
De regionale resultaten van de monitor 'Trippen of Skippen?' zijn 

bekend. De resultaten vind je hier: 

• Het volledige onderzoeksrapport

• De infographic met opvallende resultaten

• Het persbericht (zie ook hieronder) 

Liever online lezen? lees dan onderstaand artikel verder op onze 

website www.skipdietrip.nl 

Regionaal onderzoek bevestigt 

normalisering van drugsgebruik 

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-

gebruikers vindt cannabis normaal en van de gebruikers geeft 97% aan het gebruik van cannabis oké 

te vinden. Dat is meer dan roken (92%). 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.

Lees meer 

From: Regioproject SKIP <lvogels@meierijstad.nl>

Sent: Wednesday, September 21, 2022 10:21:29 AM

To: Griffie

Cc:

Subject: Resultaten drugsmonitor 'Trippen of Skippen?'

Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief van het regioproject ‘SKIP’ delen we de regionale resultaten van de monitor 

'Trippen of Skippen?' die van oktober tot en met december 2021 werd gehouden en waar ruim 11.000 

Brabantse jongeren aan hebben deelgenomen. Ook vind je een overzicht van de media-aandacht in 

deze nieuwsupdate. 

Heb je vragen over het regioproject, of wil je een keer worden bijgepraat? Neem dan contact op met 

Danielle van Pareren (06-12 70 23 60) of Lieke Vogels (06-10 42 45 85) van het projectteam. 

info@skipdietrip.nl

www.skipdietrip.nl

Resultaten monitor 'Trippen of Skippen?'

Wat is onderzocht?
Met de monitor is informatie opgevraagd die betrekking heeft op:

◦ Drugsgebruik



Regioproject Drugs

Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een samenwerkingsverband 

tussen 32 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en in dit gebied (GGD 

BZO en GGD HvB) en Novadic Kentron. Doel van het project is om drugs en 

drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt het project zich op drie pijlers: 

• Onderzoek

• Communicatie en educatie (de campagne Skip die Trip) 

• Regionale afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van preventie 

en gezondheid en veiligheid.

Website

◦ Gedragingen/factoren voor drugsgebruik

◦ Normalisatie van drugsgebruik

Deze zijn onderverdeeld in elf thema’s zoals attitude, motieven, beschikbaarheid en social norm. De 

vragenlijst bestond uit 76 vragen.

De vervolgstappen

Onder de vlag van ‘SKIP’ worden de komende jaren beleid, interventies en communicatiematerialen 

ontwikkeld. Deze hebben als doel om het niet-gebruik van drugs te versterken en het gebruik minder 

normaal te maken. Dit 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:

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

◦ Het denormaliseren van cannabisgebruik

◦ Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan)

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.

In de media
De afgelopen week kwamen de resulaten van de monitor in verschillende media aan bod: 

Brabants Dagblad

Eindhovens Dagblad

De Gelderlander

Omroep Brabant Nieuws 

Omroep Brabant Online 

Mocht je problemen ondervinden met de links naar de nieuwsberichten dan vind je hier de berichten in 

een knipseloverzicht. 

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@veldhoven.nl.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

Voor een goede ontvangst voegt u lvogels@meierijstad.nl toe aan uw adresboek.
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