhoogt de kans op de intentie 
□m drugs te gebruiken. Jongvolwassenen hebben een 
hoge eigen effectiviteit. Deze hangt niet samen met de 
intentie om te gebruiken.

Als jongvolwassenen het laatste jaar een drug gebruikt 
hebben ligt de intentie om deze drug komend jaar te gaan 
gebruiken hoger. Als jongvolwassenen nooit drugs hebben 
gebruikt, verwachten ze dat ze dit komend jaar ook niet 
zullen gaan doen.

5.1 Vijf dimensies van normalisering

5.1.1 Recent en regelmatig gebruik

Het actuele gebruik is een belangrijke maat voor normali
sering en dan met name de trend over de járen heen. 
Aangezien de huidige monitor een nulmeting betreft, ztjn 
er op dit moment geen resultaten beschikbaar over de 
ontwikkeling in tijd. Op basis van cijfers over recent (laatste 
maand) en regelmatig gebruik (tenminste maandelijks) 
wordt cannabis hel vaakstgebruikt(resp. 2«ļŵ en 2o«}i»)- 
Voor wat betreft recent gebruik wordt cannabis gevolgd 
door xtc (i2*Xi), tripmiddelen (Oŵ) en NPS (79b). Het regel
matig gebruik ligt bij de overige drugssoorlen een stuk 
Jager (sĄ'îĥ), Bij alle drugssoorten ligt het recent gebruik 
hoger dan het regelmatige gebruik. Het verschil is relatief 
het grootst bíj xtc.

Wanneer het gaat over normalisering van drugsgebruik, 
wordt het feitelijke gebruik vaak als (enige) maat genomen. 
Hierbij wordt uitgegaan van de Lheoriedat bij toename 
van gebruik de mate van normalisering toeneemt, De 
werkelijkheid ís echter complexer en naast het recent en 
regelmatig gebruik zijn er nog meer factoren die invloed 
hebben op de mate van normalisering. In dit hoofdstuk 
worden de resultaten gepresenteerd die gerelateerd zijn 
aan de vijf dimensies van normalisering die door Parker e.a. 
(2002) geformuleerd zíjn om de mate van normalisering 
te meten: experimenteren, recent en regelmatig gebruik, 
toegang en beschikbaarheid, sociale accommodatie en 
culturele accommodalie. Enerzijds zijn het factoren die 
bij kunnen dragen aan het ontstaan van normalisering, 
anderzijds geven de dimensies inzicht in de mate van 
normalisering, Uit de literatuur blijkt dat het belangrijk is 
om onderzoek naar normalisering gedifferentieerd te 
benaderen, waarmee wordt bedoeld dat er onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de verschillende soorten 
drugs, de verschillende settings waarin gebruikt wordt, en 
de verschillende subgroepen jongeren en jongvolwassenen.
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Figuur 5.1 Percentage jongvolwassenen dat recent (laatste maand) drugs heeft gebruikt of regelmatig 
(tenminste maandelijks) drugs heeft gebruikt

5.1.2 Toegang en beschikbaarheid

Of een drug al dan met gemakkelijk te verkrijgen ís. heeft 
invloed op de mate van normalisering van deze drug. 
Anders gesteld vormt de beschikbaarheid van drugs zelfs 
een voorwaarde voor het kunnen onLstaan van normali
sering. Ook de kosten spelen een rol, een goedkope drugs- 
soortzal eerder normaliseren dan een dure drug (Peters G., 
2019). Voor cannabis, xtc en lachgas is onderzocht hoe 
makke líjk de jong volwassenen denken dat deze drugs te 
verkrijgen zijn {figuur 5.2), Bijna negen op de tien jong
volwassenen (66^0) geeft aan te denken dat ze (heel)

makkelijk aan cannabis kunnen komen. Jongvolwassenen 
die ouder zijn damB jaar denken nog makkelijker aan 
cannabis te kunnen komen dan de 16- en 17-jarígen (Sglb 
vs, ťïj’ŵ). Meer dan de helft denkt dat makkelijk aan xtc 
(5fffi en lachgas (53*1(9) te kunnen komen. Ook van degenen 
die nooit drugs hebben gebruikt, denkt alsnog een grote 
groep gemakkelijk deze drugs le kunnen verkrijgen, 
respectievelijk 66K9, 3g*Hj en 28K9, Van deze drie drugs- 
soorten wordt lachgas als minst toegankelijk ingeschat 
door de nooil-gebruîkers.

■tc/MDMA

■ heel makkelijk dji» te komen anukMijk aan re kernen neutraal ii« moeilijk aanle komen «lieel moeilijk aan le kanen

figuur 5,2 īoeganh hjkhctd cannabis, xtc en lachgas: inschatting jongvolwassenen hoe makkelijk 
het is om aan deze middelen re komen i\l

Ruim driekwart van alle jongvolwassenen heeft wel ccns 
drugs aangeboden gekregen, in de meeste gevallen gaat 
het om cannabis (69*1(9), gevolgd door xtc (51*1(9) en lachgas 
(39*H»). Ongeveer een kwart heeft ooit andere drugs dan 
cannabis, xtc of lachgas aangeboden gekregen. Van de 
jongvolwassenen die nooit drugs heeft gebruikt, heeft n/1% 
ooit cannabis aangeboden gekregen, iâ*fcxlc en uļŵ lachgas. 
Veel jongvolwassenen denken dat de kans (heel) klein is 
dat men gepakt wordt met bezit of gebruik van (illegale) 
drugs door politie of handhaving (69H9), Bij de jongvol
wassenen die het laatste jaar gebruikt hebben, ligt dit 
percentage hoger dan bij de jongvolwassenen die het 
laatste jaar niet gebruikt hebben (80*119 versus 56*1(9). De 
grote meerderheid (79*1(9) vindt het daarentegen wel (heel) 
erg om hierdoor met de politie of handhaving in aanraking 
te komen, slechts een minderheid van de jongvolwassenen 
zou dit niet (heel) erg vinden (8*1(9). Ook hierbij is het 
percentage hoger bij gebruikers (laatste jaar) (121(9).

5.1.3 Uitproberen ļ experimenteren

Voor experi men leergedrag is de ooit-prevalentie indicatief. 
In figuur 5,3 is te zien dat he t percentage dat ooit een middel 
heeft gebruikt voor alle middelen toeneemt met leeftijd. 
Voor cannabis is hetooit-gebruik(6iľo van de jongvol
wassenen) nauwelijks lager dan bij roken (65K9), Drie op de 
tien 16- en 17-jarigen hebben wel eens cannabis gebruikt, 
dit geldt voor ongeveer twee derde van de oudere leef
tijdsgroepen. De overige drugs zijn in mindere mate ooit 
gebruikt. Opvallend is dat lachgas bij het ooit-gebruik in 
de top 3 voor drugs eindigt, maar dat het recent en regel
matig gebruik juist heel laag ligt. Het lijkt erop dat lachgas 
in veel gevallen wordt gebruikt om te experimenteren, 
maar da t de overstap naar vaker gebruik door de meeste 
jongvolwassenen niet wordt gemaakt. Ditzelfde zien we 
terug bij paddo's en LSD, al zijn híerdeooit-prevalentīe- 
cijfers lager.
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Figuur 5.3 Middel ooit gebruikt naar leeftijdscategorie | c.í jongvolwassenen)



5-1-4 Sociale accommodatie van drugsgebruik

Bíj sociale accommodatie gaat het om dc attitude díe jong
volwassenen zelf hebben ten aanzien van drugs, maar 
ook hun directe omgeving zoals ouders en vrienden: hoe 
'oké' vinden jongvolwassenen het gebruik van verschillende 
soorten drugs en hoe ‘oké' denken zij dat ouders/verzorgers 
en vrienden dit vinden, Een groot deel hierover is uitge
werkt in hoofdstuk 4 ‘Determinanten van drugsgebruik' 
onder paragraaf 4.1.1 ‘Attitude ten aan2İen van drugs
gebruik'. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de 
attitude van de jongvolwassenen zich verhoudt tot díe 
van hun ouders en hun vrienden.

