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I INTRO 11 

nieuwe vrolijkheid 

Na jaren van geweeklaag over vertrutting van het Amsterdamse uitgaansleven, 

zero-tolerancebeleid en drugscontroles, zit de stemming er weer in. Natuurlijk 

wordt er nog gemopperd, want dat is kennelijk een Mokumse constante. Zeker in 

de huidige tijden van economische malaise kunnen de toegangs- en drankprij-

zen in de horeca steevast op kritiek rekenen. Bestuurders en politie blijven hun 

zorgen uiten over overlast, agressie en geweld in het uitgaansleven, vooral op en 

rond het Rembrandtplein en het Leidseplein. Amsterdamse clubportiers wordt 

nog steeds discriminatie van allochtonen verweten, ook al zeggen portiers zelf 

juist hun uiterste best te doen om het binnen gezellig te houden en uitsluitend 

lastige groepen, los van hun etnische achtergrond, te weren.1 Bezorgdheid is er 

ook over de door de regering aangekondigde wietpas.2 

Waarom zit de stemming er dan toch weer in? Dat komt omdat verschillende 

nieuwe uitgaansgelegenheden hun deuren hebben geopend. Nog sterker heeft 

het te maken met de voortgaande verschuiving van het uitgaansterritorium naar 

buiten de binnenstad. Uitgaanders organiseren steeds vaker zelf feestjes, in bij-

voorbeeld een park, in een leegstand pand of gewoon thuis. Ook weet een 

nieuw type uitbaters en feestorganisatoren het uitgaanspubliek te charmeren. 

Do-it-yourself slaat weer aan en duurzaamheid is wat de klok slaat. Of het nu zelf-

georganiseerde feestjes zijn of locaties die gerund worden door het nieuwe type 

ondernemer, uitgaan is hier goedkoper dan in de reguliere clubs. En strenge 

deurcontroles ontbreken. Dit heft-in-eigen-handen-nemen roept associaties op 

met vroeger tijden: de drang naar vrijheid van flowerpower (eind jaren zestig / 

begin jaren zeventig), eigen initiatief en zelforganisatie uit de hoogtijdagen van 

de kraakbeweging (eind jaren zeventig / begin jaren tachtig) en de uitbundige 

feesten en verkleedpartijen uit de beginperiode van houseparty’s (eind jaren 

tachtig / begin jaren negentig). Uitgaanders roemen de nieuwe vrolijkheid. Maar 

kan iedereen de zelfgecreëerde vrijheid aan? Of is er een einde gekomen aan 

wat we enkele jaren geleden de ‘nieuwe nuchterheid’ noemden en staat Am-

sterdam aan het begin van een nieuwe fase van stevig drugsgebruik?3 

De meeste middelbare scholieren zijn nog te jong om bij een Amsterdamse club 

naar binnen te mogen. Zet de vier jaar geleden geconstateerde daling in midde-

lengebruik bij hen door?4 Of slaat de nieuwe vrolijkheid op hen over en staat 2011 

bij de scholieren voor een ommekeer in drank- en drugsgebruik? 

                                                      

1  Nabben, Doekhie & Korf (2011). 

2  Korf, Doekhie & Wouters (2011).  

3  Benschop, Nabben & Korf (2009).  

4  Nabben, Benschop & Korf (2008). 
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1 een gecombineerde monitor 

Sinds 1993 beschrijft Antenne elk jaar op basis van zowel kwalitatieve als kwantita-

tieve gegevens trends in middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen in 

Amsterdam. De multi-methodische onderzoeksaanpak kent drie vaste onderde-

len: de panelstudie, de survey en de preventie indicatoren. 

In de panelstudie worden de laatste ontwikkelingen gevolgd aan de hand van 

halfjaarlijkse individuele interviews met een panel van insiders. Hierbij richten we 

ons vooral op het uitgaansleven. De nadruk ligt op trendsetters uit verschillende 

club- en partyscenes. Dit zijn degenen die voor het eerst met nieuwe middelen 

experimenteren of waar ‘oude’ middelen voor het eerst weer in zwang raken. 

Trendsetters zijn ook degenen bij wie zich het eerst een dalende populariteit van 

een bepaald middel of een bepaalde manier van gebruik aandient. De panel-

leden uit het clubcircuit zijn hier werkzaam of, vaker, zijn zelf innoverende consu-

menten. In hun netwerken bevinden zich relatief veel economisch en cultureel 

succesvolle twintigers en dertigers. De partygangers zijn over het algemeen jon-

ger en doorgaans wat lager opgeleid. Een deel van de partyscene bezoekt ook 

kleinschalige feesten in tunnels, gebouwtjes, schuurtjes of braakliggende terrei-

nen. Daarnaast richt de panelstudie zich op groepen buurtjongeren. In plaats 

van ‘partydrugs’ gaat het bij deze jongeren vooral om cannabis. 

De panelstudie rapporteert over geruchten, signalen en trends in Amsterdamse 

jongerenculturen, maar precieze cijfers ontbreken daarbij. De survey levert juist 

wel cijfers over middelengebruik in specifieke jongerengroepen. Aan de hand 

van de surveys krijgen we een beeld van de mate waarin nieuwe trends die 

waargenomen worden via de panelstudie zich voordoen bij bredere en/of ande-

re groepen jongeren en jongvolwassenen. Verschillende groepen worden afwis-

selend onderzocht: scholieren, jongeren in de jeugdzorg, coffeeshopbezoekers, 

cafébezoekers en clubbezoekers. In 2011 is voor de achtste keer een survey uit-

gevoerd onder scholieren in het voortgezet onderwijs. 

Bij de preventie indicatoren gaat het om cijfers over informatie- en adviesvragen 

via een telefonische servicelijn en vragen via internet, over voorlichtingscontac-

ten op party’s en over testuitslagen van vrijwillig aangeleverde drugs. Dit noemen 

we indicatoren omdat het secundaire informatie over markt of gebruik betreft of 

informatie is die afkomstig is van een selecte groep gebruikers. Dit neemt niet 

weg dat deze informatie aanwijzingen kan verschaffen over veranderingen in 

middelengebruik en verschuivingen in de drugsmarkt, waar preventie op kan 

inspelen. 

De gegevens uit de verschillende onderdelen van Antenne schetsen samen een 

beeld van ontwikkelingen op de Amsterdamse drugsmarkt. De ervaringen met 

Antenne hebben een model voor de algemene verspreiding van (uitgaans)drugs 
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opgeleverd. In het onderstaande schema onderscheiden we vier elkaar opeen-

volgende fasen. De vierde fase van dalende populariteit kan, na kortere of lan-

gere tijd, weer gevolgd worden door een herhaling van de cyclus. Per fase is 

aangegeven welk onderdeel van Antenne de meest relevante informatie ople-

vert. 

m o d e l  v o o r  d e  a l g e m e n e  v e r s p r e i d i n g  v a n  ( u i t g a a n s ) d r u g s  

fase antenne onderdeel 

1. TRENDSETTERS 

Introductie van nieuwe middelen of manieren van gebruik en 

revival van oude middelen of manieren van gebruik.  

 

Panelstudie  

2. TRENDVOLGERS 

Verspreiding van middelen in subculturele settingen (vaak met 

muziek als dragende, bindende kracht). 

 

Survey (vooral clubbezoekers) 

Preventie indicatoren 

3. MAINSTREAM 

Verdere verspreiding onder een breder publiek van jongeren en 

jongvolwassenen. 

 

Survey (vooral scholieren) 

Preventie indicatoren 

4. DALENDE POPULARITEIT 

Middelen verliezen aan invloed onder trendsetters.  

 

Panelstudie 

2 cijfers uit voorgaande Antennes 

De cijfers en trends uit de surveys onder jongeren in de jeugdzorg, coffeeshopbe-

zoekers, cafébezoekers en clubbezoekers van eerdere jaargangen van Antenne 

worden in dit inleidende hoofdstuk kort weergegeven. We richten ons hierbij op 

het huidige gebruik (afgelopen maand). Resultaten van voorgaande surveys 

onder middelbare scholieren komen later in deze rapportage aan bod. 

2.1 jongeren in de jeugdzorg 

In 1993 zijn ‘probleemjongeren’ van het Jongeren Advies Centrum (JAC) en Psy-

chologisch Pedagogisch Instituut (PPI) onderzocht. In 2006 waren dat jongeren 

van jeugdzorginstelling Spirit.5 Van deze jongeren was een kleine meerderheid 

huidige drinker, bijna twee derde huidige roker en bijna de helft huidige blower. 

Huidig gebruik van ecstasy of cocaïne (2%) was gering. 

                                                      

5  Korf & Van der Steenhoven (1994); Nabben, Benschop & Korf (2007). 
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Vanwege de lange tussenliggende periode en de verschillende instanties moe-

ten we de term ‘trend’ hier voorzichtig hanteren. Vergelijking van de twee surveys 

laat voor 2006 echter wel duidelijk lagere cijfers zien wat betreft ecstasy- en co-

caïnegebruik. Het aandeel huidige rokers was in 2006 iets groter; het aandeel 

huidige drinkers en blowers bleef vrijwel gelijk. 

 

 

2.2 coffeeshopbezoekers 

De coffeeshopbezoekers zijn in het kader van Antenne driemaal onderzocht.6 In 

2009 waren negen van de tien coffeeshopbezoekers huidige blowers. Dat lijkt 

logisch voor coffeeshopbezoekers, maar voorheen werden wel meer niet-blowers 

aangetroffen in de coffeeshops. Een kleine driekwart was huidige roker en drin-

ker, waarmee het aandeel rokers en drinkers lager lag dan in de coffeeshopsur-

vey van 2001. Ook het huidige gebruik van ecstasy en cocaïne nam vooral tussen 

2001 en 2009 fors af, van rond de 20% naar circa 5%. 

 

 

                                                      

6  Korf, Nabben & Schreuders (1995); Korf, Nabben & Benschop (2002); Nabben, Benschop & Korf 

(2010). 
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2.3 cafébezoekers 

Bezoekers van mainstream, hippe, homo- en studentencafés in de binnenstad 

van Amsterdam zijn in 2000, 2005 en 2010 onderzocht.7 In 2010 waren er nauwe-

lijks cafébezoekers die nog nooit alcohol hadden genuttigd en op een enkeling 

na was iedereen ook huidige drinker. Iets meer dan de helft was huidige roker en 

ruim één op de vijf was huidige blower. Het huidige ecstasy- en cocaïnegebruik 

was met 13% respectievelijk 12% vrijwel gelijk aan elkaar. Het aandeel huidige 

rokers bleef in tien jaar vrijwel gelijk, maar het aandeel dagelijkse rokers nam met 

bijna de helft af. Het gebruik van ecstasy en cocaïne liet tussen 2005 en 2010 een 

lichte stijging zien. 

 

 

2.4 clubbezoekers 

Clubbezoekers waren in 1995, 1998, 2003 en 2008 onderwerp van de Antenne 

survey.8 In 2008 waren bijna alle clubbezoekers huidige drinkers, zes op de tien 

huidige rokers en vier op de tien huidige blowers. Eén op de vijf was huidige ecs-

tasygebruiker en één op de zeven huidige cocaïnegebruiker. Het aandeel huidi-

ge rokers is in de loop der jaren licht gedaald, maar het aandeel dagelijkse rokers 

is vrijwel gehalveerd. Gebruikscijfers van ecstasy, cocaïne en amfetamine laten 

een piek zien in 1998. Het gebruik van ecstasy en amfetamine is vervolgens ge-

daald naar een niveau onder dat van 1995. Cocaïne daalde ook, maar kwam in 

2008 uit op een niveau dat vergelijkbaar was met dat van 1995. 

 

                                                      

7  Korf, Nabben & Benschop (2001); Nabben, Benschop & Korf (2006), Benschop, Nabben & Korf 

(2011). 

8  Korf, Nabben & Schreuders (1996); Korf et al. (1999); Korf, Nabben & Benschop (2004); Benschop, 

Nabben & Korf (2009). 
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3 andere Amsterdamse cijfers 

Daar waar Antenne zich richt op de jongere bevolking, geven andere cijfers een 

breder beeld van middelengebruik. Naast cijfers over middelengebruik in de al-

gemene bevolking zijn dat gegevens over de methadonverstrekking, aanhou-

dingen in verband met overtreding van de Opiumwet en drugsgerelateerde on-

gevallen. Hieronder volgt een kort overzicht.9 

3.1 middelengebruik in de algemene bevolking  

In het kader van het Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO) is tussen 1987 en 

2001 vijfmaal het gebruik van legale en illegale drugs bij grote, representatieve 

steekproeven van de Amsterdamse bevolking van 12 jaar en ouder onderzocht.10 

(Sindsdien biedt dit landelijk onderzoek geen afzonderlijke cijfers meer over Am-

sterdam). De Amsterdamse Gezondheidsmonitor GGD Amsterdam leverde over 

1999/2000, 2004 en 2008 cijfers met betrekking tot roken, drinken en druggebruik 

bij de algemene Amsterdamse bevolking van 16 jaar en ouder.11 In onderstaan-

de grafiek zijn de gegevens van deze onderzoeken gezamenlijk weergegeven. 

 

                                                      

9  De meeste van deze cijfers zijn ook in voorgaande Antennes terug te vinden. Daar waar mogelijk 

zijn gegevens aangevuld en geactualiseerd. 

10 Abraham, Kaal & Cohen (2003). 

11  Dijkshoorn (2002); Uitenbroek et al. (2006); Dijkshoorn, Van Dijk & Janssen (2009). 
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Op basis van de gegevens uit 2008 rookt ruim een kwart van de Amsterdammers. 

Vergeleken met autochtone Nederlandse Amsterdammers, wordt er onder Suri-

naamse en Turkse Amsterdammers veel meer gerookt, voornamelijk door de 

mannen. Marokkaanse Amsterdammers, vooral de vrouwen, roken daarentegen 

juist minder.12 Het aandeel rokers is in de afgelopen jaren gestaag afgenomen. 

De meerderheid van de hoofdstedelingen is huidige drinker. Dat geldt echter niet 

voor de Turkse en Marokkaanse Amsterdammers, waar 69% respectievelijk 89% 

geen alcohol drinkt. Autochtone Nederlanders zijn het minst vaak geheelonthou-

ders (11%).12 In totaal is 80% van de Amsterdamse bevolking van 2008 huidige 

drinker. Hierin is in de loop der jaren nauwelijks iets veranderd. 

Het ooit-gebruik van cannabis leek rond de eeuwwisseling te stabiliseren of zelfs 

licht te dalen. In 2008 is het ooit-gebruik van cannabis onder Amsterdammers 

weer gestegen ten opzichte van 2004. Bijna de helft (45%) van de Amsterdam-

mers heeft ooit wel eens geblowd. Huidig cannabisgebruik (laatste 4 weken) be-

draagt 10%. 

Gebruik van harddrugs is niet gemeten in de laatste Gezondheidsmonitor.13 In 

2004 had één op de zes Amsterdammers ooit wel eens harddrugs gebruikt. 

 

Uit een studie naar middelengebruik onder mbo-scholieren in Amsterdam van 

2005 komt naar voren dat, in vergelijking met de algemene bevolking van 12 jaar 

en ouder, deze specifieke groep 16-19 jarigen minder vaak huidige drinkers zijn 

(59%), maar meer ervaring hebben met cannabis (45% ooit-gebruik).14 

                                                      

12  Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek met speciale aandacht voor Turkse, Ma-

rokkaanse en Surinaamse Amsterdammers (Dijkshoorn, 2002; Dijkshoorn, 2006). 

13  Met harddrugs wordt bedoeld: cocaïne, heroïne, amfetamine of ecstasy. Voor de NPO-gegevens 

(1987-2001) tevens hallucinogenen, inclusief paddo’s. De vergelijking van de gegevens is daarom 

ook lastig. 

14  Stolte, Schilthuis & Van der Wal (2005). 
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In de Amsterdamse Jeugdmonitor worden cijfers gepresenteerd uit de GGD 

Jeugdgezondheidsmonitor (13/14-jarige leerlingen in de tweede klas van het 

voortgezet onderwijs in het schooljaar 2009-2010) en een subset van cijfers uit de 

eerder genoemde GGD Gezondheidsmonitor van 2008, namelijk die van de 16 

t/m 24 jarigen.15 In beide onderzoeken wordt in het kader van (on)gezonde leef-

stijl gevraagd naar gebruik van alcohol, tabak en cannabis. 

Van de tweedeklassers van 2009-2010 had 7% de afgelopen week alcohol ge-

dronken, eveneens 7% tabak gerookt en 3% cannabis geblowd. Tijdens de vorige 

meting in het schooljaar 2006-2007 was dat respectievelijk 11%, 6% en 5%. Vooral 

alcoholgebruik en in mindere mate cannabisgebruik onder tweedeklassers is dus 

afgenomen. Het percentage rokers is min of meer gelijk gebleven. Onder meisjes 

bevinden zich meer rokers en drinkers dan onder jongens, terwijl het aandeel 

blowers ongeveer even groot is. Alcoholgebruik is het laagst bij Turkse en Marok-

kaanse leerlingen. Surinamers, Antillianen, westerse allochtonen en autochtonen 

drinken ongeveer even vaak. Wat tabak en cannabis betreft scoren autochtone 

leerlingen en leerlingen van westerse allochtone afkomst hoger dan niet-westerse 

allochtonen. De afzonderlijke stadsdelen laten eveneens grote verschillen zien: 

binnen de ring wordt vaker gedronken, gerookt en geblowd dan daarbuiten. 

Van de Amsterdamse jongvolwassenen (16-24 jaar) uit 2008 dronk driekwart (72%) 

alcohol, een kwart (24%) rookte en 12% blowde. Er was geen verschil in roken en 

drinken tussen mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie, maar mannen wa-

ren wel ruim twee maal zo vaak huidige blowers (19% versus 8%). 

3.2 opiaatverslaafden 

Op basis van de registraties van verstrekking van opiaten (methadon en medi-

sche heroïne) publiceert de GGD Amsterdam regelmatig schattingen van het 

aantal opiaatverslaafden in Amsterdam. De schattingen laten al jarenlang een 

daling zien. Dit komt vooral door het wegblijven van buitenlandse of buitensteed-

se verslaafde ‘toeristen’ (verslaafden die korte tijd in Amsterdam verblijven). Voor 

2004 kwam de schatting uit op 3.500 á 4.000 opiaatverslaafden.16 Met dezelfde 

methode zou de schatting voor 2010 neerkomen op circa 3.000, maar volgens 

onderzoekers van de GGD is dit waarschijnlijk een overschatting.17 In 2010 ontvin-

gen 2.270 patiënten via CAD/Jellinek, huisarts of GGD methadonbehandeling en 

kregen 482 verslaafden in de politiecel methadon verstrekt. In de loop der jaren is 

het aantal methadoncliënten kleiner geworden. Dit geldt het sterkst voor metha-

                                                      

15  Booi et al. (2011). 

16  Afhankelijk van de schattingsmethode. Via een kwartaalberekening werd het aantal geschat op 

3,491; via een jaarberekening was dat 3.928. (Van Brussel & Buster, 2005). 

17  Buster & Van Brussel (2011). 
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donverstrekking op het politiebureau (van 1.152 patiënten in 2005 naar 484 in 

2010). Daarnaast veroudert deze groep verslaafden snel. De doorsnee leeftijd 

van methadoncliënten stijgt ongeveer een jaar per jaar: van 28 in 1985 naar 50 in 

2010.18 

3 . 2 . 1  s p u i t e n r u i l  

Om het risico van besmetting met gevaarlijke infectieziektes als hepatitis en hiv te 

beperken, kunnen druggebruikers hun gebruikte spuiten omwisselen voor schoon, 

nieuw injectiemateriaal. Met de daling van het aantal drugsverslaafden is ook 

het aantal omgeruilde spuiten drastisch gedaald. Ook blijken de nog bestaande 

verslaafden hun drugs minder vaak te injecteren. Begin jaren negentig werden 

jaarlijks nog meer dan een miljoen spuiten geruild, maar sinds 2007 zijn het er min-

der dan 200.000. In 2010 ging het om ruim 150.000 spuiten.19 

3.3 arrestaties 

In 2010 werden in de politieregio Amsterdam-Amstelland 1.468 aanhoudingen 

verricht in verband met overtreding van de Opiumwet.20 Dat is een derde minder 

dan in 2009 en half zoveel als in 2007. De sterkste daling zien we de afgelopen 

jaren bij handel in harddrugs (heroïne, crack, cocaïne, amfetamine, ecstasy, 

e.d.). Het aantal arrestaties in verband met bezit van softdrugs is al ruim tien jaar 

min of meer stabiel. Het aantal aanhoudingen voor handel (incl. productie) in 

softdrugs halveerde tussen 2009 en 2010. 

 

 

                                                      

18  Buster & Van Brussel (2011). 

19 Uit: Tabel 5.2.5 Spuitenruil, 1990-2010 (O+S, 2011). 

20  Uit: Tabel 3.1.7 Aanhoudingen in verband met drugs in de regio Amsterdam-Amstelland (O+S, 

2011). Let wel: een persoon kan meerdere malen gearresteerd zijn. Deze cijfers gaan dus niet over 

unieke personen. 
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3.4 ongevallen 

De GGD Amsterdam registreerde in 2010 een totaal van 4.317 interventies van de 

Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) in verband met het gebruik van alcohol 

en/of drugs, ruim 900 meer dan in 2009.21 Dit kunnen zowel gevallen zijn geweest 

van mensen die onwel werden door alcohol- of druggebruik, als ongelukken on-

der invloed. Zoals gebruikelijk is het grootste deel gerelateerd aan alcohol; maar 

liefst 2.579 ambulanceritten. 

 

 

 

Het aantal cannabisgerelateerde ritten laat, afgezien van een dip voor de 

eeuwwisseling, een stijgende trend zien. In 2010 was het aantal ongevallen in 

verband met cannabisgebruik met 617 (508 keer cannabis roken en 109 keer 

spacecake) hoger dan ooit. 

Het aantal ongevallen als gevolg van het gebruik van ‘roesmiddelen’ (heroïne, 

cocaïne) vertoont vanaf 2009 een dalende trend; bij ecstasy is het aantal onge-

vallen de laatste jaren min of meer stabiel. In 2010 ging het om 165 ambulancerit-

ten in verband met roesmiddelen en 54 in verband met ecstasy. 

GHB-gerelateerde ongevallen laten vanaf de eerste registratie hiervan in 2000 

een lichte, maar continue stijging zien. Sinds 2009 is de stijging sterker, van 128 

GHB-ritten in 2008, via 170 in 2009 naar 194 in 2010. 

Ongevallen als gevolg van het gebruik van paddo’s verschenen eind jaren ne-

gentig ten tonele. Sinds de eeuwwisseling was er sprake van een forse stijging, 

met de hoogste piek in 2007. Daarna volgde een daling, maar in 2010 waren er 

toch weer wat meer paddoritten dan in 2009 (respectievelijk 69 en 53). Uit analy-

                                                      

21  Uit: Tabel 5.2.6 Ambulance interventies met betrekking tot het gebruik van (uitgaans)drugs naar 

soort middel, 2006-2010 (O+S, 2011). Dubbeltellingen door combinaties van middelen zijn mogelijk. 
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se van de paddoritten van 2007 en 2008 bleek het overgrote deel van de slacht-

offers toerist te zijn. In ongeveer de helft van de gevallen was eerste hulp ter 

plaatse afdoende en was vervoer naar het ziekenhuis niet nodig.22 

 

Het aantal sterfgevallen in Amsterdam ten gevolge van een overdosis drugs be-

droeg 27 in 2010. Het jaarlijks aantal drugsdoden is al jarenlang redelijk stabiel. 23 

4 de volgende hoofdstukken 

Nadat we in dit hoofdstuk de voorgaande Antennes en andere Amsterdamse 

gegevens in vogelvlucht hebben beschreven, gaan de volgende hoofdstukken 

in op de trends in alcohol en druggebruik onder jonge Amsterdammers in 2011. 

De resultaten van de panelstudie – interviews met insiders uit verschillende scenes 

in de uitgaanswereld en groepen buurtjongeren – worden in hoofdstuk II uitge-

breid besproken. De bevindingen van de survey onder scholieren in het voortge-

zet onderwijs en (trends in) middelengebruik binnen deze groep worden gepre-

senteerd in hoofdstuk III t/m VII. De preventie indicatoren – gegevens over infor-

matie- en adviesvragen, voorlichtingscontacten en testuitslagen – komen aan 

bod in hoofdstuk VIII. In hoofdstuk IX (Nederlands) en hoofdstuk X (Engels) vatten 

we de belangrijkste bevindingen samen. Meer gedetailleerde informatie over het 

panel en tabellen met cijfers van de survey en preventie indicatoren zijn te vin-

den in de bijlagen. Tot slot is achter in dit rapport een lijst met geraadpleegde 

literatuur opgenomen. 

  

                                                      

22  GGD (2008a+b). 

23  Uit: Tabel 5.2.10 Drugsdoden, 1997-2010 (O+S, 2011). 
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het Amsterdamse uitgaanscircuit  

Eind augustus 2011. Het feestseizoen nadert zijn climax. De 18e editie van Myste-

ryland op het voormalige Floriadeterrein in Haarlemmermeer is uitverkocht. Voor 

latin klanken en authentieke salsa en merengue is de Salsalounge bij Bloemen-

daal aan Zee een tropisch alternatief. Amsterdammers die de stad niet uit willen 

gaan naar Krak, een spiksplinternieuw feest op een voetbalveld in West. De 

doorgaanders stomen zondagochtend door naar VOLLT op het NDSM terrein. En 

voor de volhouders is er speciaal nog een afterfeest. Amsterdammers die iets 

anders willen dan louter een muziekfestival, kunnen hun hart ophalen op het 

Magneet Festival. Hier mikt de organisatie juist op de creatieve input van bezoe-

kers. Het festival, gelegen op een kale zandvlakte op de Oostpunt in Zeeburg, 

oogt als een vrijplaats en lijkt qua sfeer op Ruigoord. Twee uitersten: grote dance-

feesten met verplichte dikke draaiboeken met een scala aan veiligheidsmaatre-

gelen en kleine festivals met bezoekers in een anarchistische ambiance en een 

minimum aan regels. 

Maar van de tientallen festivals in de zomerperiode van 2011 waren er slechts 

een handvol uitverkocht. Oorzaak? Het beroerde weer en de btw-verhoging voor 

podia van 6 naar 19 procent gooiden deels roet in het eten. Maar een door de 

leden van het panel van insider-experts uit het Amsterdamse uitgaansleven vaker 

genoemde reden voor de tegenvallende kaartverkoop, is dat sinds 2006 het aan-

tal zomerse openluchtfestivals – reguliere popfestivals als Lowlands en Pinkpop 

nog niet meegerekend – ruim verdubbelde van 22 in 2006 naar 47 in 2011. De 

concurrentie is hevig in festivalland. En dan te bedenken dat een festivalganger 

voor een kaartje en consumpties al snel 100 en 150 euro moet neertellen. Het is 

de meesten dan ook niet ontgaan dat de prijzen wederom zijn gestegen. Geld 

dat Jamie (113a) maar één keer kan uitgeven. Ze rekent ons voor. Een kaartje 

voor Mysteryland kostte vijf jaar geleden 40 euro en nu bijna het dubbele. In 

plaats van zes, gaat ze nu naar drie zomerfestivals. Kenners denken dat organisa-

ties flink moeten interen. Dance Valley (door de verregende editie van 2011 ge-

doopt tot Plensvalley), ooit het vlaggenschip van de dance, trok zelfs met twee 

kaartjes voor de prijs van één slechts 30.000 bezoekers. De helft van de capaciteit. 

Daar veranderde het bezoek van premier Rutte niks aan. Panelleden zien veel 

kleine festivals die bezoekers van events afsnoepen. De nieuwe generatie festi-

valgangers wil meer dan alleen maar dance. Deze trend voorspelden we al jaren 

geleden. Tegenwoordig moet een groot festival naast muziek een keur van an-

dere activiteiten bieden, zoals kunst, massages, theater, parade, film en work-

shops van paaldansen tot yoga. 
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1 het panel 

In deze Antenne doen we verslag van de vijfendertigste (T35) en zesendertigste 

(T36) meting in respectievelijk voorjaar/zomer en najaar/winter 2011. Het huidige 

panel telt 26 panelleden, die 32 netwerken vertegenwoordigen, verdeeld over 

twee clusters (zie ook bijlage A). 

 

Het uitgaanscircuit is het grootste cluster met 23 panelleden en 28 netwerken. De 

panelleden hebben vooral zicht op de segmenten dance en urban. Daarnaast is 

er het mix segment, met netwerken/scenes die (ook) van andere muziekgenres 

houden (pop, rock, e.d.) en/of een specifieke groep vertegenwoordigen die 

minder vast zit aan een bepaalde muziekstroming (homo’s, vriendengroepen of 

caféscenes). 

Het tweede cluster betreft buurtjongeren (3 panelleden en 4 netwerken). Deze 

jongeren worden in het panel vertegenwoordigd door professionals die werk-

zaam zijn als (ambulante) jongerenwerker of veldwerker. Zij hebben kennis van 

straatculturen en weten welke jongerencliques hun vrije tijd (grotendeels) waar in 

de woonbuurt doorbrengen. 

 

Het panel bestaat uit leden die primair of secundair contact hebben met net-

werken en publieksgroepen. We spreken van een primair contact wanneer een 

panellid ook deel uitmaakt van een netwerk, scene of vriendengroep. Omdat 

hij/zij inside-informatie heeft kan hij/zij in microperspectief over middelengebruik 

vertellen. Panelleden met secundaire contacten bekleden beroepsmatige posi-

ties (bijv. glazenophaler, portier, organisator, dj, barbediende, boeker of pro-

grammeur) in het uitgaansleven of op buurtniveau. Zij hebben weliswaar minder 

gedetailleerde informatie, maar kunnen wel veel vertellen over bijvoorbeeld de 

verschillende stapculturen in het nachtleven. 

h o r i z o n t a l e  e n  v e r t i c a l e  p o p u l a r i s e r i n g  o p  l o k a a l  n i v e a u  

De massaconsumptie van middelengebruik blijft continu aan trends onderhevig. Verticale 

trends ontstaan als trendvolgers de door trendsetters ingezette ontwikkelingen oppakken 

en de trend eventueel op een later tijdstip ook bij de mainstream aanslaat. Bij horizontale 

trends doen nieuwe ontwikkelingen zich in het centrum van innovatie voor, om zich ver-

volgens binnen netwerken of scenes te verspreiden. Horizontale en verticale trends kunnen 

zich tegelijkertijd voordoen. 

 

In dit hoofdstuk komen het uitgaanscircuit en het daarbij horende middelenge-

bruik aan bod, gevolgd door de buurtjongeren. Het hoofdstuk eindigt met con-

clusies over de belangrijkste trends in middelengebruik volgens de panelstudie. 
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g e r u c h t e n ,  s i g n a l e n ,  t r e n d s  e n  h y p e s  

Geruchten zijn berichten die niet verifieerbaar en soms zelfs empirisch pertinent onjuist zijn. 

Signalen zijn duidelijk waarneembare, maar zich (nog) niet systematisch manifesterende 

ontwikkelingen, waarbij (nog) niet gesproken kan worden van een trend. 

Van trends is sprake wanneer we uit van elkaar onafhankelijke bronnen een duidelijke, 

systematische en empirisch verifieerbare toe- of afname in aard of omvang van midde-

lengebruik waarnemen. Ze zijn het resultaat van een cumulatie van ontwikkelingen die al 

langer aan de gang zijn. Er is een duidelijke verspreiding van het gebruik van een ‘nieuw’ 

middel of van een ‘nieuwe’ toedieningswijze, dan wel een revival van ‘oude’ middelen of 

toedieningswijzen over uiteenlopende netwerken. 

Hypes zijn vluchtige fenomenen die snel wegebben. Zij kunnen wel enige empirische basis 

hebben, maar het gaat doorgaans toch vooral om anekdotische verhalen die vaak in de 

media worden opgeklopt. 

2 uitgaanscircuit (nachtleven) 

De panelstudie biedt een staalkaart van het Amsterdamse uitgaansleven. De 

sociaal-culturele context van uitgaan en muziek staat centraal met een focus op 

druggebruik. Door het longitudinale karakter van de panelstudie kunnen we de 

actuele ontwikkelingen in het nachtleven goed blijven volgen. Het panel houdt 

een vinger aan de pols als het gaat om nieuwe obscure of hippe feestlocaties en 

spraakmakende groepen die de nacht tot leven wekken.24 De rol en invloed van 

trendmakers is daarbij cruciaal. 

n i g h t l i f e :  b e z o e k e r s  e n  d a n s l o c a t i e s  

Het totaal aantal clubbezoekers op een gemiddelde Amsterdamse zaterdag-

avond bedraagt naar schatting 25.000-30.000 personen.25 Het uitgaansleven is 

traditioneel geconcentreerd op en rond het Rembrandtplein en Leidseplein. An-

dere populaire buurten zijn de Jordaan, Wallen, Nieuwmarkt, Pijp en Staatslie-

denbuurt. Ook Oost doet het goed bij stappers. Vooral de oude kantoren die 

tijdelijk zijn verbouwd tot clubs, restaurants en feestruimten. 

                                                      

24  Om de anonimiteit van clubs, cafés, coffeeshops, et cetera te waarborgen noemen we geen 

namen van horecagelegenheden als er informatie wordt gegeven over, of er een duidelijke link is 

met, druggebruik op een desbetreffende locatie. Clubs en party’s programmeren vaak verschil-

lende muziekgenres. We richten ons meer specifiek op clubavonden en party’s die populair zijn bij 

stappers binnen het dance en urban genre. Het popcircuit komt slechts zijdelings aan de orde. 

25
  Ongeveer de helft van de 80 danslocaties bestaat uit kleine (250-750 personen) en grote clubs 

(750-1.500 personen), waarbij de grote clubs een meer veelzijdige dansprogrammering hebben. 

De andere helft bestaat uit een bonte verzameling van cafépodia, danscafés, studenten- en ho-

mocafés en alternatieve broedplaatsen. De muziekgenres zijn net als in het clubcircuit wisselend. 
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De panelleden uit het uitgaanscircuit vertegenwoordigen vooral het innoverende 

en trendvolgende segment. Amsterdamse trendsetters waaieren vaak uit over de 

stad omdat clubs meestal breed programmeren om een zo gevarieerd mogelijk 

publiek te lokken. De nachtprogrammering geeft een goed beeld van het mu-

ziekaanbod. Een doorsnee (grote) club draait voornamelijk muziekstijlen in het 

dance- en urbansegment. Sommige podia programmeren ook bands en arties-

ten in het pop-, rock-, R&B- en hiphopgenre. Toeristen en ‘doorsneestappers’ zijn 

vooral over de binnenstad verspreid. De avonturiers kijken verder en schuimen 

ook onbekende feestlocaties af. Het vlaggenschip is de Trouw, die steeds meer 

internationale bekendheid geniet. Menig stapper en buitenlandse gast be-

schouwt het oude krantengebouw als een unieke locatie. Ze belichaamt het 

meest de oervorm van een club: een goed geluidssysteem, een kale industriële 

ruimte en stappers zonder al te veel kapsones en liefde voor elektronische muziek. 

Daarnaast is de vijfdaagse dancemarathon, het Amsterdam Dance Event (ADE), 

een grote trekpleister.26 De invloed en uitstraling van het ADE neemt volgens ken-

ners met het jaar toe. Maar velen zoeken hun heil ook op buitenlandse festivals, 

volgens onder andere Anouk (126a) als reactie op de commercialisering. 

Panelleden praten vaak in termen als mainstream en trendy.27 Mainstream is mas-

sagericht en heeft daarom een minder expliciete smaakvoorkeur. Trendsetters 

houden zich meer op in alternatieve en/of creatieve scenes, die over de stad 

uitzwermen, samenklonteren en na een poos weer oplossen. Nieuwe stijlen ont-

wikkelen zich, met als gevolg ook andere sociale interacties en veranderend ge-

bruik van genotmiddelen. Dit verklaart de op- en neergaande golfbewegingen 

van 5-10 jaar in de panelstudie (Nabben, 2010). 

De muziekgrenzen binnen dance (o.a. techno, trance, house, hardcore en 

hardstyle) vervloeien met enige regelmaat tot nieuwe stijlen en cross-overs. Ook 

opkomende dj’s en hun jonge achterban willen zich nog wel eens onderscheiden 

van de rest. Bij succes groeien ze door naar de grote podia op de zomerfestivals. 

De trend is: kleine en niet overgereguleerde festivals (maximaal 5.000-10.000 be-

zoekers). Bijna elk weekend gaat er wel een groep naar Berlijn en in de zomer 

gaan ze naar buitenlandse festivals. Fusion, het grootste non-profit festival in Eu-

ropa en in omvang zo groot als Lowlands, trekt elk jaar meer Amsterdammers. De 

                                                      

26  De eerste editie van ADE was in 1996. Tegenwoordig zijn er in de binnenstad honderden artiesten 

op tientallen locaties te beluisteren. Op het event dat een week duurt komen naar schatting 2.000 

dance producers, dj’s, managers en boekers uit meer dan 40 landen. 

27  Met mainstream wordt bijvoorbeeld een geijkte doorsnee clubavond bedoeld die veel publiek 

trekt en volgens een beproefd recept werkt. Een trendsettende clubavond of scene is qua muziek, 

samenstelling van publiek of specifiek druggebruik innoverend en weet zich te verbreden naar 

trendvolgers die hierop afkomen of het concept gaan kopiëren. De begrippen mainstream en 

trendsettend zijn soms diffuus omdat de verschillen eerder kleiner dan groter zijn geworden. 
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toegangsprijs is laag, het eten vegetarisch en de filosofie achter het festival is 

duurzaamheid. 

Urban is grotendeels geënt op hiphop, reggaeton, reggae, latin house en dan-

cehall. Naar goed Amsterdams gebruik spreiden organisaties hun feesten over 

verschillende clubs. Het uitgaansleven telt ongeveer 15 clubs die geregeld urban 

programmeren. Feestorganisaties proberen, uit concurrentieoogpunt, het aan-

bod van urbanfeesten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Edities als Sexy 

Bag, Latin Lovers, Passa Passa, Girls Love DJ’s en Sweets vinden eenmaal per 

maand plaats. Voorts zijn er speciale etnofeesten die zich meer exclusief richten 

op jongeren van een bepaalde etnische afkomst. De behoefte aan etnofeesten 

blijft, vooral als er muziek gedraaid wordt die nergens anders te horen is. De ver-

wachting is echter dat allochtone jongeren steeds meer in het reguliere nachtle-

ven zullen opgaan.28 

De mix-categorie, van (indie)rock, pop(trash) en clubavonden met jaren ‘80 en 

’90 muziekhits, is vooral in trek bij stappers die niet (louter) op dance en/of urban 

zijn georiënteerd. 

 

Een greep uit de feesten die becommentarieerd zijn door panelleden. Ontrouw: 

koketteert met seksuele identiteit en kinky kostuums. De raad van 11: carnavales-

ke sfeer op zijn Mokums. Vette meezingers en foute schemerlampjes. Cool is fout. 

OHAF: multi-culti goes 010. Veel Sjonnies en Anita’s, alibaba’s en Feyenoordshirts. 

Seen: showpubliek inclusief een fotostudio voor de website. Dekmantel: pure 

Chicagosound. Populair bij studenten. Awakenings: wie is er nog niet geweest? 

Koninginnedag: wie was er niet op de pillen? Oi: vette dubstep voor de jongste 

lichting stappers. Rampage: ouwe garage. Voltt: verzadigde formule? Pink Istan-

bul: stille homoavond voor verklede moslims. Baf: lichting 2.0 homo’s. 

2.1 leeftijd, etniciteit en geslacht  

l e e f t i j d  

De gemiddelde leeftijd in de uitgaansnetwerken ligt tussen de 22 en 28 jaar. De 

instromende groepen (vanaf 18+) zijn jonge Amsterdammers of nieuwkomers die 

zich hier vestigen vanwege hun studie, werk of stage. De jongste garde profileert 

zich graag met nieuwe muziekstijlen, vaak als reactie op de heersende stromin-

gen in het clubcircuit. Volgens panelleden heeft het publiek zich in sommige 

clubs drastisch verjongd. Vooral de instroom van scholieren is opvallend. Omdat 

de zalen niet automatisch meer volstromen, is de leeftijdsgrens in sommige clubs 

verlaagd naar 16 jaar. Ponjo (81a/b), portier, denkt er echter het zijne van. 

 

                                                      
28

  Boogaarts-de Bruin (2011). 
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“Hoeveel kinderen ik zonder ID wel niet weg heb moeten sturen. Er wordt ook 

veel gesjoemeld met ID bewijzen. Van die gasten die met een gekopieerde ID 

van een oudere broer of zus naar binnen willen. Het is echt een nachtelijke kin-

deropvang geworden. Er wordt zelfs tikkertje gespeeld in de gang.” 

 

Het middensegment (25+) blijft breed vertegenwoordigd op zowel de grote feest-

festijnen, als in de clubs. In deze categorie bevinden zich veel trendsetters. Ze 

kennen de stad, zijn mobiel en staan aan de vooravond van hun carrière. Ze 

hebben (nog) geen kinderen en zijn flexibel in hun tijdsbesteding. De scenes 

waarin ze zitten lossen langzaam op wanneer men de 30 is gepasseerd. Stappen 

gebeurt minder frequent en selectiever. Een deel brengt meer tijd door in cafés 

of zit vaker bij vrienden thuis. Stappers boven de 30 jaar vind je minder in urban 

en meer in het dance- en aanpalende cafémilieu. Bij urban is meer leeftijdsegre-

gatie tussen twintigers en dertigers dan bij dance. Urban stappers (scholieren, 

buurtjongeren, studenten) zijn meestal jonger dan de uitgaanders bij dance. Het 

homo-, swingers- en fetisj-segment is met 30-40 jaar traditioneel het oudst. 

e t n i c i t e i t  

Dancepubliek blijft in meerderheid autochtoon (75%-100%). Bezoekers van hard-

core- en hardstyle-feesten zijn praktisch wit, evenals in het alternatieve clubcir-

cuit. De etnische mix is het grootst op eclectische en hippe clubavonden. Muziek 

is hier vaak van secundair belang; bezoekers zijn minder stijlvast. Op hiphop- en 

latin house-feesten voeren Surinaamse en Caribische bezoekers (60%-70%) de 

boventoon, terwijl bezoekers van dancehall en reggaeton overwegend zwart en 

wat jonger zijn. Jonge Turken, Marokkanen, Aziaten en Chinezen mengen het 

minst met andere etnische groepen in het uitgaansleven. 

s e k s e  

Het Amsterdamse uitgaansleven is divers en heeft vaak een evenwichtige mix 

van mannen en vrouwen. De grote party’s trekken (soms) meer mannen dan 

vrouwen, evenals de alternatieve technofeesten. Op hardcorefeesten zijn de 

mannen traditioneel ruim vertegenwoordigd. Enkele panelleden valt op dat een 

nieuwe lichting jonge vrouwen (rond de 20), soms in grote getale, op party’s en 

clubavonden verschijnt. De nieuwe homolichting zegt minder affiniteit te hebben 

met de traditionele homolocaties. Ze maken ook steeds meer deel uit van ge-

mengde homo-hetero vriendennetwerken. De stad is immers veel groter dan al-

leen de homohoreca. Daarnaast wordt de jonge heteroman weer vaker een 

‘metrostatus’ toegedicht. Nieuwe uitbaters, die de leemte willen vullen van het 

voormalige Kooistra imperium, spelen in op deze ontwikkelingen. Organisatoren 

geven ook feesten die zowel homo’s als hetero’s leuk vinden. 
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Homofeesten en dance party’s (o.a. techno en hardcore) trekken verhoudings-

gewijs de meeste mannen. Surinaamse en autochtoon-Nederlandse vrouwen zijn 

zichtbaar meer in het nachtleven actief dan Marokkaanse en Turkse. Angelina 

(118a) merkt dat er in haar urban getinte stapmilieu meer tolerantie is tegenover 

iemands seksuele geaardheid. Je kunt er makkelijker voor uitkomen dat je bi, les-

bisch of homo bent. Opvallend meer meiden in haar omgeving hebben een bi-

seksuele of lesbische voorkeur. “Bij meiden onderling is het hip. Mannen zijn voor-

zichtiger en minder spontaan. Homojongens voelen zich meer thuis in een 

meidengroep.” De verschuiving komt volgens Angelina door veranderende op-

vattingen over relaties en zelfstandigheid. Jonge vrouwen blijven niet altijd meer 

aan jongens hangen. Het omgekeerde lijkt soms het geval. Meer vrouwen zeg-

gen er trots op te zijn dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen, aldus Angelina: 

“De beweging van sterke, onafhankelijke vrouwen is door rolmodellen in de mu-

ziekcultuur geïnspireerd.” 

