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DRUGSGEBRUIK IN RECREATIEVE SETTINGS 

Enquête: kans op experimenteren met stimulerende middelen ligt voor clubbezoekers 

tien maal hoger  

(23.11.2006, LISSABON) Uit enquêtes onder jongeren in de dance scene blijkt dat zij tien maal vaker 
stimulerende middelen hebben geprobeerd dan andere jongeren. In sommige gevallen meldt twee derde van 
de clubbezoekers* ten minste één maal in hun leven deze middelen te hebben gebruikt. ‘Ontwikkelingen in het 
drugsgebruik in het uitgaansleven‘ vormt één van de drie geselecteerde onderwerpen (1) die dit jaar 
diepgaand geanalyseerd zijn door het EU-drugsagentschap (EWDD), naast het Jaarverslag 2006 over de 
stand van de drugsproblematiek in Europa dat vandaag in Brussel gepresenteerd wordt.  

Volgens dit onderzoek werden de dance scenes in de EU steeds verscheidener, ‘met name sinds de uitbreiding 
van 2004’. Evenementen kunnen variëren van grootschalige commerciële muziekfestivals — waar duizenden 
mensen op af komen — tot allerlei kleine dansfeesten en clubs. Hierbij komt nog dat settings eveneens 
voortdurend wijzigen: veel van de grote dansgelegenheden die in de jaren negentig populair waren, zijn nu 
gesloten en maken in sommige delen van Europa plaats voor een groeiend aantal kleine clubs en esoterische 
festivals.  

Het EWDD presenteert een analyse van drugsgebruik op basis van gerichte enquêtes bij dansevenementen  
en in clubs in heel Europa. Volgens het Agentschap moeten deze enquêtes met terughoudendheid 
geïnterpreteerd worden, omdat deze alleen in bepaalde landen zijn gehouden en vaak gericht zijn op 
evenementen waarvan bekend is dat het drugsgebruik er hoog is (2). Ondanks deze beperkingen geven zij 
echter ‘een waardevol beeld van het drugsgebruik van jongeren in deze omgevingen’.  

Meer dan 60% van de geïnterviewde clubbezoekers in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk 
verklaarden op enig moment in hun leven cocaïne te hebben geprobeerd. Ondertussen meldt meer dan de helft 
van de clubbezoekers in Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk ooit ecstasy 
te hebben gebruikt — een drug die nu in de meeste settings populairder is dan amfetamines.  

Ketamine en GHB zijn weliswaar op minder grote schaal gebruikt dan ecstasy, maar worden regelmatig gemeld 
in de clubscene. Sommige enquêtes melden “ooit”-gebruik van ketamine variërend van 7% in Tsjechië tot 21% 
in Hongarije en het “ooit”-gebruik van GHB van 6% in het Verenigd Koninkrijk tot 17% in Nederland.       
Voor hallucinogene drugs werden hoge percentages geregistreerd in clubenquêtes in Tsjechië, waar 45% van 
de geïnterviewden ooit LSD geslikt had, en in Frankrijk waar 55% ooit ‘paddo’s’ geprobeerd had.  

Clubtoerisme en drugsgebruik op vakantie 

Volgens het onderzoek zijn drugsgebruikers in het uitgaansleven overwegend jong en sociaal geïntegreerd, 
hebben werk of volgen een opleiding en beschikken over inkomen. Deze koopkracht, samen met goedkopere 
reismogelijkheden en open binnengrenzen in de EU, hebben de ontwikkeling van de clubscene met het 
bijbehorende toerisme gestimuleerd.  
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Uit onderzoek blijkt dat jongeren op vakantie in het buitenland gemakkelijker drugs uitproberen of deze vaker 
gebruiken. In Spanje is recreatief drugsgebruik het hoogst in toeristenoorden aan de Middellandse Zee en in 
Zweden, waar het drugsgebruik volgens Europese normen laag ligt, bleek uit een studie dat 23% van de 
jongeren die illegale drugs geprobeerd hadden, dit voor het eerst in het buitenland had gedaan. Uit enquêtes in 
het kader van een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder jonge vakantiegangers die terugkwamen van 
Ibiza, bleek dat tijdens vakanties vaker drugs werden gebruikt dan thuis. Zo had meer dan een derde van alle 
ecstasygebruikers (37%) tijdens de vakantie gedurende vijf of meer dagen per week de drug gebruikt — een 
percentage dat ten minste vijf maal hoger ligt dan normaal (7% in het Verenigd Koninkrijk).   