In figuur 5.4 is voor zeven drugssoorten weergegeven wat 
de verschillen m (veronderstelde) attitudes zijn tussen de 
jongvolwassenen zelf, hun ouders en hun vrienden. Veruit 
dc meest positieve attitude zien wc bij het gebruik van 
cannabis: van de jongvolwassenen die het laatste jaar geen 
drugs hebben gebruikt vindt zņph het gebruik hiervan 
(helemaal) oké. Voor de overige drugssoorLen liggen de 
percentages voor deze groep allen onder de 8^, Wat opvalt 
ín de figuur is dat bij alle drugssoorten de veronderstelde

attitudes bij vrienden ccn stuk positiever worden ingcschat 
dan hun eigen attitude, Zo denkt 42^0 dal zijn of haar 
vrienden hel gebruik van cannabis (helemaal) oké vinden 
ten opzichte van zg'ft voor de jongvolwassenen zelf,
Dit verschil is ook duidelijk zichtbaar bij xtc en lachgas. 
Met betrekking tot ouders/verzorgers ziet het beeld er 
anders uit: de meeste jongvolwassenen die het laatste 
jaar geen drugs gebruikten schatten in dat hun ouders/ 
verzorgers hel gebruik hiervan (helemaal) niet oké vinden, 
Zeven procent denkt dat de eigen ouders/verzorgers het 
gebruik van cannabis oké vinden, de overige percentages 
liggen allen rond de ïŵ of lager.

Jongvolwassenen die het laalsLe jaar wel iets van drugs 
hebben gebruikt, schatten ook de attitudes van hun 
vrienden positiever in dan die van hen zelf. Al zijn de 
verschillen voor met name de meest gebruikte drugs
soorLen fors kleiner dan bij degenen die aangeven het 
laatste jaar geen drugs te hebben gebruikt. Daarnaast 
liggen alle percentages voor wat betreft de attitudes (eigen, 
vrienden en ouders) algeheel hoger voor deze groep.
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Figuur 5,5 Inschatting mate van acceptatie drugsgebruik o 
samenleving;percentage longifohvassenen dat de indiuk

Evenals de overschatting van het gebruik van leeftijds
genoten (zie paragraaf 4,2) kunnen de veronderstelde 
positieve attitudes van vrienden ten opzichte van drugs 
bijdragen aan de norm dat drugsgebruik normaal is.

5.1.5 Culturele accommodatie van 
drugsgebruik

Anders dan bíj sociale accommodatie gaat de dimensie 
'culturele accommodatie' meer over de acceptatie van 
drugs(gebruik) op samenlevingsniveau. Vier op de Lien 
jongvolwassenen hebben de indruk dat drugsgebruik 
(helemaal) is geaccepteerd binnen de Nederlandse sa men - 
leving. Bij uitsplitsing naar gebruik en niet-gebruik in het 
laatsteĵaar, blijkt dat het percentage onder ge brui kers 
hoger ligt (43‘tti versus 371b).
Uit onder andere de ‘Social norms approach' is bekend dal 
gedrag wordt beïnvloed door de manier waarop normen 
worden waargenomen en geïnterpreteerd (Curvers, 2021). 
Eén van de manieren waarop jongeren en jongvolwassenen 
worden geconfronteerd met drugs(gebruík) is via ver
schillende mediakanalen. Wanneer het op TV, films, muziek 
of bijvoorbeeld social media vaak en openlijk over drugs 
gaat, kan dit bijdragen aan de norm dat het gebruik hiervan

o verschillende samenlevmgsmveaus binnen de 
heeft dar drugsgebruik 1 helemaal;- geaccepteerd is.

normaal is. In de monitor is onderzocht in hoeverre de 
jongvolwassen denken dat drugsgebruik (helemaal) 
geaccepteerd is binnen de media. Hieruit blijkt dat ruim 
een kwart denkt dat dit het geval is (27?»), Bij vergelijken 
van de groep gebruikers ten opzichte van de niet-gebruikers 
(laatsteĵaar) ís geen (significant) verschil gebleken. Eén op 
de vijf jongvolwassenen denkt dat drugsgebruik (helemaal) 
geaccepteerd is binnen de eigen studie of opleiding (zi'Mi). 
In figuur 5.3 is weergegeven dat gebruikers (laatste jaar) ín 
bijna alle genoemde settings significant meer acceptatie 
van drugsgebruik ervaren dan niet-gebruikers (laatsteĵaar).



5.2 Hoe normaal vinden jongvolwassenen 
het gebruik van drugs?

Naast het meten van de vijf dimensies, waarvan de 
resultaten in de vorige paragraaf staan beschreven, is de 
jongvolwassenen ook gevraagd hoe normaal zij het gebruik 
van (verschillende soorten) middelen vinden (5.2,1), 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 
'normaal vinden' niet hetzelfde is als goedkeuren. Iemand 
die het normaal vindt dat bepaalde middelen worden 
gebruikt door anderen, vindt het niet automatisch ook 
oké om te doen. Ook is gevraagd in welke setting ze het 
gebruik van een bepaald middel wel of niet normaal vinden 
(5,2.2). Vervolgens is gekeken naar de invloed van ver
schillende sociodemografische gegevens op het al dan 
niet normaal vinden van drugsgebruik(5.2.3).

5.2.1 Hoe normaal wordt drugsgebruik 
gevonden: uitgesplitst naar middel

Vanwege de aanname dat jongvolwassenen díe zelf wel 
eens drugs gebruiken, het gebruik van anderen ook 
eerder normaal zullen vinden, wordt ook bij deze analyse 
onderscheid gemaakt tussen de groep díe het laatste jaar 
geen drugs gebruikte en de groep die het laatste jaar wel 
(iets van) drugs heeft gebruikt. Een groot deel van de 
niet-gebruikers (laatste jaar) blijkt het gebruik van alcohol 
en roken (inclusief waterpijp en e-sigaret) normaal Le 
vinden (respectievelijk 96*81 en 77*80). Uit de resultaten 
blijkt verder dat 6o*Ki van deze groep het normaal vindt 
dat iemand af en toe of regelmatig drugs gebruikt. Als

jongvolwassenen nog nooit drugs gebruikt hebben 
vinden zc het minder vaak normaal: de helft van de 
nooit-gebruikers geeft aan datze het normaal vinden als 
iemand af en toe of regelmatig gebruikt. Hieronder wordt 
dit per drugssoort gespecificeerd. Ook is per drugssoort 
gekeken m welke setting zíj hetgebruik normaal vinden. 
Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk.

Cannabis
Meer dan de helft van de niet-gebruikers (laatste jaar) 
vindt het normaal als iemand af en toe of regelmatig 
cannabis gebruikt (58*81). Daarmee is cannabis de drugs
soort waarvan het gebruik het meest normaal wordt 
gevonden. Het meest normaal wordt het gebruik van 
cannabis met oF bij vrienden thuis gevonden (q9*Hi), 
gevolgd door gebruik op een (huis)feesi bij vrienden of 
gebruik thuis alleen (zonder anderen) (beiden 33*111).
Onder gebruikers zien we dat het gebruik van cannabis 
zelfs door meer jongvolwassenen normaal wordt 
gevonden dan roken (97*81 versus 92*81).

Na cannabis wordt het af en toe of regelmatig gebruik 
van xlc het meest normaal gevonden. Eén op de vijf niet- 
gebruikers (laatste jaar) vindt het normaal als iemand af 
en toe of regelmatig xtc gebruikt. Duidelijk de grootste 
groep vindt het normaal wanneer xtc op een festival wordt 
gebruikt (i8*Hi), gevolgd door het gebruik in een dub of 
discotheek (io*Ki). Onder degenen die zelf wel eens drugs 
hebben gebruikt (laatste jaar) vindt 8o*Hi het normaal om 
xtc te gebruiken.
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Het gebruik van lachgas wordt door niet-gebruikers 
(laatste jaar) in dezelfde mate normaal gevonden als het 
gebruik van xtc (18*81), Hiermee sluit lachgas de top 3 van 
drugssoorten die het meest normaal worden gevonden 
door niet-gebruikers tussen 16 en 27 jaar. Het meest normaal 
vinden zij het gebruik van lachgas met of bij vrienden thuis 
(13*81), gevolgd door het gebruik op een (huis)feest met 
vrienden (io*Xi). Zeven procent vindt het normaal als lachgas 
wordt gebruikt op een festival en slechts 0,5*81 van de niet- 
gebruikers vindt het normaal om lachgas te gebruiken in 
de auto. Van de jongvolwassenen die wel eens drugs 
gebruikten (laatste jaar) vindt de helft lachgasgebruik 
normaal (51*1(1).

Tripmiddelen USD, paddo's, ketimifne, zOS)
Het af en toe of regelmatig gebruik van tripmiddelen vinden 
jongvolwassenen minder normaal dan hel gebruik van 
cannabis, xtc of lachgas (11*81), Acht procent vindt het

normaal wanneer di t met of bij vríenden thuis wordt 
gebruikt, 5*81 op een festival en q*8i op een (huis)feest. Bij 
gebruikende jongvolwassenen (laatste jaar) vindt 66*8i 
het gebruik normaal en daarmee staan -anders dan bij de 
niet-gebruikers (laatste jaar)- tripmiddelen in de Lop 3 van 
drugssoorten die het meest normaal worden gevonden 
binnen deze groep, naast cannabis en xtc.