2.2 uitgaan, smaaksferen en stapgroepen 

Het hoge opleidingsniveau in de panelnetwerken strookt met dat van de door-

snee clubganger in het Amsterdamse uitgaansleven.29 Een forse groep studeert 

en/of werkt naast de studie in de horeca of dienstverlening. Muziek en uitgaan is 

een grote bindende factor in het weekend. Maar volgens panelleden draait het 

steeds minder alleen om de muziek. Toto (117a), feestorganisator, ziet dat de mo-

res in het uitgaansleven veranderen. Alsof muziek en dansen een bijzaak wordt. 

“Uitgaan is elkaar zien, rondhangen, dollen, een beetje flirten, maar niet echt 

losgaan.” Er wordt niet meer als vanzelfsprekend gedanst. In de kring van Toto 

hebben ze er moeite mee als een feest ontaardt in een studentikoze platheid: 

“Hip socializen? Je bedoelt ouderwets zuipen en kijken of er iets te neuken valt.” 

Er zijn meer panelleden die balen van de verplaatsing van studentensociëteiten 

naar het nachtleven. Clara (99b) vermoedt dat het druggebruik onder studenten 

een belangrijke aanjager is. Clubs anticiperen hier soms op door ‘jongens met 

een jasje’ te weigeren. Portier Ponjo (81a/b) heeft geen goed woord over voor 

‘studentenballen‘ die zich misdragen. “Het is kennelijk hot om buiten het toilet te 

pissen. Sommige urineren zelfs in de zaal, tegen de sigarettenmachine of vanaf 

het balkon.” Als hij ingrijpt hoort hij dat de wc zóóóver weg is. Onder meisjes is het 

een sport om staand te urineren in het herentoilet. 

Maar er zijn ook uitgaanssettings waar de bezoekers echt voor de dj komen. Als 

de stemming er goed in zit, wil een deel na sluitingstijd verder naar een after. Vin-

ce (76a) ziet twee manieren van uitgaan: de brave en de wilde avondjes. Op 

een gewone stapavond moet het gek lopen als je ecstasy neemt. Het is vooral 

                                                      

29  Benschop, Nabben & Korf (2009). 
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alcohol. Misschien wat cocaïne in de aanloop van een feest of een ‘verdwaalde 

snuif’ tijdens het stappen. Meer niet. Een wilde nacht is met ecstasy en een ‘after-

kraker’ toe. Willem (125a) kent deze manier van uitgaan maar al te goed. De 

after is erg ingesleten in het Amsterdamse. In de glorietijd bijkans elk weekend. 

Panelleden maken vaak een onderscheid tussen de échte scene, die elkaar ook 

buiten het nachtleven treft, en de andere, grotere groep stappers. De ‘echte 

scene’ bestaat vervolgens weer uit subscenes (elkaar deels overlappend) die 

gecentreerd zijn rond een organisatie en/of een groep dj’s. Naarmate een scene 

groter wordt, neemt de kans op afsplitsing toe. Vince (76a) vermoedt dat de 

‘kernmassa’ van ‘movers’ en ‘shakers’, verspreid over het nachtleven, maximaal 

uit zo’n 5000 personen bestaat. 

h o u s e ,  h e t  n i e u w e  h o c k e y  

Panelleden zien dat groepen studenten en net afgestudeerden anno 2011 fors 

vertegenwoordigd zijn. Anderen hebben het over rich kids, clubbers, jonge gays 

of supporters. ‘Feestyuppen’ uit de betere milieus hebben een reputatie van lang 

doorgaan. De groepjes in deze niche plakken erg aan elkaar en gaan zelf ook 

steeds meer feesten organiseren. “Alsof house het nieuwe hockey is geworden”, 

zegt Ernie (116a) gekscherend. Het luistert in clubkringen soms erg nauw als het 

om de ‘goede smaak’ draait. “Platte plebs dat praat met poep in de mond, is 

voor even leuk maar gaat snel irriteren.” Moni (85a) krijgt op feesten af en toe de 

zenuwen van groepen met ‘jonge grietjes’ die zich in een droom wanen. Een 

paar is niet erg, maar een hele horde? De vriendengroep van Lisa (124a) behoort 

zelf tot die jongste lichting stappers. De groep (15-19 jaar) gaat naar cafés op het 

Leidseplein en bezoekt ook clubs als Air, Paradiso en Studio 80. Af en toe gaan ze 

naar Awakenings. De hele week door wordt er gecommuniceerd via sms, ping, 

Facebook en mailagenda. Bellen is een uitzondering. Lisa (15 jaar) mag blijven 

stappen van haar ouders, zolang het goed gaat op school. Ze beschrijft haar 

groep als een mix van hockey- en schoolvrienden (de jongens zijn een paar jaar 

ouder). De smaken verschillen in haar groep. Sommigen vinden Studio 80 leuker 

dan Air, waar vooral de “nette student en housekak” komt. De alternatieven 

houden meer van “vreemd gedrag, donkere ruimtes en schurende techno”. In 

het netwerk van Jamie (113a) vinden ze dat alternatief bij laagdrempeligheid 

hoort. Een locatie waar iedereen naar binnen mag. 

i n d u s t r i e e l  e n  d u u r z a a m  

Er is een groeiende belangstelling voor feesten op aparte plekken. Sytz (123a), 

feestorganisator, ziet dat de nieuwe lichting feestorganisaties niet automatisch 

meer aanklopt bij clubs in het reguliere circuit. Ze willen een deel van de omzet 

en de 19% btw toeslag, zoals het Kabinet heeft beslist, wordt ook gewoon door-

berekend. Je eigen ding doen, is sterk in opkomst. Panelleden vertellen over ge-
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heime feestexpedities naar een verlaten boerderij, een eiland, tunnel of kerk of 

fort. Er wordt eten en drinken meegesjouwd. Nieuwe spannende locaties, zoals 

Roest, ontpoppen vooral aan de Oostkant van de stad. Deze rauwe industriële 

setting op het Oostenburgereiland heeft een rijke historie, want ooit het werkter-

rein van VOC, NSM, Werkspoor en Stork. Aan weerszijde van de ruime zandvlakte 

annex stadsrand ligt een grote loods en het Koud Gas Gebouw. Roest moet een 

culturele vrijplaats verbeelden voor Amsterdammers die ongepolijst feestavontuur 

zoeken. Sommigen hopen dat klagers niet meer alleen naar Berlijn blijven wijzen. 

Van industriële schroot iets moois maken. Dat is de uitdaging van de initiatiefne-

mers van Roest. Een paar honderd meter verder is Hannekes Boom neergestre-

ken. De ongedwongen geïmproviseerde sfeer doet denken aan krakkemikkige 

barretjes langs de Berlijnse Spree. Of zoals Vince (76a) het ironisch verwoordt: 

“Berlijntje spelen past in de huidige tijdgeest”. 

Amsterdammers krijgen nog wel eens het verwijt dat ze hun stad niet uitkomen. 

Maar waarom zouden ze? “De stad zit als een lekker paar schoenen”, vindt Moni 

(85a). Er valt qua uitgaansleven en cultuurminnende festivals zoveel te beleven 

dat je ogen en oren tekortkomt. 

 

Festival 5D op de NDSM werf is een gloednieuw festival. Volgens de organisator is 

de huidige maatschappij doordrongen van een ‘boekhoudmentaliteit’. “Alles 

draait om ratio en geld”. Het festival stelt zich ten doel om de ‘inclusieve samen-

leving’ dichterbij te brengen door bijzondere en alomvattende zintuiglijke erva-

ringen aan te bieden. Je kunt gaan touwtrekken in een cabine met stevige te-

genwind van een vliegtuigpropeller. Er is een snoezelwagen, een geurpalenroute 

en je kunt in het aardedonker eten en drinken. Ook is er muziek van een geluids-

kunstenaar. 

 

Liefhebbers van rauwe locaties konden in 2011 ten slotte hun hart ophalen aan 

het splinternieuwe Magneet festival, dat drie weken lang neerstreek op een kale 

vlakte langs de A10. Meer organisaties willen dat het traditionele uitgaan samen-

vloeit met kunstzinnige, culinaire, mediale of duurzame initiatieven. De gedachte 

van een ‘sharing community’ had de organisatoren geïnspireerd voor het festival. 

Onbekende en bekende artiesten en kunstenaars konden met behulp van het 

‘crowdsource-principe’ via internet voorkeurstemmen verzamelen voor een op-

treden. Geheel volgens de huidige trend stond duurzaamheid ook hier hoog in 

het vaandel. De decors werden bijvoorbeeld gebouwd van afvalhout. Volgens 

panelleden dringt het thema duurzaamheid bij jonge Amsterdammers, behalve 

op het gebied van mode, bouwen, eten en energie, ook door in de uitgaansbe-

leving. Groepen als Strawberry Earth prediken duurzaamheid van voedsel en or-

ganiseren geregeld feesten waar de filosofie van gezond urbaan eten wordt ge-

promoot. 
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leve de imperfect ie  

De nieuwe wildheid is in. Dat schreven we in Antenne 2010.30 De huidige stapge-

neratie kiest voor avontuur en verlangt naar rauwe, onaffe elementen in het uit-

gaansleven. Deze recycling trend zet zich ook op andere terreinen door, samen 

met meer groen bewustzijn. Alsof het tegenwoordig in de stad vooral om de ‘es-

thetiek van de imperfectie’ draait.31 Meubilair van sloop- en steigerhout bijvoor-

beeld, kom je overal tegen in de stad. De ratjetoe trend met een rafelrand zou 

een brede reactie zijn op de golf aan nieuwe technologie die ons in staat stelt 

om ons dagelijks leven te perfectioneren. De hang naar imperfectie klinkt niet al-

leen door in de horeca, maar ook in avant-garde modewinkels. Woonbladen 

staan vol met rafelige interieurs. De imperfectie van de menselijke hand drukt 

zich uit in het ambachtelijke. Er is ook een nostalgische industriële hang naar ver-

laten fabrieken. De vele creatieve collectieven die de stad rijk is flirten met het 

‘ondergrondse’. Op macroniveau stagneren allerlei bouwprojecten vanwege de 

economische recessie. Dit roept vragen op over de herindeling van ruimte en 

gebouwen; hoe deze zo optimaal mogelijk benut kunnen worden met minimale 

middelen. Imperfectie of niet. Voor een wild feestidee moet je aldus Sytz (123a) 

nog steeds de benodigde vergunningen hebben. Het feest dat hij organiseerde 

voor 3.500 gasten in de zomer in Noord had een aanloop van een half jaar. Met 

succes. “De feestarena bevond zich in een speciaal ontworpen constructie van 

steigerpalen en had een carrévorm van zes meter hoog met verschillende dans-

levels. Professionele steigerbouwers zijn er tien dagen mee bezig geweest. Het 

bouwboek moest worden overlegd met de gemeente”. Imperfectie of niet; vei-

ligheid gaat nog steeds boven alles. 

2.3 vrijeti jdsbesteding 

i n t e r n e t  

De invloed van technologie is alomtegenwoordig. Iedereen bezit een iPhone, 

Blackberry of Android. Kletsfeesten met veel bellers, pingers en twitteraars worden 

ook wel ‘staande recepties’ genoemd. Maar andersom komt ook voor. Hoe wil-

der het feest, hoe minder communicatie met de buitenwacht. 

 

Soms wordt de autoriteiten de stuipen op het lijf gejaagd. Een dj-collectief wist 

enige bekendheid te vergaren door op hun Facebookpagina een oproep te 

plaatsen voor een metrorave. Gewapend met rugzakken met geluidsapparatuur 

zou men de metrolijn op stelten zetten uit protest tegen de voorgenomen bezui-

nigingen van de GVB op het openbaar vervoer. In de oproep werden genodig-

den verzocht zelf drank mee te nemen. Circa 2.600 personen lieten weten naar 

de raveparty te komen. De GVB directie, die voorrekende dat er maar driehon-

                                                      
30

  Benschop, Nabben & Korf (2011). 

31
  Het Parool, 3 september 2011.  
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derd passagiers in een metrotreinstel passen, sloeg daarop alarm. Op dringend 

verzoek van de GVB werd de metrorave afgeblazen. 

 

Linkedin wordt steeds populairder, Foursquare is in opmars, evenals Instagram, 

een applicatie waarmee je foto’s kunt maken en online delen met je volgers. De 

promotie van events en kleine feesten verloopt vaak via Facebook. Feestorgani-

saties houden hun achterban goed op de hoogte. Bij een geheime locatie wordt 

men soms tot op het laatste moment in spanning gehouden. Veel feesten doen 

bijna niks meer met flyers. Ernie (116a) ziet dat flyers vaak alleen voor de vorm 

nog worden gebruikt. Het uitgaan heeft door de snelle interactieve communica-

tie nieuwe impulsen gekregen. Een virtuele feestgemeenschap heeft al snel een 

paar duizend volgers. De uitnodigingen stromen binnen van feesten, clubavon-

den, picknicks, guerrilla-etentjes, raves, proeverijen, et cetera. Organisatoren 

kunnen gemakkelijker inschatten hoeveel potentiële bezoekers er komen. Toch is 

deze werving aan erosie onderhevig. Het is opvallend hoe weinig vrienden er 

soms reageren op een feestuitnodiging. Wordt men door het overstelpende aan-

bod steeds kieskeuriger? Om zich meer te onderscheiden stuurt een feestorgani-

satie speciale uitnodigingen soms per post. Willem (125a) heeft een ambivalent 

gevoel over de werving via Facebook. De stroom uitnodigingen en feesten is niet 

meer bij te houden. Zeker in de zomerperiode. Privacy is een ander punt van kri-

tiek. Wat te doen als iemand je stonede kop ‘tagt’? Jamie (113a) heeft 600 

Facebookvrienden, maar slechts een selecte groep mag haar foto’s zien. Ze 

moet er niet aan denken dat familieleden haar zien als ze ‘van het padje’ is. 

Facebook dringt zo diep door dat ook de underground niet exclusief meer is. Wie 

net komt kijken in het nachtleven, is in no time op de hoogte van de illustere fees-

ten. 

2.4 mode 

Ruigheid en imperfectie manifesteren zich steeds nadrukkelijker in het mode-

beeld. Panelleden valt op dat er soms wel erg veel bebaarde jonge mannen op 

feesten rondlopen. Alsof ze het onderling afgesproken hebben. Het bloempot-

kapsel doet het bij jongens trouwens ook goed. De creatieve ‘doe-het-zelver’ 

beleeft dan ook weer hoogtijdagen. Geld spaar je uit door van niets iets te cre-

eren. De thematische feesten zijn ideale podia om je buitenissige modecreaties 

te showen. En wat is er leuker, als student van de modeacademie, om voor een 

feest de sportploeg van de Verenigde Arabische Emiraten of Brazilië te mogen 

kleden? Wie niet in de slappe was zit kan ook terecht bij een van de vele kleding-

ruilbeurzen die inspelen op de duurzaamheidtrend. Waarom nieuwe kleding ko-

pen als je halve garderobe maar één keer gedragen is? Ook in het hogere meer 

chique segment slaat ecocool de klok. Groen wordt de nieuwe steunkleur in de 
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ecomode. Ten slotte zijn er door de overproductie veel outletwinkels met logo-

kleding bijgekomen. Zelfs in het chique Oud-Zuid. 

Er is voor elk wat wils in de huidige wirwar aan modestijlen. Veel kringloop ook. 

Jaren zestig en zeventig geïnspireerde wijduitlopende kledingstukken buitelen 

over fleurige bloemprints voor mannen en vrouwen. Het modebeeld is fleurig, 

veel kleuren, rood en goud. Colourblocking, in het Nederlands ‘kleurblokken’, 

trekt eveneens de aandacht door het combineren van felle kleurvelden in één 

outfit. Maar zwart is de bloemetjesdessins alweer aan het verdringen. Hoedjes of 

‘porkie pie hats’ zijn populair bij zowel dames als heren. De hoedjestrend is zeer 

breed, want zowel alternatievelingen als de hipsters lopen ermee. En dan nog de 

mateloos populaire Rayban zonnebril bij meisjes. 

Toch blijft de mode binnen de verschillende smaakgroepen goed herkenbaar. 

Homo’s dragen meer kleur en chique; alternatievelingen lopen er tijdens het 

stappen vaak het hetzelfde bij als doordeweeks. Ruitjesoverhemden breken in 

2011 door. Op ruwere urbanfeesten dragen mannen baggy broeken met felge-

kleurde shirts en vrouwen skinny jeans of juist hele korte rokjes of hotpants met een 

goed zichtbare bh. Op de chiquere feesten pronken vrouwen met duurdere mer-

ken. Urban besteedt volgens Debby (56a) de meeste aandacht aan mode. An-

gelina (114a): “Het is in onze scene belangrijk hoe je eruit ziet; of het petje wel in 

de goede hoek op je hoofd staat.” En hoewel het modebeeld bij urban weer 

naar netjes en zelfs nerdy neigt, is de stoere hiphop look niet uit te bannen. 

2.5 settings en muzieksti jlen 

Het uitgaansleven bulkt van de clubs, danscafés, lounges en muziekpodia en 

breidt zich steeds verder uit tot diep in de woonbuurten. Een greep uit het aan-

bod. 

 

Paradiso en de Melkweg blijven een ijkpunt voor jong, oud en toeristen. Alle mu-

ziekstijlen passeren hier de revue. Veel grote clubs programmeren vaak een mix 

van dance en urban. Kleinere locaties specialiseren zich meer binnen een genre. 

De grote multiculti clubs (o.a. Escape en Jimmy Woo) zijn trendvolgend. De klei-

nere podia binnen dit genre (o.a. Bitterzoet, De Duivel, en Winston Kingdom) zijn 

meer trendsettend. Hier dromt een mulitculti publiek samen, dansend op hiphop, 

soul, funk, ska, drum & bass en dubstep. Liefhebbers van salsa, merengue en lati-

no komen ook genoeg aan hun trekken (o.a. Club Rose, Badcuyp en de Kluis). 

Het dancepubliek kan kiezen uit kleine locaties (o.a. Studio 80 en Sugar Factory) 

of uit grotere (o.a. Westerunie en Trouw). Het palet aan locaties in de gay scene 

loopt uiteen van underground (o.a. Trut en CHURCH) naar netjes (o.a. Club Ro-

que). Ook zijn er plekken voor het (bijna) gearriveerde feestvolk (o.a. Supperclub 

en De Kring) of het snelle buurtvolk, die in barretjes en semi-lounges hangen (o.a. 

Pilsvogel, Barca en Edel). Een nieuwe trend, in navolging van de stadstranden 
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(o.a. Blijburg) zijn plekken die van alles en nog wat willen bieden, zolang het 

maar niet hip en louter dance is (o.a. Hannekes Boom). Ook voor het low budget 

publiek valt genoeg te kiezen (o.a. De Nieuwe Anita, OCCII en OT301). Club Ste-

reo ten slotte is de kleinste club met plaats voor 80 mensen. 

 

Muzikaal is er in 2011 weinig veranderd. Een duidelijke muziektrend heeft zich niet 

uitgekristalliseerd. House slaat nog steeds de klok. Een paar panelleden vinden de 

huidige muziek niet bepaald opwindend en zelfs een beetje saai. Anouk (126a) 

houdt het voorlopig op lifthouse, met een voortkabbelend deuntje. Wel zijn er 

veel kruisbestuivingen tussen genres als house en rockpunk, waarbij het publiek 

de pogo danst. Techno mengt met club en trance, minimal met dub, disco met 

jazz en house en hiphop met techno. Er ontstaan ook etnische cross-overs van 

westerse beats met beats uit het Afrikaanse en Braziliaanse getto. Het gevolg is 

wel dat veel wordt gediscussieerd over wat het precies is en hoe de muziek heet. 

Panelleden met connecties in het buitenland vertellen niet zonder trots dat Am-

sterdam een hoog aanzien heeft bij internationale dj’s, evenals de Nederlandse 

muziekproducties. De ‘nieuwe Amsterdamse dj school’ zit flink in de lift. Er zijn in 

de afgelopen jaren legio nieuwe feestorganisaties opgericht die flink aan de weg 

timmeren. De grote kick is om buiten het geijkte aanbod nieuwe ruimtes te vin-

den. Organisatoren worden soms getipt door hun achterban. Liefhebbers van 

underground komen voldoende aan hun trekken. Zeker in de zomermaanden is 

er elk weekend wel ergens een rave. Het alternatieve feestmilieu is in 2011 ge-

groeid. 

Volgens muziekkenners raakt de harde techno weer in zwang. Dubstep is inmid-

dels volwassen. Het genre wordt steeds vaker geboekt op festivals. Het fanatieke 

dubstep met een forse invloed van hiphoppubliek matcht niet met dat van tech-

no. Verwacht wordt dat dubstep zijn hoogtepunt heeft gehad nu ook Justin Bie-

ber het genre heeft ontdekt. Er komt ook meer ruimte voor melodieuze geluiden. 

Niet alle studenten houden van techno. Stijlen als disco, spacedisco, synthpop of 

wat daarmee samenhangt (zoals rare groove, coca disco en filterhouse) doen 

het goed in clubs. Vooral UK funk is happening. Een soort vrolijke dubstep die te-

ruggrijpt op 2-step. En in de beste traditie van een muziekstroming hangt er al een 

kleine subcultuur omheen, volgens insiders een etnische mix van hip en cool in 

het pak. 

c l u b c i r c u i t  e n  p a r t y ’ s  ( d a n c e ,  u r b a n )  

Twintigers brengen de meeste uren in het nachtleven door. Ze gaan naar party’s, 

bezoeken clubs en cafés en pakken en passant ook nog een thuisfeestje of after 

mee. De uitgaansfrequentie in de panelnetwerken ligt meestal tussen de twee en 

vier keer per maand. Elk netwerk heeft golfbewegingen in stapgedrag. Periodes 

van uitbundig stappen worden afgewisseld met ‘stille weekenden’. In Willems 
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(125a) vriendenkring bouwen ze dan weer ‘burgerlijkheid’ op door een paar we-

ken niet uit te gaan. Daarna nemen de kriebels weer toe. 

Het nachtleven is constant in beweging. De prille twintigers winnen langzaam 

terrein en maken daarna weer plaats voor de nieuwste lichting. In de zomerperi-

ode draait het uitgaansleven, vooral buiten de clubs, op volle toeren. De trouwe 

clubschare verkast naar de buitenfeesten. Lekker lummelen in parken, op terras-

sen en stadsstranden. Op deze locaties worden dj’s, jamsessies en cocktailclinics 

georganiseerd. Amsterdamse clubs en feestorganisaties spelen hierop in door 

zuinig te programmeren, de tent tijdelijk te sluiten of te verplaatsen naar het 

strand en andere recreatiegebieden. Ze vinden bij sommige stadsdelen een ge-

willig oor om een festival te mogen organiseren. In het Gaasperpark staan in de 

zomer van 2011 op het voormalige Floriadeterrein vlakbij de eindhalte van metro 

53 twee succesvolle festivals geprogrammeerd: Open Air en Gaasperpleasure 

met beide 10.000 bezoekers. 

 

Een bestuurder van het stadsdeel, die nauwe contacten met de feestorganisa-

ties onderhoudt, ziet de festivals als een interessante test. Op zijn blog toont hij 

begrip voor protesten van buurtbewoners die vrezen voor een verstoring en 

permanente aantasting van de natuur, de kosten van de handhaving en het 

gederfde leefgenot in de buurt vanwege geluid en verminderde toegankelijk-

heid. Toch wegen de voordelen volgens de buurtpoliticus zwaarder dan de na-

delen. Er komen 10.000 jonge Amsterdammers voor hun ontspanning. Het recre-

atiegebied wordt bekend bij nieuwe bezoekers. Hierdoor krijgt Gaasperdam 

meer profiel. Het festival levert tijdelijke werkgelegenheid en inkomsten kunnen 

weer worden geïnvesteerd in het gebied. 

 

Het nachtleven in Amsterdam begint vaak pas na 01.00 uur te swingen. De don-

derdagavond is volgens panelleden ingezakt. De ooit zo drukbezochte studen-

tenclubavonden lopen leeg. Wordt de donderdag misschien opgeofferd wegens 

studiedruk of geldbesparing? Een kaartje kost tenslotte rond de 8 à 10 euro. Daar 

koop je drie bier voor. Maar volgens Toto (123a), die zelf feesten organiseert, is 

het simpel: niemand claimt de donderdag. Echt interessante feesten verkopen 

volgens Ernie (116a) nog steeds binnen een paar dagen uit. Crisis of geen crisis. 

Bekend is dat clubs vaak te maken krijgen met de grillen van het publiek. Er is 

kritiek op de portiers, het is “een inloophuis voor studenten” geworden of “er komt 

geen Amsterdammer meer”. Toby (105a), nauw betrokken bij de programmering 

van club Air, weet als geen ander dat gangmakers en muziekpuristen broodno-

dig zijn voor een club die toonaangevend wil zijn. Ze kunnen anderen over de 

streep trekken. Maar de spoeling is dun. Wanneer een handvol clubs een top-

programmering op dezelfde avond aanbiedt, zijn er altijd verliezers. Daarnaast 

vindt Debby (56a) dat clubpodia beter moeten inspelen op sociale en culturele 
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veranderingen. Ze zouden meer moeten denken in concepten in plaats van 

avonden. Ze zou het toejuichen als meer clubs een vast honk worden. “Waar je 

dezelfde soort sfeer en publiek treft en niet elke avond een totaal andere doel-

groep over de vloer krijgt.” 

Professionele clubs, waar alles tot in de puntjes is geregeld, moeten tegen de 

huidige tijdgeest in zwemmen. Initiatiefnemers van feesten zoeken vaker hun heil 

op alternatieve locaties buiten het Centrum. Maar ook alternatieve clubs hebben 

een beperkte houdbaarheidsdatum. Studio 80 bijvoorbeeld. Een paar jaar gele-

den nog hét epicentrum van hip en cool. De nieuwe lichting heeft andere alter-

natieve settings ontdekt. Alle ogen van partyminnend Amsterdam zijn gericht op 

een nieuw te openen locatie in Oost met een capaciteit van 1.000 bezoekers. De 

sfeer? Industrieel. 

De parkfeesten zijn gegroeid en krijgen ook meer prioriteit bij de politie. Zo werd in 

de vroege ochtend van Koninginnedag 2011 een feest tijdens de opbouwfase 

door de politie gestopt. Geen vergunning! Soms lijkt het net een kat-en-muis-spel, 

waarbij 50-100 feestgangers met een aggregaat zich zo onopvallend mogelijk in 

het lover proberen te nestelen, in de hoop het zo lang mogelijk te kunnen uitzin-

gen. Geluidsoverlast wordt wel als argument gebruikt om een feest vroegtijdig af 

te blazen of om geen vergunning te verlenen. Ernie (116a) voelt de vibe goed 

aan. Alternatief is wat de klok slaat. Vrijheid is feesten organiseren buiten de ge-

vestigde cluborde. Bij de ‘doorhaalchinees’ diep in Zuidoost of een oud cremato-

rium. Ook de Trammelant feestjes gooiden hoge ogen in 2011. De trammelanters 

zochten hun feestheil onder viaducten en knooppunten van treinen en metrolij-

nen. 

d a n c e  s u b g e n r e s  

De psytrancescene is een aparte eend in de bijt. Naast psychedelica spelen spiri-

tualiteit en filosofie een rol van betekenis in deze scene. Men is allergisch voor 

commerciële feesten. De entree is minimaal. In de zomer gaan veel liefhebbers 

naar de meerdaagse festivals in Duitsland of verder naar Oost-Europa. De grote 

feesten trekken met gemak 15.000 bezoekers. Op kleinere festivals, onder andere 

Solstice in Nederland, komen naar schatting 2.000-3.000 bezoekers. Dj’s draaien 

dag en nacht door. Er wordt traditioneel altijd veel aandacht besteed aan de 

geluidskwaliteit. Volgens Rogier (41a) beleeft de old skool psychedelische acid-

sound een revival. Psytrancefestivals vallen op door hun fluorescerende decora-

ties en feeërieke lichteffecten. De feesten zijn vaak in kraakpanden en broed-

plaatsen, bij uitzondering soms in een club. Rogier is weinig optimistisch over deze 

scene. De kleinschaligheidsgedachte op de buitenlandse festivals is soms ver te 

zoeken. Veel organisatoren liggen vanwege commerciële belangen overhoop 

met elkaar. De relatie met autoriteiten in Nederland is moeizaam. Het is een hele 
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toer om een feest te organiseren, als het al niet vroegtijdig op last van de politie 

wordt beëindigd. 

 

De hardcoregroep van Jamie (113a) gaat minder vaak naar feesten. In plaats 

van elk weekend is het nu een keer per maand. De liefde voor Ajax blijft onver-

minderd. De klassieke feesten (o.a. Decibel en Defqon) blijven het hoogtepunt 

van het seizoen. De sfeer is ‘happy de peppie’, maar kan soms ook grimmig zijn 

als gevolg van smeulende voetbalvetes. Vechtpartijen tussen rivaliserende groe-

pen steken soms de kop op. Nieuwe jongerencliques betwisten nogal eens de 

status quo tussen groepen. Echte Ajacieden zijn voor de duvel niet bang. Met de 

nodige branie gaan ze ook naar feesten beneden de rivieren. “Het zijn altijd de-

zelfde jongens die vechten en naar de klote gaan op hardstylefeesten” (Jamie, 

113a). Als gevolg hiervan is de oorspronkelijke stapgroep uitgedund. Daarnaast 

vergen werk, gezin en vaste vriendinnen meer aandacht. Een deel van de afge-

haakte gabbers bezoekt nu techno- of après-skifeesten. Ook illegale feesten in 

Amsterdam-Noord zijn in zwang. De entree is gratis, het bier één euro en een bal-

lon twee. 

u r b a n  

Het urbanpubliek oogt jonger dan bij dance en is meer etnisch gemixt. Urban 

bruist nog steeds in de kleine clubs op en rond het Leidseplein, voor jonge dj’s 

een ideaal podium om de sprong naar het grote publiek te maken. De muziek bij 

urban volgt meer dan bij dance de hitlijsten op radiostations. Maar dj’s die het 

goed in de vingers hebben, draaien moeiteloos populaire stijlen naast minder 

bekende tunes binnen het rijke urban oeuvre. Dj-cracks met credits mixen zelfs 

dance hall, hiphop en house in een set. Volgens kenners dringen house en Afri-

kaanse muziek dieper door in de dancehallscene. Hier gedragen de stappers 

zich losser: “Er wordt minder rondgehangen en gelet op elkaar. Mensen willen 

helemaal los met dansen” (Angelina, 118a). Verder van het centrum ligt The 

Sand, een indoor beachvolleybalterrein dat wordt afgehuurd door organisaties 

die mikken op het mainstream multiculti publiek. Vergeleken met de intieme 

clubs in het centrum laat de sfeer weleens te wensen over. De spanning op be-

paalde feesten is volgens portiers helaas soms nog steeds te snijden. Ponjo 

(81a/b) weet dat hij op een hiphop feest met 20 collega’s aan de bak moet. En 

nog wordt soms gevochten. Ook de organisatie is lang niet altijd geolied. Hij ver-

telt over een feest met 3.000 kaarten in omloop, terwijl er maar 1.500 bezoekers in 

kunnen. Op dergelijke risicofeesten (waar bij vorige edities vechtpartijen zijn ge-

weest) zijn de rijen lang en wordt het geduld van de bezoekers op de proef ge-

steld. Ook het publiek dat van goede wil is, raakt sneller geïrriteerd. Reden? Deb-

by (65a): 
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“De controles zijn nog strenger en de beveiliging zit aan zijn max. Bij het eerste 

hek moet je je legitimatie tonen. Bij het tweede hek weer je legitimatie. Dan nog 

een keer de kaartcontrole. Er wordt een kopie van je legitimatie gemaakt en de 

fouillering is streng. Alles wordt opengemaakt; schoenen uit etc. De sfeer binnen 

was gelukkig goed.” 

 

Gelukkig gaat het er bij Latin Lovers en in het chique Vak Zuid veel gemoedelijker 

aan toe op de R&B, dancehall en Caribbean feesten. Hiphop lijkt weer wat ter-

rein te veroveren in Amsterdam. In de zomer van 2011 vonden in eenzelfde 

weekend zelfs twee hiphopfestivals tegelijk plaats. Op het NDSM terrein streken 

9.000 belangstellenden neer op het eerste Amsterdam Hiphop Festival. Op het 

uitgestrekte industriële terrein toonden vooral Amerikaanse hiphoppers hun kun-

sten op de voormalige scheepshelling, die was omgebouwd tot hoofdpodium. 

Het publiek, in meerderheid mannen, kwam af op de hiphophelden uit de jaren 

tachtig en negentig, destijds de vertolkers van agressieve rauwe hiphop. Het hip-

hopfestijn Appelsap weerspiegelde de andere kant van het spectrum. Dit festival 

trok een nieuwe generatie (7.500 bezoekers), die behalve op pure hiphop ook 

danste op soul en funk. Vergeleken met de machoachtige sfeer aan het IJ, be-

stond het hippe Appelsappubliek uit beduidend meer jonge vrouwen. Muzikale 

grenzen werden verkend door een speciaal podium te reserveren voor club-

avondorganisaties die experimenteren met elektronisch varianten van hiphop. 

De grenzen tussen dance en hiphop lijken bij dit jonge publiek te vervagen. Vol-

gens muziekkenners is er binnen dit segment sprake van een schaalvergroting. 

h o m o -  e n  l e s b o s c e n e  

Het jaar 2011 was volgens panelleden een positief keerpunt voor de geplaagde 

homoscene. Vanwege de neergang van de homohoreca in de Reguliersdwar-

straat verkaste het publiek richting de Zeedijk. De rosse buurt zou leuker, span-

nender en veiliger zijn dan het Rembrandtplein en omgeving. Toch lijkt de loop er 

langzaam weer in te komen. Downtown, de oudste homozaak in de straat, is na 

een korte sluiting weer open. De nieuwe lounge- en cocktailbar Ludwig 2 mikt op 

trendy gaypubliek, dat niet alleen van roze houdt. Meer initiatieven staan op sta-

pel. Bezoekers en uitbaters juichen het toe dat er weer concurrentie is in de 

straat. Menigeen weet dat de uitbundige jaren negentig niet meer terugkomen. 

Men hoopt wel unaniem dat de uitgaanstraat weer gaat bruisen en een ge-

mengder publiek trekt, van homo’s én hetero’s. De tenten van Kooistra leken 

toch wel erg veel op elkaar. Het publiek is zich in 2011 aan het herverdelen. David 

(57a/b) is nog sceptisch. Het is het jaar van de openingen en heropeningen. Bars 

die met veel tamtam opengingen, sluiten na een paar maanden alweer, om 

vervolgens een doorstart te maken. Bars die zich niet alleen als gay willen profile-

ren, hebben het toch zwaarder dan verwacht. De nieuwe Bump daarentegen 
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doet het goed. Met een nachtvergunning mikkend op het oude April- en Soho-

publiek, is de nieuwe locatie met twee verdiepingen een platform voor begin-

nende dj’s. Ook in de Warmoesstraat in het Wallengebied is weer beweging. De 

oude Cockring, nu Fuxx geheten, is volgens insiders beduidend braver. De dark-

room is verbouwd tot rookruimte. Dj Clara (99a) ziet een nieuwe generatie lesbo’s 

op feesten, opgegroeid met elektronische muziek en trendgevoelig voor mode. 

De speciale vrouwenfeesten worden druk bezocht. 

2.6 beoordeling van het uitgaanscircuit  

Slechts een enkel panellid klaagt over het Amsterdamse uitgaansleven. Het pu-

bliek zou te veel op elkaar lijken, evenals het muziekaanbod in clubs. De meesten 

zijn echter positief. Veel nieuwe locaties buiten het traditionele uitgaanscentrum 

ontplooien initiatieven. De zomerfestivals zijn bijkans niet meer te tellen en in de 

homoscene is nieuw feestelan te bespeuren. Portiers klagen misschien dat ze 

geen fooi meer krijgen, maar vinden de sfeer in het nachtleven verbeterd; minder 

ruzieachtig. Enkele panelleden zeggen het prettig te vinden dat de stad over de 

gehele linie blijft investeren in veiligheid. De homoscene voelt zich wat minder 

bedreigd op straat. In de clubs kan iedereen zichzelf blijven. Ook extravagante 

types. Het wordt toegejuicht dat de stad blijft streven naar een ‘pro gay’ klimaat. 

Ook op het gebied van regelgeving is er beweging. Bestuurders kregen nog wel 

eens het verwijt dat ze te veel dachten in belemmeringen in plaats van oplossin-

gen. Onder het mom van veiligheid sneuvelden veel initiatieven in een woud van 

regels. Mede door de economische crisis dringt het bij stadsdelen geleidelijk aan 

door dat braakliggende stukken bouwland ook tijdelijk voor andere initiatieven 

aangewend kunnen worden. Het faciliteren van creativiteit wordt vaker als een 

uitdaging gezien. Zeker nu tal van bouwprojecten stilliggen en op de lange baan 

zijn geschoven. Door de lage grondopbrengsten als gevolg van de stagnerende 

kantorenmarkt heeft de stad minder inkomsten. Haast een kwart van de kantoren 

staat leeg. In de geest van de NDSM-werf filosofie, hoopt men op lege terreinen 

nieuwe kunst, cultuur, horeca of andere experimentele initiatieven te stimuleren. 

Hanneke’s Boom … sinds 1662, aan de Dijksgracht, is daar zo’n nieuwe invulling 

van. Een groepje creatievelingen won de prijsvraag toen de gemeente besloot 

om het gebied een tijdelijke horecabestemming te geven om levendigheid en 

sociale veiligheid te bevorderen. Het winnende plan is een combinatie van een 

haventje, broedplaats voor creativiteit en cultureel ondernemerschap, dansge-

legenheid en nautisch informatiepunt, terras aan het water, flexibele werkplek, 

laagdrempelig en duurzaam gebouw en een gezonde en duurzame keuken.32 

                                                      
32

  Tijdelijk anders bestemmen (2011) D.EFAC.TO architectuur & stedenbouw.  
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Dat de komst van een nieuwe burgemeester kan leiden tot nieuwe plannen, be-

wijst de discussie over het verlengen van de openingstijden. Jarenlang werd hier 

in het nachtleven om gesmeekt. Nu lijkt daar voor het eerst (weer) schot in te 

zitten. De gemeenteraad wil het nachtleven een nieuwe impuls geven. Daarmee 

gaat volgens panelleden een lang gekoesterde droom van de 24 hour party 

people in vervulling. Berlijn aan de Amstel. Sytz (123a) kan niet wachten: “Waar-

om stoppen als de dj na 06.00 uur door wil! Te vaak bederft een vergunning de 

tijdloze feestpret.” Met ingang van 2012 komt er een test met mogelijk tien 24-

uurslocaties, veelal buiten het centrum vanwege omwonenden, en door de ge-

meente aangewezen. De gemeente denkt daarbij vooral aan broedplaatsen en 

leegstaande kantoorgebouwen. Trouw (en voorheen 11) worden als lichtend 

voorbeeld genoemd. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de plan-

nen in lijn zijn met het programma-akkoord. “We willen van Amsterdam een leu-

kere en aantrekkelijkere stad maken voor jongeren. In dit geval voor jongeren die 

graag het klokje rond stappen.” Enkele in het voorjaar nog sceptische panelle-

den zijn eind 2011 al enthousiaster, mede door de positieve verhalen van culture-

le kwartiermakers die dicht bij het beleid staan. Hoe meer verhalen over nieuwe 

plannen, hoe minder de geluiden over vertrutting nog doorklinken. Sommige pa-

nelleden zien een duidelijke trendbreuk in de politiek. Alsof de gemeente incluis 

burgemeester ervan doordrongen lijkt hoe belangrijk een volwassen nachtleven is 

voor het uitgaansklimaat. Maar er zijn ook bedenkingen over toekomstige be-

leidswijziging. De clubs in Centrum zijn gaan klagen over oneerlijke concurrentie. 

Panelleden waarschuwen voor al te hoge verwachtingen. Vince (76a): 

 

“De verruiming van sluitingstijden is geweldig, maar ik verwacht geen wereld-

schokkende dingen. Amsterdammers vergelijken hun stad nog wel eens met Ber-

lijn, maar vergeten dat het reservoir nachtbrakers daar veel groter is. Ik verwacht 

dat clubs met een speciale vergunning een paar uur langer, tot 08.00-09.00 uur ’s 

ochtends, open zullen blijven. Amsterdam is dan wel een feeststad. Toch is alles 

redelijk afgepast. Wie het nachtleven kent, weet precies waar iedereen uit-

hangt. De groep die écht op wil blijven is maar klein.” 

 

Er zijn mogelijk nog meer beren op de weg. De politiecapaciteit komt ter discussie 

te staan. In de evaluatie van het drukke festivaljaar 2010 zegt de burgemeester 

dat de massaal bezochte evenementen een groot beslag leggen op de politie. 

Het feest van radio 538 op het Museumplein mag wat hem betreft weg. De ge-

meente merkt dat als gevolg van hinder en overlast bij een deel van de bevol-

king het draagvlak afneemt voor grootschalige evenementen in de binnenstad. 

Bekeken wordt of minder inzet van politie bij evenementen mogelijk is en meer 

verantwoordelijkheid kan worden gelegd bij de organisaties. Ten slotte lijkt de 

onbevangenheid van stapgroepen in het uitgaansleven vaker overschaduwd te 
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worden door de economisch minder gunstige toekomstverwachtingen. De gene-

ratie van tien jaar geleden zat nog op rozen. Maar de kansen op de banenmarkt 

lijken te keren. De bezorgdheid over de toekomst groeit. 

3 de Amsterdamse drugsmarkt 

In deze paragraaf laten we de legale middelen (alcohol, tabak) en de ‘straat-

drugs’ (heroïne, basecoke) buiten beschouwing. De Amsterdamse drugsmarkt 

kan worden onderverdeeld in vier ‘branches’.33 In volgorde van omvang: 

 

 Cannabismarkt: hasj, marihuana en bewerkte producten als ‘spacecake’. 

 Stimulantiamarkt: ecstasy(-achtigen), cocaïne en (meth)amfetamine. 

 Narcosemarkt: GHB, ketamine en lachgas. 

 Smartmarkt: voornamelijk natuurlijke, stimulerende en (lust)opwekkende mid-

delen, die vaak in een bewerkte vorm aangeboden worden, en (mild) psy-

chedelische middelen als de triptruffel. 

 

Deze indeling sluit grotendeels aan bij de segmentering in het aanbod, althans bij 

de verkoop aan consumenten. Op het niveau van de detailhandel is wel enige 

overlap, onder andere tussen de stimulantia- en narcosemarkt, maar over het 

geheel genomen is er sprake van scheiding in aanbod.34 

p r i j z e n  v a n  d r u g s  o p  c o n s u m e n t e n n i v e a u  i n  A m s t e r d a m ,  2 0 1 1  

middel hoeveelheid prijsrange* meest gangbare prijs 

ecstasy: tabletten 

ecstasy: poeder/kristallen 

1 pil 

1 gram 

€5 – €15 

€10 – €40 

€5 – €10 

€20 – €30 

cocaïne 1 gram €50 – €70 €50 – €60 

amfetamine 1 gram €10 – €20 €10 – €15 

GHB 1 buisje (5 ml) €5 – €10 €5 

ketamine 1 gram €20 – €50 €15 – €35 

* Incidentele extreme uitschieters naar boven of beneden niet meegerekend. 

                                                      

33  Daarnaast zijn er kleine markten, waaronder (1) trippers: LSD, DMT, mescaline, ayahuasca en ecs-

tasyachtigen met voornamelijk psychedelische werking, (2) erectogenen: poppers, yohimbe en 

Viagra(-achtigen), en (3) exotische middelen: cocablad, khat, opium, ibogaïne, peyote en san 

pedro. 
34

  Dit zegt overigens niets over segmentering of juist gecombineerde handel in de hogere echelons. 
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3.1 cannabismarkt 

In veel panelnetwerken is de coffeeshop niet een vast trefpunt. Cannabis wordt 

ook vaak gedeeld en gerookt buiten de coffeeshop, op feesten of bij lekker weer 

op het terras. Blowen in het nachtleven loopt volgens panelleden verder terug. 

Het rookverbod is hier mede oorzaak van, maar een joint wordt ook niet altijd 

cool gevonden. De echte blowers zoeken hun momenten op plekken waar ze 

ongestoord hun gang kunnen gaan. Behalve in coffeeshops zijn er nog genoeg 

speciale cafés waar cultuurtjes van hiphoppers, graffitiartiesten, muzikanten en 

toeristen elkaar treffen. Groepjes blowers op straat in de binnenstad zijn vaak 

toeristen. De coffeeshopmarkt met zijn vele fancy namen voor allerlei wietvari-

eteiten blijft in trek bij de grootste groep blowers. Een beduidend kleinere groep 

houdt van speciale hasjsoorten als de Pakistaanse, Afghaanse, Libanese en Ne-

palese. 