Risico’s op lange termijn van alcohol vaak genegeerd 

De publicatie van vandaag benadrukt dat: ‘Voor het grootste gedeelte van de jongeren in de EU, drugsgebruik 
nog niet zonder meer een integraal element is van dance-gelegenheden’. Voor de meeste jongeren zijn de 
muziek, de sociale aspecten en de alcoholconsumptie de voornaamste ervaringen in deze omgeving. 

Drankfabrikanten stappen nu in de lucratieve dance music markt, met nieuwe dranken gericht op jongere 
leeftijdsgroepen, met name jonge vrouwen. De gezondheidsrisico’s van clubbezoekers die vaak overmatig 
drinken, soms in combinatie met illegale drugs (b.v. cocaïne wordt vaak gebruikt met alcohol dat de toxiciteit 
ervan kan versterken), is daarom verontrustend. En hoewel uit enquêtes bleek dat clubbezoekers in het 
algemeen op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s en de juridische risico’s van drugsgebruik, ze minder 
bewust zijn van, of minder bezorgd zijn om alcoholgerelateerde problemen en de hieraan verbonden risico’s  
op de lange termijn.  

Preventie versus levensstijl  

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden bij drugspreventie waardoor de nadruk nu ligt op de wijze waarop de 
leefstijl het uitgaan van jongeren beïnvloedt en op hun beleving dat drugsgebruik ‘normaal’ zou zijn.  

Preventiewerkers gebruiken steeds vaker internet om jonge drugsgebruikers en potentiële gebruikers ‘in hun 
eigen wereld’ aan te moedigen kritisch naar hun drugsgebruikgewoonten te kijken en de risico’s ervan te 
beoordelen. Volgens het EWDD groeit het inzicht dat een preventieve aanpak, gericht op het informeren of 
overtuigen van het individu, niet op zichzelf staand kan werken. Ruimere ‘omgevingsstrategieën’, zoals een 
verbod op reclame, richtlijnen voor veilig clubbezoek (3) en gerichte vergunningverlening voor evenementen, 
zijn in opmars. Deze zijn erop gericht de agressieve reclame voor legale en illegale substanties te neutraliseren 
en het idee te ondermijnen dat roken, drinken en consumeren van verboden drugs ‘cool’ zou zijn, of zou 
getuigen van ‘volwassenheid’ of ‘rebellie’. In sommige landen groeit het vertrouwen in deze aanpak, die erop 
gericht is de beschikbaarheid van legale drugs te veranderen en de settings waar drugs worden gebruikt te 
beïnvloeden. 

In een commentaar zegt Wolfgang Götz, directeur van het EWDD: ‘Voor veel te veel jonge Europeanen 
vormt dronken of high worden een essentieel onderdeel van een goed avondje uit. Slagen we er niet in de 
koppeling in de hoofden van de jongeren te doorbreken tussen drugsgebruik en lol hebben dan zullen de 
gezondheids- en sociale kosten aanzienlijk zijn. Om dit doel te bereiken moeten we met de amusements-
industrie samenwerken en ervoor zorgen dat de gelegenheden die de jongeren bezoeken zo veilig mogelijk 
zijn. We moeten ook met jongeren in contact treden om te zorgen dat ze de schade op de lange termijn van 
alcohol en drugs niet gemakkelijk negeren. We moeten vooral ingaan tegen het verraderlijke idee dat overdaad 
gelijk staat aan succes. We moeten hen zover krijgen dat zij gaan inzien dat lol hebben niet afhankelijk is van 
chemische stimulerende middelen’. 
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* ‘Clubbezoekers’  —  Jongeren die georganiseerde dance events bezoeken. 
 
Noten: 
 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’, beschikbaar in het Engels op 
http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Vanwege de ongelijksoortigheid van de settings, leeftijdsgroepen en onderzoeksmethodes, zijn de steekproeven vaak 
moeilijk te vergelijken. De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare prevalentieschattingen uit een 
variabele selectie van landen. Deze gegevens kunnen uit statistisch oogpunt niet als representatief beschouwd worden.  
(3) Met de richtlijnen voor veilig clubbezoek moet een veilige, gezonde fysieke omgeving voor clubbezoekers geschapen 
worden (b.v. vermijding van oververhitting en waarborging van gratis water).  
 
Grafieken:  
 
Zie figuur 2, 3, 4 van deze Selected issue.  