Amfetamine
Van de niet-gebruikende jongvolwassenen (laatste jaar) 
vindt 7*81 het af en toe of regelmatig gebruik van amfeta
mine normaal. Dit geldt voor het grootste deel voor het 
gebruik van amfetamine op een festival (6*8»), gevolgd 
door hetgebruik in een club of discotheek (3*141), met of bíj 
vrienden thuis, en op een (huïs)feesl (beiden 2*81). Van de 
groep die zelf wel eens drugs heeŕt gebruikt (laatste jaar) 
vindt 48*81 het gebruik normaal, waarvan ook het meren
deel aangccft dit normaal tc vinden op een festival.

Cocaïne
Een relatief kleine groep jongvolwassenen die zelf geen 
drugs gebruikt vindt het normaal wanneer cocaïne af en 
toe of regelmatig gebruikt wordt (6*8i). Vier procent vindt 
dit normaal opeen festival, gevolgd door 2*81 die het 
normaal vindt wanneer er cocaïne wordt gebruikt op een 
(huis)Feest. Voor gebruikers (laatste jaar) ligt het percen
tage dat cocaïnegebruik normaal vindt op qs*8.,

iWVuiw pŕyc/ioJítīctAľ 510(Ven fňíPSĵ
Net als bij cocaïne vindt eveneens 60A van de niet-gebrui
kende (laatste jaar) groep hetgebruik van NPS normaal. 
Vier procent vindt het normaal als dit op een festival 
wo rdt gebru ikt, 3*81 wa nneer h e t gebru ik m et o f bij 
vrienden thuis plaatsvindt. Van de groep gebruikende 
jongvolwassenen (laatste jaar) vindt q6*8i NPS-gebruik 
normaal.
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Hoe normaal wordt drugsgebruik
gevonden: uítgesplítst naar setting

In tabel į.i is per setting weergegeven aí de jongvol
wassenen gebruik van een specifieke drugs normaal 
vinden Hierbij valt op cat de setting lastig los le 
koppelen is van de soort drugs. Zo wordt bijvoorbeeld 
het gebruik van cannabis meer normaal gevonden in de 
thuissituatie en geldt dit bij xtc voor gebruik op een 
FesLival, Over het algemeen genomen kunnen we 
concluderen dat het gebruik van drugs met of bi| 
vrienden thuis als meest normaal wordt beschouwd, 
cannabis, tripmiddelen en lachgas scoren in deze semng 
het hoogst. Ook het gebruik op een Festival wordt door 
veel jongvolwassenen normaal gevonden, waarbij xlc, 
cannabis, amFetamine, cocaïne en NPS-gebruik m deze 
setting het meest normaal wordt gevonden

5,2,3 Hoe normaal wordt drugsgebruik 
gevonden: uitgesplitst naar subgroepen

In deze paragraaF wordt beschreven in hoeverre er ver
schillen zijn tussen subgroepen in heLal dan niet normaler 
vinden van drugsgebruik. Er is gekeken naar geslacht, 
leertijd, woonsituatie, opleiding en vrijetijdsbesteding.

Omdat heL 'normaal vinden' van drugsgebruik wordt 
beïnvloed door het al dan niet eigen gebruik van drugs, 
is ervoor gekozen om voor dit onderdeel onderscheid 
te maken naar gebruik (laatste jaar),

Gėsüícfji en ĩęeflijtl

Van de jongvolwassen die zelf geen drugs gebruiken 
(laatste jaar) vinden mannen vaker dan vrouwen het 
gebruik van cannabis. amFetamine, cocaine en tripmiddelen 
normaal. Dit komt gedeeltelijk overeen met jongvol
wassenen die het laatste jaar wel eens drugs hebben 
gebruikt: daarvan vinden eveneens meer mannen het 
gebruik van amFetamine, cocaine en tripmiddelen normaal 
dan vrouwen, bij de overige drugssoorten is geen (signifi
cant) verschil tussen mannen en vrouwen gevonden.
Hel percentage 16- en i7-jarigen dat het laatste jaar niet 
hccFt gcb-'uikt, -'•aar het gebruik van cannabis on xtc wel 
normaal virdt is significant lager dan bij dc oudere groepen. 
Bij xtc blijkt daarnaast nog dal meer 23- t/m 27-jarigen 
het gebruik normaal vinden dan 10- t/m 22-jarígen, het 
'normaal vinden’ van xtc-gebruik neemt dus toe met de 
leeftijd. Bij lachgas, amfetamine, cocaïne, tripmiddelen 
en NPS is er geen verschil Lussen de leeftijdsgroepen 
onder degenen die het laatste jaar geen drugs gebruikten. 
Voor gebruikers (laatste jaar) is er een verschíl ín ‘normaal

Cannabis Xtc Lachgas Trip
middelen

«M.

Amfeta
mine

Ofo

Cocaïne NPS

“/o

Thuis met vrienden of bij 
vrienden Lhuis

72 23 27 - 35 11 13 16

Huisfeest of een feest bij 
vríenden thuis

57 30 22 17 15 18 16

Thuis (alleen) 47 4 7 9 3 3 ï
Keet/ schuur/ ca ra van/ hok 40 9 13 8 6 S 6

Buiten (bijvoorbeeld op straat 
of in het park)

45 4 6 11 2 2 3

Op een Festival 39 50 16 18 26 84 2?
In een club/discoiheek 16 28 13 6 16 10 13
Op een tentfeest/dorpsfeest 16 8 5 3 ! 5 8 4
In een café of kroeg ’5 4 5 2 5 10 4
Bij een poppodwm/muziefcconteft 17 14 3 4 6 8 5
Club- of verenigingsgebouw 6 1 1 0.8 2 1

Op school 4 0.2 0.3 0,3 o,q o.q 0,3
Op het werk 2 0,2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.3
In de auto n.b. n.b. i n.b. n.b. n.b. n.b.
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vinden' tussen dc leeftijdsgroepen bij dc meesre drugs- 
soorLen aanwezig, behalve bij cannabis en lachgas (Label 5,2), 
Bij de overige dmgssoorlen neemt hel 'normaal vinden' 
van ■■’et gebruik toe ’’et de leeftijo,

Voor woonsituatie is er een uitsplitsing gemaakt in vier 
groepen (tabel 5,3). Voor de groep jongvolwassenen die 
geen drugs gebruikt (laatste jaar) zijn er voorde meeste 
drugssoorcon geen (significante) verschillen zichtbaar 
tussen de verschillende woonsituaties. Echter, bij cannabis 
vinden niet-gebruikende jongvolwassenen in een 
studentenhuis en alleenwonenden het gebruik hiervan 
wel vaker normaal. Daarnaast ís er sprake van een verhoogde 
mate van 'normaal vinden' ten aanzien van het gebruik 
van xtc onder niet gebruikende (laats te jaar) jongvol

wassenen woonachtig in een studentenhuis, maar ook 
onder niet-gebruikende (laatste jaar) jongvolwassenen 
die met een partner (en eventuele kinderen) wonen.
Voor de groep jongvolwassenen die wel eens drugs 
gebruiken (laatste jaar) is voor het normaal vinden van 
het gebruik van xtc, amfetamine, cocaïne, tripmiddelen 
en NPS een (significant) verschil zichtbaar m nder thuis
wonende jongvolwassenen die wel eens drugs gebruiken 
(laatste jaar) vínden het gebruik ervan normaal dan jong
volwassenen in een andere woonsituatie. Leeftijd kan 
hierbij een rol spelen, aangezien de jongere groep vaker 
thuis woont dan de wal oudere groep. Bij tripmiddelen 
vinden daarnaast (significant) |uisc meer jongvolwassenen 
woonachtig in een studentenhuis het gebruik normaal.
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Ook voor opleiding wordt onderscheid gemaakt in vier 
groepen (tabel 5 q) Van de niet-gebruikers (laatste jaar) 
vinden bí) cannabis en xtc meer jongvolwassenen met een 
hbo- of universitaire ópleiding helgebruik ervan normaal. 
Bij de overige drugssoorten is dit verschil niet aanwezig. 
Bij cocaine valt op dat juist signiňcant minder jongvol
wassenen van de hbo- en universiteitgroep het gebruik 
hiervan normaal vinden in vergelijking met jongvol
wassenen die vmbo volgen of hebben gevolgd, Tussen de 
overige oplcidingscategorieen is geen (signiňcant) verschil 
aanwezig.
Van de groep die wel eens drugs gebruikt (laatste jaar) 
blijken (significant) meer jongvolwassenen met een hbo- of 
universitaire opleiding helgebruik van xtc, amfetamine, 
tripmiddelen en NP5 normaal Le vinden. Bij cocaine vinden 
juist minder jongvolwassenen die wel eens drugs gebruiken 
(laatste jaar) met (ten hoogste) havo/vwo het normaal om 
dit te gebruiken ten opzichte van de overige categorieën.