Wie een beetje verstand meent te hebben van de cannabismarkt, vindt de kabi-

netsplannen voor een clubpas een onzalig idee. Panelleden spreken er hun ver-

wondering over uit dat de coffeeshopeigenaren zo laconiek blijven onder een 

minister die op ramkoers ligt. De plannen van verplichte registratie en weigering 

van toeristen en dagjesmensen worden vaak met hoongelach begroet. Amster-

dam het laatste blowbolwerk van het land. Maar wat als het moment daar is en 

ook Amsterdam in de pas moet lopen? De toeristen wijken uit. De overlast op 

straat zal toenemen. Een chaos vrezen sommigen. Straatdealers wrijven zich al in 

de handen. Coffeeshopeigenaren worden toezichthouders. De regeringsplannen 

dat coffeeshops geen hasj en wiet meer mogen verkopen die sterker is dan 15% 

THC mag wel rekenen op meer sympathie bij panelleden. Sommigen geloven dat 

“sterke, doorgefokte wiet” verslavender is. Meer toezicht op het percentage vin-

den ze geen slecht idee. 

3.2 stimulantiamarkt  

De stimulantiamarkt is weer in rustiger vaarwater beland. Het herstel van 2010 is 

gecontinueerd. Enkele panelleden beweren zelfs dat de ecstasymarkt beter is 

dan ooit. De pillen- en poederprijzen zijn gezakt, terwijl de kwaliteit stabiel is. 

Hooggedoseerde pillen zijn meer in omloop. Sommigen geloven dat designer-

drugs weer uit de gratie zijn door het herstel van de ecstasymarkt. Amfetamine 

grijpt volgens enkele panelleden om zich heen, maar het is meer een ‘weggever-

tje’ dan dat je het zelf koopt. Cokedealers hebben weinig te klagen over hun 

inkomsten, maar hun klantenkring lijkt wat te vergrijzen. 
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3 . 2 . 1  c o c a ï n e  

Gebruikers die geregeld cocaïne bestellen, beschikken vaak over 06-nummers 

van meerdere bezorgers. Volgens panelleden zegt dit iets over de dynamische 

bezorgmarkt van cocaïne. Er zijn beduidend minder ecstasydealers actief op de 

bezorgmarkt. Het gebruik van ecstasy is over het algemeen meer calculerend, 

waardoor gebruikers eerder vooraf pillen aanschaffen bij thuisdealers en minder 

gauw impulsief een leverancier hoeven te bellen. Maar bezien vanuit de aan-

bodzijde speelt ook mee dat op cocaïne per gebruikerseenheid (bij de aan-

schaf) een grotere winstmarge zit; oplopend van een tientje tot soms wel dertig 

euro per gram. De snelle distributie van cocaïne is geknipt voor de stedelijke con-

sument. Door flexibilisering en nieuwe technologie is werktijd veel minder gebon-

den aan één locatie of dagdeel. Hoewel cocaïne vooral in de avonduren wordt 

geconsumeerd, kan er vanaf de middag al worden gebeld. De dealer van Bram 

(94a) houdt zijn ‘vriendenkring’ op de hoogte via sms. “Heb weer een toppro-

duct, bel me voor een sample.” Gebruikers zijn gehecht aan vaste dealers, maar 

hebben uit voorzorg toch meerdere nummers achter de hand. De vaste dealer is 

niet altijd bereikbaar. En ook hij heeft wel eens mindere kwaliteit. Bovendien is er 

voor snuivers niks irritanter als je zin hebt en de dealer neemt niet op. Er zijn bezor-

gers die alleen ‘s middags en ‘s avonds werken en bezorgers die ook ‘s nachts 

tussen 02.00-05.00 uur bereikbaar zijn. Gebruikers wisselen vaak informatie uit over 

de dealers die ze kennen. Wie heeft de beste coke, is de snelste of loopt de kant-

jes eraf? Ondanks dat de contactmomenten kort zijn, hebben sommigen al jaren-

lang contact met dezelfde verkoper. Soms is er sprake van een intieme band en 

wordt de koper af en toe gematst met de prijs, heeft hij de eerste keus bij een 

nieuwe partij, of vraagt een dealer of hij nog wat apart moet houden van een 

favoriete soort die bijna op is. Ervaren snuivers weten dat er kwaliteitsverschillen 

zijn en gebruikers wisselen informatie uit over de smaak en snuifbeleving. Vaart de 

neus er wel bij? Is het zacht of scherp? Hoe ruikt de coke? Chemisch, ietwat zoe-

tig of naar petroleum? Word je er high of juist gespannen en verkrampt van? 

Waar komt de coke vandaan? De Columbiaanse staat vaak te boek als pittig en 

minder zacht dan de Boliviaanse en Peruaanse. In een netwerk wordt soms ook 

natte coke aangeboden, die eruit ziet als kleefpasta. Ernie (115a) hoort van ge-

bruikers dat dit veel sterker is dan snuifcocaïne. 

De meeste cocaïnedealers zijn ‘monodealers’, die uitsluitend cocaïne doen en 

weinig interesse in andere middelen tonen. Willem (125a) ziet hierin overeenkom-

sten met tripdealers, alleen komen die het niet brengen. Toto (113a) merkt dat de 

cokemarkt steeds gedifferentieerder wordt. De ene dealer doet (opeens) ook in 

halve grammen, de ander vraagt 60 euro voor een hele gram en 50 voor 0.8 

gram. Wie van andere dealers hoort hoeveel zij in een gram doen en zodoende 

ontdekt voor 60 euro geen hele maar 0.8 gram te krijgen, voelt zich opeens dief 
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van eigen portemonnee. Er wordt ook een dealer genoemd die 80 euro voor 

onversneden coke vraagt. 

De kiloprijs schommelt sinds 2009 tussen de 32.000 en 40.000 euro.35 De prijs hangt 

ervan af of het om blokken flakes, kristal of ‘krijt’ gaat. “Hoe zuiverder het pro-

duct, hoe beter de kwaliteit, hoe hoger de prijs”, aldus een kilo-inkoper. “Eigenlijk 

gaat het net zo als met jam. Hoe meer vruchten erin zitten hoe duurder het potje. 

Het enige verschil is dat er nooit krapte op de jammarkt is.” Inkopers betalen 

meer voor ‘flakes’ dan voor het mindere ‘krijt’. Op een kilo kan dit al snel een 

paar duizend euro schelen. De verkoopprijzen op het middenniveau worden 

eveneens door de kwaliteit bepaald. De prijzen zijn in 2011 iets gezakt. Voor flakes 

wordt rond de 38 euro per gram gevraagd en voor ‘krijt’ 30 euro, ongeacht of 

iemand een ons of een halve kilo inkoopt. In de tussenhandel (van het midden 

naar het lage niveau van de detailhandel) wordt cocaïne vaak versneden en op 

detailhandelniveau schommelen de prijzen tussen de 50 en 70 euro per gram, 

met soms uitschieters naar 80 euro. Soms is het net als in de mode. Je betaalt voor 

het product, maar ook voor het logo. Een dealer kan gaan pochen dat hij de 

beste kwaliteit heeft en zijn verzorgingsgebied vooral Oud-Zuid is, het ‘sterren-

getto’ van Amsterdam. Dealers bieden vaker verschillende kwaliteiten aan. Ko-

pers melden vaker dan in 2010 dat ze 60 euro per gram betalen. Gebruikers in de 

panelnetwerken hebben in meerderheid contact met Marokkaanse bezorgers, 

gevolgd door Nederlandse en Surinaamse. Ook dealers worden door gebruikers 

geclassificeerd. Zo is er de luxe dealer, de hippie dealer, de luie en de sportieve 

dealer. Het luie type blijft in zijn auto, het sportieve komt op de fiets. 

3 . 2 . 2  e c s t a s y  

De ecstasymarkt bevindt zich na de krach van 2008-2009 weer in een rustiger 

vaarwater. De verkrijgbaarheid varieert panelbreed van (heel) makkelijk tot 

(heel) moeilijk, maar de verhalen over ecstasyschaarste zijn anno 2011 zeldzaam. 

Toch kan het zoeken naar ‘goede pillen’ enige tijd in beslag nemen. Lisa (124a) 

weet van een beginnend groepje gebruikers dat het nog niet zo simpel is om 

betrouwbare pillen te vinden. Vince (76a) hoort soms klachten over slappe pillen. 

Maar het beeld overheerst dat de ecstasymarkt zich heeft hersteld. Pillen, poe-

ders en/of kristallen zijn weer eenvoudiger te krijgen en vaak van goede kwaliteit. 

Marcel (65a) vertelt dat de ecstasykristallen er soms net uit zien als bergkristal uit 

de Himalaya. Ook Ernie (116a) ziet vaker brokken MDMA, “maar de pillen zijn 

eveneens super!” Er valt genoeg te kiezen op de markt. Jamie (113a) kent vijf 

                                                      

35  De huidige kiloprijs is afkomstig uit verschillende bronnen. Behalve van panelleden, krijgen we ook 

informatie van verkopers en inkopers op hoger niveau (handel in kilo’s cocaïne), die zaken doen 

met verschillende afnemers en kopers van voornamelijk cocaïne en ecstasy op de Nederlandse 

(Amsterdamse) en Britse markt. 
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ecstasydealers die verschillende pillen verkopen. De kwaliteit ontloopt elkaar 

nauwelijks, de een verkoopt Louis Vuitton, de ander D&G. Marcel (65a) kan bij zes 

dealers terecht voor pillen en allemaal zeggen ze dat de kwaliteit goed is. Hij laat 

ons een zakje zien met roze, groene en gele pillen en horen dat de Calimeropil 

met 200 mg hooggedoseerd is. “Op deze ga je 4-5 uur door zonder behoefte aan 

een nieuwe.” De paracetamol-achtige pillen zijn, met 120 mg, meer geschikt 

voor meisjes. De hartjes van 220 mg zijn apart, omdat ze op de pil zijn geslagen. 

De kosten: 1.50 euro per stuk bij een afname van honderd. De stapvrienden van 

Willem (125a) kopen pillen die (volgens dealers) steevast tussen de 120 en 190 mg 

zijn gedoseerd. Omdat de ecstasy weer goed is, laat niemand in zijn kring ze tes-

ten. Ernie (115a) is enthousiast over groene appeltjes en bij Jamie (113a) zijn de 

220-ers ofwel de grote blauwe driehoekjes ‘de bom’. Volgens Sytz (123a) is de 

pillenmarkt beter dan voor de crisis van 2008-2009. 

 

“De kwaliteit van XTC is soms discutabel. Maar ik garandeer je dat het nu wemelt 

van de sterke pillen. Vooral de groene eekhoorns zijn erg sterk. Het lijkt wel ‘zelf-

moord’. Ik zie dat mensen soms compleet uit het veld zijn geslagen. Gelukkig zijn 

er ook hartjes, een perfect softe chillpil en niet zo gevaarlijk zwaar.“ 

 

Thuisdealers vragen vaak 5 euro voor een pil. Maar bij aankoop van 100 pillen 

daalt de stuksprijs naar 1,50 tot 4 euro. Voor pillen met meer dan 150 mg MDMA 

wordt per stuk tussen de 6 en 10 euro betaald. De vrienden van Willem (125a) 

kopen ecstasy van een jongen die dealt, zelf ook gebruikt en feesten organiseert. 

De kiloprijs van MDMA-poeder is gezakt van 9.000 euro in 2010 naar 5.000 euro in 

2011. Een externe bron meldt dat de prijzen eind 2011 zelfs naar 3.500 euro per 

kilo zijn gezakt.36 MDMA-poeders of -kristallen kosten tussen de 10 tot 40 euro per 

gram. De gramprijzen vertonen een dalende trend. Meestal wordt 25-30 euro 

voor een gram betaald. Traditioneel zijn het vooral witte (thuis)dealers die in ecs-

tasy handelen, maar panelleden zien ook Marokkanen in de handel en in minde-

re mate Surinamers. 

3 . 2 . 3  a m f e t a m i n e  

Met de gramprijs van 10-15 euro is amfetamine vergeleken met cocaïne weinig 

winstgevend. Marcel (65a) kent thuisdealers die het nat voor 5 euro per gram 

verkopen. “Maar eigenlijk is het 10 euro per gram. Na het indrogen is de hoeveel-

heid tot de helft geslonken.” Groepjes gebruikers kopen per keer vaak meerdere 

grammen amfetamine in. Daarmee kunnen ze weer een paar weken vooruit. 

                                                      

36  We raadpleegden een inkoper en verkoper van ecstasy die in grotere partijen handelt, maar niet 

als panellid deelneemt. 
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Amfetamine staat bekend als een drug die je deelt met elkaar. (Dat geldt voor 

cocaïne eerder pas als iedereen eerst betaald heeft). Willem (125a) ziet verschil-

lende soorten pep in zijn milieu. Er is bruine, gele, knalwitte en wat grijzige in om-

loop. De beruchte, sterke appeltjesspeed is een hit in zijn netwerk. Ook Sytz (123a) 

merkt dat “echte amfetamine andere koek is dan de cafeïne speed”. Kenners 

zeggen dat de kwaliteit van amfetamine op termijn meer fluctueert dan van co-

caïne. Amfetamine is een ‘halersmarkt’. De verkoop is vaak op thuisadressen, of 

vriendengroepen regelen iets in de provincie. Pep direct afkomstig van het plat-

teland geldt als ‘eerlijker’, lekkerder en goedkoper dan Amsterdamse speed. 

De kiloprijs van amfetamine (74% zuiver) bedraagt ongeveer 3.000 euro. Op re-

tailniveau wordt bij inkoop van meerdere grammen minder dan 10 euro per gram 

berekend. Een panellid meldt dat er ook flesjes vloeibare speed in zijn scene cir-

culeren. Een flesje/ampul van 50 ml kost 35 euro en daar haal je 2 à 3 ml per keer 

uit. Methamfetamine blijft met ruim 100 euro per gram prijzig. 

3 . 2 . 4  m e p h e d r o n e  

De prijs voor mephedrone varieert van 8 tot 20 euro per gram. Het wordt zowel 

door dealers aangeboden als via internet besteld. Het laatste is soms een uit-

zoekklus, omdat de bestellinks snel kunnen veranderen. 

3.3 narcosemarkt 

Panelleden horen vaker over groepjes die naar groothandels (sommige zijn ook 

op zondag open) togen voor lachgaspatronen. Dat leidt soms tot kolderieke situ-

aties met het winkelpersoneel. Toen een vriend van Marcel (65a) aan de ver-

koopster omslachtig vroeg naar slagroompatronen, antwoordde zij ad rem: “U 

bedoelt lachgasbommetjes meneer?” Een doos (50 stuks) kost 11 euro (ex. btw) 

en in de reclame 9 euro. Omgerekend nog geen eurokwartje per stuk. Op feest-

jes worden twee patronen met een slagroomspuit in een ballonnetje geleegd en 

voor 2-3 euro in de lachgaskraam verkocht. Op internet worden slagroompatro-

nen (50 stuks voor 19.95) aangeboden, o.a. door leveranciers van partyparafer-

nalia. Voor wie het onhandig vindt om met een grote slagroomspuit te sjouwen, is 

er nu een gebruiksvriendelijk alternatief: de N2O cracker (17.50 euro). Deze alumi-

nium patroonkraker is een kleine huls waar het patroon in wordt geschoven. Na 

het aandraaien van de dop stroomt het gas de ballon in. De professionals rege-

len een grote fles die inkoop ongeveer 150-200 euro kost, exclusief 75 euro borg. 

Er gaan ongeveer 600 ballonnen uit. Willem (125a) vermoedt dat een deel van 

de lachgastanks rechtstreeks uit het snelle milieu komt van autosportraces en 
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scooters.37 Per dosis zit op de verkoop van lachgas een grote winstmarge. Sytz 

(123a) kent bijvoorbeeld een verkoper die met de verkoop van lachgas tijdens 

Koninginnedag een vakantie op Ibiza heeft verdiend. 

De GHB-markt is eveneens lokaal. De distributielijnen tussen leveranciers, produ-

centen en consumenten zijn kort. Er wordt geld verdiend met GHB, maar het 

middel wordt ook veel weggegeven. De productie is volgens kenners in 5 minu-

ten gepiept. Met behulp van een gedownload recept wordt de juiste verhouding 

GBL en NaOH gemixt met gedemineraliseerd water. Met een lakmoesproef wordt 

getest of het eindproduct niet al te basisch is. In enkele panelnetwerken zijn doe-

het-zelvers actief. Via internetadressen wordt GBL besteld. Er is stevige concurren-

tie tussen de ‘schoonmaakbedrijven’. Een halve liter kost tussen de 50 en 100 euro 

en 10 liter tussen de 500 en 750 euro. De prijzen van GHB op consumentenniveau 

wijken bij een grotere hoeveelheid af van elkaar. In Willems (125a) netwerk wordt 

voor een halve liter GHB 45 euro betaald, terwijl Moni’s vrienden voor dat bedrag 

een kwart liter krijgen.38 Voor een kwart liter wordt 25-45 euro betaald; voor een 

halve liter 45-75 euro en voor een liter 90-125 euro.39 De beschikbaarheid van GHB 

is betrekkelijk hoog in gebruikerskringen. Dit verklaart volgens panelleden waarom 

er weinig dealers in het nachtleven actief zijn. Opvallend is dat twee panelleden 

vertellen dat GHB ook thuis wordt bezorgd via een 06-nummer. 

Ketamine is beduidend moeilijker verkrijgbaar dan GHB. Ketamineverkopers – de 

meesten handelen ook in andere uitgaansdrugs – hebben Special K (geuzen-

naam van gebruikers) niet altijd op voorraad. De kiloprijs van ketamine is geste-

gen van 2.500 in 2010 naar 4.000 euro in 2011. Op retailniveau is de prijs van 

ketamine tussen de 15 en 35 euro per gram. Bij schaarste gaat de prijs omhoog 

naar 40-50 euro per gram. Er zijn zowel poeders als kristallen in omloop. Voor 100 

gram ketaminekristallen wordt ongeveer 100-120 euro betaald. 

3.4 smartmarkt en overige markten 

Het paddoverbod van 2008 heeft ertoe geleid dat er veel minder klassieke 

smartwinkels zijn. Sommige Amsterdamse winkels zijn gesloten en de andere heb-

ben zich nog meer tot cadeau- en gadgetwinkels ontpopt. Het assortiment met 

smartproducten staat vaak in de buurt van de toonbank opgesteld. Alleen de 

                                                      
37

  N2O verhoogt het zuurstofpercentage in de motor, waardoor een grotere hoeveelheid brandstof 

in dezelfde tijd wordt gebruikt. Het totale effect is een forse toename van energie en dus meer 

pk’s.  

38
  Via een bron buiten het panel horen we dat GHB ook via een 06-nummer kan worden besteld. 

Voor een fles van 250 ml wordt 50 euro gevraagd.  
39

  Op de markt is ook een buisje verkrijgbaar met een drukdopje (in plaats van een schroefdopje) 

dat met één hand kan worden bediend.  
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zogenaamde tripknol of triptruffel wordt nog verkocht. Qua visuele effecten doen 

ze weinig onder voor paddo’s. Inmiddels worden verschillende sclerotia-

variëteiten (o.a. Tampanensis, Atlantis, Mexicana en Galindoi) in winkels en via 

internetsites aangeboden. Na het verbod is het aanbieden van paddokweeksets, 

vooral op internet, een stuk lucratiever geworden. Gebruikers met groene vingers 

vinden het leuk om met een groeikit thuis aan de slag te gaan. Volgens thuiskwe-

kers kan bij een goede temperatuur na 2-3 weken worden geoogst. De op-

brengst per groeikit is prijstechnisch gezien voordeliger dan voorheen in de win-

kel. Op sommige drugsfora is een levendige kennisuitwisseling gaande tussen 

paddofielen, die vol trots foto’s van hun oogst op het discussieforum plaatsen. 

Maar als alles naar wens verloopt (er zijn ook kwekers die na drie weken geen 

resultaat zien!) levert een kweekset volgens kenners tussen de 350 en 400 gram 

(nat) op. De prijs van een kweekset begint bij 17.50 euro. De handleiding wordt 

niet meegestuurd, maar kan worden gedownload. 

e r e c t o g e n e n  

Een flesje poppers kost 12,50 tot 15 euro. Poppers worden op sommige locaties, 

openlijk of meer discreet onder de toonbank, verkocht. Verschillende bezorgers 

hebben Viagra-tabletten, in strips van vier van 50 en 100 mg voor respectievelijk 5 

en 10 euro. Er zijn ook gelsachets (100 mg) Kamagra verkrijgbaar met verschillen-

de smaken voor 2.50 per stuk. Cialis is zeldzamer. De werking is langer en wordt 

daarom ook wel de weekendpil genoemd. 

t r i p p e r s  e n  e x o t i c a  

De DMT-markt is klein en voorbehouden aan specialisten en kenners van psyche-

delica. Eén gram DMT kost 100-150 euro. Een enkeling met kennis van scheikunde 

weet DMT uit mimosa te extraheren. Voor buitenstaanders met interesse is LSD 

moeilijk te krijgen. De LSD-markt is klein en gesloten. LSD wordt vloeibaar of als 

papertripje aangeboden. Een papertrip kost per stuk 4-5 euro. Bij afname van 

een heel vel (200 stuks) kost een trip 1,50-2 euro. Een flesje LSD kost 200-250 euro. 

Één druppel bedraagt 100-125 microgram. De sterkte van een papertrip ligt tus-

sen de 100 en 300 microgram. Tripdealers hebben interesse voor psychedelica en 

behalve ecstasy ook voor minder bekende middelen (o.a. 2-CB, 2-CI, ketamine, 

mescaline) en (nieuwe) designerdrugs. Een 2-CB pil of kleine capsule bevat on-

geveer 7 mg en kost 5 euro. 

4 middelengebruik 

Het Amsterdamse uitgaansleven piekt op zaterdagavond, wanneer stappers uit-

waaieren over de tientallen danslocaties in en buiten het centrum. De grootste 
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groep drinkt fris en/of alcohol en een grote minderheid gebruikt daarnaast ook 

drugs. Vooral stimulantia en in mindere mate narcosemiddelen. De panelstudie is 

gericht op de groepen die drugs gebruiken. Clara (99b) hierover: “Een feest kan 

zonder drugs, maar druggebruik hoort er echt wel bij.” We horen van panelleden 

waar ‘hun’ gebruikersgroepen vaak stappen. Het zijn tientallen plekken in de 

stad. Van groot tot klein en van chique tot alternatief. De meeste locaties liggen 

verspreid over de binnenstad, maar een substantieel deel tegenwoordig ook 

daarbuiten. Het muziekaanbod bestaat grofweg uit urban en dance. Er zijn loca-

ties die zich meer specifiek op een van de twee genres toeleggen. Andere loca-

ties programmeren beide stijlen op wisselende clubavonden. En een enkele dj 

mixt op dezelfde avond beide muziekstijlen. Het dancesegment is volgens panel-

leden beduidend groter dan urban. Ook de uitgaansagenda laat dit duidelijk 

zien. 

n i e u w e  d e s i g n e r d r u g s  

In deze Antenne hebben we de panelleden ook bevraagd over designer drugs 

(of legal highs of research chemicals, zoals ze ook wel worden genoemd). Sytz 

(123a) wil een misverstand uit de wereld helpen. De huidige generatie is mis-

schien wel kind aan huis op internet. Maar dat betekent nog niet dat zijn ‘drugs-

vrienden’ ook het net afstropen op zoek naar nieuwe synthetische wondermidde-

len. De meesten houden het op middelen die ze al kennen. Ze reageren meestal 

nogal nuchter als het om een nieuw middel gaat. Meer panelleden zeggen iets 

dergelijks over hun achterban. Waarom zouden ze? Ecstasy belichaamt al nage-

noeg de ideale roes. En dan zijn er ook nog GHB en amfetamine. En een co-

kenummer kan geregeld worden als je andere snuivers kent. 

Ondanks de nodige scepsis zijn er de afgelopen tijd toch een paar designerdrugs 

bekender geworden. Want of je nou op zoek bent of niet, de kans blijft aanwezig 

dat je tijdens het stappen opeens een sample aangeboden krijgt. Dat gebruikers 

niet meteen warm lopen voor nieuwe middelen, wil nog niet zeggen dat ze niet 

geïnteresseerd zijn als er iets aparts voorbijkomt. Toby (105a) zegt dat gebruikers in 

een bepaalde sfeer wel degelijk nieuwsgierig zijn. Clara (99a/b) merkt op dat een 

nieuw middel niet automatisch beklijft: “We horen veel over nieuwe synthetische 

middelen, maar de namen vergeet je ook weer zo.” Of het een ‘blijvertje’ is, 

hangt van veel factoren af. Panelleden noemen verschillende factoren. Opval-

lend is wel dat de nieuwe middelen (o.a. methylone (explosion); 4-fluo; benzo 

fury; mephedrone) die de afgelopen jaren via internet, vrienden of dealers hun 

netwerk zijn binnengesijpeld, allemaal stimulerend van aard zijn. 

De media worden vaak als aanstichter en katalysator gezien. Maar een hip artikel 

over een nieuw middel in een uitgaansglossy betekent nog niet dat het ook mak-

kelijk verkrijgbaar is. En als een nieuwe psychoactieve substantie uiteindelijk toch 

doordringt in het nachtleven, verwijzen panelleden meestal naar een klein groep-



II PANEL 53 

je pioniers in hun uitgaansnetwerk. Deze houden, net als de anderen, van stap-

pen en muziek en hebben in het dagelijks leven een eigen werkkring en aparte 

hobby’s, of (vaker) studeren nog. In de heterogene panelnetwerken, met naast 

studenten mensen met beroepen van designers tot fietsenmakers en polisverko-

pers tot journalisten, zitten soms ook types met een grote interesse voor drugs. 

Bestudering van drugs is voor hen ook een serieuze hobby. Ze hebben doorgaans 

meer kennis van psychoactieve middelen dan de anderen in hun netwerk. Ze 

hebben vaak ook meer connecties in het dealcircuit en weten eerder waar welk 

middel te halen valt. Het zijn deze personen die vaak met iets nieuws op de 

proppen komen. Soms zijn het ook ‘social dealers’ die ‘iets nieuws’ lanceren.40 

Toby (105a) vertelt over een paar lieden die telkens als eerste op de hoogte zijn 

van nieuwe drugs. In het voorjaar van 2011 komen ze met benzo fury, op de 

proppen. En in het najaar komen ze opeens met dreamers (metoxetamine) aan-

zetten, een nieuwe ketamine-analoog met een werkingsduur van zeker vijf uur. 

De dreamers werden op een festival aan een kleine groep geïnteresseerden uit-

gedeeld en als poeder in een ‘bommetje’ geslikt. De trip was intens. Praten werd 

onsamenhangend en associatief. Lopen was praktisch onmogelijk. Ze bleven uit 

voorzorg bij de tent op het festivalterrein hangen. Niet in staat om maar iets te 

ondernemen. Ondanks dat het middel grote indruk maakte, weet Toby dat 

dreamers niet de dansvloer zullen gaan veroveren. Het merendeel van de ge-

bruikers in de panelnetwerken vergelijkt een nieuw middel al snel met ecstasy, 

dat bij de meesten bekend is. Panelleden denken unaniem dat een nieuw mid-

del de meeste kans op succes heeft als het stimulerende effecten heeft. 

p s y c h o n a u t e n  

In de meeste panelnetwerken is vaak maar een kleine kern actief geïnteresseerd 

in nieuwe middelen. Maar er zijn uitzonderingen, zoals het panelnetwerk dat Joris 

(126a) vertegenwoordigt. De groep waant zich als pioniers in de wereld van 

nieuwe designer drugs. Een mogelijk interessant middel wordt eerst in de groep 

getest. Als het potentie heeft, gaan meer gebruikers het testen. Niet elk middel is 

boeiend en het gebruik daarom vaak eenmalig. Groot-Brittannië speelt volgens 

Joris een cruciale rol in de verkrijgbaarheid van middelen via internet. Hij herkent 

een patroon. Telkens wanneer een middel wordt verboden, is het (voor enige tijd) 

moeilijker verkrijgbaar. De groep heeft de afgelopen tijd geëxperimenteerd met 

mephedrone, metoxetamine, 2-CI, methylone, 4-fluor en benzo fury (4-6-APB). 

d e  c o n t e x t  v a n  m i d d e l e n g e b r u i k  i n  h e t  n a c h t l e v e n  

In een meerderheid van de panelnetwerken gebruiken de meeste stappers be-

halve alcohol en/of cannabis ook andere middelen. De grootste dichtheid van 

                                                      

40  Wernse (2008); Stevenson (2008). 
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gebruik zit in het dancesegment. Hier is het aandeel regelmatige gebruikers in 

panelnetwerken vaak driekwart of meer. In sommige daarvan gebruikt praktisch 

iedereen. In de urban gerelateerde panelnetwerken is het percentage dat geen 

andere drugs neemt vaak beduidend lager. Meer dan de helft van de stappers 

in deze netwerken neemt geen stimulantia. Zij zeggen dat uit principe niet te 

doen, vinden dat het niet hoort in hun scene, zeggen bang te zijn om de controle 

te verliezen of vinden het slecht voor de gezondheid. 

Maar onze aandacht gaat in de panelstudie vooral uit naar de groep die regel-

matig drugs gebruikt. Druggebruik en uitgaan is in sommige scenes twee handen 

op een buik. “Bestuurders en politie zitten in een waan als ze denken dat ze drugs 

aan banden kunnen leggen”, aldus Willem (125a). “Autoriteiten en voorlichters 

draaien altijd dezelfde riedel af over gezondheid en veiligheid. Wat niemand in 

het openbaar mag of kan zeggen, maar voor veel gebruikers een gedeelde 

werkelijkheid is, is dat je met drugs ook gewoon lol kunt hebben!” Toch zeggen 

panelleden ook dat er in elke gebruikersgroep een spanningsveld is tussen plezier 

en probleem. Zeker wanneer sommige groepjes niet van ophouden weten en 

geregeld over de schreef gaan. Vooral de gezondheidsverstoringen bij GHB blij-

ven de gemoederen bezighouden. Vince (76a) is niet de enige die zich kritisch 

uitlaat over groepjes ‘weekendhippies’ die koketteren met een gespeelde vaag-

heid. “Alsof ze in Fear and loathing in Las Vegas zitten.“ Veel panelleden zijn aan 

zichtbaar stoned gedrag wel gewend. Zolang de sfeer maar niet ontaardt in nihi-

listisch of écht riskant gedrag. Panelleden geven voorbeelden van meisjesgroe-

pen die soms zwaar ‘van het padje’ zijn op festivals en parkraves. Op de eroti-

sche feesten, waar ook veel oudere stappers komen, leidt de losbandige sfeer 

onder invloed van drugs nog wel eens tot – later ongewenste – seksuele regel-

overtreding. 

Middelen als amfetamine, ecstasy, GHB en lachgas worden vaak tot de ‘sociale 

drugs’ gerekend. Ze werken snel, zijn goedkoop en worden in groepsverband 

gedeeld. Cocaïne is – mede door de prijs – wat meer exclusief. Dit laat onverlet 

dat veel gebruikers hier (af en toe) niet vies van zijn en geld neerleggen voor de 

cokedealer. De werking van LSD, 2-CB en paddo’s is meer introvert en deze mid-

delen zijn daarom minder sociaal. 

Veel panelleden zeggen wel wat gewend te zijn, maar moeten ook toegeven 

dat het druggebruik hen soms blijft verbazen. “Alsof je in een narcotische snoep-

winkel bent beland”, aldus Moni (85a). Stoned of niet. De mores in haar scene is 

dat elke gebruiker uiteindelijk voor zichzelf verantwoordelijk blijft. Soms wrikt het, 

zoals bij Toby (105a), die ziet dat sommige vrienden slechter zijn gaan functione-

ren omdat ze elk weekend ‘naar de kloten‘ gaan. Het structurele tekort aan 

slaapuren en rust gaat zich wreken. Ook Marcel (65a) ziet deze worsteling. “Met 

drugs zit je sneller op dezelfde golflengte. En dat wrikt nog wel eens met het nor-
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male leven”. En Willem (125a) vertelt cynisch dat het in zijn scene “momenteel 

cool is om drugs over te slaan tijdens het stappen”. Een indicatie dat er juist veel 

wordt gebruikt. 

Maar niemand kan permanent blijven pieken. De een houdt het misschien langer 

uit dan de ander, maar kan ook dieper vallen als het misgaat. Elk panellid kent 

notoire feestneuzen die vanwege hun excessieve gebruik de mist in dreigen te 

gaan en uit zelfbescherming een poos uit de scene verdwijnen, soms voorgoed. 

Voor anderen is de voortschrijdende studie of werkcarierre simpelweg niet meer 

te combineren met veel uitgaan en druggebruik. Ook een nieuwe partner is een 

reden om het rustiger aan te doen. En soms, zoals bij Moni (85a), wil de hele 

vriendengroep gas terug nemen, na jarenlang feesten in de frontlinie. 

Portiers en clubpersoneel bezien druggebruik weer vanuit een ander perspectief. 

Ze zien groepen komen en gaan. En hoe langer je ergens werkt, hoe eerder het 

besef doordringt dat een mode- of muziekstijl alweer retro is. Maar sommige din-

gen veranderen niet, althans niet zo gauw. Het dancemilieu blijft roesgevoeliger 

dan urban en rock. Los gaan op drugs is bij urban not done. Clubpersoneel en 

portiers worden in meerderheid nog steeds vooral geconfronteerd met de uitwas-

sen van alcohol. Drugsincidenten komen relatief weinig voor, met uitzondering 

van GHB, waarvan het gebruik per club of feestlocatie erg kan verschillen. Por-

tiers en barpersoneel hebben snel door wanneer iemand zich raar gedraagt. 

Bezoekers onder invloed worden door portiers vaak geweigerd. Dealers worden 

er zo veel mogelijk uitgezeefd. In de grote reguliere clubs blijft het gebruik hoofd-

zakelijk beperkt tot het trio bekende stimulantia. Portier Ponjo (81a/b) denkt dat 

ecstasy populairder is, maar vindt vaker cocaïnewikkels dan pillen tijdens het 

fouilleren. Naast de zaal blijft het toilet vaste prik waar portiers even koekeloeren. 

 

“We controleren goed en lopen vaak rond. Dat werkt preventief. De meesten 

komen voorbereid en hebben hun spullen al bij zich en soms ook extra voor hun 

vrienden. Soms laten we zo iemand lopen. Alleen de duidelijke dealers dragen 

we over aan de politie. Er is weinig handel op de dansvloer. Soms komen klanten 

zelfs klagen dat er niks te krijgen is.“ 

4.1 alcohol 

De innovatiedrift van de alcoholindustrie lijkt wat afgeremd. Tekenend is dat pa-

nelleden, anders dan destijds bij rosé en de Breezer, geen nieuw drankje weten 

dat in 2011 hot is. Zijn de reclamebudgetten verlaagd of houdt de alcoholindu-

strie zich gedeisd nu alcohol bij beleidsmakers hoger op de agenda is komen te 

staan? Het alcoholbeleid op Koninginnedag had in ieder geval speciale aan-

dacht bij de gemeente. Ondanks alle extra maatregelen en afspraken met win-

kels en horeca moest de ambulance toch weer ruim 500 keer assistentie verle-
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nen. Door het onaanvaardbaar hoge aantal gezondheidsverstoringen, bekijkt de 

burgemeester opnieuw de huidige alcoholproblematiek in de binnenstad. Hoe-

wel alcohol- en druggebruik vaak over één kam worden geschoren in discussies, 

blijft alcohol toch de grote boosdoener.41 

In praktisch elk uitgaansnetwerk wordt gedronken. In de meeste panelnetwerken 

drinkt ten minste driekwart regelmatig alcohol. Tijdens een doorsnee stapavond 

worden al snel tussen de vijf en tien glazen genuttigd. Een fles wijn per persoon 

tijdens een boottripje is beslist geen uitzondering, zegt Frans (58a/b). Panelleden 

zeggen zich er wel eens over te verbazen dat er niet wordt ingegrepen als ie-

mand ladderzat is. Het leidt eerder tot leedvermaak. Toch klinken ook andere 

geluiden. In de vriendengroep van Bram (94b) is het voorkomen van een kater 

belangrijker geworden: “Drinken draait steeds vaker rond een genietmoment in 

plaats van standaard elk weekend alle remmen los.” Rogier (41a) ziet een andere 

ontwikkeling. Onder het mom ‘its hip to be healthy and cool to be conscious’ 

wordt naar alcoholvrije feesten gegaan. Daarentegen zeggen portiers minder blij 

te zijn met de beleidswijziging van sommige clubs om de toegangsleeftijd te ver-

lagen naar 16 jaar (Ponjo, 81a/b): 

 

“Die jonge kids hebben minder te besteden en zuipen daarom ook minder. Maar 

het zijn beginnende drinkers die sneller dronken worden. Er wordt tijdens dit soort 

avonden veel gekotst op de plee of out gegaan van een joint. Ze gedragen zich 

wilder dan de ouderen en stoeien en klieren met elkaar. Van dat schoolpleinge-

drag.” 

 

Het aantal cocktailbars is de laatste jaren flink uitgebreid. Door de toenemende 

concurrentie zijn de prijzen op verschillende locaties gezakt. Jezelf verwennen 

met een chique cocktail is niet meer voorbehouden aan stappers in het hogere 

uitgaansechelon. Niettemin vinden panelleden de alcoholprijzen aan de forse 

kant. Zo betaalt Jamie (113a) voor een wodka op het Leidseplein bijna 5 euro en 

met een Redbull erbij een tientje. Niet voor niets smokkelen haar vrienden blikjes 

energydrinks het café in. 

In urban panelnetwerken wordt minder alcohol geconsumeerd. Ze zijn gevoeliger 

voor het decorumverlies als gevolg van te veel drinken. In dancenetwerken 

wordt meer gedronken, maar staat alcohol op een lager pitje als er ecstasy en/of 

                                                      

41  De GGD laat weten dat het druggebruik op grootschalige dance events, waar de politie flink 

tegen ageerde, eigenlijk nauwelijks tot gezondheidsproblemen leidt, in tegenstelling tot het ge-

bruik van alcohol. Koninginnedag 2011 spande de kroon met ongeveer 500 ambulanceritten. In 

het najaar van 2011 meldt het stadsbestuur dat grootschalige evenementen op Koninginnedag in 

stad zoveel mogelijk aan banden zullen worden gelegd. 
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GHB wordt gebruikt, uitzonderingen daargelaten. Volgens portiers en barperso-

neel is tijdens een ecstasyfeestje de drankomzet beduidend lager. 

In de smaakbeleving is weinig veranderd tussen mannen en vrouwen. Of het 

moet zijn dat vrouwen nu vaker whisky bestellen, een traditioneel meer mannelij-

ke drank. Vrouwen drinken minder bier en meer witte wijn en geven vaker voor-

keur aan zoetere drankjes. Het Belgische biermerk Vedett is na Jupiler de nieuwe 

lieveling onder hippe bierdrinkers. Naast de bekende trits (bier, wijn, wodka en 

whisky) blijven de alcoholmixen in zwang. Bardame Debby (56a) merkt dat duur-

dere alcoholmixen bij groepjes jongere stappers als statussymbool worden ge-

zien. Mixen met whisky, wodka en in toenemende mate ook met Jägermeister zijn 

populair. Vooral die met Redbull (Jägerbom) wint terrein. De populariteit van 

Jägermeister zou, behalve een slimme marketing, ook komen doordat adepten 

verkondigen dat je door de vele suikers en kruiden niet ziek wordt. Tequilla slem-

meren met zout en limoen, doe je nog steeds met de hele groep. 

4.2 tabak en cannabis  

De meesten houden zich in clubs aan het rookverbod en gaan naar de rookruim-

te als ze willen roken of blowen. Een straf vinden sommigen, omdat je weg moet 

van de plek waar je het liefst een sigaret op wil steken. Een extra straf volgens 

anderen, omdat rookruimten vaak ongezellig zijn en zeer ongezond vanwege de 

vaak beroerde ventilatie. Alsof je dubbel wordt gestraft. Angelina (118a) merkt 

niet als enige dat het roken steeds minder wordt bij haar vrienden. Onbewust een 

sigaret opsteken komt toch vaker voor dan wanneer je telkens een rookpauze 

moet inlassen: “Netto rook je daardoor wel minder op een avond.” Sommige 

locaties bieden een goed alternatief. In de Trouw loopt de rookruimte parallel 

aan de dansvloer; alleen gescheiden door een groot raam. Via een deur loop je 

zo de dansvloer op. Anouk (126a) ziet dat sommigen juist meer tijd in de rookruim-

te doorbrengen dan daarbuiten. Ze bezorgen de niet-rokers minder last, maar 

lopen zelf meer risico omdat ze in een (meestal) slecht geventileerde ruimte 

staan. Portiers zien volgens menig panellid nog steeds streng toe op het roken in 

een club. Wie niet oplet vliegt eruit, hoewel de soep niet altijd zo heet wordt ge-

geten. Zelf vinden portiers het handhaven van het rookbeleid een bron van er-

gernis, omdat ze het beleid steeds moeten uitleggen. Vooral op plekken waar de 

regels rond de rookruimte onduidelijk zijn. Clubgangers blijven attenderen op het 

rookverbod is erg vermoeiend.42 De volhardende types blijven Oost-Indisch doof. 

De strenge handhaving werpt weliswaar zijn vruchten af, maar heeft zijn grenzen. 

Met meer drank worden mensen ook obstinater. En toeristen doen vaak of hun 

neus bloedt. Toch is de regel: twee keer waarschuwen en dan eruit. Het rookver-

                                                      
42

  Nabben, Doekhie & Korf (2011).  
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bod wordt over de hele linie beter nageleefd, maar soms blijft het dweilen met 

de kraan open. Na 03.00 uur is er vaker sprake van ‘burgerlijke ongehoorzaam-

heid’. 

In sommige cafés daarentegen lijkt het alsof er nooit een rookverbod is geweest. 

De naleving is volgens panelleden soms ronduit zwak. Oorzaak zou zijn dat er vol-

gens een nieuwe regel in kleine cafés wel mag worden gerookt. In sommige ca-

fés staat het dan ook weer helemaal blauw. 

 

Blowen in het uitgaansleven is volgens panelleden in 2011 nog verder in populari-

teit gedaald. Het valt soms echt op als je ergens een wietlucht ruikt. “Nog even 

en blowen wordt weer een obscure handeling”, zegt David (57a/b) gekscherend. 

In bijna alle panelnetwerken wordt geblowd, maar het aandeel regelmatige 

blowers neemt af. In ruim de helft van de netwerken blowt nog 10% tot 25% re-

gelmatig. Dit was vijf jaar geleden fors meer. Tussen de regels door proeven we 

enige reserve tegenover het roken van een joint en de hele, soms ‘kinderachtige 

blowcultuur’ eromheen. De fanblaadjes met foto’s van dikke toppen en blote 

tieten wekken al snel op de lachspieren. Coffeeshophouders worden al snel ge-

associeerd met vrije jongens die bakken poen verdienen. Maar de meeste be-

denkingen gaan over de drug zelf. In een paar panelnetwerken, waar soms fors 

wordt geslikt en gesnoven, heeft cannabis een problematisch imago. De achter-

ban van Frans (58a) associeert blowen met ‘alternatief’ en ‘wazig’. In Willems 

(125a) kringen krijgt de gebruiker al snel een stempel van ‘verstokte blower’ die 

erin is blijven hangen. Wie blowt is suf en versiert nooit een meisje. Anderzijds vin-

den panelleden ook dat een club echt volwassen is als er niet moeilijk over blo-

wen wordt gedaan. Ook festivals zouden minder krampachtig moeten doen over 

cannabisbezit en -gebruik. Een vriend van Willem werd op een technofestival 

betrapt met een joint en gesommeerd om meteen zijn zakken te legen. En Toby 

(105a) vond het hilarisch toen hij op een seksfeest bij het rollen van een joint 

moeilijkheden kreeg met een portier, terwijl verderop flink werd gecoïteerd. 

Panelleden lijken vaker een onderscheid te maken tussen échte, stugge door-

blowers en zoals Vince (76a) zegt, ‘momentblowers’. Echte blowers doen het elke 

dag. Momentblowers laten het van de situatie afhangen. Waarom een passe-

rende joint overslaan als je lekker in het Vondelpark ligt te bubbelen? Ook zomer-

festivals zijn ideale settings om een joint te roken. Er zijn ook panelleden die blo-

wers kennen met ADHD en die daar rustiger van zeggen te worden. En op een 

afterfeest geldt de dempende werking van een joint na stimulantia soms een 

geschenk uit de hemel. Lisa (124a) vertegenwoordigd het jongste panelnetwerk 

(18-plussers). Ze merkt dat stonede mensen zich anders gedragen. Ze zijn erg chill 

en relax. Maar wie los wil gaan (op alcohol) tijdens het stappen, oogt snel futloos. 

Bram (94b) ziet zelfs de heftigste blowers minder smoken. De negatieve effecten 
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beginnen netto de overhand te krijgen. De groep wordt ouder. Sporten is in en 

blowen uit. 

In de urban panelnetwerken zitten relatief meer blowers. De dancenetwerken zijn 

meer op energie gericht, terwijl urban stappers vaker hun ontspanning vinden in 

het delen van een joint. Maar ook hier blowt lang niet iedereen. 

