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Doelstelling vandaag 

 

 Wat is ‘ Preventie’ ? 

 Welke plannen heeft de overheid?  

 Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? 

 Welke rol spelen: 
◦ Moedige Moeders? 

◦ Huisartsen? 

◦ Hoe kunnen wij elkaar versterken? 



Wat is drugspreventie? 

 

Drugspreventie is het voorkomen dat mensen 
drugs gaan gebruiken of gaan misbruiken. 

 

Dit kan via: 

1. Beperken van de beschikbaarheid van drugs 

2. Voorlichting 

3. Tijdig reageren op riskant gedrag 



1. Beperken van de beschikbaarheid van drugs 

 

 Via de Opiumwet: verkoop en handel in drugs 
is strafbaar (voorkomen drugs op de markt) 

 Het handhaven van de Opiumwet is niet het 
werk van preventie maar van politie en 
justitie.  

 Verbieden is de meest radicale maatregel en 
wordt in geval van drugs toegepast. 

 



2. Voorlichting 

 

Proberen de vraag naar drugs te verminderen.  

 

Voorlichting kan zich richten op twee groepen: 

 Mensen die nog niet gebruiken: het 
versterken van de keuze om niet te gebruiken 

 

 Mensen die al wel regelmatig gebruiken. 



Mensen die nog niet gebruiken 

 

 op scholen: drugsvoorlichting.  

 project Gezonde School en Genotmiddelen.  

 project is geëvalueerd en het blijkt effectief te 
zijn.  

 voorlichting via internet, radio, televisie en 
via billboards. 

 



Mensen die al wel regelmatig gebruiken 
 
Doel: risico´s gebruik zoveel mogelijk beperken 

 

Tips:  

 verstandig gebruik bij cannabis, XTC 

 Laat pillen testen 

 

Voorlichtingsmateriaal: 

 in coffeeshops 

 voorlichting door leeftijdsgenoten en leefstijlgenoten 

 2 bekende peer projecten zijn Unity en CIA. 
 



3. Tijdig reageren op riskant gedrag 

 

 Het uit de hand lopen van drugsgebruik vindt 
plaats lang voor zoeken naar hulpverlening. 

 

 Veel onheil voorkomen door: 
◦ vrienden, ouders maar ook beroepskrachten als 

maatschappelijk werkers, artsen etc. informeren 
over hoe te reageren op beginnend problematisch 
gebruik 



3. Tijdig reageren op riskant gedrag 

 

 Via internet:  
◦ testen op riskant gebruik 

◦ advies op maat: vragenlijsten met persoonlijk 
advies 

◦ zelfhulpprogramma’s: instructie om zelf met 
druggebruik te minderen. 



Onderzochte  effecten Drugspreventie 
 
 voorlichting op school kan werken 
 preventie door leeftijdsgenoten ook positief 
 interventies op internet blijken positief te werken 
 massamediale campagnes hebben meestal niet 

zo’n succes 
◦ kunnen wel het bewustzijn van het probleem iets 

vergroten 
◦ nauwelijks effect te hebben op gebruik 

 meeste kans op succes: combinatie 
preventiemaatregelen. Programma op scholen 
gecombineerd met massamediale campagne.  



Hoe helpt de 
staatssecretaris ouders? 



Grote zorgen 

Staatssecretaris Van Rijn: 
◦ grote zorgen over ontwikkelingen in het drugsgebruik 

onder jongeren en jongvolwassenen die veel uitgaan 

◦ voor deze groep heel normaal om tijdens zo’n 
gelegenheid drugs te gebruiken. Lopen grote risico’s. 

◦ uitgaansdrugs kunnen levensgevaarlijk zijn, zeker in de 
sterke dosering die nu vaak voorkomt.  

We gaan jongeren beter informeren en ouders helpen om 
met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan. 
“Uitgaan en drugs moeten geen normale combinatie zijn.” 

 



Drugs zijn bloedlink 
 
Staatssecretaris Van Rijn: 

 

“Samen normalisering van drugs een halt toe 
roepen met landelijke en lokale overheid” 

 

Ik begrijp heel goed dat het helemaal niet zo 
simpel is maar drugs moeten een onderwerp zijn 
om het over te hebben. Net zoals je praat met je 
kinderen om hen te beschermen tegen de gevaren 
van roken of alcohol.” 



Maatregelen van Rijn 



1. Ouders ondersteunen  

 

Ouders spelen de belangrijkste rol: 

 informatie over drugsgebruik en gevaren 
beter beschikbaar maken: 

 via bladen, websites en fora of via 
ouderavonden 

 bevorderen gesprekken over drugs tussen 
ouder en kind 



2. Jongeren veel beter informeren  

 

 schadelijke gevolgen van drugsgebruik 
(bewustzijn risico’s vergroten) 

 programma de Gezonde School en 
Genotmiddelen (DGSG) moderniseren 

 preventiemodel in ontwikkeling gericht op drugs, 
alcohol en tabak voor studenten (HBO en WO) 

 i.o.m. communicatiedeskundigen de voorlichting 
gericht en effectief inzetten passend bij de 
verschillende opleidingsniveaus.  



3. Samenwerken met gemeenten  
 
Gemeenten ondersteunen in drugspreventiebeleid: 
 Ontwikkelen “Handreiking Drugs en alcohol op 

evenementen”. 
 Gemeenten kunnen deze gebruiken om in hun 

vergunningverlening voorwaarden op te nemen 
gericht op het voorkomen van 
gezondheidsincidenten.  

 Daarnaast op korte termijn met de 
burgemeesters in overleg om samen te bezien 
hoe drugsgebruik bij evenementen nog 
effectiever kan worden tegengegaan.  



4. Samenwerken met uitgaanssector 

 

Drugs worden vaak gebruikt in 
uitgaansgelegenheden zoals clubs en op 
evenementen.  

 samen met organisatoren en eigenaren ter 
plekke voorlichting en veiligheid verbeteren 

 zij pakken verantwoordelijkheid al op: 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
campagne Celebrate Safe. 



5. Samenwerken met 
gezondheidsprofessionals  

 

Impuls geven aan preventie en voorlichting 
door eerstelijns gezondheidszorg en de 
spoedeisende hulp. 



6. Intensivering en uitbreiding van monitoring 

 

Uitbreiding van succesvolle Drugs Informatie 
en Monitoring Systeem (DIMS):  

 goed zicht op de drugsmarkt 

 geeft waarschuwingen af in geval van extra 
risicovolle drugs 

Onderzoeken of en hoe de preventiefunctie van 
het DIMS (het voorlichten van mensen op de 
testspreekuren) kan worden uitgebreid.   