Voor vrijetijdsbesteding ís gekeken naar vijf verschillende 
activiteiten, waarbij als criterium geldt dat de jongvol
wassene de betreffende activiteit in het laatste jaar ten
minste maandelijks heeft gedaan, Belangri|k hierbij te 
melden is dat de jongvolwassenen meerdere activiteiten 
konden aangeven, waardoor er overlap beslaat tussen de 
categorieën. Voor de verschillende categorieën is gekeken 
of er een verschil is tussen de groep die de betreffende 
activiteit tenminste maandelijks doet en de groep waarbij 
dit niet het geval is en is daarbij uitgesplitst naar gebruik.

Voor de groep niet-gebruikers (laatste |aar) is te zien dat bij 
de drugssoorten cannabis, xtc en lachgas, uitgaanders het 
gebruik ervan vaker normaal vinden dan nieL-uitgaanders. 
Opvallend is dal hetzelfde te zien is bij de groep niet- 
gebruikers (laatste jaar) die regelmatig tíjd met vríenden 
doorbrengt; zij vinden cannabis-, x le en lachgasgebruik 
eveneens vaker normaal dan hun leeftijdgenoten die met 
regelmaLig tijd met vrienden doorbrengen, Daarnaast blijkt 
ook een verschil te bestaan bij gamers: niet-gebruikende 
gamers vinden het gebruik van cannabis en tripmiddelen 
vaker normaal dan de niet-gamers.Voor de overige drugs
soorten en vrijetijdsactiviteiten zijn er geen (significante) 
verschillen.

Kijkend naar de groep gebruikers (laatste jaar), blijken er 
voor de meeste vrijetijdsactiviteiten verschillen le bestaan 
tussen de groep die deze activiteit regelmatig doet en de 
groep waarvoor dit niet geldt. Bij de jongvolwassenen 
die regelmatig buiten hangen en wel eens drugs gebruiken 
(laatste jaar) is te zien dat zij het gebruik van cannabis, 
lachgas en tripmiddelen vaker normaal vínden dan degenen 
die dat niet (regelmatig) doen. Voor gamers die wel eens 
drugs gebruiken (laatste jaar) blijk t dat zij het gebruik van 
tripmiddelen vaker normaal vinden dan de nīet-gamers. 
Verder is hel beeld voor jongvolwassen uitgaanders en 
jongvolwassenen die regelmatig tijd met vrienden door
brengen en wel eens gebruiken (laatste jaar) enigszins 
gelijk: meer van hen vinden het gebruik van lachgas, xtc, 
cocaïne en NPS normaal. Voor de uitgaanders geldt daar
naast nog dat zíj amfetaminegebruik vaker normaal vinden.

3*3 ţiamenvJttîng

-ĩajiťîr

5.3.1 Vijf dimensies

Voor de vijf dimensies van normalisering vallen een aantal 
dingen op. Bij het gebruik zien we dat cannabis de meest 
gebruikte drug is. Dit geldt voor zowel ooit gebruik als 
voor recent en regelmatig gebruik. Het percentage jong
volwassenen dat ooit cannabis heeft gebruikt is bijna net 
zo hoog als het percentage dat rookt (inclusief waterpijp 
en e-sigaret). Na cannabis wordt xtc door veel jongvol
wassenen gebruikt. Hierbij ligt overigens het regelmatig 
gebruik fors lager dan he t recent gebruik. De toeganke
lijkheid tot drugs is gemeten voor cannabis, xtc en lachgas. 
Jongvolwassenen die zelf nooit drugs hebben gebruikt 
gaan ervan uit dat ze het makkelijkst aan cannabis kunnen 
komen en het moeilijkst aan lachgas.

Voor het melen van de sociale accommodatie zi\n de 
attitudes van de jongvolwassenen ten opzichte van drugs 
(gebruik) vergeleken met de door de jongvolwassene ver
onderstelde attitudes van hun directe omgeving (ouders/ 
verzorgers en vrienden). Wat hierbij opvalt is darde attitudes 
van de eigen vrienden een stuk positiever worden íngeschat 
dan de eigen attitude, De attitude van de ouders/verzorgers 
wo rd t da a re n tege n for s m i n de r posi ti ef inge 5 cha t.

Als het gaat om de culturele accommodatie blijkt dat vier 
op de tien jongvolwassenen denken dat drugs (helemaal) 
geaccepteerd zijn binnen de Nederlandse samenleving, 
waarbij het percentage voor gebruikers hoger uitvalt dan 
voor niet-gebruikers (nooit of laatste [aar niet gebruikt) 
(respectievelijk 43H1 en 37HO. Ruim een kwart denkt dat 
drugs (helemaal) geaccepteerd zijn ín de media, waarbij 
geen verschíl is tussen de groepen gebruikers en niet- 
gebruikers.

5,3.2 Hoe normaal vinden jongvolwassenen 
drugsgebruik?

Zoals al eerder is genoemd, blijkt dat het percentage 
jongvolwassenen dat het gebruik vaneen bepaald middel 
normaal vindt voor een groot deel wordt bepaald door 
wel of geen eigen gebruik, Samenvattend kunnen we 
concluderen dat de meerderheid van de jongvolwassenen 
het laatste jaar geen drugs heeft gebruikt, het normaal 
vindt als iemand af en toe of regelmatig drugs gebruikt, 
De grootste groep vindt het gebruik van cannabis 
normaal. Het gebruik van andere middelen wordt minder 
normaal gevonden. Het gebruik met of bij vrienden thuis 
wordt het vaakst normaal gevonden als setting om te 
gebruiken (m.n. cannabis en tripmiddelen), gevolgd door 
het gebruik op een Festival (m,n, xtc en cannabis).

Ook is gekeken naar verschillende subgroepen jongvol
wassenen en de mate waarin zíj het gebruik van drugs 
normaal vinden (tabel 5,6), Er is uitgesplitst naar geslacht, 
leeftijd, opleiding, woonsituatie en vri|cti|dsbestcding. 
Onder niet-gebruikers (laatste jaar) vinden meer mannen 
het gebruik van amfetamine, cocaïne en tripmiddelen 
normaal dan vrouwen. Daarnaast blijkt dat bij xtc het 
percentage jongvolwassenen dat hel gebruik normaal 
vindt significant stijgt bij een toename van de leeftijd.

Bij opleiding blijkt daL meer niet-gebruikers (laatste jaar) 
met een hbo- of universitaire opleiding het gebruik van 
cannabis en xtc normaal vinden dan de overige opleidingen. 
Verder valt op dat voor cocaïne juist minder jongvol
wassenen binnen de hbo- en universiteitgroep het gebruik 
normaal lijken te vinden ten opzichte van de overige op
leidingen. Het verschil met de vmbo-groep is significant.



Bij de woonsituatie blijkt dat niet-gebruikende jongvol
wassenen (laatste jaar) wonend in een studentenhuis heL 
gebruik van cannabis en xlc vaker normaal vinden dan 
jongvolwassenen in een andere woonsituatie.
Bij cannabis is eveneens sprake van een verhoogde mate 
van 'normaal vinden' van gebruik door alleenwonenden; 
bij xtc geldt dit ook voor jongvolwassenen die met een 
partner (en eventuele kinderen) wonen.