4.3 ecstasy 

Een enkel panellid zegt dat de markt nog fragiel en niet terug is op het oude ni-

veau. De meesten zijn echter van mening dat de huidige markt, na de dip van 

2008-2009, zelfs beter is. Het vertrouwen is terug. Er zijn meer hoger gedoseerde 

pillen in omloop. Met een mix van bezorgdheid en verrukking zegt Sytz (123a) dat 

de ecstasy soms sterk is: “Door de comeback van goede ecstasy gaan gebrui-

kers weer ouderwets uit hun dak”. De schrikverhalen over slechte pillen zijn ver-

stomd. Nieuwe zorgen doemen op, want in een paar kringen zijn de pillen soms 

wel erg hoog gedoseerd. 

De lichte stijging van het gebruik die zich in 2010 panelbreed leek aan te kondi-

gen, heeft zich niet doorgezet. Van alle panelnetwerken is er één waar geen 

ecstasy wordt gebruikt. Naast netwerken waarbinnen een minderheid regelmatig 

ecstasy gebruikt, zijn er waarbinnen bijna iedereen dat doet. In ongeveer de helft 

van alle panelnetwerken is ecstasy het meest favoriete middel. 

verspreiding  

Na bijna 25 jaar op de markt, blijft ecstasy domineren als meest favoriete stimu-

lant. Het gebruik in het dancemilieu vindt, naast op festivals en in clubs, ook 

plaats in het park en op strand-, boot- en thuisfeesten. In veel drugscocktails 

(meerdere middelen tegelijk of vlak achter elkaar) blijft ecstasy een cruciaal 

middel. De verspreiding van ecstasy in het urbanmilieu verloopt al jarenlang veel 

trager. Volgens Angelina (118a) is met name de setting daarbij van invloed. “Je 

moet echt lef hebben om op een jamrock feest zichtbaar stoned van ecstasy 

rond te lopen.” Daarom pakken de vriendinnen van Angelina hun moment op 

grote feesten die anoniemer zijn. Het voorkomt een hoop gedoe met stappers 

die anti-pillen zijn. Een reden ook waarom de verspreiding in haar eigen kring 

momenteel stokt. Enkele vriendinnen gaan met nieuwe vriendjes om die niet ge-

charmeerd zijn van ecstasy. Maar elders ziet Angelina het gebruik toenemen. 

 

“Vooral de jongere generatie zegt goede ervaringen te hebben. Naast alcohol 

en cannabis wordt er af en toe een pilletje genomen. Het lijkt net of het meer 

wordt gedoogd. De taboesfeer is er meer vanaf. Als ook rappers als Kempy en Lill 

Wayne erover zingen.” 
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gebruiks f requentie en sett ings  

Ecstasy wordt nog steeds met een euforische roes in het weekend geassocieerd. 

Het gebruik piekt vooral in de zomerperiode op grote en op kleinere, meer speci-

ale feesten. Vergeleken met andere stimulantia wordt het gebruik meer gepland. 

Volgens panelleden komt dat door de langere duur van de roes en de naweeën 

de dagen erna. In ongeveer de helft van de netwerken neemt de meerderheid 

ten minste één keer per maand ecstasy, en de rest minder. De groep die weke-

lijks slikt is klein en doet dit bovendien maar voor een korte periode. In het panel-

netwerk van Bram (94a/b) wordt hooguit drie á vier keer per jaar geslikt en stan-

daard op Koninginnedag. Nieuwe ecstasygebruikers zijn vooral in de 

beginperiode enthousiast. Daarna vindt bij de meesten matiging plaats. Gebrui-

kers die veel naar kleinere feesten gaan, nemen vaker ecstasy dan clubgangers. 

Het avontuurlijke van nieuwe wisselende settings lijkt stappers eerder aan te zet-

ten om daarbij ook ecstasy te gebruiken. Daarnaast wordt er ook op afters en 

thuisfeesten gebruikt. 

motieven, ef fecten en imago 

Ook voor de jongste lichting blijft ecstasy een middel dat nieuwsgierig maakt. 

Hoewel de nuchterheid rond het ‘wondermiddel’ na de jaren negentig de bo-

ventoon heeft gekregen, vindt het huidige panel dat ecstasy nog steeds garant 

staat voor een (extra) leuk feest. En al helemaal als de dj een echte ‘pillensound’ 

draait. Brams (94a/b) vriendenkring vindt ecstasy nog steeds een toffe drug, maar 

niet de meest praktische. Over de motieven van gebruik kunnen de accenten 

per panelnetwerk dan ook verschillen. Voor de jonkies die hun eerste pil (gaan) 

slikken is de zogenaamde afterdip een ver-van-mijn-bed-show. De zorgeloosheid, 

het blije gevoel, het lekkere dansen, de saamhorigheid en de leuke contacten 

met anderen overheersen. Het zijn dit soort kwalificaties die Lisa (124a) en haar 

vriendinnen nieuwsgierig maken om een keer ecstasy te nemen. Van afstand ziet 

Lisa hoe gebruikers opgaan in hun droomwereld maar ook hyperactief blijven. 

 

“We willen graag een keer ecstasy proberen. Anderen vertellen dat het leuk is 

en je makkelijk door kunt gaan. Maar we zijn nog jong met 16 jaar. Mijn moeder 

vindt dat ik moet wachten tot mijn 18e. Misschien doe ik het wel op mijn 17e, 

want dan ben ik klaar met school.” 

 

Menig gebruiker vindt het bijzonder dat het vriendschappelijke en intieme ook 

makkelijk met wildvreemden kan worden gedeeld op dat moment. Iets wat je in 

het dagelijkse leven veel minder snel en spontaan zou doen. 
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doser ing en toediening  

In elk panelnetwerk circuleren pillen en bij een deel daarvan ook MDMA-poeders 

of -kristallen. De dosering bedraagt meestal één tot twee pillen. Soms met uit-

schieters naar boven tot vier à vijf pillen. In het panelnetwerk van Marcel (65a) 

slikt niemand meer dan twee pillen. In plaats van een nieuwe pil te nemen, stap-

pen gebruikers over op amfetamine of GHB. Gebruikers die supergevoelig zeg-

gen te reageren, houden het op een halve pil. MDMA-poeder wordt meestal in 

een niet-alcoholisch drankje opgelost. Soms wordt er vanuit het pakje geschept 

of met een natgemaakte vinger opgelikt. In een paar panelnetwerken stampen 

sommigen MDMA-poeder of -kristal fijn om het vervolgens te snuiven. De ecstasy 

komt dan sneller en harder aan. De neuspijn neemt men voor lief. De dosering is 

moeilijker in te schatten en vindt meer op intuïtie plaats. Een deel laat zijn ecstasy 

testen. De meesten gaan af op de informatie van ecstasyverkopers. Ze achten 

het testen van pillen overbodig. Zeker nu ze de markt weer betrouwbaarder vin-

den. In panelnetwerken met hooggedoseerde ecstasypillen zijn sommigen voor-

zichtiger geworden. In plaats van een hele, begint men eerst met een halve. 

gezondheidsr i s ico’s  

Gebruikers schatten de gezondheidsrisico’s van ecstasy laag in. Acute lichamelij-

ke effecten als zweten en tandenknarsen nemen ze op de koop toe. De volgen-

de dag kan verschillend uitpakken. De een geniet van de ‘afterglow’, terwijl de 

ander klaagt over een ‘katergevoel’. De psychische effecten die worden ge-

voeld na gebruik liggen vaak in de sfeer van een down of vaag gevoel. Toto 

(113a) bespeurt weleens enig pessimisme bij ravers en soms lijkt het alsof je emo-

tioneler reageert op bepaalde gebeurtenissen. Anderen daarentegen vinden 

dat er te dramatisch wordt gedaan over de ecstasykater. Ernie (116a) ziet moe-

heid niet als iets negatiefs. Ecstasy krijgt al snel de schuld. Een ander issue zijn de 

hooggedoseerde pillen. Panelleden zien vaker gebruikers die erg stoned en 

compleet van de wereld zijn. Voor ‘heftige pillen’ wordt soms onderling gewaar-

schuwd. 

4 . 3 . 1  e c s t a s y a c h t i g e n  e n  d e s i g n e r  d r u g s  

De vervuilde ecstasymarkt in 2008-2009 leidde tot meer bedrijvigheid in andere 

marktsegmenten. In sommige uitgaanskringen werden 2-CB, methylone (explosi-

on), mephedrone en 4-fluo meer bekend. Nu de ecstasymarkt zich hersteld heeft, 

lijkt de animo voor dergelijke middelen af te nemen. 

4 . 3 . 2  m e p h e d r o n e  

Panelleden zeggen dat de verhalen over mephedrone minder talrijk zijn nu ecs-

tasy makkelijker verkrijgbaar is. Dit beeld komt overeen met de verwachting in de 

vorige Antenne dat de vraag af gaat nemen als de ecstasymarkt weer aan-
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trekt.43 In het begin was mephedrone nog wel cool, maar volgens panelleden is 

de hype over zijn hoogtepunt. Als de gewenste werking van een middel een be-

langrijke sleutel voor succes is, dan schiet mephedrone tekort omdat het piekge-

voel er niet is. David (57a/b): “Mensen willen de ‘wow’ van ecstasy, de roze bril.” 

Meow meow (miauw-miauw) heeft het drugsspectrum dan ook niet verrijkt, vindt 

Vince (76a). Het is een wakkerblijver, maar de roes is vaag. Daarnaast zijn gebrui-

kers huiverig dat er nog zo weinig over het middel bekend is. De verhalen over 

blauwe plekken op het lichaam vormen niet echt een reclame voor het middel. 

Laat staan de verhalen over een sterke zweetlucht tot drie dagen na gebruik. In 

Antenne 2010 dempten negatieve ervaringen (o.a. nerveus gedrag, hartkloppin-

gen, snelle tolerantieopbouw) al de lust bij sommigen om ermee door te gaan. In 

Brams (94b) vriendenkring heerst inmiddels radiostilte. 

 

“Meow is helemaal weg. Je hoort er niemand over. Mensen om mij heen zijn he-

lemaal niet bezig met nieuwe middelen. Meow meow kwam gewoon opeens 

langs. Iedereen had het erover en je hoorde dat ze het gebruikt hadden. Zo snel 

als het kwam, zo snel was het ook weer verdwenen. Zonder duidelijk aanwijsbare 

reden. “ 

 

Toch is mephedrone nog niet helemaal uit de gratie. Er zijn groepjes die mephe-

drone blijven gebruiken of het net pas ontdekken. De vriendenkring van Frans 

(58a/b) bijvoorbeeld. Een paar vrienden bestelden mephedrone via internet en 

ontvingen het enige dagen later via de post. De eerste reacties waren positief. 

Het effect doet een beetje aan ecstasy denken. Er gebeurden geen rare dingen. 

Niemand ging trippen; de grootste angst van Frans. “Het was echt iets nieuws, 

heel eng gewoon, maar absoluut voor herhaling vatbaar. We hadden de dagen 

erna ook geen dip.” Ook Rogier (41a) ziet een paar groepjes doorgaan met 

mephedrone. Anderen hebben twijfels over de minder geslaagde bijeffecten. 

4.4 cocaïne 

Cocaïne lijkt wat uit de gratie bij de huidige groep trendsetters in het nachtleven. 

Hoe anders waren de verhalen tien jaar geleden. Clubbers roemden toen de 

glossy drug die met alcohol hét sociale smeermiddel was. Thuis, in cafés en op de 

toiletten deelden snuivers stiekem het witte geheim. Cocaïne maakte zelfs furore 

in panelnetwerken die daar aanvankelijk niks van moesten hebben. Maar de 

tijden zijn net als het uitgaansleven veranderd. Tien jaar geleden gingen de Po-

werzone en de Panama open. Lekker lui loungen was de nieuwe sport. Net als 

beachen in Bloemendaal. Luxe feesten waren schering en inslag. Het was hip om 

                                                      

43  Benschop, Nabben & Korf (2011). 
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vip te zijn. De champagne vloeide rijkelijk op de exclusieve feesten. Er werd hard 

gewerkt én hard gefeest in Amsterdam. Het beeld dat nu heerst bij panelleden is 

compleet anders. Stappers lopen warm voor feesten die juist het avontuurlijke 

moeten verbeelden. Een met steigerhout gepimpte feesthut doet het bloed snel-

ler stromen dan luieren in een luxe lounge. En cocaïne? Dat is zó 2000! Velen ha-

len er hun neus voor op. Hoewel? Als de doorsnee gebruiker mag kiezen tussen 

een lijntje coke of amfetamine, dan gaat toch eerst de coke op. Maar moet de 

gebruiker het uit eigen zak betalen? Zonde van het geld! Meer panelleden noe-

men de prijs een beletsel om de bezorger te bellen. In Antenne 2010 schreven we 

dat de huidige stapgarde meer interesse aan de dag leek te leggen voor goed-

kopere ‘subculturele’ middelen. Cocaïne past simpelweg niet in de huidige tijds-

geest. Tenminste, niet bij de forse groep alternatievelingen in het uitgaansleven. 

Sommigen denken dat cocaïne daarom nog meer een thuismiddel is geworden 

voor de oudere twintigers en dertigers die minder naar clubs gaan. 

verspreiding  

Van alle panelnetwerken is er slechts één waarin geen cocaïne wordt gebruikt. 

De variatie in regelmatig cocaïnegebruik tussen de netwerken is min of meer ver-

gelijkbaar met ecstasy. In ongeveer een op de drie panelnetwerken is cocaïne 

het meest favoriete middel. Cocaïne is niet hét middel anno nu. Trendsetters lo-

pen minder hard van stapel. Soms lijkt het wel of je dom bent als je coke neemt. 

Zoveel geld voor zo weinig effect! Tekenend voor de tijdgeest is wellicht ook dat 

twee panelleden spontaan beginnen te vertellen over foute cocaplantages, de 

aantasting van het milieu en de gewelddadige verdrijving van inheemse vol-

keren. Cocaïne is uit de gratie geraakt bij de culturele avant-garde en de gebrui-

kersgroepen zijn, zeker bij de jonge feestgarde, geslonken (horizontale krimp). Er 

wordt minder frequent gebruikt. Ook het beeld van snuivende ‘corpsclubbers’ is 

volgens sommigen aan vervanging toe, nu in het corpsbastion ecstasy en GHB 

meer voet aan de grond beginnen te krijgen. 

gebruiks f requentie en sett ing  

Het cocaïnegebruik laat zich minder dan bij andere middelen door het type set-

ting beïnvloeden. De cocaïneroes in het nachtleven leeft minder sterk dan voor-

heen, ondanks het feit dat het middel in bepaalde cafés en groepen goed blijft 

gedijen. De meer persisterende snuivers zitten in panelnetwerken met groepen 

van 25- en 30-plussers. Sytz (123a) hierover: 

 

“Er gaat niets boven een goeie nak. Vooral in het hogere echelon is meer coca-

ine in omloop. Het lagere echelon vindt cocaïne prijzig. Alhoewel. Van sommige 

snuivers is bekend dat ze hun stufi (= studiefinanciering) erdoorheen snuiven en 

raven.” 
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In de panelnetwerken waar cocaïne wordt gesnoven zijn soms forse verschillen 

tussen regelmatige en incidentele snuivers. Een kleine minderheid snuift (bijna) 

wekelijks cocaïne en de rest hooguit één of enkele keren per maand en dan 

vaak alleen in het weekend. Omdat de impact van een lijn niet zo drastisch is als 

een pil, wordt coke soms ook door de week gesnoven op een verjaardagsfeest, 

na een etentje, tijdens het gamen of in de ‘bioscoke’. 

motieven, ef fecten en imago 

Cocaïne blijft voor een deel een impulsief middel. “Als we opeens trek krijgen, 

gaan we effe een pak sos rammen”, zegt Vince (76a). Dat de cocaïnemarkt een 

snelle bezorgmarkt is, telt zeker mee. Het gebruik vindt vaak thuis plaats met part-

ner en/of vrienden. Wie in z’n eentje snuift wordt sneller als een zielig, sneu of pro-

blematisch geval gezien. In groepsverband snuiven verhoogt het feestplezier. 

“Wanneer iedereen flink gaar is van andere drugs en/of alcohol, is cocaïne een 

perfect middel om af te blussen”, aldus Vince. Juist omdat het effect zo domi-

nant is. Zeker een pure lijn coke kan een hele andere gewaarwording zijn dan 

een versneden. Wie dat niet gewend is, kan zich een poosje ongemakkelijk of 

verstijfd voelen. 

Toto (113a) ziet coke louter als een ‘lolmiddel’. Niet meer en niet minder. Het is 

soms toch wel verleidelijk om de dealer te bellen tijdens het borrelen of na het 

behalen van een tentamen. De verveling verdrijven met een ‘stout toetje’ komt 

ook nog wel eens voor. Over een paar snuifjes wordt zelden ‘dramatisch’ ge-

daan. En ook de impact valt mee. Toto: “Een pil, de stonedheid en de day after, 

vergeet je niet zo snel. Een paar lijntjes met een borrel wel.” Ernie (116a) vindt 

coke een spontane drug en meer voor momenten. “Mensen kunnen daar ook 

echt van genieten. Net zoals een sigaret na het eten extra heerlijk is.” Frans (58a) 

merkt dat er in zijn groep steeds meer momenten komen dat er coke op tafel 

komt. Altijd volgens hetzelfde stramien: als de alcohol vloeit komt de coke vanzelf 

in beeld. Mensen die niet werken of flexibele diensten draaien, zijn vaker in voor 

een fuif. Daarom is er altijd wel iemand in de groep die zin heeft in coke. De posi-

tieve effecten komen overeen met die in de voorgaande panelmetingen. 

 

“Coke is cool, hautain en sociaal tegelijk. Voor mensen met een publieke status 

is het een ideale drug. Ze blijven alerter dan met ecstasy. Met een snuifje bij het 

drinken blijf je scherp en aanspreekbaar. Een perfect middel eigenlijk.” (Toto, dj 

en organisator, 113a). 

doser ing,  toediening en negatieve ef fecten  

Poedercocaïne wordt gesnoven en af en toe over het tandvlees gewreven van-

wege het verdovende gevoel. Bij uitzondering worden plofjes (cocaïne in een 

sigaret) gerookt. De dosering varieert meestal van een paar lijntjes tot een kwart 
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of halve gram per persoon. De vriendengroep van Frans (58a) snuift drie gram op 

een avond. Soms doet een verhaal denken aan bingen. Als Jamie (113a) samen 

met een vriendin zes gram in een nacht snuift, moet de dealer soms wel drie keer 

opdraven. Ook Toto (113a) schrikt wel eens als jonge mannen in het weekend 

drie gram in hun neus ‘rammen’. Saskia (95a) zegt er soms moeite te hebben, dat 

de groep het zo vanzelfsprekend vindt om coke te bestellen als ze bij elkaar zijn. 

 

“Er wordt soms wel erg snel gebeld. Na een groepsetentje wordt al snel de vraag 

gesteld ‘zullen we bestellen?’. Een persoon bestelt en de rest gaat daar dan in 

mee. Het is heel moeilijk om het dan niet te doen.” 

 

In sommige snuifkringen gelden codes om niet-snuivers niet voor het hoofd te 

stoten. Soms wordt gevraagd of het niet bezwaarlijk is als de spiegel op tafel 

komt. Maar er zijn ook groepen die er vanwege het taboe het liefst helemaal niet 

over praten. Op afters is het weer een ander verhaal. Hier gebeurt het omge-

keerde. Wie een lijn voor anderen legt moet opletten dat hij zelf ook nog aan de 

beurt komt. 

Ook de negatieve lichamelijke en psychische effecten komen grotendeels over-

een met de voorgaande panelmetingen. Over het algemeen blijft het beeld 

bestaan dat je bij cocaïne met vuur speelt. Juist omdat een snuif aldus Sytz 

(123a), zo vanzelfsprekend aanvoelt en weinig impact lijkt te hebben. Sommige 

panelleden waarschuwen dat het niet normaal mag worden om elke week coke 

te bestellen. Dat leidt er wel soms toe dat gebruikers die wel willen, los van de 

anderen hun eigen gram gaan halen. 

4.5 amfetamine 

Vergeleken met cocaïne en ecstasy speelt amfetamine (boerencoke) in Amster-

damse uitgaansnetwerken vaak de rol van underdog. Een middel waar minder 

mee wordt gekoketteerd. Dat beeld is nu aan het kantelen. Panelleden zien dat 

het middel ook is ingedaald in hippere kringen. Ooit in één adem genoemd met 

punks, gabbers en krakers, scoort pep tegenwoordig ook goed bij studenten die 

urenlang willen feesten. Zelfs creatievelingen vinden een ‘pitje polderpep’ op zijn 

tijd wel leuk. Zeker nu het budget wat krapper wordt, begint het grote prijsverschil 

(amfetamine is vijf keer goedkoper dan cocaïne) een rol te spelen. Vergeleken 

met cocaïne is speed gezelliger. Coke snuiven in gezelschap roept altijd een 

geldvraag op. Wie heeft al wel of nog niet betaald aan de pot?! Er zijn panelle-

den die de comeback van amfetamine toeschrijven aan de ongepolijste rauw-

heid van de huidige tijdgeest, die terugkomt in de beeldvorming over interieurs, 

modestijlen en druggebruik. De yuppendrug coke past bij de ‘wilde twintigers’ 

(voorlopig) niet meer in dat plaatje. Overigens is speed voor de fanatieke stapper 
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altijd een perfect middel geweest om op door te halen. Hij is alleen niet meer de 

enige in zijn groepje. 

Methamfetamine speelt (nog steeds) geen rol van betekenis. Ritalin is vooral een 

middel dat in vriendenkringen rondgaat omdat iemand het op recept van de 

dokter krijgt. 

verspreiding  

In circa vier op de tien netwerken wordt weinig of geen amfetamine gebruikt (in 

2007 was dat nog tweederde). Daartegenover staan enkele netwerken waar 

iedereen regelmatig speed neemt. Binnen de netwerken vindt een horizontale 

popularisering (verbreding) plaats. In ongeveer een op de vijf panelnetwerken uit 

het uitgaanscircuit is amfetamine (vanaf meting 36, najaar 2011) het meest favo-

riete middel. Toch blijft speed verder afstaan van de mainstream dan ecstasy en 

cocaïne. Het middel gedijt het beste in alternatieve feestkringen, maar vindt in-

tussen ook zijn weg in creatieve kringen. Methamfetamine komt sporadisch voor 

in de meer extreme homoniche. 

gebruiks f requentie  en sett ing  

De gebruiksfrequentie (laatste maand) van amfetamine ligt bij een paar netwer-

ken op hetzelfde niveau als cocaïne en ecstasy. In een paar netwerken zijn er 

groepjes gebruikers die amfetamine wekelijks nemen. Een ‘nakkie pep’ wordt in 

Moni’s (85a) kring soms ook door de week gebruikt. Er wordt meestal voor een 

maand ingekocht en verdeeld onder de gebruikers. Amfetamine wordt vaak op 

dezelfde settings gebruikt als de andere stimulantia. Het gebruik van methamfe-

tamine blijft marginaal. 

motieven, ef fecten en imago 

De voorspelling van een panellid in Antenne 2010, dat amfetamine zich vaker zou 

gaan ontpoppen als basisdrug, met daarbovenop een ander middel, lijkt voor-

barig. Wel krijgt iemand met amfetamine op zak minder negatieve reacties. Ster-

ker nog, de kans is aanwezig dat anderen ook mee willen snoepen. Verschillende 

panelleden vertellen dat speed in hun netwerk verkozen wordt boven ecstasy. 

Fris op een feest met af en toe een lijntje speed in plaats van te stoned op de 

ecstasy heeft zo zijn voordelen. Vergeleken met cocaïne is de drang om met 

enige regelmaat speed te nemen minder. De reputatie van energiegever blijft 

onverslijtbaar. Een ‘eenvoudig’, ‘nuchter’ en ‘goedkoop’ middel met een echte 

energieboost, waar je lekker op kunt dansen, terwijl het makkelijker te doseren is 

dan ecstasy. Je blijft er wakker en helder van. De identificatie met gabbers is in-

middels verleden tijd, maar stinken doet speed nog steeds. Wie underground wil 

maalt daar niet om. Speed blijft de rebel onder de stimulantia. Een ‘smerig’ ima-

go scoort beter dan een chique. Toto (113a): 



II PANEL 67 

“Speed is niet chique. Het is goedkoop maar moeilijker te krijgen dan coke. 

Speed is eigenlijk een weggevertje. Alsof niemand speed koopt, maar alleen 

krijgt van anderen die het ook weer hebben gekregen. Mensen die geld over 

hebben voor drugs, kopen dan toch weer liever cocaïne.” 

 

Frans (58a/b) draait al geruime tijd mee in het nachtleven en zag pas in 2011 voor 

het eerst amfetamine in zijn stapgroep. Een vriend had wat bij zich en het beviel 

kennelijk goed: “Met speed ben je vrolijk, zonder dat je een andere indruk krijgt 

van mensen om je heen. Ecstasy vervormt meer de werkelijkheid.” In de stap-

groep van Marcel (65a) wordt amfetamine als wakkerhouder genomen na het 

combigebruik van ecstasy en GHB. Als gebruikers het verzadigingspunt van ecs-

tasy hebben bereikt, komt amfetamine tevoorschijn. Hierdoor blijven mensen wel 

weer langer hangen op afters. 

doser ing,  toediening en negatieve ef fecten  

De impact van een lijn amfetamine is anders dan bij cocaïne. Terwijl de gebruiker 

na een poosje zin krijgt in een nieuwe lijn coke, houdt de amfetamineroes langer 

stand. Het gebruik van amfetamine blijft meestal beperkt tot één of een paar 

lijnen. Een doorsnee gebruiker doet langer met een gram amfetamine dan met 

coke. Amfetamine wordt gesnoven, als ‘bommetje’ (beetje poeder in een vloei-

tje gewikkeld) geslikt of opgelost in sap, koffie of bier. In één panelnetwerk gaan 

ook spuitjes met EPO rond. 

Een andere vorm, die een paar panelleden zien, is amfetamine in natte vorm. 

Een soort natte pasta die eerst warm gemaakt moet worden alvorens het droog 

kan worden gesnoven. Een snelle methode is in de magnetron. In het netwerk 

van Marcel (65a) wordt speed als het nieuwe ketamine gezien. Er zijn grofweg 

twee soorten snuifspeed: kortwerkende en langwerkende. Er zijn gebruikers die al 

amfetamine nemen voor het stappen. Dit in verband met de lange werkingsduur 

en om eventuele slaperigheid te minimaliseren. Tijdens en na het stappen wordt 

speed ook wel gebruikt om helder te blijven of nieuwe energie aan te boren. Bij 

de stapvrienden van Ernie (116a) is een ochtendlijn rond 05.00 uur een beproefd 

recept om de dag na een nacht doorzakken te beginnen. 

Amfetamine zit weliswaar in de lift, maar een speedkater blijft op de loer liggen. 

Een droge mond wordt nog wel eens gecompenseerd met meer bier drinken, 

wat een dubbele kater oplevert. Te strak staan of je niet goed raad weten met al 

die extra energie kan knap vermoeiend zijn. 

Bij methamfetamine, dat gesnoven of gebased wordt, zijn de effecten nog moei-

lijker onder controle te houden. 
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4.6 narcosemiddelen 

De narcosemiddelen GHB, ketamine en lachgas hebben na hun komst, in de 

jaren negentig van de vorige eeuw, alle drie een plek veroverd op de Amster-

damse drugsmarkt. In panelnetwerken waar narcosedrugs worden gebruikt circu-

leren ook andere middelen. 

verspreiding  

Narcosemiddelen worden minder met uitgaan geassocieerd dan stimulantia. De 

narcosemarkt is ook beduidend kleiner. Toch is er een aanzienlijke groep in het 

dancesegment die ervaring heeft met narcosemiddelen. Vanwege de dempen-

de en meer dromerige effecten vinden veel gebruikers narcosemiddelen het 

meest geschikt voor after- en privéfeesten. GHB is het populairste middel en zit 

qua regelmatig gebruik iets onder het niveau van amfetamine. In de helft van de 

netwerken wordt GHB weinig of niet gebruikt. Lachgas en ketamine scoren lager. 

Bij lachgas is er nog steeds (weer) sprake van een lichte stijging en bij ketamine 

mogelijk een lichte kentering. 

4 . 6 . 1  g h b  

Hoeveel narcosepret kan een feest verdagen? Hoe te handelen wanneer perso-

nen beginnen te stuiptrekken of zelfs in coma raken? Ook in het uitgaansleven 

kent tolerantie zijn grenzen. Bij GHB lijkt de grens zo langzamerhand bereikt. Zeker 

bij feestorganisatoren en clubuitbaters, maar ook bij stappers die anderen vaak 

‘fout’ zien gaan. Door de slepende problematiek is de controle op het bezit en 

gebruik van GHB in sommige clubs strenger geworden. Het aantal mensen dat 

eruit wordt gezet neemt toe. Wie op smokkel wordt betrapt krijgt problemen. Of 

het nou om één buisje gaat of meer, bezitters van GHB worden vaker zonder enig 

pardon door portiers overgedragen aan de politie. De security is nog meer dan 

de voorgaande jaren gespitst op GHB en volgt verdachte gebruikers soms tot in 

het toilet. In bepaalde clubs wordt volgens panelleden zelfs jacht gemaakt op 

GHB-ers. Clubs op hun beurt zeggen dat ze geen andere keuze hebben. Uit ver-

schillende panelnetwerken vangen we verhalen op over GHB-ers die betrapt zijn 

op gebruik en/of bezit. Panelleden zeggen een dubbel gevoel te hebben bij de 

huidige aanpak. Ze begrijpen de reactie van clubs, maar de betrapte gebruiker – 

zelfs met een leeg buisje op zak kun je al worden uitgezet – wordt wel erg streng 

bestraft. Volgens sommigen is de straf in geval van GHB disproportioneel. Wie 

gepakt wordt met een beetje pep of ecstasy komt er nog weleens mee weg. 

Maar iemand met een buisje G op zak, gaat linea recta naar de politie. Anouk 

(126a), clubmedewerker: 
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“De politie wordt meteen gebeld als iemand met GHB wordt betrapt. Dat doen 

we alleen bij GHB. Bij pillen bellen we pas bij meer dan vijf en bij coke bij twee 

wikkels of meer. We zijn strenger met GHB omdat mensen dat in andermans 

drankje kunnen doen. Toch komen mensen nog wel binnen met GHB, bijvoor-

beeld in een ballon in hun ondergoed.” 

 

Uit de verhalen maken we op dat een groeiende groep stappers een boete of 

taakstraf heeft gekregen voor het bezit of gebruik van GHB. Ook vrienden moe-

ten zich vaker verantwoorden bij de beveiligers. Het stringente beleid zet soms 

kwaad bloed, maar er klinken ook geluiden over misbruik van de ‘vrijheid-blijheid 

sfeer’. De groep die zegt het beu te zijn is gegroeid. GHB dooft de feestspirit. Vin-

ce (76a) hoorde dat de organisatie van een bootfeest op Koninginnedag GHB 

taboe verklaarde. Want niks vervelender als gasten die op een volle boot in co-

ma raken. Meer panelleden horen verhalen van organisatoren die op voorhand 

al waarschuwen dat ‘Gerard’ niet welkom is. Maar de werkelijkheid blijft weerbar-

stig. Nieuwe groepen komen en gaan. Enkele panelleden verwijzen naar speci-

fieke groepjes ‘G-kinderen’ of ‘jonge meiden’ die het te bont maken. Er zijn legio 

gebruikers die GHB een prettig middel blijven vinden. Desalniettemin denken 

meer panelleden dat GHB over zijn hoogtepunt is. Het gedoe met GHB leidt in 

trendsettende kringen eerder tot statusverlaging. Toby (105a) is hier een teke-

nend voorbeeld van. Vier jaar geleden verheerlijkte hij GHB nog als ‘slagroom op 

de taart’. Nu vindt hij het ‘sluw spul’. Hij begrijpt niet dat mensen willens en wetens 

hun grenzen op blijven zoeken, zelfs als het keer op keer mis blijft gaan. Gregory 

(114a), exponent van de nieuwe lichting, vindt dat de media weinig invloed 

heeft op het gebruik. Wie eenmaal in het uitgaansleven zit, haalt volgens hem de 

schouders op over de soms sensationele berichtgeving. Hij ziet eerder een ave-

rechts effect. Alle heisa rond GHB heeft in zijn groep juist geleid tot meer nieuws-

gierigheid. 

gebruiks f requentie en sett ing   

Hoe moeilijker een middel te hanteren is, hoe groter het belang van de setting 

wordt. GHB gold in het begin nog als een thuisdrug, maar ontwikkelde zich steeds 

meer tot een uitgaansmiddel. Er blijven groepen die GHB alleen voor of na het 

uitgaan nemen, dit om het risico op out gaan tijdens het stappen te vermijden. Er 

zijn ook gebruikers die voorzichtig op feesten zijn en pas thuis gaan ‘doordop-

pen’. 

GHB wordt soms ook door de week (meestal alleen ’s avonds) gebruikt. Een deel 

vindt het een goede vervanger van of alternatief voor alcohol dat een vergelijk-

bare roes zou geven. De scheidslijn tussen week- en weekendgebruik is niet bij 

alle gebruikers even scherp. In een handvol netwerken neemt minstens de helft 

regelmatig GHB. In ongeveer een kwart van de panelnetwerken zitten groepjes 
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die (bijna) wekelijks GHB nemen. Verschillende panelleden zeggen ook (bijna) 

dagelijkse gebruikers te kennen. 

motieven, ef fecten en imago 

Hoewel GHB-verslaving meer aandacht heeft gekregen, blijft het middel in ver-

schillende panelnetwerken favoriet. Gebruikers blijven herhalen dat de grootste 

groep niet in de problemen komt. Zelfs na jarenlang gebruik. Fladderen en flowen 

met vrienden op de GHB blijft ‘gewoon lekker’ op een feest. Vergeleken met sti-

mulantia worden narcosemiddelen als GHB als ‘echte spacedrugs’ gezien. On-

danks het problematische imago kennen veel gebruikers nog genoeg positieve 

effecten toe aan het middel. GHB geldt als een sociale, empatische en tactiele 

ontspanner. De muziek klinkt warmer en gebruikers zeggen een geluksgevoel en 

meer openheid in communicatie met anderen te ervaren. Het stimuleert balda-

dig gedrag en kan erotisch ontremmend zijn. Geen kater na afloop is een pre. De 

vriendenkring van Marcel (65a) vindt alle commotie van gezondheidsinstanties 

rond GHB dan ook flink overdreven. “GHB verslavend? Het is juist het minst onge-

zonde middel van alle drugs. Lichaamseigen, snelle afbraak en geen kater ach-

teraf.” 

doser ing,  toediening en negatieve ef fecten  

De dosering van GHB in panelnetwerken verschilt van één slokje tot enkele buisjes 

of doppen. En bij degene die de hele nacht in de ‘G-flow’ wil blijven, kan het 

aantal buisjes oplopen tot tien of meer. Een probleem bij dosering is de sterkte 

van GHB. De ene slok is de andere niet. Zeker wanneer er verschillende GHB-

brouwsels in omloop zijn. Een reden waarom sommigen alleen zweren bij hun ei-

gen spul. GHB wordt vaak opgelost in een vruchtensap en weinig puur gedron-

ken. Op thuisfeesten staat de fles soms voor het grijpen. Maar het komt ook voor 

dat men juist super voorzichtig is door heel precies de milliliters met een maatbuis-

je of spuitje oraal toe te dienen. Het liefst met de klok erbij, in verband met de 

doseertijd. GBL puur drinken is een uitzondering. Net als sommige andere panel-

leden zit het Bram (94b) niet lekker dat er vaak zo laconiek wordt gereageerd als 

het fout gaat: 

 

“Mensen zijn niet bezig met de gevaren. Zelfs niet als iemand is afgekickt in de 

kliniek. Er wordt veel out gegaan en mensen lopen te kotsen. Het gaat allemaal 

zo makkelijk. Als ze out gaan laten anderen hen liggen. De groep houdt geen 

rekening met elkaar.” 

 

Naast de voor- en tegenstanders van GHB is er ook onenigheid tussen gebruikers 

onderling. Het komt voor dat de ene groep de andere kwalijk neemt dat ze het 

middel misbruiken, waardoor de scene in diskrediet wordt gebracht. Maar over 
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wie wakker wordt en met een dop begint zijn de meesten het wel eens dat die 

dan in de gevarenzone zit. De afgelopen paar jaar vertellen panelleden steeds 

vaker verhalen van personen die hun gebruik niet meer onder controle hebben. 

Vaak is daar een traject van letterlijk vallen en opstaan aan voorafgegaan. 

Sommigen hebben hun verslaving over een periode van jaren opgebouwd. Bij 

anderen gaat het sneller. De tragische verslavingskant van GHB begint steeds 

meer voor het voetlicht te komen en vormt de wrange keerzijde van het hedonis-

tische uitgaansleven. Clara (99a/b) vindt het een veeg teken dat stappers steeds 

negatiever over GHB zijn gaan denken. Het verbaast Toto (113a) niks. Hij vindt het 

te triest voor woorden dat op een festival iemand binnen twee uur na aankomst 

al horizontaal met de ambulance naar een ziekenhuis moet. Terwijl diens tent nog 

niet eens opstaat. Bram (94a) vertelt een soortgelijk verhaal over een jongen die 

onder invloed een motor jatte en een ongeluk veroorzaakte. Hij mocht in het zie-

kenhuis meteen afkicken. 

4 . 6 . 2  k e t a m i n e  

Vergeleken met lachgas en GHB typeren gebruikers ketamine eerder als een 

psychedelicum. Hoewel het middel, na de underground, de laatste jaren ook in 

de upperground furore maakte, heeft het zich minder breed verspreid dan GHB. 

Panelleden zeggen dat ketamine voor veel stappers een te moeilijk en te vreemd 

middel is voor een doorsnee clubavond. 

gebruiks f requentie en sett ing  

Net als met GHB kunnen ketaminegebruikers bogen op de nodige ervaring met 

verschillende middelen. Als speed boerencoke wordt genoemd, dan is ketamine 

volgens Vince (76a) hippiecoke. De incrowd noemt het ook wel K, keta, Special 

K, Kellogs of gewoon ‘ontbijtje’. Ketamine blijft grotendeels onder de radar in het 

nachtleven. Gebruikers nemen weleens wat in een club, als ‘tripje’ tussendoor. 

Soms gepland, maar vaker spontaan omdat iemand wat bij zich heeft. Wie ‘die-

per’ wil gaan, bewaart ketamine voor een privéfeest. Sommigen willen wel eens 

meemaken hoe het voelt als je meer neemt. Anderen zijn op grond van de ver-

halen nieuwsgierig geworden, maar nemen liever niet in een club. Ketamine is 

immers geen ecstasy. 

Meer dan de helft van de panelnetwerken gebruikt (bijna) geen ketamine. Het 

gebruik in de andere panelnetwerken loopt van (bijna) wekelijks tot een paar 

keer per jaar. Het gebruiksniveau ligt beduidend lager dan bij GHB. Ketamine is 

volgens (ervaren) gebruikers typisch een middel dat je na een poos weer ver-

geet. De onregelmatige verkrijgbaarheid draagt hiertoe bij. 
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motieven, ef fecten en imago 

Voor wie zich even in een fantasiewereld durft te begeven, is ketamine een 

spannend middel, vindt Marcel (65a). De impact van de roes is soms hevig. 

Daarom wordt het als een moeilijk middel gezien. Je moet er maar zin in hebben 

om je benen of zelfs je hele lichaam niet meer te voelen. De drempel om te ne-

men is bij veel gebruikers dan ook hoger dan bij de andere narcosemiddelen. 

Sytz (123a): “GHB voelt nog behaaglijk, maar met K kunnen mensen verstrikt ra-

ken in zichzelf qua gedachten.” Het middel is vanwege het tripeffect dan ook 

een beduidend minder sociale drug. Bij een lagere dosering beleven gebruikers 

vooral hilarische momenten. Toto (113a) vindt ketamine geen echte clubdrug, 

wat overigens nog niet wil zeggen dat het ook niet gebeurt: 

 

“Mensen om mij heen gebruiken ketamine in fases. Het geeft te veel een mind-

fuck en je wordt er erg analytisch van. Als je weet dat anderen ook ketamine op 

hebben, worden de gesprekken wel makkelijker. Eén woord is al genoeg om los 

te gaan op een verhaal wat je nog niet bedacht had. Je begint impulsief te pra-

ten.” 

 

De positieve eigenschappen zijn volgens gebruikers: bizarre associatieve gedach-

tensprongen, wiebelend zweefgevoel, ontkoppeling van voelen en denken, me-

lige feestsfeer, spirituele inzichten en visioenen. 

doser ing,  toediening  en negatieve ef fecten  

Een kleine dosis ketamine (een lijntje) kan al een gedesoriënteerd gevoel geven. 

Bij hogere doseringen wordt de trip psychedelischer tot en met het ervaren van 

het uittreden uit je lichaam. Beginners die ervaring hebben met coke en/of 

speed hebben de neiging om net zulke lijnen met ketamine te leggen. De roes is 

echter totaal anders. Gebruikers kunnen op hetzelfde lijntje ketamine heel ver-

schillend reageren. De doorsnee-gebruiker houdt het meestal op enkele lijntjes. 

Sommige gebruikers hebben de neiging om hoger te doseren, soms oplopend tot 

een halve of hele gram. De ervaring leert dat bij dergelijke hoge doseringen li-

chaamsverlies ervaren kan worden en er geen besef meer is van de fysieke om-

geving (k-hole). 

Ketamine wordt vaak aangeboden in poeder- of kristalvorm. Vloeibare ketamine 

(soms afkomstig uit een farmaceutische partij) kan worden uitgekookt of tot poe-

der verdampt. Spuiten van ketamine is zeldzaam. 

Hoewel de lucide en soms onvoorspelbare roes anders doet vermoeden, nemen 

panelleden maar weinig incidenten waar. Wel wordt vaak misselijkheid gerappor-

teerd. Ketamine heeft iets dubbels. De mallotigheid van de roes kan plots om-

slaan in een angstaanval. Egoverlies en paniek liggen op de loer. Notoire gebrui-
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kers hebben niet altijd in de gaten hoe ‘leip’ en ‘vaag’ ze bij anderen overko-

men. Alsof ze getransformeerd zijn in een zombie. Een reden waarom ze er in de 

scene van Marcel (65a) wel klaar mee zijn. “Ketamine is niet meer zo speciaal! 

Het is veel meer een partykiller geworden. Het is niet leuk meer als iedereen ver-

dwaasd voor zich uit zit te kijken.” 

In het panelnetwerk van Rogier (41a) is het op ketamine gelijkende middel Mkat 

(metoxetamine) opgedoken. Het poeder wordt, net als ketamine, gesnoven. De 

ongeveer vijf uur durende roes is aanzienlijk langer. De reacties zijn niet bijster po-

sitief. De werking is minder subtiel dan bij ketamine en meer dissociatief. De kater 

erna voelt heviger. 

4 . 6 . 3  l a c h g a s  

Het lachgasgebruik komt na bijna 15 jaar weer in de buurt van de eerste piek, in 

1997. Vergeleken met GHB en ketamine verraadt lachgas zijn aanwezigheid 

meteen. Het typische sisgeluid van geperst gas horen feestneuzen al van verre. 

Ook de ballonnen en lege cilinders doen meteen aan de aanwezigheid van 

lachgas denken. Lachgas wordt zelden in reguliere clubs of op dance-events 

gebruikt. Maar op besloten feesten en illegale raves des te meer. Verkopers willen 

vertrekkende feestgangers ook nog wel eens opwachten na afloop van een fes-

tival. De verkoop op Koninginnedag spant traditioneel de kroon. Anouk (126a) 

ziet de lachgastrend om zich heen grijpen. 

 

“Op elk festival, overal is lachgas. Bijna iedereen heeft een slagroomspuit thuis 

die ze meenemen tijdens het uitgaan of naar het park. Collega’s van mij hebben 

een lachgasbar. Op Koninginnedag betaalde je bij hun 50 cent per ballon. Bin-

nen no time waren ze uitverkocht.” 

gebruiks f requentie en sett ing  

Veel gebruikers kopen spontaan een ballon als lachgas wordt aangeboden op 

een feest. Als het er is, loopt het ook meteen storm. Anderen slaan van tevoren al 

patronen in bij de groothandel. Soms met dozen tegelijk. Willem (125a) is ervan 

overtuigd dat bedrijven goede zaken doen. “Ze weten ook wel dat daar niet 

alleen slagroom van wordt geklopt.” Lachgas is in sommige panelnetwerken ook 

een hit op thuisfeesten. Het komt zelfs voor dat er tijdens het feest en nieuwe 

voorraad wordt gehaald. 

motieven, ef fecten en imago 

Omdat lachgas een kort dromerig effect geeft, willen gebruikers liever niet ge-

stoord worden tijdens hun gasroes. Ze zijn juist op zoek naar een ‘mellow suf’ ge-

voel. Het ‘even van de kaart zijn’, wordt als prettig ervaren. Clara (99b): 
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“Het is snel weer voorbij. Daarna ben je weer nuchter. Het gaat gewoon om effe 

gek te doen. Heel kort. Het is ook iets sociaals dat je samen doet.” 

doser ing,  toediening en negatieve ef fecten  

De huidige lachgasrage verschilt in zoverre met de piek in 1997, dat het gas nu 

vaker via een cilinder met een slagroomspuit in de ballon wordt geperst. Willem 

(125a) vertelt dat hij op een feest met 25 personen wel 500 patronen heeft ge-

kraakt. Bij Marcel (65a) thuis ging het er wat minder bont aan toe: 200 patronen 

voor 15 personen. Na afloop is de ruimte bezaaid met lege patroonhulzen. Nu 

lachgas de laatste jaren weer in de lift zit, beginnen ook de ‘profs’ zich meer te 

roeren. Zij sjouwen met grotere cilinders die bijgevuld kunnen worden. De ‘lach-

gaskoning’ is al gesignaleerd. 