6. Discussie en 
conclusies
Om drugsgebruik in de toekomst Le verminderen is het 
van belang om meer zicht te krijgen op de factoren die 
het huidige drugsgebruik beïnvloeden, De resultaten van 
de monitor dio in dit rapport beschreven 2İjn bevatten 
kenmerken van drugsgebruikers en n ie t-ge brui kers, de 
hoeveelheden en setting waarin drugs wordt gebruikt, 
en gaan daarnaast over de relatie tussen determinanten, 
intentie tot gebruik en normalisatie. Elk hoofdstuk 
beschrijft de belangrijkste resultaten in een afsluitende 
samenvatting. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of 
het gebruik van drugs genormaliseerd is. Door deze vraag 
te beantwoorden bespreken we de meest opvallende 
resultaten die de monitor heeft opgeleverd, Maar eerst 
zullen we een korte beschrijving geven van de doelgroep 
en we sluiten af met aanbevelingen voor preventie,

6,i Beschrijving doelgroep in relatie tot 
drugsgebruik

Er is een duidelijke relatie tussen drugsgebruik en geslacht, 
leeftijd en woonsituatie, Voor bijna alle drugs geldt dat 
meer mannen dan vrouwen gebruiken. Vanaf iB jaar neemt 
het drugsgebruik toe, al varieert de piek per drugs. Vooral 
bij jongvolwassenen die in een studentenhuis of alleen 
wonen ís het drugsgebruik significant hoger. Opleiding, 
subjectieve etniciteit en werksituatie hebben naast deze 
kenmerken geen significant effect op drugsgebruik, Wel 
zien we dat jongvolwassenen die zich niet Nederlands 
voelen vaker recent lachgas hebben gebruikt.
Wat opvalt is dat gebruikers meer buiten hangen, vaker 
op stap gaan en veel tijd doorbrengen met vrienden.
Ni e t-ge brui kers van drugs hebben meer hobby's Lhuis (ten 
opzichte van gebruikers van cannabis, xtc, tripmiddelen), 
gaan regelmatig naar een club of vereniging (ten opzichte 
van cannabisgebruikers) of gamen meer (ten opzichte van 
xlc-ge bruikers). In vergelijking met niet-ge brui kers gaan 
drugsgebruikers vaker naar huisfeesten, een café, festivals, 
een club of discotheek. Toch vindt gebruik opvallend veel 
plaats ín de huissetting (huisŕeest, feest bij vrienden, thuis 
met/bij vrienden en alleen Lhuis), al zien we per drug dat 
de setting verschilt: cannabis wordt het meest thuis of bij 
vrienden gebruikt, xtc op festivals.
De frequence van cannabisgebruik ĩs hoger dan van andere 
drugs als we kijken naar maandelijks, wekelijks en dagelijks 
gebruik. Cannabis wordt gevolgd door xtc en tripmiddelen.

Als laatste is gekeken naarde vrijetijdsactiviteiten die 
jongvolwassenen regelmatig doen, Cannabis-, xtc- en 
lachgasgebruik blijkt onder niet-gebruikers (laalste jaar) 
vaker normaal te worden gevonden door jongvolwassenen 
die regelmatig uitgaan of tijd doorbrengen met hun 
vrienden dan jongvolwassenen die deze activiteiten niet 
(regelmatig) doen in hun vrije tijd. Gamers vinden daar
naast het gebruik van cannabis en tripmiddelen vaker 
normaal dan de groep niet-gamers.

Vindt het gebruik van middel vaker normaal (af en toe of regelmatig)

Cannabis Xtc Lachgas Amfeta- Cocaïne Trip- NPS 
__________ mine middelen

Geslacht mannen mannen mannen mannen

Leefti|d 18 t/m 18 t/m
22 jaar 22 jaar

23 t/m 23 t/m
27 jaar 27 jaar

Woonsituatie woont in woont in
studenten studenten

huis huis

woont woont met
alleen partner

Opleiding hbo/ hbo/
unlversi- universi-

teit teìt

Vrijetijdsbesteding (tenminste uitgaan uitgaan uitgaan gamen
maandelijks)

tijd door tijd door tijd door
brengen brengen brengen

met met met
vrienden vrienden vrienden

gamen
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Het recent gebruik van cannabis en cocaïne is het laagst bij 
jongeren op de havo/vwo.Xtc is het meest recent gebruikt 
door jongvolwassenen op hbo/unīversiteiL,

ín te,-pi o isr/t y:i o p e rsŵ í s tio qlgīĩîfp llţì üiì O! u 'ĴïīdjÎHìt
HeL is niet vast te stellen of onze onderzoekspopulatie 
representatief is voor de populate 16- t/m 27-jarigenin 
Oost-Brabant, aangezien er geen accurate referentie- 
gegevens voorhanden zijn. Op basis van de achtergrond- 
kenmerken lijkt de groep jongvolwassenen echter niet 
helemaal representatief te zijn. Voor leeftijd en geslacht 
is daarom in het databestand gecorrigeerd op basis van 
de verdeling van de populatie 16- t/m 27-jarigen in de 
afzonderlijke gemeenten. In verhouding zijner meer jong
volwassenen met een hbo- of wo opleiding ten opzichte 
van de referentiegroep uil de GGD Gezondheidsmomtor 
(2020). Dit kan (gedeeltelijk) verklaard worden doordat op 
een andere manier gemeten is, In deze monitor zien we 
ten opzichte van de jongvolwassenen in de Gezondheids- 
monilor ook een groter aandeel dat (nog) bij de ouders 
woont. Dit verschil is waarschijnlijk grotendeels te verklaren 
door het feit dat hel een jongere doelgroep betreft.
Tot slot ligt het gebruik van drugs onder de deelnemers 
die via social media zijn geworven, significant hoger dan 
de groep die op andere manieren geworven zijn. Dit kan 
invloed hebben op de totale gebruikscijfers die in dit 
rapport weergegeven worden. Het heeft geen invloed op 
de vergelijkingen die we presenteren als het gaat om 
verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers, en de 
verbanden met determinanten van gebruik. Wel zien we 
dat het drugsgebruik normalisatie versterkt (2İe bijlage 1 
voor een uitgebreidere toelichting) en de wervingsme
thode heeft daarom invloed op de resultaten van de mate 
van normalisering.



Dc coronacnsis heeft een uitwerking op het drugsgebruik 
die /Kh op verschillende mini eren manifesteert. In de/e 
monitor zien we op totaalniveau geen verschillen, maar 
wel een verschuiving op individu-niveau: van de jongvol
wassenen gee ft 160A a a n mi nde r va a k d rugs te geb r uiken. 
ifCX» vaker en tj'Va even vaak. De soort drugs is nauwelijks 
veranderd.
Op basis van de resultaten uit de monitor Trippen ofSkippen 
kunnen de resultaten níet helemaal gegeneraliseerd worden 
naar de totale groep 16- t/m 27-jarigen in Oost-Brabant, 
omdat niet is vast te stellen of de onderzoekspopulatie 
hiervoor voldoende representatief is. Ondanks dit gegeven 
leveren de onderzoeksresultaten voldoende zinvolle en 
bruikbare inzichten om interventies en communicatie
boodschappen te ontwikkelen.

6,u Is hetgebruik van drugs genormaliseerd?

Wanneer het gaat over normalisering van drugsgebruik, 
dan zijn er vijf dimensies geformuleerd door Parker e,a. 
(2002) om de mate van normalisering te meten: toegang 
en beschikbaarheid, experimenteren, recent en regelmatig 
gebruik, sociale accommodatie en culturele accommodatie. 
Enerzijds zijn het factoren die bij kunnen dragen aan het 
ontstaan van normalisering, anderzijds geven de dimensies 
inzicht in de mate van normalisering Er zijn geen afkap- 
punten om te bepalen of een drug genormaliseerd is. Wat 
we wel zien is dat normalisatie verschílt per drug en setting, 
maarvooral ookofde jongvolwassene het laatste jaar 
drugs heeft gebruikt.

3*ƒ.3 rrgriļkt! conclusies
* Dc helft van dc jongvolwassenen die zelf nooit drugs 
hebben gebruikt vindt het niet normaal als anderen wel 
drugsgebruiken.

' Op basis van ooil-gebruik (experimenteren) zijn van de 
verschillende drugssoorten cannabis, xtc, lachgas en 
tripmiddelen het meest genormaliseerd.

’ Op ba si 5 van recent en regelmatig gebruik is eveneens 
cannabis het meest genormaliseerd, gevolgd door xtc.

1 Attitudes van de eigen vrienden worden een stuk 
positiever īngeschat dan hun eigen attitude (‘vindt het 
gebruik oké‘), De attitude van de ouders/verzorgers 
wordt daarentegen fors minder positief ingeschat 
(sociale accommodatie). Ook hier de meest positieve 
attitudes bi| cannabis, gevolgd door xtc, tripmiddelen 
(gebruikers) en lachgas (níet-gebruikers),

*De acceptatie van drugs (culturele accommodatie) wordt 
hoog ingeschat: qo'Ki in de algemene Nederlandse

samenleving en 25'îb in de media. Er is een verschil tussen 
gebruikers en niet-gebruikers (laatste jaar) hoe jongvol
wassenen aankijken tegen de acceptatiegraad binnen de 
Nederlandse samenleving en de eigen studie/opleiding. 
Dít verschil zien we niet terug ten áánzien van media,

*Op de vraag of jongvolwassenen het gebruik van cannabis 
normaal vinden geeft de meerderheid hier een bevestigend 
antwoord op, ongeacht of ze het laatste jaar zelf drugs 
gebruikt hadden. Alleen van de jongvolwassenen die het 
laatste jaar wel eens drugs hebben gebruikt, vindt het 
merendeel ook hetgebruik van xtc en tripmiddelen normaal. 
Dit geldt niet voor amfetamine, cocaïne, lachgas en NPS.

* Drugsgebruik in de thulssetting īs door jongvolwassenen 
die het laatste jaar drugs gebruiken het meest genorma
liseerd als heLgaat om cannabis en tripmiddelen, op 
basis van de vraag hoe normaal hst wordt gevonden,

* Gebruik van xtc is genormaliseerd op Festivals bij jong
volwassenen die het laatste jaar drugs hebben gebruikt, 
daarnaast vindt bijna één op de vijf jongvolwassenen die 
geen drugs hebben gebruikt dit normaal.

6.3 Aanbevelingen voor preventie

De monitor heeft verschillende determinanten gevonden 
die een relatie hebben met drugsgebruik, De resultaten 
leiden tot de volgende aanbevelingen:

* Het is belangrijk om aandacht te besteden aan speciňeke 
groepen en locaties waar drugsgebruik vaker voorkomt. 
Het gebruik is hoger bij mannen (dan bij vrouwen) en vanaf 
18 jaar neemt het gebruik sterk toe. Jongvolwassenen 
die in een studentenhuis of alleen wonen gebruiken vaker 
drugs dan jongvolwassenen die bij hun ouders of met 
een partner wonen. Locaties waar drugsgebruik vaker

voorkomt en normaler wordt gevonden zijn festivals, 
thuis met of bij vrienden en een huisfeest.

’ Jongvolwassenen die het laatste jaar geen drugs hebben 
gebruikt, hebben meer hobby's thuis (waaronder ga men) 
en gaan regelmatig naar een club of vereniging. Investeren 
in georganiseerde vrijetijdsbesteding blijkt een positieve 
invloed te hebben om drugsgebruik te voorkomen. Dit is 
ook een belangrijke factor binnen het IJslands preventie- 
model.

- Nooit-gebruikers hebben een negatieve attitude ten 
aanzien van drugs (m.u.v. cannabis). Een negatieve 
attitude werkt preventief en vermindert de intentie 
drugs te gebruiken. Het is dus belangrijk om deze vast te 
houden en te versterken. Bij voorkeur voordat ze in 
aanraking komen met drugsgebruik. Een attitude kan 
veranderen wanneer ze leeftijdsgenoten treffen die 
drugs gebruiken, bijvoorbeeld op een festival waar 
drugsgebruik meer genormaliseerd is. Als ze drugs gaan 
gebruiken verandert hun attitude en worden eerderge
noemde redenen, zoals gezond willen leven, minder 
belangrijk,

- Niet-gebruikers hebben minder positieve uilkomstver- 
wachtíngen en meer negatieve uitkomstverwachlingen 
in vergelijking met gebruikers. Gebruikers blijven 
gebruiken ondanks negatieve verwachtingen, doordat 
positieve verwachtingen meer dan zes keer sterker 
samenhangen met de intentie om te (blijven) gebruiken. 
Door gebruik kunnen positieve verwachtingen toene
men en belangrijker worden, hierdoor kan het moeilijker 
worden om de intentie totgebruik te verminderen. 
Preventie van initieel drugsgebruik en het ontstaan van 
positieve verwachtingen ís daarom belangrijk,

* Dc meest genoemde positieve effecten voor cannabis 
Zijn rustig worden, gezellige tijd, een fijn gevoel, vermin
deren van stress e n beter slapen. Voor xtc zijn dat een 
fijn gevoel, gezellige tíjd, losser worden en langer door 
kunnen gaan, Het werkt preventief door in te zetten op 
alternatieven voor 'redenen van gebruik', zoals rustig 
worden, stress verminderen of beter slapen. Als jongvol
wassenen een goed alternaLief hebben, worden deze 
redenen om te gebruiken minder relevant en belangrijk,

« Redenen van niet-gebruik zijn vooral van persoonlijke 
aard. De resultaten kunnen aanleiding zijn om bij 
voorlichting in te zetten op voordelen van met-gebruik, 
zoals een gezonde leefstijl en het behoud van controle,

* Jongvolwassenen vinden het belangrijk wat ouders en 
vrienden vinden. Als jongvolwassenen denken dat 
anderen een negatieve attitude hebben ten aanzien van 
drugs verkleint dit de intentie om te gebruiken.

* Dc meerderheid geeft aan dat ouders het gebruik van 
drugs door de jongvolwassenen zelf (helemaal) niet oké 
zouden vinden. De verwachte houding van ouders is 
minder negatief ten aanzien van cannabis. Het is 
belangrijk dat ouders praten en afspraken maken over 
drugs, maar nog belangrijker is dat ze daarbij ook echt 
duidelijk aangeven dat ze heL gebruik van drugs niet oké 
vinden. Wat jongvolwassenen denken dat ouders vinden 
hangt sterker samen met de intentie om te gebruiken, 
dan het al dan niet praten en afspraken maken, Het is 
belangrijk ouders hierop te attenderen,

' De meerderheid overschat het drugsgebruik door 
leeftijdsgenoten. Gebruikers schatten het gebruik door 
leeftijdsgenoten hoger in dan niet-gebruikers. Over
schatting verhoogt de kans op gebruik. Als een norm 
wordt overschat werkt het preventief om de juiste norm 
van het gewenste gedrag te communiceren; dat er veel 
jongvolwassenen zijn die niet gebruiken,

- Twee derde (67*fc) van de cannabisgebruikers (laatste 
jaar) heeft de intentie om kamend jaar weer te gaan 
gebruiken. Bij xtc-gebruikers (laatste jaar) is zelfs 860Zo 
van plan om komend jaar weer te gaan gebruiken. 9^0 
van de jongvolwassenen die het laatste jaar drugs heeft 
gebruikt, heeft de intentie komend jaar niet te gebrui
ken. Als jongvolwassenen nooit drugs hebben gebruikt, 
verwachten ze dat ze dit komend jaar ook niet zullen 
gaan doen (97tX»).

*De intentie om volgend jaar te blijven of gaan gebruiken 
hangt het sterkst samen met een positieve attitude, de 
verwachtte positieve effecten van het middel, het aantal 
beste vrienden dat drugs gebruikt, de inschatting dat 
ouders of vrienden het gebruik van drugs oké vindt en 
dc afwezigheid van verwachtte negatieve effecten. Er īs 
geen verband gevonden voor eigen effectiviteiten 
intentie om drugs te gebruiken. Dit heeft mogcli|k tc 
maken met de hoge eigen effectiviteit die gemeten is in 
het onderzoek- Eigen effectiviteit gaat over de inschat
ting van jongvolwassenen zelf of ze in staat zijn om 
drugs te weigeren. Dit staal niet gelijk aan het bezitten 
van vaardigheden om de verleiding daadwerkelijk te 
weerstaan, De male van zelfregulatie en andere vaardig
heden zijn niet gemeten in het onderzoek. Interventies 
om de intentie tot drugsgebruik te voorkomen kunnen 
zich richten op het versterken van een negatieve attitude 
ten aanzien van drugs, het verminderen van positieve 
uitkomst verwachtingen en het beïnvloeden van de 
ínjunctieve en descriptieve normen van vrienden, 
leeftijdsgenoten en ouders.
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In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 
zijn 16 t/m 27-jarige inwoners van Oost-Brabant gevraagd 
om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is (na opschoning) 
ingevuld door 11,067 personen. Er is geen steekproef 
getrokken, maar jongvolwassenen zijn actief geworven 
via verschillende methoden. Ten behoeve van de duiding 
van de resultaten is gekeken naar de representativiteit 
van de onderzoeksgroep.

Achtcŕgrondkenmerken in relatie tot middelengebruik
Om te kijken welke ach tergrond ken merken samenhangen 
mei hel gebruik van middelen, is een logistische regressie
analyse uitgevoerd, De kenmerken die zijn toegevoegd 
aan de analyse zi|n geslacht, leeftijd, woonsituatc, 
(subjectieve) elniciLeit, werksituatie en opleiding.
Hieruit blijkt dar voor drugsgebruic een significante 
samenhang bestaat met leeftijd, geslacht on woonsituatie, 
maar anders dan verwacht vanuit de landelijke literatuur, 
niet met opleiding.