Nu het gas weer populairder wordt doet zich eenzelfde mechanisme voor als 

tijdens de hoogtijdagen eind jaren ’90. De fanatiekelingen weten niet van op-

houden en worden suffer na elke nieuwe ballon. Types die voor een poos uitge-

teld in de hoek liggen zijn geen uitzondering meer. Toto (113a): 

 

“Op Koninginnedag en illegale raves is het een hit. Het is gewoon grappig om te 

zien hoe mensen uit hun rol schieten. Uit stonede balorigheid buitelen ze na te 

veel ballonnen over elkaar heen. Soms gaat er opeens iemand helemaal ge-

strekt en out na te veel lachgas.” 

4.7 psychedelica 

Paddo’s, LSD, DMT en ayahuasca hebben hallucinogene eigenschappen. Of-

schoon panelleden vaak zeggen dat trippers niet in het nachtleven passen, 

neemt de belangstelling voor LSD volgens sommigen weer toe. Anouk (126a) ziet 

de zegeltjes in de clubscene soms van hand tot hand gaan. Ook Moni (85a) en 

Willem (125a) zien een groeiende nieuwsgierigheid naar LSD. Panelleden ver-

moeden dat meer gebruikers kennis hebben gemaakt met 2-CB en 2-CI en hun 

tripspectrum verder willen verbreden met LSD. Een openluchtfestival blijkt door-

gaans een geschiktere triplocatie dan een club. Egoverlies in een nauwe, volge-

pakte ruimte kan zeer ongemakkelijk voelen en leiden tot paniek. Personen en 

feestdecors transformeren onder invloed van LSD soms in groteske vormen en 

angstaanjagende figuren. Een festival heeft meestal als voordeel dat er in de 

luwte genoeg ruimte overblijft om de trip in betrekkelijke rust te ondergaan. LSD 

mag dan iets bekender worden, een ruime meerderheid in de panelnetwerken 

vindt tripmiddelen als LSD een stap te ver. Bang om de eigen regie kwijt te raken, 

of angst om te flippen. 
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4 . 7 . 1  p a d d o ’ s  e n  t r u f f e l s  

In een derde van de panelnetwerken tript een kleine groep (< 10%) een paar 

keer per jaar op paddo’s of truffels. Sommigen geven de voorkeur aan het park, 

strand, bos of een van de eilanden. Maar trippen op een openluchtfestival komt 

ook voor. In de wintermaanden wordt er vaker binnenshuis getript. Verschillende 

paddovariëteiten zijn na het verbod in 2008 moeilijk verkrijgbaar. Paddo’s worden 

nu vaker thuis gekweekt (zie paragraaf 3.4). Als gevolg van het paddoverbod zijn 

er meer truffelvariëteiten op de markt gelanceerd. 

4 . 7 . 2  l s d  

LSD wordt door kleine groepjes binnen bijna de helft van de panelnetwerken ge-

bruikt. In twee netwerken neemt de helft regelmatig LSD. Het middel concen-

treert zich grotendeels in gebruikersgroepen die naast de stimulantia ook affiniteit 

hebben met psychedelische middelen. Ervaringen, levensvragen en spirituele 

inzichten worden onderling uitgewisseld en bediscussieerd. Behalve op de be-

kende psytrancefeesten, begint LSD zich nu ook wat meer in andere kringen te 

verspreiden. Vergeleken met andere middelen heeft LSD een grote ‘wow factor’. 

Panelleden maken melding van groepjes trippers op feesten en soms ook in 

clubs. De LSD, meestal aangeboden als papertrip, wordt niet extreem hoog ge-

doseerd. Hierdoor hoopt men de kans op een slechte trip te verkleinen. De socia-

le lol van trippen in groepsverband is om samen op dezelfde golflengte te ko-

men. 

4 . 7 . 3   o v e r i g e  p s y c h e d e l i c a  

Van alle tryptamines is het rookbare nn-DMT het meest bekend. De reden dat er 

anno 2011 meer DMT wordt aangeboden, komt volgens sommige gebruikers 

door een nieuwe en meer simpele extraheertechniek in de productie. Gebruikers 

vinden DMT meer beheersbaar dan LSD. Sommigen geloven dat DMT je percep-

tie van het alledaagse leven kan verrijken. Wie op thuisfeesten DMT wil gebruiken, 

doet dat het liefst in afzondering, omdat het feestgedruis alleen maar afleidt. Op 

de thuisfeesten van Marcels scene (65a) knijpen sommigen er een half uur tus-

senuit en gaan in de auto een pijpje roken. Ayahuasca blijft beperkt tot individu-

en met een (groeiende) spirituele interesse en die eens een keer wat anders wil-

len ervaren dan de instantkick van een pil of een snuif. Het drinken van 

ayahuasca vindt plaats in groepsverband, onder begeleiding van een deskundi-

ge en diens helpers. De assistenten blijven waakzaam en zijn aanwezig om men-

sen, indien nodig, tijdens hun trip te begeleiden. Mescaline, behorend tot de 

zeldzame tripmiddelen, wordt vanwege de kleurrijke trip vaak met 2-CB vergele-

ken. In twee panelnetwerken wordt mescaline gebruikt. 
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4.8 overige middelen 

Viagra (Sildenafil) komt in de helft van de panelnetwerken voor en is vooral popu-

lair in oudere, promiscue hetero- en homonetwerken. Viagra verhoogt het seks-

plezier, maar wordt ook gebruikt om het libido te stimuleren na gebruik van alco-

hol en/of stimulantia. De dosering loopt uiteen van een halve tot een hele pil. Er 

zijn ook sachets (Kamagra) met smaken (o.a. ajanta, mint, aardbeien) verkrijg-

baar. Ciales (Tadalafil) is minder bekend. Het gebruik van erectogenen kan lei-

den tot hoofdpijn. 

Poppers circuleren in de helft van alle netwerken en gedijen vooral in promiscue 

en/of homo-gerelateerde uitgaanskringen. Poppers worden incidenteel geno-

men voor de kick of ter opwekking van een korte (seksuele) euforie. Er zijn nog 

steeds winkels die verschillende soorten (van mild tot sterk) verkopen. 

Slaapmiddelen worden in ongeveer een derde van de netwerken genomen. Ze 

worden gebruikt om het inslapen te bevorderen na het gebruik van stimulantia. 

4.9 combigebruik 

Panelleden in het dancemilieu vertellen dat er soms fors wordt gecombineerd. 

De setting (type locatie en specifieke groepen) is een goede voorspeller. Een 

feest met daarop aansluitend een geplande after staat  garant voor serieel ge-

bruik van (naast alcohol) cannabis, stimulantia en anesthetica. De tijdspanne van 

de feestperiode beïnvloedt in belangrijke mate het stapelen van drugs. De klok 

rond stappen is geen uitzondering in panelnetwerken. Niet elk weekend, maar 

zeker één keer per maand komt geregeld voor. In het panelnetwerk van Marcel 

(65a) bijvoorbeeld, hergroepeert de feestclan zich in de vroege ochtend bij ie-

mand thuis. De uitgaanders druppelen binnen na het sluiten van de clubs en 

mengen zich met de thuisblijvers die geen zin hadden om te stappen. Gezamen-

lijk gaan ze thuis nog urenlang door. De drugscocktails verschillen. Iedereen in het 

gezelschap neemt ten minste GHB en ecstasy met daar bovenop nog amfetami-

ne of cocaïne. En wanneer er lachgaspatronen zijn, dan is ook daar niemand vies 

van. Er wordt ook geblowd. Door de opeenstapeling van middelen wordt de roes 

complexer. Het aanvankelijk subtiele gevoel van ecstasy of GHB verwatert na 

een oplopend aantal buisjes dat tegelijk met corrigerende lijnen speed naar bin-

nengaat. Zo extreem als in Marcels vriendengroep gaat het er lang niet altijd aan 

toe. In het urbanmilieu van Angelina (118a) is alcohol met cannabis een populai-

re mix. Voor de een lekker om op een ‘bepaald level’ te komen, maar voor de 

ander een riskante combi omdat een black out op de loer ligt. In de praktijk kan 

die ene trek van een joint net de druppel zijn voor een ‘wegtrekker’. 

Amsterdamse stappers bezoeken vaker clubs en losse feesten dan de grote dan-

cefeesten. Een doorsnee clubbezoek zonder after duurt hooguit 3 à 4 uur. Te kort 
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volgens sommigen om goed te kunnen pieken op ecstasy. Amfetamine ontbeert 

een herkenbaar piekmoment als bij ecstasy, maar je blijft wel wakker en fris voor 

een poos. Cocaïne kan ook, maar is voor een deel ook een thuismiddel. Panelle-

den zien gedrag van een-beetje-van-alles-door-elkaar. Een halve pil, een nipje 

speed, een slokje GHB etc. Sommigen vinden dat maar half uit gaan, terwijl an-

deren hierdoor de controle over hun gebruik zeggen te behouden. Je bent niet 

te veel de weg kwijt en voelt je toch anders dan normaal. En mocht zich op het 

laatste moment spontaan nog een ‘doorzakker’ (afterfeest) aandienen, dan kan 

altijd nog worden beslist of er meer drugs worden gebruikt. 

In vrijwel alle panelnetwerken circuleert in meer of mindere mate ecstasy en co-

caïne. Bij amfetamine en narcosemiddelen gaan de panelnetwerken al meer tot 

subscenes behoren. Dat geldt helemaal voor psychedelica en andere exotische 

middelen. De mate van participatie in een (muziek)scene bepaalt voor een deel 

het middelengebruik. Etniciteit en lifestyle spelen ook een rol. Op de als ‘harder’ 

bekend staande homofeesten neemt een forse groep ‘Gay-HB’. Uitbaters weten 

dan al van tevoren dat de baromzet niet spectaculair zal zijn. Alcohol en drugs 

worden meer in dance- dan in urban-netwerken gecombineerd. 

We onderscheiden op grond van middelengebruik en gebruiksfrequentie ruwweg 

drie groepen binnen de trendsetters en trendvolgers in de panelnetwerken: Drin-

kers en blowers (combineren het minst); peppers (combineren alcohol en can-

nabis vooral met stimulantia) en mixers (combineren – al naar gelang de uit-

gaansniche – met alle middelen). 

( 1 )  d r i n k e r s  e n  b l o w e r s  

Deze groep heeft voornamelijk ervaring met alcohol en cannabis en (bijna) niet 

met stimulantia, narcosemiddelen of psychedelica. Deze categorie stappers be-

vindt zich voornamelijk in het urban segment, maar ook in het mainstream dance 

segment waar weinig drugs in omloop zijn. De sociale controle is groot en er is 

weinig ervaring en bekendheid met andere middelen. De interesse voor stimulan-

tia is beperkt en een deel van de bezoekers oordeelt zelfs negatief over middelen 

als coke, GHB of ecstasy. Harddrugs hebben een lage status en een overwegend 

negatief imago. LSD is voor hippies die niet van deze wereld zijn. GHB-ers kicken 

er op om out te gaan. En wie met cocaïne begint raakt snel verslaafd. In de jon-

ge stapgroepen (20-24 jaar) hebben weinigen ervaring met harddrugs. Ecstasy-

gebruikers staan ver van ze af. In het urbanmilieu is dit meer het geval dan bij 

dance. De kans dat urban- en dance-aanhangers elkaar in het nachtleven tref-

fen is klein, zolang iedereen naar zijn eigen uitgaansstek gaat. Maar het uitgaans-

leven is ook diffuus. Stapgroepen veranderen met enige regelmaat van locatie 

en samenstelling. Er komen nieuwelingen bij en er vallen stappers af. De grens 

tussen wel en niet-gebruikers is ook niet altijd even helder en verschuift zo nu en 

dan. Dat geldt met name voor settings die, vanwege de programmering, stap-
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groepen van diverse pluimage bestrijken. Zo kan het gebeuren dat het verfoeide 

ecstasy bij sommige stapgroepjes toch doorbreekt. De groepjes groeien, lossen 

op of vormen weer nieuwe nucleï in domeinen waar meer peppers uitgaan. Dit 

gaat vaak gepaard met bezoek aan andere settings, verandering van vrienden-

groep, muzieksmaak, et cetera. 

( 2 )  p e p p e r s  

De peppers behoren grotendeels tot het dance-segment (clubs en party’s), maar 

ze gaan ook vaak naar cafés en kleine feesten. Behalve alcohol en cannabis 

gebruiken deze panelnetwerken in meerderheid ook stimulantia, maar (bijna) 

geen narcosemiddelen en psychedelica. De voorkeur voor cocaïne, ecstasy 

en/of amfetamine hangt onder andere af van de specifieke gebruikersgroep(en) 

en hun gebruikscarrière. De voorkeur voor een bepaalde stimulant kan gaan ver-

schuiven als gevolg van nieuwe culturele en muzikale ontwikkelingen. Panelleden 

zijn er goed van op de hoogte welke stimulant tijdens de uitgaansactiviteit een 

primaire dan wel secundaire rol speelt. Ze weten ook of er uitzonderingen op de 

regel zijn en waarom het heersende gebruikspatroon binnen een panelnetwerk 

naar een andere stimulant verschuift. Overigens komt het gebruik van louter één 

stimulant maar weinig voor. Ecstasy óf coke en soms amfetamine, zijn in panel-

netwerken de meest geliefde peppers. Maar in de praktijk worden ze doorgaans 

afwisselend gebruikt, al naar gelang de activiteit, het type locatie en de daarbij 

gewenste roes. Intensieve stapgroepen in het (alternatieve) dancemilieu gebrui-

ken naast ecstasy tegenwoordig vaker amfetamine. Opvallend is dat de status 

van amfetamine hier niet (meer) onderdoet voor die van cocaïne. De uitgaans-

frequentie neemt af naarmate de leeftijd van de stapgroep richting de dertig 

gaat. De voorkeur voor ecstasy wordt dan minder. Soms wordt cocaïne de lei-

dende stimulant. 

( 3 )  m i x e r s  

De mixers zijn vaak ervaren stappers. Ze behoren soms tot een sterk experimente-

rende gebruikersgroep in specifieke uitgaansniches of subculturen. Naast alcohol, 

cannabis en stimulantia, worden ook narcosemiddelen en/of psychedelica ge-

bruikt. De mixers hebben verschillende smaakvoorkeuren, al naar gelang de 

scene waartoe ze behoren. De combiroes wordt beïnvloed door de groepssa-

menstelling en de setting. In elk van deze panelnetwerken (alternatieven, psy-

chonauten, sensualisten of creatieven) behoort ecstasy (en alcohol) bijna stan-

daard tot een van de combinaties. De sensualisten hebben vaker voorkeur voor 

combinaties met narcosemiddelen (vooral GHB) en/of Viagra; bij de alternatie-

ven staan amfetamine, designerdrugs en/of narcosemiddelen meer op de voor-

grond en bij de psychonauten zijn het LSD, andere trippers, designerdrugs en nar-
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cosemiddelen (vooral ketamine en lachgas). Bij de creatieven is het vooral coca-

ine. Doorgaans zijn de narcosemiddelen het sluitstuk van de uitgaansnacht. 

Hoewel sommige combinaties favoriet zijn in een panelnetwerk, is er lang niet 

altijd sprake van een vooraf uitgestippeld plan. Gebruikers komen tijdens het 

stappen nogal eens in onverwachte situaties terecht. Zo belandde Frans (58a) op 

Koninginnedag ’s avonds op een feest waar pure MDMA kristallen, amfetamine 

en cocaïne door de bezoekers werden ingebracht en door elkaar gebruikt. 

Naarmate de nacht vordert, neemt ook het impulsieve druggebruik toe. Wie 

eenmaal in een roes zit, is vaker geneigd om ter plekke ook andere middelen uit 

te proberen. Soms kan dit leiden tot acute gezondheidsverstoringen. Zo was Mar-

cel (65a) er op een feest getuige van dat iemand in een psychose raakte na een 

combi van cannabis, GHB, ecstasy en ketamine. En hoewel het inmiddels breed 

bekend is dat (veel) alcohol met GHB leidt tot een verhoogd risico op out gaan, 

trekt een deel van de gebruikers zich hier niets van aan. Sommigen vertrouwen 

erop dat een beetje amfetamine of cocaïne wonderen doet als iemand op het 

randje van out gaan balanceert. 

5 buurtjongeren 

Amsterdamse buurtjongeren maken veel vaker deel uit van de straatcultuur dan 

clubgangers. Ze zijn beduidend jonger en brengen een groot deel van hun vrije 

tijd in de eigen woonbuurt door. Sommige groepjes trekken in het weekend naar 

de binnenstad, maar een groot deel van de buurtjongeren is (nog) onbekend 

met het uitgaansleven. De focus ligt daarom op de vrijetijdsbesteding in de buurt. 

Welke middelen gebruiken deze jongeren en wat zijn de trends? 

 

Ambulant jongerenwerker Erik (20a) en de straathoekwerkers Cartier (103a) en 

Fared (83a) hebben regelmatig contact met groepen en met individuele jonge-

ren die voor hulp aankloppen. Erik heeft contact met negen groepjes in Amster-

dam-Oost, waarvan zes Marokkaanse, één Surinaams/Antilliaans en twee met 

een etnisch diverse achtergrond. De groepen bestaan hoofdzakelijk uit jongens, 

tellen maximaal tien personen per groep en variëren in leeftijd van 13 tot 22 jaar. 

Cartiers werkterrein is Amsterdam-Noord, waar hij vooral contact heeft met au-

tochtone, Nederlandse jongeren tussen 14 en 20 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt 

rond de 17 jaar. Fared, ten slotte, heeft nu kijk op een nieuwe groep van zo’n 25 

straatjongeren in een ander deel van Amsterdam-Oost. De grote meerderheid is 

Marokkaans en bestaat uitsluitend uit jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. 
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Fared merkt dat de nieuwe groep minder vaak en lang op een zelfde plein blijft 

hangen en veel beweeglijker is, omdat ze telkens worden gespot door de politie. 

De jongens, vooral Marokkaanse, krijgen beduidend meer vrijheid van hun ouders 

dan meisjes. Fared: “Dochters krijgen de opdracht om de kamer van hun broers 

op te ruimen.” Het algehele straatbeeld, dat gedomineerd wordt door jongens, is 

vaak een afspiegeling van de groepssamenstelling. Ze treffen elkaar vrijwel dage-

lijks in de buurt op straathoeken, pleinen, het buurthuis of in het park. 

o n d e r w i j s ,  w e r k  e n  t o e k o m s t p e r s p e c t i e f  

In de groep van Fared (83a) staat iedereen ingeschreven voor school. Maar in de 

praktijk gaat de helft niet meer. Ze zijn van school gestuurd omdat ze het ver-

knald hebben. Sommigen hebben ernstige gedragsproblemen. Vaak is daar een 

hele lijdensweg aan vooraf gegaan, totdat de school de moed opgeeft. De 

schoolgaande jongeren gaan meestal naar het vmbo of mbo. Studenten in het 

hoger onderwijs zijn zeldzaam. De verhalen van Cartier (103a) en Erik (20a) wijken 

hier niet zoveel vanaf. Het merendeel van de jongeren volgt eveneens vmbo en 

de groep vroegtijdige schoolverlaters verzuipt bijkans in de problemen. Ze heb-

ben schulden, zijn moeilijker benaderbaar en bemiddelbaar en hebben zelden 

een stabiele thuissituatie gekend. Jongeren in werktrajecten vallen ook vaak uit 

omdat het ze simpelweg ontbreekt aan structuur en motivatie. Ouders weten niet 

goed wat hun kinderen bezighoudt en hebben weinig invloed. Een werktraject 

kost de jongere bovendien veel tijd en levert weinig op. Zelfs een krantenwijk ver-

dient meer, laat staan dealen van drugs of andere illegale activiteiten 

De hunkering naar een materiële leefstijl is soms groot. Als ze de kans krijgen om 

‘wat geld te pakken’, twijfelen ze niet. Criminaliteit ligt op de loer en varieert van 

woninginbraken en diefstal, tot tasjes rippen vanaf de scooter. 

Zoals gezegd kampt een fors deel van de jongens op diverse gebieden met pro-

blemen. Sommigen hebben schulden en zijn opgegroeid in een eenoudergezin 

dat het financieel niet goed kan rooien. Cartier (103a): “De straat is voor hen er-

kenning, het is hun familie”. Sommige jongeren komen uit een multiprobleemge-

zin, althans zo is de duiding. Volgens Erik (20a) is dit beeld vooral bij jonge Marok-

kanen funest. Maar al te vaak worden ze over één kam geschoren. Nederlandse 

jongeren komen minder in the picture, maar de problematiek is er soms niet min-

der om. Erik verklaart dit verschil doordat Marokkaanse ouders volgens hem meer 

moeite hebben met schaamte. Daardoor zoeken ze minder snel hulp en stapelen 

de problemen zich op. In Oost zijn veel van de straatjongens actief in de criminali-

teit. Fared (83a) ziet dat veel van deze jongeren zich nauwelijks bewust zijn van 

de risico’s. Het materiële gewin maakt blind. Hun toekomstverwachting is vaak 

irreëel. Hun ideaal van ‘werk, vrouwtje, huisje en geld’ strookt niet met de inspan-

ningen die ze daarvoor moeten verrichten. 
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v r i j e t i j d s b e s t e d i n g  

De meeste buurtjongeren wonen nog thuis. Hun vrije tijd speelt zich grotendeels 

af in de buurt. Of ze nou al werken of nog naar school gaan, veel jongeren tref-

fen elkaar in de avonduren op straat. Muziek luisteren tijdens het rondhangen is 

cool. Artiesten worden besproken en beoordeeld op hun street credibility. Over 

het algemeen is hiphop bij alle allochtone groepen populair en elektronische 

muziek vooral bij witte jongeren. Ze gaan ook naar het buurthuis om te internet-

ten of spelletjes te doen. Anderen gaan liever naar de sportschool in de buurt. 

Daarnaast zijn er individuen en groepjes die door de buurt zwerven, drugs dealen 

of ‘overvalletjes doen’. Een minderheid trekt vaker naar de binnenstad. In Noord 

gaan jongeren ook wel eens naar Landsmeer en Volendam, waar soms de con-

frontatie met andere groepen wordt gezocht. Via Partyflock dagen ze elkaar 

over-en-weer uit. Muziek en kleding spelen een grote rol in hun leven. Je ontwik-

kelt een eigen smaak en bepaalt ook je invloed en status in de buurt. Er zijn jon-

geren die hier veel gevoeliger voor zijn dan anderen en veel geld besteden aan 

merkkleding. Jassen en schoenen kosten soms honderden euro’s, terwijl hun ou-

ders van een uitkering leven. In elke buurt is wel een illegaal circuit van nepmerk-

kleding. Op gadgetgebied scoren de smartphones hoge ogen. Vooral de Black-

berry is populair vanwege de pingfunctie, waarmee razendsnel en onbeperkt 

berichten (in de vorm van tekst, beeld of spraak) naar vrienden kunnen worden 

gestuurd. Volgens de professionals verliezen veel jongeren hun concentratie 

doordat ze altijd bezig zijn met hun telefoon. Spelcomputers als de Playstation zijn 

ook nog steeds populair. 

c r i m i n a l i t e i t  e n  p r o b l e m e n  i n  d e  b u u r t  

Groepjes jongeren uit verschillende buurten, die van jongs af aan al geregeld in 

contact komen met straatcoaches, hulpverleners en politie, hebben vaak een 

vergelijkbaar patroon in hun grillige carrière naar volwassenheid. In Oost merkt 

Erik dat de groepen voortdurend in beweging zijn en er bestaan losse dwarsver-

banden. Als een mogelijkheid zich voordoet om samen geld te verdienen, trek-

ken ze als gelegenheidsformatie een poosje met elkaar op. Er wordt weliswaar 

door de politie veel in kaart gebracht, maar Erik hekelt het gebrek aan een lan-

getermijnvisie. Vooral de focus van ambtenaren op statistieken over de jeugd-

problematiek noemt hij bijna obsessief. De inzet van politie en buurtcoaches leidt 

tot een ‘papieren veiligheid’, maar verandert weinig in de problematiek van jon-

geren. Zij voelen zich opgejaagd en willen een eigen plek om te chillen. Ook 

Fared (83a) vangt geluiden op dat groepjes meer achter de broek wordt geze-

ten. Een tiental jongeren in zijn netwerk is in aanraking geweest met de politie. 

Een deel van hen pakt elke kans aan om geld te maken, ook al hebben ze ver-

geleken met de harde kern vaak weinig ervaring. Nederlandse jongeren in Noord 

plegen minder strafbare feiten, alhoewel ze in de buurt wel veel overlast veroor-
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zaken. ’s Avonds en in het weekend hangen ze met enig kabaal rond op straat. 

Soms worden er dingen vernield en in de fik gestoken. Ze blowen, drinken en zoe-

ken in hun bedwelmde toestand eerder hun grenzen op. Erik (20a) ziet echter dat 

in zijn buurt de tolerantie van gezagsdragers ten opzichte van Nederlandse jon-

geren groter is dan bij Marokkanen. Jongeren- en straathoekwerkers zijn met het 

oog op de nabije toekomst niet bepaald gerust. Neemt het uitvalpercentage toe 

onder jongeren, nu er op vitale sociaalmaatschappelijke posten steeds meer 

wordt bezuinigd? Gaan meer jongeren hardere criminaliteit plegen? Zijn ze nog 

wel te bereiken voor de hulpverlening? 

s e k s u e l e  c o d e s  e n  m o r e s  

Het straatdomein behoort grotendeels tot de jongensgroepen. Het wekt daarom 

geen verbazing dat masculiene waarden domineren in de buurt. Jongens dissen 

elkaar soms door de ander voor homo uit te maken. Meisjes worden niet onder-

gewaardeerd, maar als zij iets doen wat jongens niet zint, worden ze al snel uitge-

foeterd voor hoer. Zolang het tenminste niet om een eigen familielid gaat. Vooral 

moslimjongens reageren fel op aantijgingen van anderen dat een, soms zelfs 

oudere, zus als een makkelijk meisje te boek staat in de buurt. Vergeleken met 

jongens hebben veel meisjes beduidend minder speelruimte. De jongens die Erik 

(20a) kent, hanteren verschillende begrippen voor meisjes. Een vast vriendinnetje 

wordt vaak liefkozend ‘mijn vrouwtje’ genoemd. Daarnaast zijn er meisjes voor 

erbij ‘tanga’s’ en ongebonden meisjes ‘banga’s’ met een zekere seksreputatie. 

Jongens met invloed en status zijn voor sommige meiden aantrekkelijk. Om bij 

deze stoere jongens in het gevlij te komen of door concurrentie met andere mei-

den, zijn ze eerder bereid om dingen te doen of zaakjes op te knappen voor jon-

gens. Meiden gaan drugs gebruiken met oudere jongens of worden gevraagd 

om het te verstoppen of naar binnen te smokkelen in het uitgaansleven. 

p o s i t i e f  e n  n e g a t i e f  o v e r  A m s t e r d a m  

Jongeren zijn over het algemeen positief over hun leven in de stad. Cartier (103a) 

weet dat jongeren in Noord trots zijn op hun stadsdeel. De rest van Amsterdam 

heet ‘de overkant’. Ze zeggen vaak: “Wij zijn Noord en Noord is gestoord.” Tege-

lijkertijd kankeren ze onder elkaar dat er maar bar weinig te doen is in hun buurt. 

In Oost klagen jongeren eveneens over een dooie buurt. Sommigen zeggen zich 

opgejaagd en niet op hun gemak te voelen. Ze missen een eigen plek. Het 

buurthuis mag van hen wel wat vaker open zijn. Een deel voelt zich gediscrimi-

neerd en uitgesloten door de maatschappij. Maar Fared (83a) vindt dat jongeren 

elkaar vaak napraten en hun problemen soms wel heel makkelijk bij een ander 

leggen. Ze mogen wel eens wat kritischer naar hun eigen gedrag kijken. 
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u i t g a a n  

Vooral vanaf 18-plus voelen jongeren zich meer aangetrokken tot het centrum. 

Een deel van hen gaat ook uit buiten de stad. In Noord verzamelen de jongeren 

zich vaak eerst in een buurthuis. Alcohol drinken mag daar niet, dus dat gebeurt 

op straat. Nederlandse jongeren gaan bijna wekelijks naar danscafés in Lands-

meer of Purmerend. Surinaamse en Marokkaanse jongeren uit Noord trekken 

meestal naar de binnenstad. Sommige jongens in Oost zijn nog te jong om uit te 

gaan. Wel hangen ze vaak tot laat rond in de buurt. Ook zijn er groepjes die soms 

naar Paradiso, Escape en Club Air gaan. Erik (20a) hoort ook wel eens over huis-

feestjes, waar wordt geëxperimenteerd met seks en drugs. 

a l c o h o l  

Hoewel het drankgebruik in netwerken van buurtjongeren aanzienlijk kan verschil-

len, komt drank toch overal op de tweede plaats. De Nederlandse jongeren in 

Noord drinken het meest. Niet zelden is alcohol de aanstichter als het uit de hand 

loopt. Vanaf donderdag stijgt de alcoholconsumptie, aldus Cartier (103a): "Vanaf 

dan is het gaan met die banaan.” Hij vindt het alcoholgebruik in de buurt zorg-

wekkend. Het is geen uitzondering dat jongeren ruim tien glazen (o.a. mixdrank-

jes, bier en baco’s) drinken. Dit heeft ertoe geleid dat er voor de deur van een 

populair buurthuis tegenwoordig een alcoholverbod geldt. De politie heeft al een 

paar keer boetes uitgedeeld. Een deel van de jeugd komt hierdoor niet meer 

opdraven. Marokkaanse buurtjongeren drinken beduidend minder. Een kwart 

drinkt zo nu en dan een biertje, maar er is geen dronkenschap op straat. Fared 

(83a): “Daarvoor is de sociale controle te groot en weegt de Islam te zwaar”. Erik 

(20a) ziet vooral alcoholgebruik bij opgeschoten moslimjeugd. Zij trekken zich veel 

minder aan van de ouderlijke regels. Surinamers en Antillianen drinken vaker dan 

Marokkanen op straat en ook met uitgaan. 

c a n n a b i s  

Cannabis blijft nummer 1 bij de buurtgroepen. Driekwart blowt regelmatig, een 

flink deel dagelijks. Het aantal joints per dag verschilt, oplopend van één tot zes 

per persoon. De meesten roken twee à drie joints per dag. Cannabis is bij veel 

jongeren sterk verbonden met de straatsubcultuur. Blowen ontspant en versterkt 

de sociale groepsbinding. De verschillen tussen blowers zijn echter groot. Terwijl 

sommige groepjes experimenteren met cannabis, hangen anderen soms uren in 

een coffeeshop. De professionals uiten hun zorgen hierover. De blowproblema-

tiek is hardnekkig. Uit ervaring weten ze dat forse blowers weinig progressie boe-

ken in hun leven. Het is fnuikend voor de prestaties op school als je elke dag voor 

en na de lessen blowt. Jongeren die zijn afgehaakt van school zijn zo mogelijk 

nog kwetsbaarder omdat ze geen verplichtingen meer hebben. Erik (20a) voelt 

bij het zien van rode ogen vaak al op zijn klompen aan dat de formulieren nog 

niet zijn geregeld of afspraken vergeten. De realiteit is vaak dat uitstel leidt tot 



  ANTENNE AMSTERDAM 2011 84 

afstel. De professionals voelen zich soms roependen in de woestijn als ze met 

blowers hierover in discussie gaan. 

e c s t a s y  e n  c o c a ï n e  

Hard- en softdrugs zijn in de beleving van de buurtjongeren in de panelnetwerken 

vaak verschillende werelden. Cannabis wordt als onschuldig gezien, terwijl over 

pillen en poeders vaak met afkeuring wordt gesproken. De autochtone groep in 

Noord heeft daar nog de meeste affiniteit mee. Sommigen gebruiken wel eens 

ecstasy, speed of coke op party's. Volgens Erik (20a) en Fared (83a) gebruikt de 

meerderheid geen harddrugs. Ze kennen wel jonge dealers die geld verdienen 

met de verkoop van snuifcoke aan zowel de ‘witte snuifelite’ als aan verslaafden. 

Allochtone jongeren die wel experimenteren met harddrugs zijn doorgaans ou-

der, hoger opgeleid en zitten in een feestmilieu waar druggebruik niet direct leidt 

tot statusverlies. Cartier (103a) hoort dat een paar jongens met ADHD hun Ritalin 

doorverkopen aan anderen. Zelf blowen ze liever om rustig te worden. 

6 conclusies en trends 

We vatten de belangrijkste bevindingen van de panelstudie nog eens samen en 

bespreken trends die hieruit naar voren komen. 

6.1 trends op de uitgaansmarkt  

Het uitgaansleven in Amsterdam beperkt zich al lang niet meer alleen tot de his-

torische binnenstad en het Leidseplein en Rembrandtplein. Trendsettende hore-

cagelegenheden ontdekten het laatste decennium de verhipte woonbuurten in 

de 19e-eeuwse ring rond het centrum. De stadsstranden zijn elk jaar weer een 

zomerhit. Maar de horeca en het uitgaansleven waaiert verder uit over nieuwe 

buurten in Oost, West en Noord, waarmee Amsterdam zijn positie als feeststad 

verder verstevigt. De instroom van jongeren in het nachtleven gaat gestaag door 

en wordt versneld nu enkele grote clubs de toegangsleeftijd hebeen verlaagd 

naar 16 jaar. Het grootste segment van het uitgaansleven wordt gedomineerd 

door een almaar uitdijende studentenpopulatie. 

Hoewel muziek in belangrijke mate sfeerbepalend blijft in de tientallen uitgaans-

gelegenheden, is de dansdrift – uitzonderingen daargelaten – wat verflauwd. De 

technologie heeft volgens panelleden grote invloed op de sociale interacties in 

het uitgaansleven. Alsof men door het aanhoudende bombardement van be-

richten, tweets, et cetera, simpelweg vergeet om te dansen. Anderzijds zijn er 

talloze nieuwe en spontane feestinitiatieven, juist mede door de alomtegen-
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woordige invloed van de sociale media. Geen feestplek lijkt meer geheim. Een 

feestuithoek in Zuidoost of een undergroundsetting diep in Noord? Binnen luttele 

tijd weet de scene ze te vinden. Nieuwkomers op de stapmarkt kunnen zodoen-

de meteen doorstromen naar de gekrochten van de stad. De drang om nieuwe 

locaties buiten het reguliere feestcircuit te vinden blijft onverminderd groot. De 

huidige generatie feestneuzen zijn kinderen van hun tijd. Mede door de economi-

sche crisis zijn duurzame initiatieven erg hot op alternatieve feestlocaties. Het 

avontuur roept. Vooral op locaties die, vergeleken met de gereguleerde binnen-

stad, laagdrempeliger zijn en waar minder formele controle is. Het voelt alsof de 

vrije geest van de late jaren zestig en de do-it-yourself cultus van de jaren tachtig 

een nieuw elan krijgt. 

6.2 trends op de alcohol- en drugsmarkt 

De economische tegenwind lijkt ook een remmend effect te hebben op de inno-

vatiekracht van de alcoholindustrie. Daarnaast krijgt het alcoholbeleid steeds 

meer speciale aandacht van de gemeente die zich toenemende zorgen maakt 

over het groeiende aantal gezondheidsverstoringen in het weekend op de uit-

gaanspleinen en tijdens feestdagen. Vanwege de hoge prijzen in de horeca is 

duur drinken uit, aldus panelleden. Bier, wijn en wodka blijven de onbetwiste top-

pers en soms doet een nieuw bier het bloed sneller stromen. Na Jupiler heeft de 

trendy Amsterdammer een nieuw Belgisch kantinepils Vedett tot hipste pilsje ver-

klaard. Jägermeister doet het goed in de technoscene en in het chique segment 

is het aantal cocktailbars flink gegroeid. Vanwege de concurrentie is de prijs op 

sommige locaties gezakt. 

Het rookverbod in clubs blijft onverminderd van kracht. De meeste clubs hante-

ren een streng rookbeleid. In menig klein café behoort de asbak weer tot het 

vaste caférepertoire. De grootste kritiek van rokende stappers is niet dat je niet 

mag roken in clubs, maar dat veel rookruimtes vies en ongezond zijn. Een goede 

afzuiginstallatie ontbreekt vaak. En portiers blijven het vermoeiend vinden dat ze 

telkens dezelfde riedel moeten afdraaien over het rookverbod, vooral ook naar 

toeristen die zich al snel van de domme houden. Blowen is volgens de panelle-

den al jaren op zijn retour. De stevige gebruiker is wat leeftijd betreft ouder dan 

de doorsnee stapper van 25 jaar. Een geurige wietlucht in het clubdomein is, op 

reggaefeesten na, een uitzondering geworden. Daarbuiten zijn er nog genoeg 

speciale ‘blowcultuurtjes’ die zich ophouden op terrassen, in parken en cafés. 

Voor veel toeristen blijft Amsterdam het cannabismekka. Niet zelden zijn zij het die 

met zichtbaar genoegen blowen in het publieke domein. Ook op buitenfestivals 

en stadstranden hangen zoete wietgeuren. Ofschoon het gebruik van cocaïne, 

vergeleken met ecstasy, minder strikt gebonden is aan tijdstip en setting, lijkt het 

middel wat uit de gratie te raken bij de huidige groep trendsetters. Vergeleken 
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met de hoogtijdagen rond 2000, zeggen minder stappers een voorkeur te heb-

ben voor cocaïne. Waarom zo duur en chique doen als je met je vrienden het 

liefst rondhangt op een alternatief feest. Zo beschouwd tempert de stagnerende 

economie en cashflow de lust om te snuiven. Hoewel nog steeds een populair uit- 

en thuismiddel, sluit cocaïne minder aan bij de huidige tijdsgeest. De meerder-

heid van het panel vindt dat de ecstasymarkt weer terug op het oude niveau is 

en zelfs beter. In ongeveer de helft van alle panelnetwerken is ecstasy het meest 

favoriete middel. De unieke euforische roes gooit ook na 25 jaar nog hoge ogen 

bij de jongste staplichting. Vanuit verschillende kanten wordt bevestigd dat er 

beduidend meer hooggedoseerde pillen in omloop zijn. Het vertrouwen in ‘goe-

de’ pillen lijkt in enkele kringen echter plaats te maken voor bezorgdheid omtrent 

pillen met een te hoge dosis MDMA. Vooralsnog blijft het profiel van de doorsnee 

ecstasyconsument nog steeds een witte gebruiker die van elektronische muziek 

houdt. Als gevolg van de vervuilde ecstasymarkt (2008-2009) maakten 2-CB, 

mephedrone en 4-fluo enige furore. De animo voor deze middelen breidt zich na 

de herstelde ecstasymarkt niet verder uit. De unieke ecstasyroes blijft een belang-

rijk ijkpunt voor veel gebruikers. Middelen die dit niet kunnen evenaren breken 

vooralsnog niet door. Dit laat echter onverlet dat het aantal gebruikerskernen die 

experimenteert met nieuwe middelen lijkt te groeien. Door de populariteit van 

ecstasy en cocaïne werd amfetamine voor lange tijd beschouwd als een inferieu-

re stimulant. Hoogstens geliefd bij punkers, krakers, gabbers en een enkele kun-

stenaar. Toch vindt er bij een groeiende groep creatieven maar bovenal studen-

ten, die zich rekenen tot de techno incrowd, een rehabilitatie plaats. In ongeveer 

een vijfde van alle panelnetwerken is amfetamine het meest favoriete middel. De 

amfetaminemarkt is geen bezorgmarkt zoals bij cocaïne omdat amfetamine op 

gebruikersniveau nauwelijks winstgevend is. Veeleer wordt amfetamine onder 

vrienden gedeeld en/of voor weinig geld doorverkocht. De huidige populariteit 

van amfetamine sluit naadloos aan bij de gewenste ruigheid van uitgaan. Een 

‘smerig’ imago scoort ter profilering van de eigen subcultuur beter dan een chi-

que. Methamfetamine blijft marginaal en beperkt tot kleine niches waarbinnen 

de verkrijgbaarheid soms lastig is. 

De narcosemiddelen (GHB, ketamine en lachgas) mogen zich alweer geruime 

tijd in een nieuwe populariteit verheugen. Het gebruik van narcosemiddelen in 

uitgaansnetwerken zit op een lager niveau dan de stimulantia. GHB komt na een 

jarenlange stijging qua gebruik in de buurt van amfetamine. Maar de controverse 

rond GHB lijkt verder toe te nemen in gebruikerskringen. Het middel wordt net als 

amfetamine ruimhartig gedeeld. In sommige panelnetwerken is GHB zelfs het 

favoriete middel. Gebruiksrisico’s (o.a. misselijkheid, stuiptrekking en outgaan) 

worden daarbij zelfs voor lief genomen. De aangename roeseffecten (o.a. ont-

spanning, erotisch, sociaal contact en dempend) overheersen bij de meeste ge-
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bruikers. Desalniettemin vinden er in gebruikersnetwerken stevige discussies plaats 

over het kickgedrag van gebruikers. Feestorganisaties en portiers proberen met 

strengere controles de verspreiding in te dammen. Wie met GHB betrapt wordt, 

gaat linea recta naar de politie. Ketamine volgt op enige afstand en heeft zich 

minder breed verspreid. De verkrijgbaarheid stokt soms. Het middel boezemt 

vrees in vanwege de onvoorspelbaarheid van de roes. Ketamine heeft zijn weg 

gevonden in het meer alternatieve clubsegment. Gebruikers nemen doorgaans 

kleine lijntjes tijdens het stappen om niet geheel de controle te verliezen. Lachgas 

zit na 15 jaar qua gebruik weer op het niveau van de eerste piek aan het eind 

van de jaren ’90. Nu het gas populairder wordt doen zich, net als toen, ook weer 

vaker ongelukken voor. Het gebruik vindt voornamelijk plaats in privésettings en 

op ad hoc feesten. 

Psychedelica als LSD, paddo’s, truffels, DMT en ayahuasca spelen slechts een 

marginale rol in het uitgaansleven. Viagra en poppers zijn vooral populair in pro-

miscue hetero- en homonetwerken. 

Combigebruik komt in alle netwerken voor, maar meer frequent en gevarieerd in 

de dance scene. Ofschoon er favoriete combinaties zijn, wordt er ook veel impul-

sief gecombineerd. 

b u u r t j o n g e r e n  

Amsterdamse buurtjongeren maken veel vaker deel uit van de straatcultuur in de 

eigen woonbuurt dan de vaak hoger opgeleide clubgangers. Sommige groepen 

trekken in het weekend geregeld naar de binnenstad. Nederlandse en Surinaam-

se jongeren drinken meer en frequenter alcohol dan islamitische jongeren. Een 

ruime meerderheid van de buurtjongeren in panelnetwerken heeft ervaring met 

cannabis; een grote groep rookt dagelijks. Ondanks het ontspannende effect, 

zien professionals (bij een minderheid) ook problematisch gebruik als vlucht voor 

of neutralisering van persoonlijke problemen. Het gebruik van ecstasy en cocaïne 

vindt voornamelijk plaats onder ‘witte’ buurtjongens. 
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Trends in alcohol- en druggebruik onder middelbare scholieren worden in Anten-

ne al bijna twintig jaar gevolgd. Een schoolsurvey was onderdeel van de eerste 

Antenne van 1993 en in 2011 is de zevende editie uitgevoerd.44 Drie groepen leer-

lingen in het voortgezet onderwijs zijn onderzocht: brugklassers, derdeklassers en 

oudere leerlingen. In dit hoofdstuk bespreken we de opzet en het verloop van het 

onderzoek. We gaan in op de steekproeftrekking, de gebruikte vragenlijst, de 

gegevensverzameling en de representativiteit. We eindigen met een beschrijving 

van de onderzochte leerlingen. Resultaten met betrekking tot middelengebruik 

zijn te vinden in de volgende hoofdstukken. 

1 drie groepen leerlingen 

In 1993, toen werd gestart met de uitvoering van een schoolsurvey, is gekozen 

voor de voorlaatste klassen van het voortgezet onderwijs (om eindexamenklassen 

niet extra te belasten) en het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Deze groep noemen we de oudere leerlingen. Het middelbaar beroeps-

onderwijs is sinds 2007 buiten beschouwing gelaten.45 De oudere leerlingen wor-

den dus gevormd door leerlingen uit 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo. 

Probleem bij de oudere leerlingen is, dat doordat het ene schooltype langer 

duurt dan het andere (vmbo 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar), de gemiddelde 

leeftijd van deze leerlingen per schooltype verschilt. Dat maakt het onmogelijk 

om verschillen in middelengebruik tussen schooltypen te onderzoeken. Eventuele 

verschillen kunnen namelijk ook – of vooral – veroorzaakt worden door leeftijds-

verschillen. Om toch iets te kunnen zeggen over de relatie tussen schooltype en 

middelengebruik wordt sinds 1995 ook een survey gehouden onder de derde-

klassers in het voortgezet onderwijs. 

Tot slot zijn, mede naar aanleiding van voortdurende maatschappelijke en poli-

tieke onrust over gebruik van alcohol en drugs door steeds jongere jeugd, sinds 

2007 ook de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs aan toege-

voegd. Deze groep noemen we de brugklassers. 

                                                      

44  Korf & van der Steenhoven (1994); Korf, Nabben & Schreuders (1996); Korf et al. (1998); Korf et al. 

(2000); Korf, Nabben & Benschop (2003); Nabben, Benschop & Korf (2008). 

45  Het mbo kent twee leerwegen, vijf sectoren, vier niveaus, zowel voltijd als deeltijd opleidingen, en 

veel praktijklessen, wat het zeer moeilijk maakt een representatieve steekproef te trekken en een 

klassikale schoolsurvey uit te voeren. Bovendien trekken de ROC’s (de naam zegt het al: regionale 

opleidingscentra) relatief veel leerlingen uit de regio rond Amsterdam, terwijl Antenne focust op 

Amsterdamse jongeren. 
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Het middelengebruik onder deze drie groepen leerlingen wordt afzonderlijk be-

sproken in de komende drie hoofdstukken. In dit hoofdstuk worden de algemene 

gegevens van de totale groep leerlingen gepresenteerd. Voor de volledigheid 

zijn hieraan ook enkele 4 vwo klassen toegevoegd. De gegevens hebben dus 

betrekking op: 1, 2 en 3 vmbo; 1, 2, 3 en 4 havo; en 1, 2, 3, 4 en 5 vwo. 

2 scholen 

In de Antenne schoolsurvey trachten we een zo representatief mogelijk beeld 

van de Amsterdamse middelbare scholieren te krijgen. Het startpunt van de 

steekproeftrekking is de selectie van scholen. Hierbij houden we rekening met de 

vertegenwoordiging van alle (combinaties van) schooltypen, specifieke leerling-

populaties en spreiding over Amsterdam. 

s c h o o l t y p e n  

Het vmbo heeft vier leerwegen: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, theo-

retisch en gemengd. De eerste twee leerwegen zijn te vergelijken met het vroe-

gere lbo of vbo, de theoretische leerweg met de vroegere (en hier en daar te-

ruggekeerde) mavo. De gemengde leerweg is een combinatie van theorie en 

praktijk en kent relatief weinig leerlingen. Het leerwegondersteunend onderwijs 

(lwoo) is bedoeld voor vmbo leerlingen die extra individuele begeleiding behoe-

ven. Meestal is het lwoo vermengd met het reguliere vmbo. Ook in de steekproef 

is lwoo en vmbo daarom samengenomen. Buiten beschouwing gelaten zijn: 

leerwerktrajecten en assistentopleidingen binnen het vmbo, praktijkonderwijs, 

landbouwonderwijs en volwassenenonderwijs. 

Bij meerdere middelbare scholen in Amsterdam zijn schooltypen in de eerste en 

tweede klassen (soms zelfs tot en met de derde klas) gemengd. Er zijn havo/vwo 

brugklassen, vmbo/havo brugklassen en op het vmbo zijn de leerwegen vaak 

nog niet gedifferentieerd. Een aantal Amsterdamse scholen kent zelfs 

vmbo/havo/vwo brugklassen. Er is geprobeerd om alle in Amsterdam voorko-

mende (combinaties van) schooltypen in de steekproef op te nemen. 

l e e r l i n g p o p u l a t i e s  

Sommige Amsterdamse middelbare scholen hebben een zeer specifieke leer-

lingpopulatie. Denk daarbij aan een particuliere school, een internationale 

school, of streng evangelische, joodse of islamitische scholen. De leerlingen van 

deze scholen zijn weinig representatief voor dé Amsterdamse scholier en komen 

niet zelden van ver buiten de hoofdstad. Dergelijke scholen zijn om die reden 

buiten de steekproef gelaten. 
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s t e e k p r o e f  e n  r e s p o n s  

De opzet voor het trekken van de steekproef van middelbare scholen is als volgt. 

Eerst wordt Amsterdam verdeeld in vijf regio’s (Noord, Oost, Zuid, West en Zuid-

oost). Daarna wordt binnen elke regio en voor elk schooltype een willekeurig ge-

sorteerde lijst met scholen gemaakt. De eerste school op elke lijst wordt benaderd 

voor deelname aan het onderzoek. Als deze school weigert, wordt de volgende 

school op de lijst benaderd, net zolang tot binnen hetzelfde schooltype en de-

zelfde regio een vervangende school wordt gevonden. 

Bij de voorgaande Antenne schoolsurvey (van 2007) constateerden we al een 

niet eerder vertoonde lage respons bij scholen.46 Bij de editie van 2011 moest we-

gens weigering zo vaak worden uitgeweken naar een vervangende school, dat 

uiteindelijk álle scholen zijn benaderd. Ruim vijftig scholen is verzocht deel te ne-

men aan de schoolsurvey, maar slechts acht reageerden positief. Daardoor zijn 

niet alle regio's (Zuidoost ontbreekt) en niet alle schooltypen (o.a. 

vmbo/havo/vwo ontbreekt) vertegenwoordigd in de steekproef. Zowel 'witte' als 

'zwarte' scholen weigerden deelname, maar zoals verderop in dit hoofdstuk zal 

blijken, zijn door de non-respons van veel scholen allochtone leerlingen onderver-

tegenwoordigd in de steekproef. Hoewel de weigerende scholen waarschijnlijk 

weinig te verwijten valt (denk aan wettelijke urennormen, werkdruk onder leraren, 

inspectiecijfers, lesprogramma's, andere interne en externe onderzoeken), is het 

daardoor wel steeds lastiger geworden om een goede, representatieve school-

survey te realiseren.47 Met behulp van weging (zie Hoofdstuk 4) hebben we dit 

probleem zo veel als mogelijk getracht te pareren. 

3 vragenlijst 

In oktober en november 2011 is de vragenlijst afgenomen in 39 klassen van de 

acht deelnemende Amsterdamse scholen. De vragenlijst besloeg 100 vragen 

over persoonskenmerken, roken, drinken, blowen, druggebruik, vrienden, school, 

ouders en vrije tijd. Zoveel als mogelijk waren de vragen vergelijkbaar met die 

van voorgaande Antenne schoolsurveys en met landelijke (Peilstation) en Euro-

pese (Espad) enquêtes over middelengebruik onder scholieren.48 

                                                      

46  Nabben, Benschop & Korf (2008). 

47  Van collega-onderzoekers horen we overigens dat dit probleem zich ook elders in Europa in toe-

nemende mate voordoet. Wellicht moet in de toekomst gezocht worden naar een alternatieve 

methode die geen beslag legt op lesuren. 

48  Monshouwer et al. (2008); Hibell et al. (2009). 
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3.1 afname 

De vragenlijst is klassikaal, maar individueel afgenomen door onderzoekers. Tafel-

tjes werden uit elkaar geschoven om de anonimiteit te vergroten en ervoor te 

zorgen dat leerlingen de vragenlijst serieus namen. Leerlingen moesten de vra-

genlijst zelf invullen en mochten niet onderling overleggen. In de meeste gevallen 

verliet de docent het lokaal zodat tijdens de afname uitsluitend de onderzoeker 

aanwezig was. Ingevulde vragenlijsten werden door de onderzoeker verzameld 

en op volledigheid gecontroleerd. Om te voorkomen dat vragenlijsten te ge-

haast zouden worden ingevuld, moesten de leerlingen ook na het inleveren van 

de vragenlijst de resterende tijd van het lesuur in de klas blijven. Klassen hadden 

in doorsnee een half uur nodig om de vragenlijst in te vullen. Over het algemeen 

verliep de afname zoals je van een middelbare schoolklas kan verwachten: vari-

erend van rustig en geconcentreerd tot rumoerig en brutaal. In totaal hebben 

846 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Zes vragenlijsten bleken te onvolledig of 

onbetrouwbaar ingevuld, zodat de uiteindelijke totale steekproef uitkomt op 840 

leerlingen. 

3.2 absentie 

Niet alle leerlingen uit de onderzochte klassen waren tijdens het onderzoek aan-

wezig. Met hulp van de docenten werd per klas een responsformulier ingevuld 

met daarop het aantal afwezige leerlingen en de reden van absentie. In 30 van 

de 39 klassen ontbraken één of meer leerlingen bij de afname van de vragenlijst. 

In de meeste gevallen ging het om één of twee zieken. Van slechts twee leer-

lingen wist de docent(e) te melden dat zij spijbelden. Waarschijnlijk was het wer-

kelijke aantal spijbelaars groter, want van niet alle afwezigen was de reden be-

kend en misschien waren niet alle ziekmeldingen gegrond. Omdat uit onderzoek 

een relatie is gebleken tussen spijbelen en middelengebruik, kan het ontbreken 

van spijbelaars in de steekproef leiden tot een onderschatting van het middelen-

gebruik onder Amsterdamse scholieren.49 Later in dit hoofdstuk zal overigens blij-

ken dat leerlingen die (wel eens) spijbelen in de steekproef niet ontbreken. 

3.3 betrouwbaarheid 

Alle onderzoek dat gebruik maakt van zelfrapportage loopt het risico op onder-

rapportage door sociale wenselijkheid. Sociale wenselijkheid speelt echter een 

veel grotere rol bij face-to-face interviews dan wanneer de vragenlijst zelf inge-

vuld mag worden.50 Het gevoel van anonimiteit is in het laatste geval veel groter. 

                                                      

49  Ter Bogt et al. (2009); Wouters & Korf (2004); Stam, Mensink & De Zwart (1998). 

50  Schaeffer & Presser (2003). 
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Bovendien kun je je bij middelbare scholieren afvragen welk gedrag sociaal wen-

selijk is. Roken, drinken en blowen is misschien ten opzichte van je ouders niet 

wenselijk, maar ten opzichte van je klasgenoten? De kans op overrapportage 

door ‘stoerdoenerij’ is misschien net zo goed aanwezig. 

Hoewel je zonder objectieve data (bijvoorbeeld haar-, urine-, of bloedanalyse) 

nooit helemaal zeker kunt weten of de vragenlijst naar waarheid wordt ingevuld, 

hebben we weinig reden om aan te nemen dat er hier sprake is van grote onder-

rapportage. Belangrijker is misschien nog wel dat Antenne al jaren dezelfde on-

derzoeksmethode hanteert. Als er al meetfouten zijn, dan zijn die elk jaar hetzelf-

de. Het vermogen om trends te onderscheiden wordt daardoor niet aangetast. 

4 steekproef 

In totaal maken we in deze Antenne schoolsurvey gebruik van 840 vragenlijsten. 

Verdeeld over de drie groepen zijn dat 391 brugklassers, 249 derdeklassers en 

352 oudere leerlingen. De leerlingen van 3 vmbo tellen twee keer mee; zij horen 

zowel bij de derdeklassers als de oudere leerlingen. Leerlingen van 4 vwo horen 

bij geen van deze drie groepen, maar worden wel meegenomen als we in dit 

hoofdstuk achtergrondkenmerken van de totale groep bespreken. 

In de gerealiseerde, maar nog niet gewogen (zie straks in dit hoofdstuk) steek-

proef zijn bepaalde schooltypen ondervertegenwoordigd.51 Bij de brugklassers 

gaat het vooral om de combinatie vmbo/havo (en vmbo/havo/vwo) en bij zo-

wel brugklassers als derdeklassers om havo, vwo en de combinatie havo/vwo. 

Vooral de vijfde klas vwo is oververtegenwoordigd. Ook de etnische verdeling in 

de steekproef wijkt af van de verdeling in de totale Amsterdamse leerlingpopula-

tie (zie pag. 97 voor de gehanteerde definitie van etniciteit). Ongeveer een der-

de van de leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs zou autochtoon 

Nederlands zijn.52 In de Antenne steekproef zijn dat er bijna tweemaal zo veel. 

Surinaamse, Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn ondervertegenwoordigd en 

ook de groep leerlingen met onbekende etniciteit is in de steekproef veel kleiner 

dan de gemeentelijke cijfers laten zien. 

                                                      

51  Vergeleken met de totale leerlingpopulatie in de Amsterdamse scholen (exclusief de scholen en 

schooltypen die buiten beschouwing zijn gelaten, zie pag.102). Cijfers over leerlingen per school, 

schooltype, leerjaar en geslacht zijn afkomstig van de dienst Uitvoering Onderwijs van het ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.data.duo.nl) en werden aangeleverd door het 

Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.  

52  Uit Tabel 6.4.2 Leerlingen voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, 2006/'07-2010/'11 (O+S, 

2011). Bij benadering vastgestelde percentages. 
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w e g i n g  

Om valide uitspraken te kunnen doen over de totale groep Amsterdamse scholie-

ren, is het van belang dat de steekproef een goede afspiegeling vormt van de 

populatie. Dit is mogelijk door middel van weging. Door de groepen, die in de 

steekproef ondervertegenwoordigd zijn, in de analyses wat zwaarder te laten 

wegen en de groepen die oververtegenwoordigd zijn wat minder zwaar, zullen 

de resultaten dichter bij de werkelijkheid komen te liggen. 

Idealiter worden weegfactoren (d.w.z. de verhouding tussen populatieomvang 

en steekproefomvang) berekend op basis van de schoolpopulatie waarop deze 

betrekking heeft (dus exclusief de scholen en schooltypen die buiten beschou-

wing zijn gelaten, zie pag. 102) en op basis van combinaties van kernmerken (dus 

niet voor schooltype en leerjaar afzonderlijk, maar voor schooltype per leerjaar). 
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Dergelijke gespecificeerde populatiecijfers zijn echter uitsluitend voorhanden 

voor schooltype, leerjaar en geslacht. Cijfers over etniciteit zijn alleen beschikbaar 

voor de totale groep leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Daar-

om is eerst gewogen naar schooltype, leerjaar en geslacht, en vervolgens ook 

naar etniciteit. Door deze werkwijze komt de gewogen steekproef niet precies 

overeen met de populatie. Vmbo’ers kregen op basis van schooltype namelijk 

een lage weegfactor (oververtegenwoordiging van vmbo in de steekproef), 

maar op basis van etniciteit een hoge weegfactor (ondervertegenwoordiging 

van allochtonen in de steekproef). Dit heft elkaar deels op, waardoor ondanks de 

weging de gewogen steekproef op beide punten iets afwijkt van de populatie. 

Er zijn afzonderlijke weegfactoren berekend voor de totale groep en voor de drie 

afzonderlijke groepen leerlingen. In de rapportage worden uitsluitend gewogen 

gegevens vermeld. 

5 definities en begrippen 

We delen de leerlingen in naar etniciteit en geestelijke gezondheid en we hante-

ren in de komende hoofdstukken verschillende maten voor middelengebruik. De 

gehanteerde definities en enkele statistische termen worden hier toegelicht. 

e t n i c i t e i t  

Wanneer we spreken van etniciteit, dan doelen we op objectieve etniciteit op 

basis van het geboorteland van de ouders. We hanteren de standaardprocedu-

re van het CBS. Iemand is autochtoon als beide ouders in Nederland geboren 

zijn. En iemand is allochtoon wanneer ten minste een van de ouders in het buiten-

land geboren is. Eerstegeneratieallochtonen worden ingedeeld naar het land 

van herkomst van de persoon zelf; tweedegeneratieallochtonen naar het ge-

boorteland van de ouder(s). Wanneer beide ouders in het buitenland zijn gebo-

ren, bepaalt het geboorteland van moeder de specifieke etniciteit. Er wordt on-

derscheid gemaakt tussen westers (autochtonen plus allochtonen uit westerse 

landen) en niet-westers (allochtonen uit de Antillen, Suriname, Marokko, Turkije, of 

andere niet-westerse landen).53 

                                                      

53  Westerse landen: Australië, Europa, Noord-Amerika. Door het CBS worden hier ook Indonesië en 

Japan toe gerekend. Indonesische allochtonen zijn vaak afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië 

(en dus van oorsprong weer Nederlandse kolonisten). Japan behoort tot de rijke, geïndustrialiseer-

de landen en Japanse allochtonen zijn vaak expats (werknemers van internationale bedrijven). 

 Niet-westerse landen: Afrika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Zuid-Amerika. 
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We vragen de leerlingen ook bij welke bevolkingsgroep ze zichzelf indelen. Dit 

noemen we de subjectieve etniciteit. Ook hierbij onderscheiden we westerse en 

niet-westerse etniciteit. 

g e e s t e l i j k e  g e z o n d h e i d  

Twee standaard meetinstrumenten op het gebied van geestelijke gezondheid zijn 

in de vragenlijst opgenomen: de RAND Mental Health Inventory (MHI-5) en de 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

 

Bij de MHI-5 wordt door middel van 5 vragen over positieve en negatieve gevoe-

lens de algemene psychische gezondheidstoestand vastgesteld.54 Antwoordmo-

gelijkheden zijn 'altijd', 'meestal', 'vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Aan de ant-

woorden worden 1 tot en met 6 punten toegekend. Bij de derde en vijfde vraag 

krijgt het antwoord ‘altijd’ de meeste punten; bij de overige vragen is dat het 

antwoord ‘nooit’. De itemscores 

worden bij elkaar opgeteld tot 

een ruwe somscore, die wordt 

getransformeerd naar een schaal-

score tussen de 0 en de 100 pun-

ten. Algemeen wordt gezegd dat 

iemand met een schaalscore van 

meer dan 60 punten psychisch 

gezond is.55 

 

De SDQ is gebaseerd op symptomen van psychosociale problemen die vaak 

voorkomen bij jeugdigen (angst, depressie, gedragsstoornissen en ADHD), aan-

gevuld met vragen over problemen met leeftijdsgenoten.56 De vragenlijst bevat 

25 items, verdeeld over 5 subschalen: emotionele problemen, gedragsproble-

men, hyperactiviteit/aandachttekort, problemen met leeftijdsgenoten en pro-

sociaal gedrag. De vragen zijn als (afwisselend positieve en negatieve) stellingen 

geformuleerd; antwoordmogelijkheden zijn 'niet waar', 'beetje waar' en 'zeker 

waar'. Aan het antwoord ‘beetje waar’ wordt altijd 1 punten toegekend. Bij posi-

tieve items is het antwoord ‘niet waar’ 2 punten en ‘zeker waar’ 0 punten; bij ne-

gatieve items is dat andersom. Elke subschaal levert zodoende een score tussen 

de 0 en 10 punten op, die optellen tot een totale probleemscore van 0-40 punten 

(de subschaal pro-sociaal gedrag wordt daarbij niet meegenomen). Hoe hoger 

                                                      

54  Berwick et al. (1991); Van der Zee & Sanderman (1993). 

55  Perenboom et al. (2000). 

56  Goedhart, Treffers & Van Widenfelt (2003). Het instrument is in verschillende talen en versies te 

downloaden via www.sdqinfo.com. 

Hoe voelde je je de afgelopen maand? 

 

1. Voelde je je erg zenuwachtig? 

2. Zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken? 

3. Voelde je je kalm en rustig? 

4. Voelde je je neerslachtig en somber? 

5. Voelde je je gelukkig? 
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de score, hoe groter de problematiek. Een totale probleemscore van 20 of meer 

punten wordt gezien als ‘abnormaal’ en wijst op psychosociale problemen die 

ernstig genomen moeten worden. Bij de afzonderlijke subschalen liggen de af-

kappunten op 5, 6 of 7 punten. Het is daarom ook mogelijk dat een leerling wel 

‘abnormaal’ scoort op bijvoorbeeld hyperactiviteit, maar dat de totale pro-

bleemscore onder de 20 punten blijft en dat er dus toch geen sprake is van ern-

stige psychosociale problematiek. 

 

Emotionele problemen  

 Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk  

 Ik pieker veel  

 Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen  

 Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen  

 Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig  

Gedragsproblemen  

 Ik word erg boos en ben vaak driftig  

 Ik doe meestal wat me wordt opgedragen  

 Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil  

 Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg  

 Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op andere plaatsen  

Hyperactiviteit/aandachtstekort  

 Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten  

 Ik zit constant te wiebelen of te friemelen  

 Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te concentreren  

 Ik denk na voor ik iets doe  

 Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij houden  

Problemen met leeftijdsgenoten  

 Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen  

 Ik heb minstens één goede vriend of vriendin  

 Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig  

 Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij  

 Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van mijn leeftijd  

Pro-sociaal gedrag  

 Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens  

 Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, potloden, enz.)  

 Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt  

 Ik ben aardig tegen jongere kinderen  

 Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrachten, kinderen)  
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In de komende hoofdstukken worden subgroepen vergeleken op alcohol- en 

druggebruik. Naast geslacht, leeftijd, etniciteit, klas en schooltype, zullen ook ver-

gelijkingen worden gemaakt tussen leerlingen die wel en niet psychisch gezond 

zijn (MHI-5) en leerlingen die wel en niet psychosociale problemen hebben (SDQ). 

De resultaten van deze vergelijkingen zeggen iets over de co-morbiditeit (het 

tegelijkertijd voorkomen) van gebruik en geestelijke (on)gezondheid, maar niets 

over de causaliteit daarvan. We kunnen op basis van de verzamelde gegevens 

niet onderzoeken of middelengebruik psychische of psychosociale problemen tot 

gevolg heeft, noch kunnen we onderzoeken of dergelijke problemen leiden tot 

alcohol- en druggebruik. Beide mechanismen zouden een rol kunnen spelen. Er is 

een veelheid aan internationale wetenschappelijke literatuur over co-morbiditeit 

en causaliteit van middelengebruik en psychische problematiek.57 Het gaat te 

ver om daar in deze rapportage uitgebreid aandacht aan te besteden. We zul-

len ons in de komende hoofdstukken beperken tot het noemen van eventuele 

verschillen in middelengebruik tussen leerlingen met en zonder psychi-

sche/psychosociale problemen, zonder daarbij uitspraken te doen over oorzaak 

en gevolg. 

m i d d e l e n g e b r u i k  

Wanneer iemand een middel ooit in zijn of haar leven heeft gebruikt, spreken we 

van ooit-gebruik. Bij gebruik in het laatste jaar (= laatste 12 maanden) spreken we 

van recent gebruik en gebruik in de laatste maand (= laatste 30 dagen) noemen 

we huidig gebruik. Daarnaast onderscheiden we riskante drinkers die dagelijks 

drinken of een paar keer per week minstens vier (voor jongeren tot 19 jaar) of vijf 

(voor jongeren van 19 jaar en ouder) glazen alcohol per keer. En riskant blowen is 

gedefinieerd als dagelijks blowen of een paar dagen per week minstens twee 

joints roken. Dagelijks ten minste één sigaret roken noemen we riskant roken. 

s t a t i s t i e k  

Naast het gemiddelde, refereren we soms ook aan de doorsnee (bijvoorbeeld 

gemiddelde leeftijd en doorsneeleeftijd). Met dat laatste doelen we op de me-

diaan: de waarde waar 50% van de respondenten onder scoort, en 50% boven. 

Bij een doorsneeleeftijd van 15 jaar is de helft jonger en de helft ouder. De medi-

aan is soms meer valide dan het gemiddelde, omdat hoge of lage uitschieters 

hierop niet van invloed zijn. 

In de vergelijking tussen (sub)groepen spreken we alleen van verschillen als deze 

significant zijn, dat wil zeggen dat de verschillen statistisch gezien met ten minste 

95% zekerheid niet aan toeval toe te schrijven zijn (p < .05). Overigens is niet elk 

significant verschil even betekenisvol. ‘Significant meer’ hoeft niet te betekenen 

                                                      

57  Zie onder andere: Van der Stel (2009). 
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dat iets ook heel vaak voorkomt, net als ‘significant minder’ soms niet betekent 

dat iets heel weinig voorkomt.58 

6 de onderzochte leerlingen 

We beschrijven hier de algemene kenmerken, gezondheid, vrijetijdsbesteding en 

de situatie thuis en op school van de totale groep van 840 leerlingen van het 

vmbo, havo en vwo (eindexamenklassen uitgezonderd) in Amsterdam. Op enke-

le punten maken we een vergelijking met de leerlingen uit 2007. 

6.1 geslacht, leefti jd en etniciteit  

Een enkeling uitgezonderd, zijn alle onderzochte leerlingen tussen de 12 en 17 

jaar. Gemiddeld zijn de leerlingen 14 jaar. Er zijn ongeveer evenveel jongens als 

meisjes. 

Verreweg de meeste leerlingen (91%) zijn in Nederland geboren, maar dat geldt 

niet voor hun vader (44%) en moeder (54%). Autochtone leerlingen, waarvan 

beide ouders in Nederland zijn geboren, zijn daarom in de minderheid (37%). Ma-

rokkaanse (14%) en Surinaamse (9%) leerlingen vormen de grootste allochtone 

groepen. Vragen we de leerlingen echter zelf tot welke groep ze behoren, dan 

antwoordt iets meer dan de helft (55%) dat zij zich Nederlands voelen. 

v e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 0 7  

Trends in geslacht, leeftijd en etniciteit worden per leerlinggroep in de komende 

hoofdstukken afzonderlijk besproken. 

6.2 thuissituatie 

Zoals te verwachten wonen de meeste middelbare scholieren in Amsterdam; 15% 

komt van buiten de stad naar een Amsterdamse school. Zeven van de tien leer-

lingen (70%) wonen in een gezin met twee biologische, stief- of pleegouders. Een 

kwart (25%) leeft in een eenoudergezin. De overige 5% bestaat vooral uit kin-

deren van gescheiden ouders die afwisselend bij vader of moeder wonen. 

Een ruime minderheid (44%) wordt opgevoed volgens een bepaald geloof: 15% is 

christelijk en 23% moslim. De overige 6% is vooral Joods of Hindoestaans. Van de 

totale groep gaat 19% wekelijks tot maandelijks naar de kerk, moskee, of andere 

                                                      

58  In een onderzoek kan het verschil tussen 95% en 98% mannen bijvoorbeeld significant zijn, maar in 

beide gevallen is bijna iedereen man. Andersom is dan ook het verschil tussen 5% en 2% vrouwen 

significant, maar in beide gevallen is bijna niemand vrouw. 
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religieuze dienst en 31% vindt geloof heel belangrijk in zijn of haar leven. Deze 

percentages liggen hoger wanneer we alleen naar de gelovige leerlingen kijken. 

Van de christelijke en islamitische leerlingen gaat ongeveer 40% tot 50% ten min-

ste een keer per maand naar de kerk of moskee; aan de andere kant komt in 

beide groepen iets meer dan 10% nooit in kerk of moskee. Over het algemeen 

vinden de meeste gelovige leerlingen het geloof (heel) belangrijk in hun leven. 

Er zijn geen heel uitgesproken verschillen tussen leerlingen van beide godsdienst-

groepen, maar bij moslims speelt het geloof een iets grotere rol dan bij christe-

nen. 

 

v e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 0 7  

Vijf jaar geleden werd meer dan de helft van de leerlingen in het voortgezet on-

derwijs gelovig opgevoed, terwijl dat nu iets minder dan de helft is. Wat betreft 

kerk/moskeebezoek en de waarde die wordt gehecht aan het christelijk en isla-

mitisch geloof, zijn er geen grote verschillen tussen 2007 en 2011. 
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6.3 gezondheid 

Een ruime meerderheid (83%) vindt zijn of haar eigen gezondheid goed of uitste-

kend en de meeste leerlingen (66%) beoordelen het leven in het algemeen ook 

met het rapportcijfer 8 of hoger. 

Afgaand op de scores op de Mental Health Inventory (MHI) zijn de meeste leer-

lingen (82%) psychisch gezond. De gemiddelde scores per item staan in de on-

derstaande grafiek. Daarbij zijn de items zodanig weergegeven dat voor alle vijf 

geldt: hoe hoger de score, hoe beter de psychische gezondheid. 

 

 

 

Het item “Voelde je je kalm en rustig” scoort relatief het laagst. Misschien is dat 

ook niet zo verwonderlijk, aangezien we hier met puberende middelbare school-

leerlingen te maken hebben. Jongens scoren op alle items iets hoger dan meisjes. 

Ook de totale schaalscore ligt voor jongens hoger dan voor meisjes (79.5 respec-

tievelijk 72.9; p = .000) en het aandeel meisjes dat volgens de schaalscore een 

slechte geestelijke gezondheid heeft is twee keer zo groot als bij jongens (25% 

versus 11%; p = .000). Op het Amsterdamse voortgezet onderwijs zitten meisjes 

over het geheel genomen dus minder lekker in hun vel dan jongens. De gemid-

delde score van zowel jongens als meisjes ligt echter ruim boven de grens van 60 

punten en bij zowel jongens als meisjes is de meerderheid geestelijk gezond. 

 

De scores op de subschalen van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

laten ook verschillen tussen jongens en meisjes zien. Bij meisjes spelen emotionele 

problemen vaker een rol (7% versus 1%; p = .000); bij jongens is veel vaker sprake 

van gedragsproblemen (16% versus 4%; p = .000) en pro-sociaal gedrag (5% ver-

sus 2%; p = .003). In de uiteindelijke totaalscore verschillen jongens en meisjes ech-
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ter niet en in beide groepen heeft de overgrote meerderheid (96%) géén ernstige 

psychosociale problematiek. 

 

 

v e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 0 7  

De gemiddelde schaalscore op de MHI was vijf jaar geleden voor zowel jongens 

als meisjes en de totale groep vergelijkbaar met die van nu. Ook het aandeel 

leerlingen dat op basis van deze score psychisch ongezond zou zijn is in beide 

jaren gelijk (18%). De SDQ was in de schoolsurvey van 2007 geen onderdeel van 

de vragenlijst. 

 

 

6.4 school 

Twee derde van de leerlingen (65%) meldt dat zijn of haar cijfers op het laatste 

rapport gemiddeld goed (7-8) of zeer goed (8 of hoger) waren. 
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De helft van de onderzochte leerlingen (50%) is naar eigen zeggen in de maand 

voorafgaand aan het onderzoek ten minste 1 lesuur afwezig geweest wegens 

ziekte. Meer dan de helft (65%) had roostervrije uren of dagen. Spijbelen deed 

13%, waaronder 10% één of meer lesuren en 3% één of meer lesdagen. Veel leer-

lingen (38%) bleven (ook) om een andere reden weg van school; meestal waren 

zij een lesuur afwezig (28%), maar ook wel een lesdag (10%). Naar de reden voor 

deze absentie is niet gevraagd. 

Ruim één op de drie leerlingen (36%) meldt desgevraagd dat vechten of geweld 

tussen leerlingen op hun school voorkomt. Op de tweede plaats in onderstaande 

grafiek staat dat er leerlingen stoned zijn op school (27%), gevolgd door racisti-

sche conflicten (22%) en leerlingen die hasj of wiet dealen op school (16%).59 

Dealen van harddrugs (7%) en leerlingen met vuurwapens (4%) komen het minst 

vaak voor. 

 

 

v e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 0 7  

De gebeurtenissen op school laten een groot verschil zien tussen 2007 en 2011. 

Het aandeel leerlingen dat vechten of geweld tussen leerlingen rapporteerde 

halveerde bijna: van 63% naar 36%. Ook leerlingen die stoned zijn en leerlingen 

die messen bij zich dragen worden duidelijk minder vaak gesignaleerd. 

                                                      

59  Ter verduidelijking: dit betekent níet dat 16% van de Amsterdamse middelbare scholieren een 

softdrugdealer is, of dat 16% van de scholieren softdrugs koopt op school. Wel dat 16% een mede-

leerling kent die dit doet, of ervan heeft gehoord. Als 1 leerling in een klas van 25 (4%) stoned op 

school komt, zouden alle leerlingen in die klas (100%) kunnen rapporteren dat er leerlingen stoned 

op school komen. 
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6.5 vrije t ijd 

Over het algemeen zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs te jong om ech-

te stappers te zijn, maar toch is de (51%) in de maand voorafgaand aan het on-

derzoek uitgegaan. De meesten (43%) zijn gelegenheidsstappers, maar één op 

de tien (9%) ging minstens vier keer uit en behoort daarmee tot de vaste stap-

pers. 

In hun vrije tijd gaan middelbare scholieren veelal winkelen (68%), naar de bios-

coop (66%) of naar feestjes bij vrienden thuis (46%). Van de uitgaansgelegenhe-

den scoort het café het hoogst (20%), gevolgd door discotheek of club (15%) en 

kleinere party’s (15%). 

Een kwart van de leerlingen (24%) heeft een baantje, meestal ’s avonds of in het 

weekend. In doorsnee hebben de leerlingen 10 euro per week te besteden. 

Mobiele telefoons en sociale media spelen een grote rol bij de middelbare scho-

lieren. De meeste leerlingen bellen, sms’en, pingen et cetera (89% doordeweeks 

en 90% in het weekend) en/of chatten, facebooken, msn’en et cetera (85% 

doordeweeks, 84% in het weekend). Een aantal leerlingen zegt hier zelfs de hele 

dag aan te besteden en de gemiddelden liggen ook rond de 4 á 5 uur per dag, 

maar in doorsnee bellen ze op een doordeweekse dag 1 uur en chatten ze 2 uur. 

In het weekend wordt in doorsnee 2 uur gebeld en 2 uur gechat. Gamen wordt 

door circa de helft van de leerlingen gedaan (49% doordeweeks, 58% in het 

weekend). Degenen die dit doen, besteden daar doordeweeks en in het week-

end in doorsnee 2 uur op een dag aan. 

Pokeren voor geld (3%) is onder de leerlingen niet echt populair en gokken op 

het internet (1%) is helemaal zeldzaam. 

v e r g e l i j k i n g  m e t  2 0 0 7  

Er zijn nauwelijks verschillen in vrijetijdsbesteding tussen de leerlingen van 2007 en 

2011. Wel zien we een stijging in mobiele telefonie: vijf jaar geleden belde, sms’te 

et cetera 76% van de leerlingen, nu is dat circa 90%. Ook besteden ze er meer tijd 

aan (ca. 3 uur per dag in 2007 versus ca. 4 uur per dag in 2011). 

7 samenvatting en conclusies 

In het najaar van 2011 hebben 840 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Am-

sterdam (39 klassen, verdeeld over acht scholen) een vragenlijst ingevuld. Zij zijn 

verdeeld over drie groepen: brugklassers (eerste en tweede klas), derdeklassers 

en oudere leerlingen (voorlaatste klas). De derdeklassers uit het vmbo tellen ook 

mee bij de oudere leerlingen. 
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Veel scholen wilden of konden niet meedoen, waardoor het lastig was om een 

representatieve steekproef te realiseren. Door middel van weging van de steek-

proef op basis van gegevens over de hele populatie leerlingen over schooltype, 

leerjaar, geslacht en etniciteit is getracht dit probleem zo goed als mogelijk te 

pareren. Alle gepresenteerde cijfers over de scholieren zijn gewogen cijfers. 

 De overgrote meerderheid van de onderzochte scholieren is tussen 12 en 17 

jaar. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes. 

 Iets meer dan een op de drie (37%) is autochtoon, maar ruim de helft (55%) 

voelt zich het meest Nederlands. 

 Een grote meerderheid (85%) woont in Amsterdam en 70% woont in een 

tweeoudergezin. 

 Iets minder dan de helft (44%) wordt gelovig opgevoed en een op de drie 

(31%) vindt geloof heel belangrijk in zijn of haar leven. 

 Gemeten naar de Mental Health Inventory is 82% psychisch gezond. Dat is 

vergelijkbaar met 2007. 

 Van de onderzochte leerlingen zegt 13% in de maand voorafgaand aan het 

onderzoek wel eens een lesuur of langer te hebben gespijbeld. 

 Ruim een op de drie leerlingen (36%) zegt dat vechten of geweld tussen leer-

lingen op hun school voorkomt. Dat is veel minder dan in 2007 (63%). 

 In hun vrije tijd gaan de onderzochte leerlingen vooral vaak winkelen, naar 

de bioscoop of naar feestjes bij vrienden. 

 De helft (51%) is de afgelopen maand minstens één keer uitgegaan. Eén op 

de tien leerlingen (9%) deed dat minstens vier keer of vaker. 

 Een kwart (24%) heeft een baantje. 

 In doorsnee hebben de leerlingen 10 euro per week te besteden. 

 De mobiele telefoon is nog belangrijker dan in 2007; 90% belt, sms’t, pingt etc. 

Gemiddeld doen zij dat ongeveer 4 uur per dag, tegenover circa 3 uur per 

dag in 2007.  

 Ruim de helft gamet; in doorsnee besteden gamers hier 2 uur per dag aan. 

 Heel weinig leerlingen pokeren voor geld (3%) en nog minder gokken op het 

internet (1%). 
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Voor we in de volgende hoofdstukken ingaan op (trends in) het middelengebruik 

van de leerlingen zelf, richten we in dit hoofdstuk onze blik op de omgeving waar-

in scholieren leven. We bespreken onder andere het middelengebruik van hun 

ouders en hun vrienden. Wat vinden leerlingen ervan als hun ouders roken, drin-

ken of blowen? Hebben de leerlingen van huis uit regels over middelengebruik en 

houden zij zich daaraan? Maakt roken, drinken of blowen je populair onder leef-

tijdsgenoten? En wanneer is het volgens de leerlingen zelf te veel? Tot slot kijken 

we in hoeverre de omgeving een rol speelt bij de beslissing om géén drugs te 

gebruiken. We vergelijken al deze cijfers met cijfers uit de schoolsurvey van 2007. 

 

Alle informatie in dit hoofdstuk is afkomstig van de leerlingen zelf; ouders en 

vrienden zijn niet geënquêteerd. We maken gebruik van gewogen gegevens van 

de totale groep onderzochte middelbare scholieren. Zie hoofdstuk III voor meer 

informatie over de weging, begrippen en definities, en vragenlijsten. In tekst en 

grafieken worden de belangrijkste resultaten weergegeven; meer gedetailleerde 

cijfers zijn te vinden in de tabellen in bijlage C. 

1 familie 

1.1 ouders 

Bij ruim de helft van de leerlingen (58%) drinkt vader en/of moeder alcohol. De 

meerderheid van deze leerlingen vindt dat wel OK (60%) en de meeste anderen 

maakt het niet uit. Roken is duidelijk andere koek. Bij ruim een derde van de leer-

lingen rookt één of beide ouders (36%) en de helft van deze leerlingen vindt dat 

níet OK (51%), veel minder vinden het wel OK (17%) en de rest maakt het niet uit. 

Ouders die blowen komen niet vaak voor (6%). De meningen hierover zijn ver-

deeld: 28% vindt dat OK, 31% niet OK en 41% maakt het niet uit. 

Vergeleken met 2007 is het aandeel leerlingen met drinkende ouders iets groter 

(58% versus 53%) en ook staan deze leerlingen hier iets minder negatief tegenover 

(4% versus 8% niet OK). Wat betreft roken en blowen door ouders en de opvatting 

van leerlingen hieromtrent zien we geen verschil tussen 2007 en 2011. 
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Er is een duidelijke samenhang 

tussen gebruik van de ouders en 

gebruik van de leerlingen zelf. 

Leerlingen van ouders die alcohol 

drinken zijn vijf keer vaker huidige 

drinkers dan leerlingen zonder 

drinkende ouders. Dit heeft mis-

schien meer te maken met religie 

(islam) dan met gezinsnormen en -

waarden, maar ook voor blowen 

geldt een dergelijk sterk verband. 

Bij roken is het verschil veel minder 

uitgesproken. 

1.2 huisregels 

Bij de meeste leerlingen gelden thuis duidelijke regels over alcohol en drugge-

bruik. Degenen die van hun ouders mogen roken, drinken of blowen zijn ver in de 

minderheid. Eén op de vijf mag op een feestje of in het weekend nog wel alcohol 

drinken (20%), maar thuis alcohol drinken (14%), laat staan dronken thuis komen 

(6%) wordt door verreweg de meeste ouders niet toegestaan. Wat betreft tabak 

en cannabis zijn de ouders nog strenger: 8% mag van zijn/haar ouders thuis roken 

en slechts 2% thuis blowen. Opvallend is dat steeds ongeveer een op de tien zegt 

niet te weten of er huisregels zijn omdat er kennelijk nooit over gesproken wordt. 
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Vergeleken met 2007 zijn de huisregels rond alcohol aangescherpt. Vier jaar ge-

leden mocht 27% van de leerlingen thuis en 31% op een feestje alcohol drinken. 

Deze percentages liggen in 2011 duidelijk lager. Dronken thuiskomen werd echter 

ook in 2007 al weinig op prijs gesteld (6%). Wat betreft huisregels rond tabak en 

cannabis zijn er geen verschillen tussen 2007 en 2011. 

 

Interessant is nu natuurlijk de vraag 

in hoeverre de leerlingen luisteren 

naar de regels van hun ouders. We 

kijken dan voor alcohol en tabak 

naar de leerlingen onder de 16 

jaar. Verbieden hun ouders deze 

middelen vóór hun 16e en in hoe-

verre houden de leerlingen zich 

daaraan? Voor blowen hanteren 

we een leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Van de 16-minners mag 13% (zeker 

wel of denk van wel) van hun ou-

ders alcohol drinken en 72% mag dat (voor hun 16e nog) niet. Van de eerste 

groep heeft een ruime meerderheid (85%) inderdaad al eens alcohol gedronken; 

van de laatste groep is dat 28%. Roken voor hun 16e mag 6% wel en 87% niet. Het 

aandeel ooit-rokers is 80% bij degenen die wel mogen roken en 18% bij de 16-

minners die dat niet mogen. Bij huidig drinken en roken en ook bij blowen zien we 

een vergelijkbaar patroon. Hoewel de meesten gehoorzamen, zijn er dus leer-

lingen die ondanks een verbod van hun ouders toch roken, drinken en blowen. 

Maar aan de andere kant zijn er ook leerlingen die voor hun 16e wel mogen ro-

ken en/of drinken en dat toch niet doen.60 

1.3 verslaving in de familie  

Volgens één op de acht leerlingen (13%) is er sprake van alcohol- of drugversla-

ving in de familie. Leerlingen met zo’n verslaving in de familie zijn ongeveer twee 

keer zo vaak huidige rokers, en circa drie keer zo vaak huidige drinkers en blowers 

dan leerlingen zonder een verslaafd familielid. Ook hebben ze vaker ooit stimu-

lantia gebruikt. 

                                                      

60  Deze resultaten zijn in lijn met bevindingen in onderzoek waarin zowel leerlingen als ouders werden 

geïnterviewd (Van Dorsselaer et al., 2010). 
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2 leeftijdgenoten 

2.1 vrienden 

De meeste leerlingen hebben naar 

eigen zeggen op z’n minst een 

paar vrienden die roken of drinken 

(beide 57%). Daarentegen kennen 

de meeste vriendengroepen géén 

blowers of gebruikers van ecstasy 

of cocaïne. In 27% van de vrien-

dengroepen zijn er een paar die 

blowen en in 11% van de vrien-

dengroepen is dat minstens de 

helft. Eén op de tien leerlingen (11%) heeft een paar vrienden die ecstasy gebrui-

ken en 7% heeft een paar vrienden die cocaïne gebruiken. Bij maar weinig leer-

lingen gebruikt ten minste de helft van de vrienden deze middelen (beide 1%). 

Wanneer we de cijfers van 2007 en 2011 over middelengebruik in de vrienden-

groep vergelijken, dan zien we bij alle middelen een afname van het aandeel 

leerlingen van wie ten minste de helft van de vrienden gebruikt. Vriendengroe-

pen met minstens de helft rokers daalde van 23% naar 16%, drinkers van 35% naar 

25% en blowers van 15% naar 11%. Vriendengroepen waarin minstens de helft 

ecstasy of cocaïne gebruikte kwamen in 2007 drie keer vaker voor dan in 2011 

(beide van 3% naar 1%). 

 

Over dezelfde middelen (tabak, alcohol, cannabis, ecstasy en cocaïne) is de 

leerlingen gevraagd of ze vrienden kunnen zijn met iemand die het gebruikt. Een 
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vergelijkbaar patroon komt hier 

naar voren: een driedeling tussen 

tabak/alcohol, cannabis en ecsta-

sy/cocaïne. Wel valt op dat de 

percentages leerlingen die zeg-

gen vrienden te kunnen zijn met 

iemand die rookt (52%), drinkt 

(52%) of blowt (38%) overeenko-

men met de percentages leer-

lingen met dergelijke vrienden in 

hun vriendengroep. Maar er zijn meer leerlingen die zeggen vrienden te kunnen 

zijn met iemand die ecstasy (19%) of cocaïne (16%) gebruikt, dan er leerlingen zijn 

met dergelijke vrienden. Bijna de helft van de leerlingen zegt overigens absoluut 

geen vrienden te kunnen zijn met ecstasy- of cocaïnegebruikers (44% en 49%). 