Leeftijd en geslacht
Voor leefti|d on geslacht 'S gecorrigeerd aan de hand van 
weegfactoren gebaseerd op de werkelijke verdeling binnen 
de afzonderlijke gemeenten. Op andere kenmerken dan 
leeftijd en geslacht kan iiot gewogen worden, omdat we 
daarbij niet beschikken over accurate populaliegegevens.

Opleiding
Op basis van vergelijking van opleiding van de jongvol
wassenen met de gegevens van de 18- t/m 27-jarïgen uit 
de GGD Gezondheidsmonítor lijkt onze groep jongvol
wassenen eveneens niet helemaal representatief voor de 
populatie 16- t/m 27-jarigen in de regio. In verhouding zijn 
er meer jongvolwassenen met een hbo- of wo opleiding 
ten opzichte van de referentiegroep uit de Gezondheids- 
monitor Hierbij moei wel opgemerkt worden dat deze 
groepen niet goed met elkaar te vergelijken zijn, omdat 
hel meten van opleiding bínnen de monitor Trippen of 
Skippen op een andere wijze is gedaan dan binnen de 
Gezondheidsmomtor van de GGO; hierbij is (vanwege de 
jonge doelgroep) namelijk gekeken naar het hoogste 
huidige niveau in plaaLs van het hoogst afgeronde niveau 
(zoals bij de Gezondheidsmomtor),

Woonsituatie
Net als voor opleiding ís geprobeerd de woonsituatie van 
de groep jongvolwassenen te vergelijken met de gegevens 
van 18- t/m 27-jarigen uit de GGO Gezondheidsmomtor. 
Ook hierbij is de vergelijking lastig te maken, omdat de 
antwoord categorieën niet één op één overeenkomen met 
elkaar. Daarnaast s de leeftijdsgroep bij de Gezondheids- 
monitor vanaf 18 jaar in plaats van 16 jaar, wat voor de 
woonsituatie van invloed is.
De categorieën die overeenkomen (woont met ouders, 
woont alleen) zijn naast elkaar gelegd en daarbij zien we dat 
binnen de groep jongvolwassenen van Trippen of Skippen 
vooral een groter aandeel dat (nog) bij de ouders woont. 
Dit verschil is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door 
het feil aal het een jongere doelgroep betreft.

Ma niet' van 1 verving
Binnen de logistische regressieanalyse ís ook gekeken naar 
de manier van werven, Deze bli|kt significant samen te 
hangen met middelengebruik. Er zijn op verschillende 
manieren deelnemers voor het onderzoek geworven. Zo 
is er een social mediacampagne geweest, maar zijn ook 
deelnemers geworven via schalen of bijvoorbeeld op basis 
van een uitnodiging via de post. Het is gebleken dat met 
elke afzonderlijke wervingsmethode een verschillende 
doelgroep bereikt wo rd t. Ond er de deelnemers die via soci a I 
media zijn geworven, ligt het gebruik van drugs significant 
hoger dan de groep die op een andere manier geworven is. 
Deels is dit te verklaren doordat dit een wat oudere groep 
betreft Daarnaast is het mogel jk dal gebruikers sneller 
getriggerd worden om een vragenlijst over drugs in te vullen 
dan de groep die niet gebruikt op het moment dat zij een 
advertentie tegenkomen op social media.

Conclusie
Het is niet vast te stellen of onze onderzoekspopulatie 
representatieFis voorde populatie 16- t/m 27-jarigen in 
Oost-Brabant, aangezien er geen accurate referentie- 
gegevens voorhanden zijn. Op basis van de achlergrond- 
kenmerken lijkt de groep jongvolwassenen echter niet 
helemaal represents befte zijn. Voor leeftijd en geslacht 
is daarom m het databestand gecorrigeerd op basis van 
de verdeling van de populatie 16- t/m 27-jarìgen in de 
afzonderlijke gemeenten, In verhouding zijn er meer

r*-



jongvolwassenen mei een hbo- oŕwo opleiding ten opzichte 
van de referentiegroep uit de GGD Ge/ondheidsmonitor. 
Dit kan (gedeeltelijk) verklaard worden doordat op een 
andere manier gemeten is. In deze monitor zien we ten 
opzichte van de voorgenoemde referentiegroep ook een 
groter aandeel dat (nog) bij de ouders woont. Dit verschil 
is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door het feit dat 
het een jongere doelgroep betreft,
Tot slot ligt het gebruik van drugs onder de deelnemers 
die via social media zijn geworven, significant hoger dan 
de groep die op een andere ma nier geworven is. Dit kan 
invloed hebben op de totale gebruikscijfers die in dit 
rapport weergegeven worden Dit heeft geen invloed op 
de vergelijkingen die we presenteren als het gaat om 
verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers, en de 
verbanden met determinanten van gebruik. Wel zien we 
dat het drugsgebruik normalisatie versterkt.

Op basis van de resul ta ten u it de monitor Trippen of Skippen 
kunnen de resultaten niet helemaal gegeneraliseerd worden 
naar de totale groep i6- t/m 27-jarigen in Oost-Brabant. 
omdat niet is vast te stellen of de onderzoekspopulatie 
hiervoor voldoende representatief is. Ondanks dit gegeven 
leveren de onderzoeksresultaten voldoende zinvolle en 
bruikbare inzichten om interventies en communicatie
boodschappen te ontwikkelen.

Bijlage 2 
Tabellen drugsgebruik (07o)

Noolt-gcbrulkars Laatst* Jaar laatst* maand 1

Jongvolwassenen (totale groep) 39 43 24
Manier van werven

Alleen via brief 53 27 12
Alleen via school 65 1 27 12
Alleen via social media 20 60 36
Geslacht

Man 32 51 31
Vrouw q6 35 16
Leeftijd

16 t/mvjaar 71 25 14
18 t/m 22jaar 35 52 30
23 t/m 27jaar 31 41 21
Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Vmbo 47 30 28
Mbo qo 42 25
Havo/vwo 62 32 18
H b o/u niversi teil 32 47 24
Subļectlevo etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 39 43 23
Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit qo 50 34
Voelt zich niet Nederlands q8 40 3i

Tabel 1 Cannabisgebruik naar achtergrandkenmerk



Ixtc Nooit-gebruikers laatste jaar laatste maand ĶHBBŗ' «SM LSD Nooit-gebruikers Laatst* jaar Laatste maand
Jongvolwassenen (totale groep) 61 29 12 Jongvolwassenen (totale groep) 94 3 0,5
Manlervan werven Manlervan werven

Alleen via brief 79 13 3 Alleen via brief 98 0.8 0,2
Alleen vía school 09 8 2 Alleen via school 98 o,4 0,2
Alleen vía social media 37 49 23 Alleen via social media 09 5 o,8
Geslacht Geslacht

Man 56 34 ’5 Man 91 4 0.5
Vrouw 67 24 10 Vrouw 97 2 0.5
Leeftijd Leeftijd

ïőt/mv jaar 94 5 2 16 t/m 17 jaar 98 1 0.4
i8tym22jaar 6l 32 14 18 t/m 22 jaar 94 4 0,5
23 t/m 27 jaar 49 35 14 23 t/m 27 jaar 92 3 0.5
Opleiding (hoogst afgerond of huidig) Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Vmbo 64 24 8 Vmbo 95 J 0,2
Mbo 64 25 10 Mbo 94 0,2
Havo/vwo 86 12 6 Mavo/vwo 97 0.5
Hbo/universiteiL 53 36 ’5 Hbo/universiteit 93 o,6
Subjectieve etniciteit Subjectieve etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 60 30 '3 Voelt zich alleen Nederlands 94 3 0.5
Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 66 22 9 Voelt wh Nederlands en een andere natronakieit 07 S 0,2
Voelt zich niel Nederlands 78 11 6 Voelt zich niet Nederlands 89 4 1

Tabel 2 xtc-gebruik naar achtergrondkenmerk Tabel ų LSD - gebruik naar achtergrondkenmerk

I Tripmiddelen Noolt-gebrulkers LaatsteJaar įjjtEMİ Noolt-gebrulkers Laatste jaar laatste maand I

Jongvolwassenen (totale groep) 68 23 8 Jongvolwassenen (totale groep) 79 10 1
Manlervan werven Manlervan werven