Voor tabak (16%), alcohol (18%) en cannabis (33%) geldt dat een stuk minder, 

maar ook deze middelen zijn toch voor een niet onaanzienlijk deel van de leer-

lingen dus ongewenst onder hun vrienden. 

Hoewel het middelengebruik in de vriendengroep tussen 2007 en 2011 is afge-

nomen, lijkt de houding van leerlingen ten opzichte van gebruikende vrienden 

onveranderd. Het aandeel leerlingen dat zegt vrienden te kunnen zijn met jonge-

ren die roken, drinken, blowen en drugs gebruiken is in beide jaren gelijk. 

2.2 populariteit  

Hoewel de meeste leerlingen zelf niet roken en het aandeel rokers onder scholie-

ren ook al jaren daalt (zie de volgende hoofdstukken), blijft roken toch vooral 

geassocieerd met populariteit. Meer dan de helft (53%) van de leerlingen meent 

dat populaire jongens en meisjes van hun leeftijd, in vergelijking met anderen, 

meer roken, terwijl slechts 11% denkt dat populaire jongeren juist minder roken. 

Voor drinken geldt vrijwel hetzelfde: 55% denkt dat populaire jongeren meer drin-

ken en 10% denkt dat ze minder drinken. Blowen is iets minder populair dan roken 

en drinken. Een pistool bij je dragen wordt eerder gezien als impopulair. 

Ondanks – of misschien wel dankzij – de daling van het alcoholgebruik onder 

scholieren (zie de volgende hoofdstukken), zijn er in 2011 meer leerlingen die drin-

ken associëren met populariteit dan in 2007. In 2007 dacht 48% dat populaire 

jongeren meer drinken, in 2011 is dat 55%. De (im)populariteit van roken, blowen, 

gokken, wapens en wedstrijdsport bleef onveranderd. 
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2.3 normering 

Bij ruim een kwart van de leerlingen (27%) heeft iemand in de vriendengroep wel 

eens zoveel gedronken dat hij/zij ‘out’ ging of heel erg ziek werd. Over het aantal 

glazen dat iemand kan drinken voordat het te veel wordt, lopen de meningen 

ver uiteen. Eén op de vijf leerlingen (20%) vindt dat iemand van hun leeftijd al bij 1 

glas alcohol te veel heeft gedronken. Aan de andere kant vindt 15% het pas bij 

10, 20 of zelfs meer glazen alcohol pas te veel. De gemiddelde norm ligt bij 5 gla-

zen alcohol, de doorsnee is 4 glazen. 

Ook bij blowen is veel variatie in normering. Ruim een derde (35%) vindt 1 joint al 

teveel, terwijl 5% er 10 of meer noemt. Gemiddeld menen de leerlingen dat ie-

mand van hun leeftijd bij 3 joints te veel heeft geblowd (doorsnee 2 joints). 

De leerlingen is tevens gevraagd hoeveel procent van de jongeren van hun leef-

tijd volgens hen blowen.61 Vrijwel alles tussen de 0% en de 100% wordt genoemd. 

Gemiddeld wordt het percentage blowers zwaar overschat, op 38%. Zelfs bij de 

oudere leerlingen bedraagt het aandeel huidige blowers namelijk nog niet de 

helft daarvan (15%, zie hoofdstuk VII). Sterker nog, het aandeel oudere leerlingen 

dat überhaupt ooit heeft geblowd ligt lager dan dat (29%, idem). In 2007 lag het 

geschatte percentage blowers onder leeftijdgenoten nog hoger (43%) en ook 

toen was er sprake van een forse overschatting. De overige hierboven genoem-

de normeringsvragen zijn in 2007 niet gesteld. 

                                                      

61  De letterlijke vraag luidde: Hoeveel van de 100 jongeren van jouw leeftijd blowen? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

roken sigaretten

drinken alcohol

blowen hasj of wiet

gokken

dragen pistool bij zich

dragen mes bij zich

doen wedstrijdsport

POPULAIRE JONGEREN 

meer hetzelfde minder



IV OMGEVING EN MIDDELENGEBRUIK   117 

2.4 niet blowen 

De leerlingen die aangaven nog nooit te hebben geblowd, hebben we ge-

vraagd naar de redenen daarvoor. Zijn dat vooral omgevingsfactoren, zoals een 

slechte reputatie of bang zijn om door de politie gepakt te worden? Zij konden 

één of meer uit een lijst met 15 redenen kiezen. De meest gekozen redenen om 

nog nooit geblowd hebben, zijn dat zij daar geen behoefte aan hebben (71%), 

omdat ze niet roken (61%) en omdat ze denken dat het schadelijk is voor hun 

lichaam (53%). De prijs (te duur) en angst om stoned te zijn worden het minst ge-

noemd. En hoewel bijna en kwart zegt niet te blowen omdat het verboden is 

(24%), blowt slechts 4% niet uit angst voor de politie. 

In de schoolsurvey van 2007 is de niet-blowers dezelfde lijst met motieven voorge-

legd. De belangrijkste drie redenen waren toen dezelfde, ‘geen behoefte aan’ 

en ‘schadelijk voor je lichaam’ scoorden toen iets hoger. Ook angst om verslaafd 

te raken, geloof en slechte reputatie werden toen vaker genoemd als reden om 

niet te blowen. Niet blowen omdat het verboden is, werd in 2007 iets minder vaak 

genoemd. 
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3 samenvatting en conclusies 

Hoewel de meerderheid van de leerlingen in het Amsterdamse voortgezet on-

derwijs zelf geen huidige drinker is, is alcohol in hun omgeving vaak niet onge-

woon. Ruim de helft van de leerlingen heeft een of beide ouders die drinken en 

ongeveer evenveel hebben vrienden die dat doen. Rokende ouders komen, met 

één op de drie leerlingen, minder voor, maar ruim de helft heeft wel vrienden die 

roken. Een kleine minderheid heeft blowende ouders, maar ruim één op de drie 

leerlingen zegt een paar of meer vrienden te hebben die blowen. Dat laatste zou 

kunnen verklaren waarom de leerlingen het percentage blowers onder hun leef-

tijdsgenoten veel hoger inschatten (gemiddeld 38%) dan uit de door de leer-

lingen in vorige hoofdstukken genoemde cijfers naar voren komt. 

De meeste ouders verbieden volgens de leerlingen dat hun kinderen (voor hun 

16e) roken, drinken of (voor hun 18e) blowen. Vergeleken met 2007 zijn de huisre-

gels rond alcohol strenger geworden. De meeste leerlingen gehoorzamen de 

regels van hun ouders over roken, drinken en blowen. Degenen die het wel mo-

gen van hun ouders, doen het ook veel vaker dan de leerlingen die het niet mo-

gen. Maar er zijn ook leerlingen die het wel mogen en toch niet doen – en leer-

lingen die het niet mogen, maar wel doen. Met verslaving in hun familie is de kans 

dat leerlingen roken, drinken of blowen groter dan zonder verslaving, 

In vergelijking met 2007 zijn er minder leerlingen die zeggen dat minstens de helft 

van hun vrienden drinkt, rookt, blowt of andere drugs gebruikt. Ook al doen de 

meesten dit zelf niet, voor de meeste leerlingen is roken, drinken en blowen ken-

merkend voor populaire leeftijdsgenoten. De leerlingen van 2011 associëren po-

pulariteit vaker met alcohol drinken dan vier jaar eerder. 

Nu betekent het niet zondermeer dat wat populaire jongeren doen (in de ogen 

van de leerlingen), ook iets is wat de leerlingen zelf zouden willen. Zo vindt één op 

de vijf dat iemand van hun leeftijd al bij 1 glas alcohol te veel heeft gedronken 

en één op de drie dat 1 joint te veel is. De leerlingen die zelf nog nooit geblowd 

hebben, geven hiervoor als belangrijkste redenen op dat ze er geen behoefte 

aan hebben, niet roken, en dat het schadelijk is voor hun lichaam. 
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Sinds 2007 zijn de brugklassers (leerlingen uit de eerste en tweede klas van het 

voortgezet onderwijs) toegevoegd aan de Antenne schoolsurvey, vooral vanwe-

ge aanhoudende maatschappelijke ongerustheid over middelengebruik door 

steeds jongere jeugd. 

We presenteren kort de achtergrondgegevens van deze jongeren en gaan ver-

volgens uitgebreid in op hun middelengebruik en veranderingen daarin over de 

afgelopen vier jaar. We maken gebruik van gewogen gegevens. Zie hoofdstuk III 

voor meer informatie over de weging, begrippen en definities, en vragenlijsten. In 

de tekst en grafieken worden de belangrijkste resultaten weergegeven; meer 

gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de tabellen in bijlage D. 

1 de brugklassers 

In totaal zijn dit jaar 391 leerlingen in de eerste twee klassen van het voortgezet 

onderwijs in Amsterdam geënquêteerd. We geven hier geen uitgebreide achter-

grondinformatie over de brugklassers. Dat zou grotendeels neerkomen op een 

herhaling van het voorgaande hoofdstuk. We bespreken hier alleen kort geslacht, 

leeftijd, etniciteit, geestelijke gezondheid, psychosociale problematiek en school-

type. Deze kenmerken zullen namelijk verderop in dit hoofdstuk in verband wor-

den gebracht met middelengebruik. Zoals in het vorige hoofdstuk al werd ge-

meld, kunnen we geen uitspraken doen over de causaliteit tussen psychische of 

psychosociale problematiek en middelengebruik, maar zullen we uitsluitend ver-

schillen tussen subgroepen melden, zonder daarbij uitspraken te doen over oor-

zaak en gevolg. Cijfers met betrekking tot achtergrondkenmerken van de brug-

klassers zijn te vinden in bijlage B. 

 

Jongens en meisjes zijn evenredig verdeeld bij de brugklassers. Op enkele vroege, 

dan wel trage leerlingen na, zijn alle brugklassers 12, 13 of 14 jaar. In plaats van 

een vergelijking naar leeftijd, maken we bij de brugklassers een vergelijking naar 

klas: eersteklassers zijn 11 t/m 14 jaar (gemiddeld 12.5) en tweedeklassers zijn 12 

t/m 16 jaar (gemiddeld 13.4). Eén op de drie is autochtoon Nederlands (34%) en 

ruim de helft (56%) is niet-westers allochtoon. Wanneer we de leerlingen zelf vra-

gen tot welke bevolkingsgroep ze behoren, dan rekent bijna de helft (49%) zich 

tot de Nederlanders. 
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In de brugklassen komen ver-

schillende combinaties van 

schooltypen voor. De verschil-

lende leerwegen62 op het 

vmbo zijn vaak nog niet gedif-

ferentieerd en gemengde 

vmbo/havo, havo/vwo of 

zelfs vmbo/havo/vwo brug-

klassen zijn meer regel dan 

uitzondering. Afgezien van de 

laatstgenoemde gecombi-

neerde klassen voor 

vmbo/havo/vwo, beslaat de 

steekproef alle typen en 

combinaties. In de figuur hiernaast is de (gewogen) verdeling van schooltypen 

weergegeven. Voor de vergelijking van middelengebruik tussen schooltypen ma-

ken we een tweedeling: vmbo (58%) versus havo/vwo (42%). De groep 

vmbo/havoleerlingen laten we daarbij buiten beschouwing. 

 

Gemiddeld scoren de brugklassers 78 punten op de MHI-5 geestelijke gezond-

heidsvragenlijst. Eén op de zes brugklassers (15%) is op basis van de score op deze 

lijst ‘psychisch ongezond’. Op de SDQ vragenlijst bedraagt de gemiddelde score 

10 punten en bij 5% van de brugklassers wijst de score op psychosociale proble-

matiek. 

2 middelengebruik 

Achtereenvolgens bespreken we het ge-

bruik van tabak, alcohol, cannabis, stimu-

lantia en andere middelen en maken we 

vergelijkingen tussen subgroepen. 

2.1 tabak 

Ongeveer één op de zes brugklassers (17%) 

heeft ooit sigaretten of shag gerookt. De 

gemiddelde leeftijd waarop zij dat voor het 

                                                      

62  basisberoepsgericht (b), kaderberoepsgericht (k), theoretisch (t) en gemengd (g). 
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eerst deden is 12 jaar. De laatste maand rookte 3% van de brugklassers. Dit zijn in 

totaal slechts elf leerlingen, waarvan er twee dagelijks roken. Gezien deze be-

perkte aantallen is het weinig zinvol om frequentie en hoeveelheid van gebruik 

verder uit te diepen. 

2.1.1 tabakgebruik per  subgroep  

Er zijn weinig verschillen in roken tussen subgroepen. Westerse (10%) brugklassers 

en tweedeklassers (11%) zijn vaker recente rokers dan niet-westerse brugklassers 

(4%) en eersteklassers (4%), maar in ooit- en huidig tabakgebruik is er geen ver-

schil. Opvallend is dat brugklassers die psychisch ongezond zijn (MHI-5) veel vaker 

ooit- (30%), recente (17%) en huidige (7%) rokers zijn dan psychisch gezonde 

brugklassers (15%, 5% en 2%), maar dat psychosociale problematiek geen verschil 

maakt in rookgedrag. 

2.1.2 aanschaf  

Alle huidige rokers zijn beneden de 16 jaar en zouden als het goed is zelf geen 

tabak kunnen kopen. Van de elf huidige rokers kopen er drie nooit zelf sigaretten; 

de rest koopt zijn/haar sigaretten of shag meestal in een tabakswinkel. 

2.1.3 r iskant  gebruik  

Zoals gezegd roken slechts twee huidige rokers dagelijks. Vertaald naar de totale 

groep brugklassers is dat minder dan 1%. Bijna een kwart van de huidige rokers 

(1% van het totaal) denkt zelf weleens dat hij/zij te veel of te vaak rookt. 

2.2 alcohol 

De meeste brugklassers hebben nog nooit 

alcohol gedronken. Ruim een kwart (28%) 

heeft dat wel ooit gedaan en zij deden dat 

gemiddeld voor het eerst toen ze 11 jaar 

waren. De laatste maand heeft 6% van de 

brugklassers alcohol gedronken. 

Dagelijkse drinkers zijn er niet; de huidige 

drinkers doen dat alleen in het weekend 

(23%), af en toe (51%) of zelden (26%). 

Over het algemeen drinken ze een paar 

slokjes (41%) of één of twee glazen alcohol (38%). Gemiddeld drinken de huidige 

drinkers iets minder dan 2 glazen op een drinkdag. 
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2.2.1 alcoholgebruik per subgroep  

Het percentage drinkers is niet afhankelijk van geslacht of klas (en dus leeftijd). 

Schooltype maakt alleen in ooit- en recent drinken verschil, waarbij havo/vwo’ers 

hoger scoren dan vmbo’ers. Etniciteit is wel een belangrijke factor: westerse 

brugklassers zijn vaker drinkers dan hun niet-westerse medeleerlingen (huidig al-

coholgebruik: 9% versus 3%). De verschillen naar psychische gezondheid en psy-

chosociale problematiek zijn nog groter. Van de psychisch gezonde brugklassers 

is 3% huidige drinker en van de brugklassers zonder psychosociale problematiek 

5%; als er wel sprake is van psychische of psychosociale problematiek, dan be-

dragen deze percentages respectievelijk 19% en 16%. 

2.2.2 aanschaf en gebruik  

Op één uitzondering na, zijn alle huidige drinkers onder de brugklassers jonger 

dan 16 jaar. Verkoop van alcohol aan deze jongeren is wettelijk verboden. Twee 

derde van de huidige drinkers koopt zelf nooit alcohol (64%). Degenen die wel 

zelf kopen, doen dat meestal in een café (14%) of supermarkt (9%). Alcohol wordt 

meestal thuis gedronken (41%), gevolgd door straat/plein/park (31%), ca-

fé/club/disco (21%) en bij vrienden thuis (16%). Drinken in een schuur of keet, of 

op school wordt niet of nauwelijks genoemd. Indrinken (alcohol drinken voor het 

uitgaan) wordt meestal niet gedaan (67%). Zo wel, dan vooral bij vrienden thuis 

(21%). Drinken gebeurt ofwel in gezelschap van vrienden (60%), ofwel met ouders 

of andere familie (40%). Alle genoemde percentages hebben betrekking op hui-

dige drinkers onder de brugklassers. Het is dus niet zo dat een derde van de min-

derjarige brugklassers alcohol kan kopen of een derde op straat drinkt. 

2.2.3 problematisch gebruik  

De afgelopen maand heeft iets meer dan de helft van de huidige drinkers (52%) 

5 of meer glazen op één gelegenheid gedronken. Dit wordt ook wel ‘binge drin-

ken’ genoemd. Kijken we naar de totale groep, dan gaat het om 3% van de 

brugklassers. 

Een kwart van de huidige drinkers (24%, 1% van de totale groep) is de laatste 

maand dronken geweest en een tiende (10%, 1% van de totale groep) heeft ooit 

zoveel gedronken dat hij/zij out ging of heel erg ziek werd. Eén huidige drinker 

(3%) drinkt weleens alcohol onder schooltijd. Op de totale groep brugklassers is 

dat een verwaarloosbaar percentage. 

Omdat frequentie en hoeveelheid van alcoholgebruik bij de brugklassers relatief 

laag zijn, voldoet geen enkele brugklassers aan de criteria voor riskant drinken 

(dagelijks of een paar keer per week ten minste 4 glazen). 
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Slechts twee leerlingen (9% van de huidige drinkers, 1% van het totaal) vinden zelf 

dat ze te veel of te vaak drinken. En één brugklasser (5%, minder dan 1%) krijgt 

weleens commentaar op zijn/haar alcoholgebruik vanuit de omgeving. 

2.3 cannabis 

Het merendeel van de brugklassers (96%) 

heeft nog nooit hasj of wiet gebruikt. De 4% 

ooit-gebruikers waren gemiddeld 13 jaar 

toen zij voor het eerst een joint rookten. De 

laatste maand gebruikten slechts vijf leer-

lingen in de steekproef cannabis, wat 

neerkomt op 1% van de brugklassers. Deze 

huidige blowers deden dit vooral inciden-

teel en rookten maximaal één joint op een 

dag. 

2.3.1 cannabisgebruik naar subgroep  

Leerlingen in de tweede klas hebben vaker ooit en recent geblowd, maar in hui-

dig cannabisgebruik is er geen verschil met de eerste klas. Geslacht, etniciteit en 

schooltype hangen niet samen met blowgedrag. Net als bij tabak, valt ook hier 

op dat blowen wel samenhangt met geestelijke gezondheid (MHI-5), maar niet 

met psychosociale problemen (SDQ). Onder brugklassers met slechte geestelijke 

gezondheid heeft 9% ooit en 6% de laatste maand cannabis gebruikt; bij de 

brugklassers die psychisch gezond zijn 3% en 1%. 

2.3.2 aanschaf en gebruik  

Vanwege het beperkte aantal huidige blowers in de steekproef, is verdere uit-

werking van aanschaf en gebruik niet zinnig. 

2.3.3 problematisch gebruik  

Ook verdere analyse van problematisch gebruik heeft weinig zin, gezien het zeer 

beperkte aantal huidige blowers in de steekproef. Wel vermelden we hier dat 

geen enkele brugklasser voldoet aan onze definitie van riskante blower (dagelijks 

of een paar keer per week meer dan 1 joint blowen). 

2.4 overige middelen 

Over het algemeen zijn brugklassers die ervaring hebben met drugs in de steek-

proef op één hand te tellen en gebruik in de laatste maand komt bij de meeste 

middelen niet of nauwelijks voor. Bij de vergelijking tussen subgroepen kijken we 

alleen naar het ooit-gebruik. 
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2.4.1 ecstasy,  cocaïne en amphetamine (st imulantia)  

Drie brugklassers (1%) hebben ooit ecstasy gebruikt en met cocaïne en amfeta-

mine hebben elk twee brugklassers ervaring (minder dan 1%). In totaal gaat het 

om vier brugklassers (1%) die ooit stimulantia gebruikten. Er zijn geen huidige sti-

mulantiagebruikers. Er zijn geen verschillen in ooit-gebruik tussen subgroepen. 

2.4.2 ghb, ketamine en lachgas  (narcosemiddelen)  

Van de drie onderzochte narcosemiddelen scoort lachgas het hoogst: 3% van de 

brugklassers heeft dit middel weleens geprobeerd. Ketamine is door één brug-

klasser ooit gebruikt, maar met GHB heeft geen enkele brugklasser ervaring. Ooit-

gebruik van lachgas komt vaker voor bij westerse brugklassers dan bij niet-

westerse (6% versus 2%) en vaker bij psychisch ongezonde brugklassers dan bij 

gezonde (12% versus 2%). 

2.4.3 paddo’s en lsd  (psychedel ica)  

Eén brugklasser heeft weleens LSD gebruikt, maar meer hebben ervaring met 

psychedelische paddenstoelen (5%). De laatste maand heeft 2% van de brug-

klassers paddo’s gebruikt. Westerse brugklassers (8%) hebben er vaker ervaring 

mee dan niet-westerse brugklassers (3%). 

2.4.4 heroïne en crack ( ‘st raatdrugs’)  

Naar eigen zeggen hebben twee brugklassers (1%) ervaring met ‘straatdrugs’, 

één met heroïne en twee met crack. Er zijn geen huidige gebruikers. Er zijn geen 

verschillen tussen subgroepen. 

2.4.5 r i tal in , s laap-/kalmer ingsmiddelen en poppers  (medicijnen)  

Ritalin is door 3% van de brugklassers weleens gebruikt. Bij het merendeel was dat 

op doktersvoorschrift; twee brugklassers hebben het middel zonder recept ge-

bruikt. Met slaap- en kalmeringsmiddelen heeft 7% van de brugklassers ervaring: 

5% met recept en 3% zonder recept. Huidig gebruik van deze medicijnen (onge-

acht recept) is 1% voor Ritalin en 2% voor slaap- en kalmeringsmiddelen. Hoewel 

van een heel andere orde, worden ook poppers hier tot de medicijnen gerekend 

(oorspronkelijk een middel tegen hartkwalen). Eén brugklasser heeft dit ooit ge-

bruikt. Westerse brugklassers hebben vaker ooit slaap- en kalmeringsmiddelen 

gebruikt dan niet-westerse (10% versus 4%). Ook psychische gezondheid (maar 

niet psychosociale problematiek) hangt samen met ooit-gebruik van deze mid-

delen (17% versus 5%). Bij Ritalin en poppers is er geen verschil tussen subgroepen. 

2.4.6 energydrinks  

Tot slot onderzochten we het gebruik van energydrinks. Acht op de tien brugklas-

sers (80%) hebben die weleens gedronken en ook de laatste maand dronk ruim 
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de helft (55%) zulke oppeppende dranken. Jongens drinken vaker energydrinks 

dan meisjes; huidig gebruik is 66% versus 45%. Tussen de andere onderzochte sub-

groepen is er geen verschil. 

2.4.7 r iskant  gebruik  

Hoewel het natuurlijk wel serieus genomen moet worden, zijn er slechts twee 

brugklassers (1%) die van zichzelf zeggen dat ze te veel of te vaak drugs gebrui-

ken. Bij één brugklasser (minder dan 1%) zegt iemand anders in de omgeving dat. 

3 trends 

De brugklassers zijn bij de vorige editie van de schoolsurvey, in 2007, toegevoegd 

aan de Antenne monitor. Trend is daarom misschien een wat groot woord, maar 

we maken toch een vergelijking van gebruikscijfers van beide jaren. 

3.1 brugklassers vergeleken 

In zowel 2007 als 2011 was ongeveer de helft van de brugklassers meisje. De ver-

deling westers/niet-westers was in beide jaren ook vergelijkbaar. Wel waren de 

onderzochte brugklassers in 2011 gemiddeld ruim een half jaar jonger dan die 

van 2007. 

 

 

 

In de komende hoofdstukken over middelengebruik van derdeklassers en oudere 

leerlingen maken we bij de bestudering van trends gebruik van regressieanalyses, 

waarbij we corrigeren voor (veranderingen in) achtergrondkenmerken van leer-

lingen. Omdat we bij de brugklassers nog slechts beschikken over twee metingen 

en gebruikscijfers bovendien over het algemeen laag zijn, zijn dergelijke geavan-
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ceerde analyses overdreven. We maken alleen eenvoudige vergelijken van ro-

ken, drinken, blowen tussen beide jaren. 

3.2 tabak 

Het aandeel ooit-, recente 

en huidige rokers was onder 

de brugklassers van 2007 

hoger dan in 2011. Het aan-

deel ooit-rokers daalde in 

die periode van een kwart 

naar een zesde en het aan-

deel huidige rokers daalde 

zelfs met een factor drie van 

9% naar 3%. De gemiddelde 

leeftijd waarop brugklassers voor het eerst een sigaret rookten is gelijk gebleven. 

3.3 alcohol 

Ook het aandeel ooit-, re-

cente en huidige drinkers 

werd fors kleiner tussen 2007 

en 2011. Had in 2007 nog 

bijna de helft van de brug-

klassers weleens alcohol 

gedronken, in 2011 is dat 

een minderheid. Het aan-

deel huidige drinkers daalde 

van één op de zes (17%) 

naar één op de twintig (5%). De gemiddelde startleeftijd bleef onveranderd. 

3.4 cannabis 

Bij cannabis laat alleen het 

ooit-gebruik een significante 

afname zien: van 7% naar 

4%. Recente en huidige 

blowers kwamen zowel in 

2007 als in 2011 nauwelijks 

voor. Ook hierbij bleef de 

startleeftijd onveranderd. 
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4 samenvatting en conclusies 

De onderzochte brugklassers zitten in de eerste of tweede klas van het voortgezet 

onderwijs. Ten tijde van het onderzoek waren ze gemiddeld 13 jaar. Er zijn even-

veel jongens als meisjes en één op de drie is autochtoon (34%). Gemeten naar 

de Mental Health Inventory is 15% psychisch ongezond. 

 

 Een grote meerderheid (80%) heeft ervaring met energydrinks en ruim de helft 

(55%) heeft die ook de laatste maand genuttigd. 

 17% heeft weleens gerookt, 3% is een huidige roker, maar bijna niemand rookt 

dagelijks. 

 Anderhalf keer zoveel brugklassers (28%) hebben weleens alcohol gedronken, 

6% is een huidige drinker, maar niemand drinkt dagelijks. De huidige drinkers 

consumeren gemiddeld iets minder dan 2 glazen alcohol op een dag dat ze 

drinken. Binge drinken (5 of meer glazen op één gelegenheid) heeft 3% de 

afgelopen maand gedaan. 

 4% heeft weleens cannabis gebruikt en 1% is een huidige blower. 

 Van alle andere drugs scoren paddo’s het hoogst bij de brugklassers; 5% 

heeft die weleens gebruikt. Op de tweede plaats staat lachgas, met 3% ooit-

gebruikers. 

 1% heeft weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine gebruikt. Niemand 

heeft ervaring met GHB en op één brugklasser na ook niet met ketamine. 

 3% heeft weleens Ritalin en 7% weleens slaap- en/of kalmeringsmiddelen ge-

nomen. 

 Minder dan 1% van de brugklassers is een riskante roker, niemand is een ris-

kante drinker of riskante blower. 

 

 Voor zover de brugklassers weleens gerookt, gedronken of geblowd hebben, 

waren zij gemiddeld 11 jaar bij hun eerste alcohol, 12 jaar bij hun eerste siga-

ret en 13 jaar bij hun eerste joint. 

 Twee op de drie huidige drinkers kopen nooit zelf alcohol. Doen ze dat wel, 

dan meestal in een café of supermarkt. 

 

 Jongens nemen vaker energydrinks dan meisjes. Er zijn geen verschillen tussen 

jongens en meisjes in roken, drinken en blowen. 

 Westerse brugklassers hebben vaker dan niet-westerse in het afgelopen jaar 

gerookt en zijn vaker ooit-, recente en huidige drinkers. Ook hebben westerse 

brugklassers vaker weleens paddo’s of lachgas genomen. Hetzelfde geldt 

voor slaap- en kalmeringsmiddelen. 
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 Psychisch ongezonde brugklassers roken, drinken en blowen vaker (ooit, re-

cent en huidig) dan psychisch gezonde brugklassers. Ook hebben ze vaker 

weleens lachgas gebruikt. Hetzelfde geldt voor slaap- en kalmeringsmidde-

len. 

 

 In vergelijking met 2007 hebben de brugklassers van 2011 minder ervaring met 

roken, drinken en blowen. De startleeftijden bleven gelijk. 

 Huidig roken daalde van 9% naar 3% en huidig drinken van 17% naar 5%. 

 Het aandeel ooit-blowers zakte van 7% naar 4%. 
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In 1993 is in het kader van Antenne begonnen met een schoolsurvey onder leer-

lingen in het voortgezet onderwijs. In eerste instantie is gekozen voor de voorlaat-

ste klassen (om eindexamenklassen niet extra te belasten met een onderzoek). 

Probleem bij deze steekproef is echter dat de gemiddelde leeftijd van leerlingen 

per schooltype verschilt. Bij vmbo gaat het immers om de derde klas; bij havo om 

de vierde en bij vwo om de vijfde klas. Eventuele verschillen in middelengebruik 

kunnen hierdoor niet zondermeer aan schooltypen worden toegeschreven. Deze 

verschillen kunnen ook – of vooral – veroorzaakt worden door leeftijdsverschillen. 

Om toch iets te kunnen zeggen over de relatie tussen schooltype en middelen-

gebruik wordt sinds 1995 ook een survey gehouden onder de derdeklassers in het 

voortgezet onderwijs. In 2011 vond deze schoolsurvey onder derdeklassers voor 

de zesde maal plaats. 

 

We presenteren kort de achtergrondgegevens van deze jongeren en gaan 

daarna uitgebreid in op hun middelengebruik. Hierbij is ook aandacht voor ver-

schillen naar schooltype. Vervolgens bespreken we trends in middelengebruik 

door de tijd. We maken gebruik van gewogen gegevens. Zie hoofdstuk III voor 

meer informatie over steekproef en weging. In tekst en grafieken worden de be-

langrijkste resultaten weergegeven; meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in 

de tabellen in bijlage E. 

1 de derdeklassers 

In totaal zijn dit jaar 249 leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs 

in Amsterdam geënquêteerd. We bespreken hier kort geslacht, leeftijd, etniciteit, 

geestelijke gezondheid en psychosociale problematiek. Deze kenmerken zullen 

namelijk verderop in dit hoofdstuk in verband worden gebracht met middelen-

gebruik. Daarbij kunnen we geen uitspraken doen over eventuele oorzakelijke 

relaties tussen psychische problemen en middelengebruik. Cijfers met betrekking 

tot achtergrondkenmerken van de derdeklassers zijn te vinden in bijlage B. 

 

Er zijn iets meer meisjes (53%) dan jongens (47%). Een paar 13- of 16-jarigen uitge-

zonderd, zijn vrijwel alle derdeklassers 14 of 15 jaar. De gemiddelde leeftijd be-

draagt 14 jaar. Er is zo weinig variatie in leeftijd, dat een vergelijking tussen leef-

tijdscategorieën niet zinvol is. Wel wordt onderscheid gemaakt naar schooltype, 

waarbij een tweedeling tussen vmbo (55%) en havo/vwo (havo, vwo en combi-
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natie daarvan, 45%) wordt gemaakt. 0F

63 Autochtoon Nederlandse leerlingen zijn in 

de minderheid (30%). De helft is niet-westers allochtoon (50%). 

De gemiddelde score op de MHI-5 geestelijke gezondheidsvragenlijst is 80 op 100. 

Bij 23% van de derdeklassers ligt de score onder het afkappunt van 60 punten, 

waarbij we kunnen zeggen dat zij psychisch ongezond zijn. De gemiddelde score 

op de SDQ bedraagt 10 punten en op basis van dit meetinstrument is bij 3% spra-

ke van psychosociale problematiek. 

2 middelengebruik 

In de survey onderzoeken we het gebruik van tabak, alcohol, cannabis, stimulan-

tia, narcosemiddelen, psychedelica, ‘straatdrugs’, medicijnen en energydrinks. 

We presenteren eerst gebruikscijfers van 2011 en bespreken verschillen tussen 

subgroepen. Vervolgens gaan we in op trends in middelengebruik. 

2.1 tabak 

Driekwart van derdeklassers (76%) heeft 

nog nooit gerookt. De derdeklassers die 

dat weleens hebben gedaan, waren ge-

middeld 13 jaar toen zij dat voor het eerst 

deden. De laatste maand rookte 9% van 

de derdeklassers. Dagelijkse rokers (43% 

van de huidige rokers) zijn in de minder-

heid. Eén op de drie huidige rokers (35%) 

rookt alleen in de weekenden of minder 

vaak. De meesten (54%) roken – op dagen 

dát ze roken – 1 tot 5 sigaretten, hoewel er ook derdeklassers zijn die tot een pak-

je per dag roken. Gemiddeld roken de huidige rokers 5 sigaretten per rookdag. 

2 . 1 . 1  t a b a k g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Meisjes zijn vaker recente rokers dan jongens (18% versus 10%) en westerse leer-

lingen zijn vaker ooit- en recente rokers (46% en 30%) dan leerlingen van niet-

westerse komaf (21% en 11%). Bij zowel geslacht als etniciteit lijkt er ook verschil in 

huidig rookgedrag, maar dat is niet significant. Schooltype en geestelijke ge-

zondheid hangen niet samen met roken. Maar leerlingen met psychosociale pro-

blemen hebben wel veel vaker het laatste jaar (40%) en de laatste maand (30%) 

                                                      

63  Gecombineerde derde klassen voor vmbo/havo en vmbo/havo/vwo komen niet voor. 
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gerookt dan leerlingen zonder deze problematiek (14% en 9%). In de hoeveelheid 

sigaretten die wordt gerookt is er geen verschil tussen subgroepen. 

2 . 1 . 2  a a n s c h a f  

Ruim een derde van de huidige rokers (39%) bietst bij anderen en koopt zelf nooit 

sigaretten. De rest koopt meestal bij een tabakswinkel (44%) of bij een snackbar 

(12%). Ook benzinepomp en café (beide 2%) worden wel genoemd, maar níet 

de supermarkt of (stations)kiosk. Vrijwel alle derdeklassers zijn jonger dan 16 jaar 

en dat geldt ook voor de huidige rokers onder hen (slechts 3 van de 40 huidige 

rokers zijn 16+). Ondanks het verbod op verkoop aan deze leeftijdsgroep blijken 

jongeren onder de 16 blijkbaar toch in staat om in een winkel aan sigaretten te 

komen. 

2 . 1 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Dagelijks minstens 1 sigaret roken, noemen we in Antenne riskant roken. Zoals ge-

zegd rookt 43% van de huidige rokers dagelijks. Van de totale groep derdeklas-

sers is dat 4%. Ruim een derde van de huidige rokers (3% van de totale groep) 

vindt zelf weleens dat hij/zij te veel of te vaak rookt. 

2.2 alcohol 

Ook derdeklassers die weleens alcohol 

hebben gedronken vormen een minder-

heid (41%). Gemiddeld was deze groep 13 

jaar toen zij voor het eerst alcohol dronken. 

Nog geen zesde van de derdeklassers 

(14%) dronk de laatste maand alcohol. 

Vrijwel alle huidige drinkers drinken alleen 

in het weekend (19%), af en toe (60%) of 

zelden (20%). Eén enkele derdeklasser 

drinkt een paar dagen per week en nie-

mand drinkt (bijna) dagelijks. Op dagen dat ze drinken, consumeren de huidige 

drinkers gemiddeld 4 glazen alcohol. Ongeveer de helft (47%) houdt het bij 

maximaal 2 glazen; daarentegen drinkt 12% er meer dan 5. 

2 . 2 . 1  a l c o h o l g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Meisjes (33%) zijn vaker recente drinkers dan jongens (23%) en, hoewel niet signifi-

cant, ook in huidig gebruik lijken meisjes hoger te scoren dan jongens (16% versus 

11%). Qua gedronken hoeveelheden is er geen verschil tussen meisjes en jongens. 

Zoals te verwachten, heeft etniciteit de sterkste samenhang met alcoholgebruik. 

Westerse derdeklassers zijn ongeveer twee maal zo vaak ooit- (62% versus 36%), 
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recente (52% versus 25%) en huidige (25% versus 13%) drinkers. Schooltype maakt 

geen verschil: vmbo’ers en havo/vwo’ers zijn even vaak drinkers. Geestelijke ge-

zondheid hangt alleen samen met ooit-gebruik, waarbij leerlingen met een goe-

de psychische gezondheid vaker ooit alcohol hebben gedronken dan leerlingen 

die psychisch ongezond zijn (44% versus 28%). Psychosociale problematiek kent 

geen verband met alcoholgebruik. Wat betreft het aantal glazen dat gedronken 

wordt, zijn er geen verschillen tussen subgroepen. 

2 . 2 . 2  a a n s c h a f  e n  g e b r u i k  

Van de huidige drinkers koopt een groot deel (43%) nooit zelf alcohol. Degenen 

die dat wel doen, kopen alcohol in supermarkt (17%), café (10%), slijterij (7%), 

snackbar (3%) of bij de benzinepomp (1%). Opvallend is de groep (20%) huidige 

drinkers die ‘elders’ alcohol koopt. Welke locatie dat precies is, hebben we niet 

gevraagd. Net als bij tabak, geldt ook bij alcohol dat vrijwel alle derdeklassers en 

dus ook de drinkers onder de 16 jaar zijn en dus geen alcohol zouden mogen 

kunnen kopen. Ongeveer de helft (45%) van de drinkende 16-minners koopt nooit 

zelf alcohol, maar de rest kan dus ondanks het verkoopverbod wel alcohol aan-

schaffen. 

De plek waar de alcohol geconsumeerd wordt, is meestal bij vrienden thuis (52%), 

gevolgd door openbare plekken als straat, plein of park (45%) en in ca-

fé/club/discotheek (45%). Ook van de huidige drinkers onder de 16 jaar heeft een 

groot deel (42%) de laatste maand in de horeca alcohol kunnen drinken. Bijna 

een kwart (23%) drinkt thuis. Plekken waar nauwelijks alcohol wordt gedronken zijn 

bij een (sport)vereniging (4%) en in een keet, hok of schuur (1%). Op of rond 

school wordt helemaal geen alcohol gedronken. 

Indrinken (alcohol drinken voor het uitgaan) doen de meeste huidige drinkers niet 

(65%). Als ze dat wel doen, dan is dat vooral bij vrienden (23%), op straat of 

hangplek (11%) of thuis (9%) en zelden in een ‘zuipkeet’ (1%). 

Het merendeel van de huidige drinkers (85%) drinkt meestal in gezelschap van 

vrienden. De rest drinkt met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Nie-

mand is solo-drinker. 

2 . 2 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Van de huidige drinkers heeft iets meer dan de helft (56%) de laatste maand 5 of 

meer glazen alcohol per gelegenheid gedronken. Dit is een veelgebruikte maat 

voor ‘binge drinken’. Van de totale groep derdeklassers (inclusief degenen die 

de laatste maand geen alcohol dronken) dronk 7% bij gelegenheid ten minste 5 

glazen alcohol. 

Ruim de helft van de huidige drinkers is de afgelopen maand dronken geweest: 

40% was dat 1 of 2 keer en 16% vaker dan dat. Bijna een kwart (23%) heeft wel-
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eens zoveel gedronken dat hij/zij out ging zijn of heel erg ziek werd. Vertaald naar 

de totale groep was 8% van de derdeklassers de afgelopen maand dronken, 

ging 3% weleens out. 

Hoewel relatief weinig, komt ook alcohol drinken onder schooltijd (bijvoorbeeld 

voor de les of in de pauze) wel voor: 9% van de huidige drinkers (1% van de totale 

groep) doet dat wel eens. 

In Antenne is riskant drinken gedefinieerd als dagelijks drinken of een paar keer 

per week minstens vier glazen alcohol per keer. 1F

64 Geen enkele derdeklasser vol-

doet aan deze definitie. Toch vindt één op de vijf huidige drinkers (21%) zelf wel 

dat hij/zij te veel of te vaak drinkt en bij één op de zes huidige drinkers (15%) zegt 

iemand in de omgeving dat. Voor de totale groep komen deze percentages op 

3% respectievelijk 2%. 

2.3 cannabis 

Krap één op de vijf derdeklassers (18%) 

heeft ooit cannabis gebruikt. De gemid-

delde startleeftijd bedraagt 13 jaar. De 

laatste maand heeft 9% van de derdeklas-

sers geblowd. 

Van de huidige gebruikers blowt er één 

dagelijks en drie blowen bijna dagelijks. 

Ruim een kwart van de huidige blowers 

(27%) blowt een paar dagen per week en 

de helft (51%) blowt af en toe of zelden. 

Van de totale groep is minder dan 1% een dagelijkse blower. Op dagen dat ze 

blowen, roken de huidige blowers gemiddeld 2 joints. Eén op de acht huidige 

blowers (13%) neemt minder dan een joint (‘een trekje’), 71% neemt er 1 of 2 en 

de rest (16%) rookt er 3 of meer. 

2 . 3 . 1  c a n n a b i s g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Er is geen verschil in blowgedrag tussen jongens en meisjes. Westerse derdeklas-

sers hebben vaker ooit (34%) en het laatste jaar (29%) geblowd dan niet-westerse 

derdeklassers (15% en 12%). Daarnaast hebben havo/vwo’ers vaker ooit (24%) en 

het laatste jaar (20%) geblowd dan vmbo’ers (13% en 11%). In huidig gebruik is er 

geen verschil naar etniciteit of schooltype. Geestelijke gezondheid hangt niet 

                                                      

64  Voor jongeren vanaf 19 jaar (die niet voorkomen in de steekproef) geldt een grens van vijf glazen 

alcohol. 
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samen met blowgedrag, maar derdeklassers met psychosociale problematiek zijn 

wel vaker huidige blowers (30% versus 8%). 

2 . 3 . 2  a a n s c h a f  e n  g e b r u i k  

Alle derdeklassers zijn minderjarig en mogen de coffeeshop dus niet in. De mees-

te huidige blowers laten anderen daarom hasj of wiet halen (64%), krijgen het 

gratis van anderen (16%) of kweken het zelf (6%). Drie huidige blowers (14%) ha-

len zelf hun hasj of wiet, waarvan er twee (10%) zeggen dat zij dat in de coffee-

shop doen. In totaal zegt 36% van de huidige blowers dat hun hasj of wiet uit de 

coffeeshop komt en 43% haalt het bij vrienden. De 06-dealer en de school wor-

den niet genoemd als locatie van herkomst. 

 

 

 

Het blowen zelf doen de meeste huidige blowers op straat (71%) of bij vrienden 

thuis (61%), maar ook wel in het eigen huis (24%), op school (13%) of bij anderen 

thuis (11%). Het leeuwendeel blowt meestal met vrienden (96%); de overige 4% 

zijn solo-blowers. 

De helft van de huidige blowers (51%) prefereert wiet boven hasj. bij 10% is dat 

juist andersom. De overige 39% heeft geen voorkeur voor het een of het ander. 

2 . 3 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Bijna één op de vijf huidige blowers (19%) blowt weleens onder schooltijd. Van de 

totale groep derdeklassers (inclusief degenen die de afgelopen maand geen 

cannabis gebruikten) blowt 2% weleens onder schooltijd. 

Een riskante blower is gedefinieerd als iemand die dagelijks blowt of een paar 

dagen per week minstens twee joints rookt. Ruim een derde (35%) van de huidige 

blowers blijkt aan deze criteria te voldoen. Voor de totale groep van onderzoch-

te derdeklassers is dat 3%. 
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Een groot deel van de huidige blowers (42%, dat is 4% van de totale groep) is zelf 

van mening dat hij/zij te veel of te vaak blowt en bij 28% (2% van het totaal) 

maakt iemand uit zijn/haar omgeving daar weleens opmerkingen over. 

2.4 ecstasy, cocaïne en amfetamine 

Maar weinig derdeklassers 

hebben ervaring met stimulan-

tia: 2% heeft ooit ecstasy ge-

bruikt, 1% ooit cocaïne en min-

der dan 1% ooit amfetamine. 

De gemiddelde startleeftijd lag 

tussen de 14 en 15 jaar. Nemen 

we de drie middelen samen, 

dan heeft 2% van de derdeklas-

sers ooit stimulantia gebruikt. De 

laatste maand heeft 1% een of meer van deze middelen gebruikt. 

2 . 4 . 1  g e b r u i k  va n  s t i m u l a n t i a  p e r  s u b g r o e p  

Er is geen verschil in ooit-gebruik van ecstasy, cocaïne of amfetamine tussen jon-

gens en meisjes, tussen westerse en niet-westerse derdeklassers, tussen vmbo’ers 

en havo/vwo’ers en tussen geestelijk gezonde en ongezonde derdeklassers. Der-

deklassers met psychosociale problemen hebben relatief vaak ooit cocaïne ge-

bruikt (20%), maar het gaat hierbij om zeer kleine aantallen. 

2.5 overige middelen 

De gebruikscijfers van de meeste andere middelen uit de vragenlijst zijn over het 

algemeen laag. We noemen ze kort en geven eventuele verschillen tussen sub-

groepen in ooit-gebruik aan. 