Alleen vía brief 83 9 3 Alleen via brief 90 4 0.4
Alleen via school 9i 7 2 Alleen via school 96 3 .
Alleen via social media 48 38 13 Alleen via social media 66 16
Geslacht Geslacht

Man 59 30 SI Man 72 14 2
Vrouw rr 15 S Vrouw 88 6 0.9
Leeftijd Leeftijd

16 t/m 17 jaar 93 6 2 16 t/m 17 jaar 96 3 0.3
16 t/m 22 jaar 67 25 9 18 t/m 22 jaar 80 12 2
23 t/m 27 ja ar 50 27 9 23t/m 27 jaar 72 n 1
Opleidîng(hoogst afgerond of huidig) Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Vmbo 72 ’4 3 Vmbo 03 6 0,1
Mbo 72 20 7 Mbo 83 7 0.5
Havo/vwo 86 11 4 Havo/vwo 91 6 1
Hbo/universiteit 61 26 »o Hbo/universiteit 74 12 2
Subjectieve etniciteit Subjectieve etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 67 23 8 Voelt /Kh alleen Nederlands 79 10 1
Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 66 19 S Voelt z*ch Nederlands en een andere nationaliteit 76 10 1
Voelt zich níet Nederlands 76 19 10 Voelt zich niet Nederlands Bq 12 5

Tabel 3 Tripmiddelen (Isd, paddo's, zC-B. ketamine) gebruik naar ach tergrondkenmerk Tabel 5 Paddo's - gebruír naar achtergrondkenmerk

4« Monitor fegioproiecl S 4'P - "upper of skipper? M*Mtsrr»®OpfOļ*;'3s ' ľnpper üľdippenľ‘



laatste jaar laatste maand 1

Jongvolwassenen (totale groep)
Manlervan werven

83 10 ’

Alleen via brief 93 J 0,6
Alleen via school 95 a 0,5
Alleen via social media

Geslacht 72 »7

Man 78 •3 2
Vrouw
Leeftijd

88 1 0,8

16 t/m 17 jaar 97 0,2
18 t/m 22 jaar 83 1
231/11127 jaar
Opleîding(hoogst afgerond of huidig)

78 2

Vmbo 87 S 2
Mbo 83 9 1
Havo/vwo 95 Ĵ 1
Hbo/universiteit
Subjectieve etniciteit

80 «3 2

Voelt zich alleen Nederlands 83 10 ,

Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 83 »o a
Voelt zich niet Nederlands

Tabel 6 2C-8 gebruik naar achtergrondkenmerk

90 s 3

Jongvolwassenen (totale groep)
Manlervan werven

■ffliromĩCB
78

msmum
6

Alleen via brief 90 5 2
Alleen via school 94 4 1
Alleen via social media
Geslacht

64 26 10

Man 71 20 8
Vrouw
Leeftijd

86 10 4

16 t/m 17 jaar gö 3 1
18 t/m 22 jaar 78 16 ī
23 t/m 27 jaar
Opleīding(hoogst afgerond of huidig)

7' 18 7

Vmbo 80 n 3
Mbo 79 15 6
Havo/vwo 91 6 2
Hbo/universiteit
Subjectieve etniciteit

75 18 7

Voelt zich alleen Nederlands 78 16 6
Voelt /Kh Nederlands en een andere nationaliteit 80 12 4
Voelt zich niet Nederlands 91 5 4

Tabel 7 Ketsminegebruik naar achtergrondkenmerk

■ĩriiiwm™ Laatste jaar laatste maand
Jongvolwassenen (totale groep)
Manlervan werven “ si 4

Alleen via brief 78 s 0,8
Alleen via school 06 6 1
Alleen via social media
Geslacht

50 3 3

Man 61 ’3 2
Vrouw
Leeftijd

1 71
a

16 t/m 17 jaar 92 » 2
18 t/m 22 jaar 65 13 3
23 t/m 27 jaar
Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

57 10 1

Vmbo 7i si 3
Mbo 67 12 3
Havo/vwo 85 7 »
Hbo/universiteit
Subjectieve etniciteit

60 i« 1
Voelt «h alleen Nederlands 66 11

Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 67 14 3
Voelt zich niet Nederlands 69 18 7

Tabel 8 Lachgasgebruik naar achtergrondkenmerk

I Cocaïne Nooít'gebrulkert laatste jaar
Jongvolwassenen (totale groep) 77 ’5 6
Manlervan werven

Alleen via brief 89 6 2
Alleen vla school 95 4 2
Alleen via social media 63 26 nļ
Geslacht

Man 71 20 8
Vrouw Sq 10 4
Leeftijd

16 t/m 17 Jaar gfl 2 0.7
18 t/m 22 jaar 79 6
23 t/m 27 ja ar 67 21 9
Opleiding (hoogst afgerond of huldig)

Vmbo 76 15 8
Mbo 76 15 8
Havo/vwo 91 6 3
Hbo/universiteit 74 18 6
Subjectieve etniciteit

Voelt zich alleen Nederlands 77 16 6
Voelt zich Nederlandsen een andere nationaliteit 78 '3 6
Voelt zich niet Nederlands 92 4 3

Tabel 9 Cocaïnegebruik naar ach tergrondkenmerk

riro»reg-oprc|en SK-P



I Amfetamine Noott'gebruikers laatst* jaar laatst* maand 1

Jongvolwassenen (totale groep)
Manier van werven

82 ‘ 1

Alleen via brief 91 3 0-9
Alleen via school 95 3 1
Alleen via social media
Geslacht

71 •3 5
Man 77 10 3
Vrouw
Leeftijd

87 6 3

16 t/m 17 jaar 98 1 0.7
18 t/m 22 jaar 86 8 2
23 t/m 27 jaar
Opleiding (hoogst afgerond of huldig)

7* II 5

Vmbo 82 6 3
Mbo 82 8 A
Havo/vwo 93 3 0.8
Hbo/u niversiteit 79 9 3
Subjectieve etniciteit

Voeltzich alleen Nederlands 82 3
Voeltzich Nederlands en een andere nationaliteit 84 8 4
Voelt zich niet Nederlands 89 3 1

Tabel ro Amfetaminegebruik naar achtergrondkenmerk

I GHB/GBL Nooit-gebrulkcrs laatst* jaar laatst* maand 1

Jongvolwassenen (totale groep)
Maniervan werven

i 0.8

Alleen via brief ,7 0.5 0.1
Alleen via school 98 0,3 0.2
Alleen via social media
Geslacht

91 " 1

Man 93 3 0.8
Vrouw
Leeftijd

95 1 0,8

16 t/m 17 jaar 99 0.3 ..3
16 t/m 22 jaar 96 2 0,6
23 t/m 27 jaar

Opleiding (hoogst afgerond of huidig)
89 3 i

Vmbo 92 3 1
Mbo 93 3 0.8
Havo/vwo 97 1 0.4
Hbo/u niversiteit
Subjectieve etniciteit

94 2 0.9

Voelt zich alleen Nederlands 94 s 0,8
Voeltzich Nederlands en een andere nationaliteit 92 3 0.9
Voeltzich niet Nederlands 97 2 1

Tabel n GIIB/GBL gebruik naar achtergrondkenmerk

*:amp*fīįiBpf;ļMtl5*: o Ţfippsr îdiluFPïii#

Jongvolwassenen (totale groep)

Leertijd 

16 t/m 17 jaar 
18 t/m 22 |aar 
23 t/m 27jaar
Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Havo/vwo
Hbo/universiteiL
Subjectieve etniciteit

Voeltzich Nederlands en een andere nationaliteit

Ta bel 12 Nieuwe psychoactieve sloffen (NPS) naar achrergrondkcnmerk

Jongvolwassenen (totale groep)
Manier van werven 

Alleen via brief 
Alleen via school 
Alleen via social media 
Geslacht 

Man 
Vrouw 
Leeftijd 

16 t/m 17 jaar 
18 t/m 22 jaar 
23 t/m 27 jaar
Opleiding (hoogst afgerond of huidig)

Vmbo 
Mbo
Havo/vwo 
Hbo/universíteit 
Subjectieve etniciteit 

Voeltzich alleen Nederlands 
Voelt zich Nederlands en een andere nationaliteit 
Voeltzich niet Nederlands 

Tabel 13 Niet-medisch gebruik geneesmiddelen (zoals Rilahn, Concerta, Modafìnil)n

88 s
95
96
81 8

85 6
91 1
97 1
88 6
84 6
«9 a

91 4
94 3
85 7
88 5
85 9
69 1

\f achter grondkenmerk

Jongvolwassenen (totale groep)

Tabel 14 Heroïnegebruik totale groep jongvolwassenen