2 . 5 . 1  g h b ,  k e t a m i n e  e n  l a c h g a s  

Van de drie onderzochte narcosemiddelen scoort lachgas met 6% ooit-gebruik 

het hoogst. Eén derdeklasser heeft ook ketamine gebruikt. Niemand gebruikte 

ooit ghb. Huidig gebruik van narcosemiddelen is zo goed als afwezig. 

2 . 5 . 2  p a d d o ’ s  e n  l s d  

Hallucinerende paddenstoeltjes zijn door 2% van de derdeklassers weleens ge-

bruikt en 1% nam ooit lsd. De laatste maand gebruikten twee derdeklassers (1%) 

paddo’s; niemand gebruikte de laatste maand lsd. 
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2 . 5 . 3  h e r o ï n e  e n  c r a c k  

Heroïne en crack zijn ‘straatdrugs’ die je niet onder middelbare scholieren zal 

verwachten. Toch zegt één derdeklasser ervaring met crack te hebben. Heroïne-

gebruik is niet aangetroffen. 

2 . 5 . 4  r i t a l i n ,  s l a a p -  e n  k a l m e r i n g s m i d d e l e n  e n  p o p p e r s  

Ritalin, barbituraten en benzodiazepinen zijn medicijnen die uitsluitend op dok-

tersvoorschrift gebruikt horen te worden. Poppers wordt hier ook tot de medicij-

nen gerekend omdat het middel oorspronkelijk tegen hartkwalen werd gebruikt. 

Door 2% van de derdeklassers is ooit Ritalin op recept gebruikt en 1% nam het 

middel (ook) ooit zonder recept. In totaal gebruikte 3% van de derdeklassers wel-

eens Ritalin. De laatste maand was dat 2%. Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn 

door 8% met en 5% (ook) zonder recept gebruikt (totaal 10%). De laatste maand 

gebruikte 4% van de derdeklassers slaap- en kalmeringsmiddelen. Eén derdeklas-

ser gebruikte weleens poppers. Hij deed dit ook de afgelopen maand nog. 

Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn de enige onderzochte middelen waarvan het 

gebruik samenhangt met zowel geestelijke gezondheid als psychosociale pro-

blematiek. Derdeklassers die psychisch ongezond zijn (18%) en derdeklassers met 

psychosociale problemen (40%) hebben vaker ooit slaap- en kalmeringsmiddelen 

gebruikt dan derdeklassers zonder deze problemen (8% en 9%). 

2 . 5 . 5  e n e r g y d r i n k s  

Tot slot onderzochten we het gebruik van de alom verkrijgbare legale energy-

drinks. Ruim driekwart van de derdeklassers (77%) heeft deze oppepper weleens 

gedronken en de helft (51%) dronk het de laatste maand. Jongens hebben veel 

meer ervaring met energydrinks dan meisjes (huidig gebruik 59% versus 44%). 

Vmbo’ers zijn dubbel zo vaak huidige gebruikers van energydrinks als 

havo/vwo’ers (67% versus 32%). En derdeklassers met een goede geestelijke ge-

zondheid zijn driemaal zo vaak huidige gebruikers als geestelijk ongezonde der-

deklassers (61% versus 18%). Er zijn geen verschillen naar etniciteit en psychosocia-

le problematiek. 

2 . 5 . 6  r i s k a n t  g e b r u i k  

Gezien de zeer lage prevalentie van druggebruik anders dan cannabis, is het niet 

verwonderlijk dat niet meer dan 2% zelf vindt dat hij of zij te veel of te vaak zulke 

drugs gebruikt. Bij 1% van de derdeklassers zegt iemand anders in de omgeving er 

weleens wat van. 
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3 trends 

De Antenne schoolsurvey onder derdeklassers is inmiddels zes keer uitgevoerd, 

waardoor eventuele trends in het gebruik onder deze scholieren sinds 1995 in 

kaart kunnen worden gebracht. Is het gebruik van tabak, alcohol en andere 

middelen in die periode gestegen of gedaald? Deze vraag staat centraal in de 

komende paragrafen. Voor we naar de gebruikscijfers kijken, vergelijken we ech-

ter eerst de derdeklassers zelf, want het Amsterdamse voortgezet onderwijs heeft 

de afgelopen jaren een ander gezicht gekregen. 

3.1 derdeklassers vergeleken 

Wat ongewijzigd is gebleven sinds 1995 is de geslachtsverdeling in de derde klas-

sen van het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Jongens en meisjes zijn vrijwel 

gelijk verdeeld. Op andere kenmerken zijn de leerlingen wel veranderd. Tot de 

laatste meting van 2007 lag de gemiddelde leeftijd rond de 15 jaar en was er 

sprake van een lichte stijging, maar in 2011 ligt de gemiddelde leeftijd een jaar 

lager. Het aandeel derdeklassers van 16 jaar en ouder was in voorgaande 

schoolsurveys veel groter (achtereenvolgens 8%, 21%, 18%, 12% en 15%) dan in 

2011 (4%). Ook wat betreft het aandeel niet-westerse leerlingen was tot 2007 

sprake van een stijging (van 43% in 1995 naar 66% in 2007), maar in 2011 ligt dat 

aandeel weer lager (50%). De verdeling naar schooltype laat over de gehele 

periode een daling van het aandeel vmbo’ers zien. In 1995 ging tweederde van 

de derdeklassers (65%) naar het toenmalige lbo en mavo, zestien jaar later gaat 

55% naar het vmbo. 
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Geslacht, leeftijd, etniciteit en schooltype kunnen samenhangen met middelen-

gebruik en dus kunnen deze (steekproef)verschillen van invloed zijn op trends in 

middelengebruik. Dat betekent niet dat eventuele stijgingen en dalingen in mid-

delengebruik onder middelbare scholieren als groep niet daadwerkelijk plaats 

hebben gevonden, alleen dat dergelijke trends niet perse gelden voor alle leer-

lingen. Alcoholgebruik onder westerse leerlingen kan bijvoorbeeld onveranderd 

zijn gebleven, maar doordat er meer niet-westerse leerlingen die geen alcohol 

drinken bij zijn gekomen, kan er voor de hele groep toch sprake zijn van een da-

lend alcoholgebruik. Daarom zijn twee analyses uitgevoerd: een waarin niet 

wordt gecorrigeerd voor veranderingen in achtergrondkernmerken en een ander 

waarin dat wel wordt gedaan. 

3.2 tabak 

We kunnen wel zeggen dat 

roken van tabak uit de mo-

de raakt onder de derde-

klassers. Eind jaren negentig 

had ongeveer de helft van 

de derdeklassers weleens 

gerookt, in 2011 is dat ge-

halveerd naar een kwart. 

Het aandeel huidige rokers 

(laatste maand) is met een 

factor drie afgenomen: van 27% in 1999 naar 9% in 2011. En dagelijks roken zelfs 

met ruim factor vier: van 18% in 1999 naar 4% in 2011. De gemiddelde startleeftijd 

is licht toegenomen. Er zijn dus niet alleen steeds minder derdeklassers die begin-

nen met roken, degenen die dat wel doen beginnen daar op latere leeftijd mee. 

Correctie voor achtergrondkenmerken levert vergelijkbare resultaten op. 

3.3 alcohol 

Tot vijf jaar geleden hadden 

de meeste derdeklassers 

weleens alcohol gedronken. 

In 2011 heeft de meerder-

heid echter nog geen erva-

ring met alcohol. Het aan-

deel huidige drinkers nam af 

met een factor drie van 48% 

in 1995 naar 14% in 2011. 
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Riskante drinkers zijn in 2011 niet aangetroffen; eind jaren negentig dronk 4% van 

de derdeklassers riskant. Het gemiddeld aantal glazen per drinkdag is nogal wis-

selend. De leeftijd waarop de ooit-drinkers hun eerste glas alcohol dronken, steeg 

met bijna twee jaar. In tegenstelling tot het veelgehoorde “kinderen beginnen op 

steeds jongere leeftijd met drinken” (een uitspraak die overigens niet op empiri-

sche gegevens berust), zien we hier dus dat derdeklassers het eerste glas alcohol 

uitstellen. Deze trends blijven gelden wanneer we corrigeren voor veranderingen 

in de populatie derdeklassers. 

3.4 cannabis 

Het cannabisgebruik onder 

derdeklassers is in zestien 

jaar licht gedaald. Het aan-

deel huidige blowers nam af 

van 20% in 1995 naar 9% in 

2011. Deze trend verdwijnt 

echter wanneer gecorri-

geerd wordt voor verande-

ringen in de leerlingenpopu-

latie. Het percentage 

riskante blowers per jaar schommelt nogal (achtereenvolgens 6%, 4%, 6%, 2% en 

3%). Het gemiddeld aantal joints dat huidige blowers roken is min of meer stabiel 

rond de 2 per blowdag. 

De gemiddelde startleeftijd leek tot 2007 iets toe te nemen, maar ligt in 2011 weer 

op het niveau van 1997. 

3.5 ecstasy, cocaïne en amfetamine 

Het ooit-gebruik van ecstasy 

nam tussen 1995 en 2011 af 

van 9% naar 2%, dat van 

cocaïne nam af van 6% 

naar 1% en dat van amfe-

tamine van 6% naar minder 

dan 1%. Tellen we de drie 

middelen bij elkaar op, dan 

daalde het aandeel derde-

klassers dat ooit één of meer 

stimulantia gebruikte met 

een factor vijf van 11% naar 2%. Huidig stimulantiagebruik laat een vergelijkbare 
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daling zien van 5% naar 1%. De grootste daling was echter al in de tweede helft 

van de jaren negentig. Correctie voor de veranderende leerlingpopulatie heeft 

geen wezenlijk effect op de geconstateerde trends. 

3.6 overige middelen 

Met uitzondering van ener-

gydrinks, werden en worden 

nauwelijks andere middelen 

gebruikt door derdeklassers. 

Niet alle middelen zijn ook in 

elke schoolsurvey onder-

zocht. Zie voor de gebruiks-

cijfers per jaar de tabellen in 

bijlage E. Er zijn bij de mees-

te middelen geen duidelijke 

trends te onderscheiden, 

maar het ooit-gebruik van lachgas en slaap- en kalmeringsmiddelen laat na een 

dip rond de eeuwwisseling een stijgende lijn zien. Ooit-gebruik van lsd en crack 

lijkt licht te dalen (van 4-5% naar minder dan 1%), maar dat blijkt vooral een ef-

fect van het toenemend aantal niet-westerse leerlingen (beide middelen zijn 

namelijk ‘witte’ drugs), want na correctie voor achtergrondkenmerken verdwijnt 

de trend. 

4 samenvatting en conclusies 

De onderzochte derdeklassers waren ten tijde van het onderzoek gemiddeld 14 

jaar. Er zijn iets meer meisjes dan jongens. Nog geen één op de drie is autochtoon 

(30%). Gemeten naar de Mental Health Inventory is 23% psychisch ongezond. 

 

 Ruim driekwart (77%) heeft ervaring met energydrinks en ongeveer de 

helft (51%) heeft die ook de laatste maand genuttigd. 

 Bijna een kwart (24%) heeft weleens gerookt, 9% is een huidige roker en 

4% rookt dagelijks. Gemiddeld roken de huidige rokers op een dag dat zij 

roken 5 sigaretten. 

 41% van de derdeklassers heeft weleens alcohol gedronken, 14% is een 

huidige drinker, maar niemand drinkt dagelijks. De huidige drinkers con-

sumeren gemiddeld 4 glazen alcohol op een dag dat ze drinken. Indrin-

ken voor het uitgaan doet één op de drie huidige drinkers wel eens. 
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 Geen van de derdeklassers voldoet aan de in Antenne gehanteerde de-

finitie van riskant drinken (dagelijks drinken of een paar keer per week ten 

minste vier glazen drinken), maar binge drinken (5 of meer glazen op één 

gelegenheid) heeft 7% van de derdeklassers de afgelopen maand ge-

daan. 

 18% heeft weleens cannabis gebruikt, 9% is een huidige blower en 3% een 

riskante blower. Een enkeling blowt dagelijks. 

 Van alle andere drugs scoort lachgas het hoogst bij de derdeklassers; 6% 

heeft dat weleens gebruikt. Op de tweede plaats staan paddo’s, met 2% 

ooit-gebruikers. 

 2% heeft weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine gebruikt; 1% is hui-

dig gebruiker. Niemand heeft ervaring met GHB en op één derdeklasser 

na ook niet met ketamine. 

 3% heeft weleens Ritalin en 10% weleens slaap- en/of kalmeringsmiddelen 

genomen. 

 

 Voor zover de derdeklassers weleens gerookt, gedronken of geblowd 

hebben, waren zij gemiddeld 13 jaar bij zowel hun eerste alcohol, eerste 

sigaret als eerste joint. 

 

 Ruim één op de drie huidige rokers koopt nooit zelf tabak. Als ze wel zelf 

sigaretten of shag kopen, is dat meestal in een tabakswinkel of snackbar – 

en nooit in de supermarkt. 

 Iets minder dan de helft (43%) van de huidige drinkers koopt nooit zelf al-

cohol. Doen ze dat wel, dan meestal in een supermarkt, café of slijterij. 

 De meeste huidige blowers kopen nooit zelf cannabis. 

 

 Jongens nemen veel vaker energydrinks dan meisjes. Meisjes hebben 

meer ervaring met roken en zijn vaker recente rokers en drinkers. 

 Westerse derdeklassers hebben vaker dan niet-westerse ooit en in het af-

gelopen jaar gerookt, zijn vaker ooit-, recente en huidige drinkers en ook 

vaker ooit- en recente blowers. 

 Vmbo’ers zijn twee keer zo vaak huidige gebruikers van energydrinks, 

havo/vwo’ers hebben twee keer zo vaak ooit en in het laatste jaar ge-

blowd. 

 Psychisch ongezonde derdeklassers hebben minder vaak weleens alcohol 

gedronken en zijn ook minder vaak huidige gebruikers van energydrinks. 

Derdeklassers met psychosociale problematiek zijn vaker recente en hui-

dige rokers, huidige blowers en hebben vaker weleens slaap- en kalme-

ringsmiddelen genomen. 
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Vergeleken met eerdere surveys onder derdeklassers, is de onderzochte groep 

van 2011 gemiddeld jonger. Ook zijn er verschillen in etniciteit en schooltype met 

voorgaande jaren. Nadat rekening is gehouden met veranderingen in deze de-

mografische kenmerken door de jaren heen, komen als belangrijkste trends in 

middelengebruik naar voren. 

 Sinds eind jaren negentig is het aandeel ooit-rokers gehalveerd, het per-

centage huidige rokers met een factor drie en het aandeel dagelijkse ro-

kers met een factor vier verminderd. 

 In 2011 heeft voor het eerst minder dan de helft van de derdeklassers er-

varing met alcohol. Het aandeel huidige drinkers daalde van 48% in 1995 

naar 14% in 2011. 

 Het aandeel blowers is sinds 1995 gehalveerd, maar deze daling verdwijnt 

na correctie voor veranderingen in achtergrondkenmerken van de der-

deklassers. 

 De sterkste daling deed zich voor bij stimulantia. In 1995 had nog 11% ooit 

weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine genomen. In 2011 is dat 2%. 

De grootste daling was echter al in de tweede helft van de jaren negen-

tig. 

 De gemiddelde startleeftijd bij roken is licht toegenomen, maar verschilt in 

2011 niet van die in 2007. Voor alcohol steeg de gemiddelde startleeftijd 

sinds eind jaren negentig met bijna twee jaar. Voor cannabis bleef de 

startleeftijd gelijk. 
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De oudere leerlingen zijn sinds de eerste editie van Antenne in 1993 doelgroep 

van de survey geweest en in 2011 is deze groep middelbare scholieren voor de 

zevende keer onderzocht.65 Oudere leerlingen zijn leerlingen uit de voorlaatste 

klassen van het voortgezet onderwijs: 3 vmbo (voorheen lbo en mavo), 4 havo en 

5 vwo. In tegenstelling tot bij de derdeklassers in het voorgaande hoofdstuk kan 

daarom geen goede vergelijking gemaakt worden tussen schooltypen. De 

vmbo’ers zitten immers twee klassen lager dan de vwo’ers en zullen ook circa 

twee jaar jonger zijn. Eventuele verschillen in middelengebruik kunnen hierdoor 

niet zondermeer aan schooltypen worden toegeschreven, maar zullen vooral 

worden veroorzaakt door leeftijdsverschillen. De leeftijdsspreiding bij de oudere 

leerlingen biedt echter wel de mogelijkheid om een vergelijking in middelenge-

bruik te maken tussen 16-plussers en leerlingen onder de 16 jaar. 

 

We presenteren kort de achtergrondgegevens van de oudere leerlingen en 

gaan daarna uitgebreid in op hun middelengebruik. Vervolgens bespreken we 

trends in middelengebruik door de tijd. We maken gebruik van gewogen gege-

vens. Zie hoofdstuk III voor meer informatie over steekproef en weging. In de tekst 

en grafieken worden de belangrijkste resultaten weergegeven; meer gedetail-

leerde cijfers zijn te vinden in de tabellen in bijlage F. 

1 de oudere leerlingen 

In totaal zijn dit jaar 352 oudere leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Amster-

dam geënquêteerd. We bespreken hier kort geslacht, leeftijd, etniciteit, geestelij-

ke gezondheid en psychosociale problematiek. Deze kenmerken zullen namelijk 

verderop in dit hoofdstuk in verband worden gebracht met middelengebruik. 

Daarbij kunnen we geen uitspraken doen over eventuele oorzakelijke relaties 

tussen psychische problemen en middelengebruik. Cijfers met betrekking tot ach-

tergrondkenmerken van de oudere leerlingen zijn te vinden in bijlage B. 

 

Bij de oudere leerlingen zijn jongens (54%) licht in de meerderheid. De leeftijd va-

rieert van 13 tot 18 jaar (gemiddeld 15 jaar). Leerlingen uit 3 vmbo zijn uiteraard 

het jongst (gemiddeld 14 jaar) en uit 5 vwo het oudst (gemiddeld 16 jaar). Van de 

                                                      

65  Feitelijk is er acht keer een Antenne schoolsurvey onder oudere leerlingen plaatsgevonden: in 

1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2002, 2007 en 2011. De gegevens van 1994 zijn echter niet meer digi-

taal beschikbaar. Voor de rapportage van 1994 zie Korf, Nabben & Schreuder (1995). 
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totale groep oudere leerlingen is ruim een derde (36%) 16 jaar of ouder. Eén op 

de drie is autochtoon Nederlands en de helft is niet-westers allochtoon (49%). 

De gemiddelde scores op de MHI-5 (geestelijke gezondheid) en SDQ (psychoso-

ciale problematiek) zijn dezelfde als bij de derdeklassers, namelijk respectievelijk 

80 en 10. Op basis van deze meetinstrumenten is 12% van de oudere leerlingen 

psychisch ongezond en heeft 5% psychosociale problemen. 

2 middelengebruik 

In de schoolsurvey onderzoeken we het gebruik van tabak, alcohol, cannabis, 

stimulantia, narcosemiddelen, psychedelica, ‘straatdrugs’, medicijnen en ener-

gydrinks. We presenteren eerst gebruikscijfers van 2011 en bespreken verschillen 

tussen subgroepen. Vervolgens gaan we in op trends in middelengebruik. 

2.1 tabak 

De meeste oudere leerlingen (64%) heb-

ben nog nooit gerookt. Degenen die dat 

wel al eens deden, rookten hun eerste si-

garet gemiddeld op hun 14e. De laatste 

maand rookte iets meer dan één op de vijf 

oudere leerlingen (22%). 

Eén op de drie huidige rokers (35%) rookt 

dagelijks. De meeste rokers doen dat dus 

niet elke dag, maar bijna dagelijks (11%), 

een paar dagen per week (12%), alleen in 

het weekend (10%), af en toe (29%) of nog minder frequent (4%). Als ze roken, 

dan meestal niet meer dan 5 sigaretten op een dag (66%). Gemiddeld roken de 

huidige rokers 5 sigaretten per rookdag. 

2 . 1 . 1  t a b a k g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Etniciteit, leeftijd en geestelijke gezondheid hangen sterk samen met roken. Wes-

terse leerlingen zijn tweeënhalf keer zo vaak huidige rokers als niet-westerse leer-

lingen (38% versus 15%), 16-plussers bijna vier keer zo vaak als leerlingen onder de 

16 (41% versus 11%) en leerlingen met een slechte geestelijke gezondheid ruim 

tweeënhalf keer zo vaak als leerlingen die psychisch gezond zijn (47% versus 18%). 

Er is echter geen relatie tussen roken en psychosociale problematiek. Ook roken 

meisjes en jongens even veel en vaak. 
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2 . 1 . 2  a a n s c h a f  

Een kwart van de huidige rokers (26%) koopt zijn of haar sigaretten niet zelf. De 

overigen kopen meestal in de supermarkt (42%) of tabakswinkel (24%). In de ta-

bakswinkel kopen zowel 16-plussers als 16-minners. Rokers onder de 16 jaar kopen 

echter nauwelijks tabak in de supermarkt. Zij bietsen vaak van anderen of kopen 

op andere plekken zoals café, benzinepomp, snackbar et cetera. 

2 . 1 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Dagelijks ten minste 1 sigaret roken, noemen we in Antenne riskant roken. Zoals 

gezegd rookt 35% van de huidige rokers dagelijks. Van de totale groep oudere 

leerlingen is dat 8%. De helft van de huidige rokers (51%) vindt zelf weleens dat 

hij/zij te veel of te vaak rookt. Dat is 11% van de totale groep. 

2.2 alcohol 

De meeste oudere leerlingen hebben al 

weleens alcohol gedronken (60%), maar 

de laatste maand dronk een minderheid 

(35%) alcohol. De gemiddelde leeftijd 

waarop het eerste glas alcohol werd ge-

dronken is 13 jaar. 

Alcohol wordt door de huidige drinkers 

vrijwel uitsluitend in de weekenden (50%) of 

af en toe bij gelegenheden (41%) gedron-

ken. Twee oudere leerlingen (1%) dronken 

de laatste maand dagelijks. Op dagen dát ze drinken, neemt 3% slechts een slok-

je of een half glas, maar eveneens 3% drinkt meer dan 10 glazen. Gemiddeld 

consumeren de huidige drinkers 5 glazen alcohol per drinkdag. 
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2 . 2 . 1  a l c o h o l g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Het laatste jaar hebben meer meisjes (55%) dan jongens (43%) alcohol gedron-

ken (in ooit en huidig drinken is er geen significant verschil), maar jongens drinken 

gemiddeld wel meer dan meisjes (5 versus 4 glazen per drinkdag). Er zijn veel 

meer drinkers onder westerse dan onder niet-westerse leerlingen (huidige drinkers: 

60% versus 23%). Het verschil tussen leerlingen boven en onder de 16 is nog groter: 

16-plussers zijn ruim vier maal zo vaak huidige drinkers (68% versus 16%) en ze drin-

ken gemiddeld ook meer (5 versus 4 glazen). Ook geestelijke gezondheid hangt 

samen met drinkgedrag. Oudere leerlingen met een slechte psychische gezond-

heid zijn twee keer zo vaak huidige drinkers (61% versus 31%), maar ze drinken wel 

minder (gemiddeld 3 versus 5 glazen). Psychosociale problemen hangen daaren-

tegen niet samen met alcoholgebruik. 

2 . 2 . 2  a a n s c h a f  e n  g e b r u i k  

De meeste huidige drinkers kopen hun alcohol in de supermarkt (54%). De rest 

koopt in café of discotheek (21%) of koopt zelf niet (17%). Voor zowel 16-plussers 

als drinkers onder de 16 jaar is de supermarkt een belangrijke locatie van aan-

schaf. Áls ze zelf alcohol kopen tenminste, want van de 16-minners koopt een 

groot deel (40%) niet zelf. 

 

Alcohol wordt vooral gedronken in het café (69%), bij vrienden (67%), op straat, 

een plein of in het park (35%) of thuis (33%). De plekken waar de laatste maand 

het minst vaak werd gedronken zijn de ‘zuipkeet’ (2%) en op of rond school (min-

der dan 1%). 

De helft van de huidige drinkers (50%) dronk de laatste maand alcohol voor het 

uitgaan (‘indrinken’), waaronder 40% bij vrienden, 16% (ook) thuis, 14% (ook) op 

straat of hangplek en slechts 1% (ook) in een keet. 
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De meeste huidige drinkers (88%) drinken in gezelschap van vrienden. De rest 

drinkt meestal met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Niemand drinkt 

meestal alleen. 

2 . 2 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Zoals gezegd zijn er maar een paar oudere leerlingen die elke dag drinken. Van 

de huidige drinkers neemt 1% dagelijks alcohol; van de totale groep oudere leer-

lingen is dat minder dan 1%. 

Driekwart van de huidige drinkers (72%) heeft de laatste maand 5 of meer glazen 

alcohol op een gelegenheid gedronken (dit is 25% van de totale groep oudere 

leerlingen). Dit ‘binge drinken’ bleef meestal beperkt tot 1 of 2 keer (53%), maar 

20% heeft op meerdere gelegenheden zo veel gedronken. 

Van vijf of meer glazen werd blijkbaar niet iedereen dronken, want iets meer dan 

de helft van de huidige drinkers (54%) zegt de laatste maand dronken te zijn ge-

weest, waarvan bijna iedereen (47%) 1 of 2 keer. Tegenover de 20% die de laat-

ste maand vaker dan 2 keer minstens vijf glazen dronk, staat 7% die vaker dan 2 

keer dronken was. Bijna een derde (31%) van de huidige drinkers heeft weleens 

zoveel gedronken dat hij/zij out ging zijn of heel erg ziek werd. Vertaald naar de 

totale groep was 19% van de oudere leerlingen de afgelopen maand dronken 

en is 11% weleens out gegaan wegens alcoholgebruik. 

Enkele oudere leerlingen (3% van de huidige drinkers, 1% van de totale groep) 

drinken weleens alcohol onder schooltijd (bijvoorbeeld in de pauze). 

Eenzelfde percentage (3% van de huidige drinkers, 1% van de totale groep) vol-

doet aan de Antenne definitie van riskant drinken (dagelijks of een paar keer per 

week minstens vier glazen alcohol).66 

Zelf vindt 15% van de huidige drinkers dat hij/zij te veel of te vaak drinkt en bij 10% 

zegt iemand in de omgeving dat. Voor de totale groep komen deze percenta-

ges op 5% respectievelijk 3%. 

2.3 cannabis 

Ruim een kwart van de oudere leerlingen 

(29%) heeft weleens cannabis gebruikt. 

Gemiddeld waren zij 14 jaar toen ze voor 

het eerste blowden. De laatste maand 

heeft bijna één op de zes oudere leer-

lingen (15%) geblowd. 

                                                      

66  Voor jongeren vanaf 19 jaar (die niet voorkomen in de steekproef) geldt een grens van vijf glazen. 
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Van de huidige gebruikers blowt 10% (bijna) dagelijks. Bij de overigen varieert de 

frequentie van een paar dagen per week tot zelden. Eén op de zes huidige blo-

wers (15%) gebruikt minder dan 1 joint op een dag, een derde (32%) neemt er 1, 

een iets grotere groep (40%) neemt er 2 en de rest (14%) meer dan dat. Gemid-

deld roken huidige blowers 2 joints op een blowdag. 

2 . 3 . 1  c a n n a b i s g e b r u i k  p e r  s u b g r o e p  

Jongens zijn vaker huidige blowers dan meisjes (20% versus 98%), westerse leer-

lingen vaker dan niet-westerse leerlingen (23% versus 13%), 16-plussers vaker dan 

leerlingen onder de 16 (25% versus 9%) en leerlingen met een slechte geestelijke 

gezondheid vaker dan leerlingen met een goede geestelijke gezondheid (29% 

versus 13%). Psychosociale problematiek hangt daarentegen niet samen met 

blowgedrag. 

2 . 3 . 2  a a n s c h a f  e n  g e b r u i k  

Niet meer dan een handvol oudere leerlingen is meerderjarig; twee daarvan 

hebben de laatste maand geblowd. Voor bijna alle onderzochte huidige blowers 

is de coffeeshop dus verboden terrein. Toch haalt 28% van hen naar eigen zeg-

gen zelf hasj of wiet in de coffeeshop. Ook bij degenen die anderen voor zich 

laten halen, komt een groot deel van de cannabis uit de coffeeshop: 17% laat 

anderen halen in de coffeeshop en 8% laat anderen halen bij vrienden. Eén op 

de vijf huidige blowers (19%) krijgt cannabis gratis van vrienden, maar er is ook 

een klein deel (6%) die cannabis krijgt in de coffeeshop. 

 

 

 

Het blowen zelf gebeurt meestal op straat (93%), bij vrienden (52%) of thuis (39%). 

Een enkeling (3%) blowt meestal alleen; de rest doet dat in gezelschap van 

vrienden. Bijna niemand blowt in de coffeeshop. 

De helft van de huidige blowers (49%) prefereert wiet en een vijfde (21%) heeft 

liever hasj. De overige 30% maakt het niet uit. 
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2 . 3 . 3  r i s k a n t  g e b r u i k  

Van de huidige blowers doet 6% dat elke dag. Dat betekent dat 1% van de ou-

dere leerlingen dagelijks blower is. 

Een fikse groep (43%) huidige blowers blowt weleens onder schooltijd (6% van de 

totale groep). 

Eén op de drie huidige blowers (32%) voldoet aan de criteria voor riskante blower 

(dagelijks of een paar dagen per week minstens 2 joints) en een behoorlijk deel 

(43%) vindt ook zelf dat hij/zij te veel of te vaak blowt. Eén op de vijf huidige blo-

wers (21%) krijgt daarover opmerkingen vanuit zijn/haar omgeving. Voor de totale 

groep oudere leerlingen zijn deze percentages respectievelijk 5%, 6% en 3%. 

2.4 ecstasy, cocaïne en amfetamine 

Gebruik van stimulantia scoort 

ook bij de oudere leerlingen 

niet heel hoog: 6% gebruikte 

ooit ecstasy. Cocaïne en amfe-

tamine zijn elk door 2% ooit ge-

bruikt. De gemiddelde startleef-

tijd is 15 á 16 jaar. In totaal heeft 

7% van de oudere leerlingen 

ooit één of meer van deze sti-

mulantia gebruikt. Huidige ge-

bruikers van stimulantia vormen 3% van de oudere leerlingen. 

2 . 4 . 1  g e b r u i k  va n  s t i m u l a n t i a  p e r  s u b g r o e p  

Als we kijken naar verschillen in ooit-gebruik tussen subgroepen, dan valt op dat 

16-plussers wel meer ervaring met ecstasy (11% versus 4%) en amfetamine (4% 

versus 0%) hebben, maar dat er bij cocaïne geen verschil is naar leeftijd (beide 

groepen 2%). Cocaïnegebruik hangt daarentegen wel samen met psychosociale 

problematiek (17% van de oudere leerlingen met dergelijke problemen heeft 

weleens cocaïne genomen, tegenover 1% van degenen zonder psychosociale 

problemen), terwijl dat voor ecstasy en amfetamine weer niet geldt. 

2.5 overige middelen 

De gebruikscijfers van de meeste andere middelen uit de vragenlijst zijn over het 

algemeen laag. We noemen ze kort en geven eventuele verschillen tussen sub-

groepen in ooit-gebruik aan. 
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2 . 5 . 1  g h b ,  k e t a m i n e  e n  l a c h g a s  

Van de drie onderzochte narcosemiddelen scoort lachgas met 8% ooit-gebruik 

het hoogst. Een handvol oudere leerlingen gebruikte ooit ghb en/of ketamine 

(beide 1%). Ooit-gebruik van ghb en lachgas komt vaker voor bij 16-plussers en 

onder oudere leerlingen met een slechte geestelijke gezondheid. 

2 . 5 . 2  p a d d o ’ s  e n  l s d  

Van de totale groep oudere leerlingen gebruikte 5% ooit paddo’s; westerse leer-

lingen vaker dan niet-westerse leerlingen (9% versus 3%). De laatste maand ge-

bruikte 1% paddo’s. Met lsd heeft 2% van de oudere leerlingen ervaring. Het mid-

del werd de laatste maand door niemand gebruikt. 

2 . 5 . 3  h e r o ï n e  e n  c r a c k  

Vier oudere leerlingen (1%) hebben weleens crack gebruikt, waaronder twee ook 

afgelopen maand. Oudere leerlingen met psychosociale problemen hebben 

vaker ervaring met crack (12% versus 1%). Heroïnegebruik komt niet voor. 

2 . 5 . 4  r i t a l i n ,  s l a a p -  e n  k a l m e r i n g s m i d d e l e n  e n  p o p p e r s  

Ritalin is door 6% van de oudere leerlingen weleens gebruikt, waaronder 3% op 

recept en 4% (ook) zonder recept. De laatste maand gebruikte 2% Ritalin. Voor 

slaap- en kalmeringsmiddelen liggen de gebruikscijfers iets hoger: 9% gebruikte 

deze middelen, waaronder 6% met en 4% (ook) zonder doktersvoorschrift. Ge-

bruik in de laatste maand bedraagt 3%. Met poppers (van oorsprong ook een 

medicijn op recept) hebben twee oudere leerlingen (1%) ervaring. Ooit-gebruik 

van Ritalin komt vaker voor onder 16-plussers (11% versus 3%). Ooit-gebruik van 

slaap- en kalmeringsmiddelen hangt samen met etniciteit (westers, 14%, niet wes-

ters 6%), geestelijke gezondheid (ongezond 23%, gezond 7%) en psychosociale 

problemen (aanwezig 35%, afwezig 7%). 

2 . 5 . 5  e n e r g y d r i n k s  

Met energydrinks zijn de meeste oudere leerlingen wel bekend: 91% heeft die ooit 

en 60% de laatste maand gedronken. Huidige gebruikers van deze energiedrank-

jes zijn vaker te vinden onder niet-westerse leerlingen (66% versus 53%) en onder 

leerlingen beneden de 16 jaar (66% versus 50%). 

2 . 5 . 6  r i s k a n t  g e b r u i k  

Bij twee oudere leerlingen (1%) zegt iemand in de omgeving weleens dat ze te 

veel of te vaak drugs gebruiken. Iets meer oudere leerlingen (3%) vinden dat zelf 

(ook). 
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3 trends 

In de komende paragrafen onderzoeken we of het gebruik van tabak, alcohol, 

cannabis en andere middelen is veranderd in de achttien jaar sinds de eerste 

schoolsurvey van 1993 onder oudere leerlingen. Maar eerst kijken we in hoeverre 

de oudere leerlingen zelf veranderden in de loop van de tijd. 

3.1 oudere leerlingen vergeleken 

In de zeven schoolsurveys onder oudere leerlingen waren jongens en meisjes on-

geveer gelijk verdeeld. De gemiddelde leeftijd is echter met ongeveer een jaar 

afgenomen. Tot en met de laatste editie van 2007 waren de oudere leerlingen 

gemiddeld circa 16 jaar, maar in 2011 bedraagt de gemiddelde leeftijd 15 jaar. 

Het aandeel 16-plussers lag in 2011 ook lager dan bij de voorgaande schoolsur-

veys (achtereenvolgens: 40%, 47%, 48%, 46%, 40%, 43% en 36%). Ook het aandeel 

niet-westerse leerlingen was in 2011 kleiner dan in 2007 (49% respectievelijk 66%). 

De verdeling naar schooltype (vmbo versus havo/vwo) bleef min of meer gelijk. 

 

 

 

Deze verschillen tussen schoolsurveys kunnen liggen aan verschillen tussen steek-

proeven; er zijn immers niet steeds dezelfde scholen onderzocht. Maar de Am-

sterdamse middelbare schoolpopulatie is in achttien jaar natuurlijk ook daadwer-

kelijk veranderd. Geslacht, leeftijd, etniciteit en schooltype kunnen samenhangen 

met middelengebruik en dus kunnen deze (steekproef)verschillen van invloed zijn 

op trends in middelengebruik. Daarom zijn twee analyses uitgevoerd: een waarin 

niet en een ander waarin wel gecorrigeerd wordt voor veranderingen in achter-

grondkenmerken van oudere leerlingen. 
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3.2 tabak 

Roken laat een duidelijk 

neergaande trend zien. Zo-

wel ooit- als recent en huidig 

gebruik nam af. In 1993 was 

ruim een derde van de ou-

dere leerlingen huidige roker 

(35%); in 2011 is dat minder 

dan een kwart (22%). Het 

aandeel dagelijkse rokers 

nam nog sterker af: van 23% 

in 1993 naar 7% in 2011. Het 

gemiddeld aantal sigaretten per rookdag van de huidige rokers lag in 1997 (7 

sigaretten) hoger dan in 2007 en 2011 (5 sigaretten). De leeftijd waarop de ooit-

rokers begonnen met roken steeg met ruim een jaar. 

De significante daling in huidig roken verdwijnt wanneer we corrigeren voor ver-

anderingen in achtergrondkenmerken, maar de daling in dagelijks roken en het 

aantal sigaretten en de stijging in gemiddelde startleeftijd blijven bestaan. 

3.3 alcohol 

Hoewel in 2011 nog steeds 

de meeste oudere leer-

lingen weleens alcohol heb-

ben gedronken (60%), is dat 

aandeel toch beduidend 

kleiner dan achttien jaar 

geleden (84%). Bovendien 

zijn de meeste oudere leer-

lingen géén huidige drinkers 

meer. Alcoholgebruik in de 

afgelopen maand daalde 

van 59% in 1993 naar 35% in 2011. Het aandeel riskante drinkers daalde van 6% in 

1999 naar 1% in 2011. De gemiddelde startleeftijd steeg in die periode met bijna 2 

jaar. 

Deze trends – afname van alcoholgebruik en latere leeftijd waarop voor het eerst 

wordt gedronken – blijven bestaan en komen zelfs sterker naar voren wanneer 

wordt gecorrigeerd voor veranderende achtergrondkenmerken. 
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3.4 cannabis 

In tegenstelling tot de duide-

lijk dalende trends bij tabak 

en alcohol, is bij cannabis 

alleen sprake van een re-

cente lichte daling in huidig 

gebruik. Tot en met 2002 lag 

het aandeel huidige blowers 

onder de oudere leerlingen 

rond de 20%; in 2011 is dat 

15%. Riskant blowen laat 

een wat grillig verloop zien, 

maar in 2011 is het aandeel riskante blowers toch kleiner dan in 1999 (5% versus 

8%). Een vergelijkbaar grillig patroon zien we bij het gemiddelde aantal joints bij 

de huidige blowers, dat in die periode daalde van 3 naar 2 joints per blowdag. 

De leeftijd waarop oudere leerlingen voor het eerst cannabis gebruikten lag in 

2011 gemiddeld ongeveer een half jaar hoger dan rond de eeuwwisseling. 

De daling in het aandeel huidige blowers verdwijnt wanneer wordt gecorrigeerd 

voor achtergrondkenmerken, maar de daling in riskant blowen en aantal joints en 

de stijging in startleeftijd blijven bestaan. 

3.5 ecstasy, cocaïne en amfetamine 

Gebruik van stimulantia als 

ecstasy, cocaïne en amfe-

tamine kende een piek hal-

verwege de jaren negentig 

en bleef daarna stabiel op 

een niveau van 1% á 2% 

huidig gebruik. De laatste vijf 

jaar stijgt het gebruik weer. 

Over de langere termijn is er 

echter geen sprake van een 

stijgende of dalende trend. 

Wanneer we corrigeren voor achtergrondkenmerken, dan is er sprake van een 

lichte stijging van het ecstasy ooit-gebruik. 
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3.6 overige middelen 

Hoewel de oudere leer-

lingen wat hoger scoren dan 

de brugklassers en derde-

klassers, is het gebruik van 

andere middelen ook bin-

nen deze groep over het 

algemeen beperkt. Vier 

middelen laten (ook na cor-

rectie voor achtergrond-

kenmerken) een stijgende 

lijn zien. Dat geldt voor de 

‘oude’ middelen lachgas en slaap- en kalmeringsmiddelen (zie grafiek) en voor 

twee ‘nieuwe’ middelen. GHB steeg van 0% in 1999 naar 1% in 2011; Ritalin van 

2% in 2007 naar 6% in 2011. Gebruikscijfers van overige middelen zijn te vinden in 

bijlage F. 

4 samenvatting en conclusies 

De onderzochte oudere leerlingen waren ten tijde van het onderzoek gemiddeld 

15 jaar. Er zijn iets meer jongens dan meisjes en één op de drie is autochtoon 

(33%). Gemeten naar de Mental Health Inventory is 12% psychisch ongezond. 

 

 Verreweg de meesten (91%) hebben ervaring met energydrinks en 60% 

heeft die ook de laatste maand genomen. 

 36% heeft weleens gerookt, 22% is een huidige roker en 8% rookt dagelijks. 

Gemiddeld roken de huidige rokers op een dag dat zij roken 5 sigaretten. 

 60% van de oudere leerlingen heeft weleens alcohol gedronken, 35% is 

een huidige drinker, minder dan 1% drinkt dagelijks. De huidige drinkers 

consumeren gemiddeld 5 glazen alcohol op een dag dat ze drinken. In-

drinken voor het uitgaan doet de helft van de huidige drinkers wel eens. 

Binge drinken (5 of meer glazen op één gelegenheid) heeft 25% van de 

oudere leerlingen de afgelopen maand gedaan. 

 29% heeft weleens cannabis gebruikt, 15% is een huidige blower en 1% 

blowt dagelijks. 

 Van alle andere drugs scoort lachgas het hoogst bij de oudere leerlingen; 

8% heeft dat weleens gebruikt. Op de tweede plaats staat ecstasy (6% 

ooit), gevolgd door paddo’s (5% ooit). 
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 7% heeft weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine gebruikt; 3% is hui-

dig gebruiker. 

 1% heeft ervaring met GHB en eveneens 1% met ketamine. 

 6% heeft weleens Ritalin en 9% weleens slaap- en/of kalmeringsmiddelen 

genomen. 

 8% van de oudere leerlingen is een riskante roker, 5% een riskante blower 

en minder dan 1% een riskante drinker. 

 

 Voor zover de oudere leerlingen weleens gerookt, gedronken of geblowd 

hebben, waren zij gemiddeld 13 jaar bij hun eerste glas alcohol en 14 jaar 

bij hun eerste sigaret en/of eerste joint. 

 

 Ruim een kwart van de huidige rokers koopt nooit zelf tabak. Als ze dat 

wel zelf doen, is dat meestal in de supermarkt of (veel minder) in een ta-

bakswinkel of snackbar. Degenen die in de supermarkt kopen zijn vrijwel 

allemaal 16 jaar of ouder. 

 Een minderheid (17%) van de huidige drinkers koopt nooit zelf alcohol. De 

huidige drinkers beneden de 16 jaar kopen vaker niet zelf (40%). Huidige 

drinkers die wel zelf alcohol kopen. doen dat vooral in de supermarkt, of 

anders in café of discotheek. 

 De meeste huidige blowers kopen nooit zelf cannabis, maar krijgen het 

gratis (meeblowen), laten het anderen halen of kweken zelf wiet. Onge-

veer een kwart haalt het zelf, onder andere in de coffeeshop. 

 

 Meisjes roken ongeveer even vaak als jongens, zijn vaker recente drinkers, 

maar jongens blowen vaker. 

 Westerse oudere leerlingen zijn vaker dan niet-westerse ooit-, recente en 

huidige rokers, veel vaker ooit-, recente en huidige drinkers en ook vaker 

huidige blowers. Daarentegen hebben niet-westerse oudere leerlingen de 

laatste maand vaker energydrinks gedronken. 

 16-minners onder de oudere leerlingen zijn vaker huidige gebruikers van 

energydrinks. De 16-plussers zijn veel vaker huidige rokers, drinkers en blo-

wers en ze hebben ook vaker weleens ecstasy, amfetamine, lachgas en 

GHB genomen. 

 Psychisch ongezonde oudere leerlingen zijn veel vaker dan gezonde hui-

dige rokers, drinkers en blowers; ook hebben ze vaker weleens slaap- en 

kalmeringsmiddelen, lachgas en GHB genomen. Oudere leerlingen met 

psychosociale problematiek hebben vaker ervaring met cocaïne en 

slaap- en kalmeringsmiddelen. 

 

Het aandeel 16-plussers en niet-westerse leerlingen was in 2011 kleiner dan bij 

voorgaande Antenne surveys onder oudere leerlingen. Nadat rekening is gehou-
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den met deze veranderingen in demografische kenmerken van de oudere leer-

lingen door de jaren heen, komen als belangrijkste trends in middelengebruik 

naar voren: 

 Vanaf het midden van de jaren negentig is het percentage rokers fors 

verminderd. In 1993 was nog 35% een huidige roker, tegenover 22% in 

2011. Dagelijks roken daalde nog sterker: van 23% naar 7%. Na correctie 

voor veranderingen in achtergrondkenmerken vervalt de daling in huidig 

roken, maar de daling in dagelijks roken en de stijging in de startleeftijd 

blijven bestaan. 

 Anno 2011 hebben veel minder oudere leerlingen ervaring met alcohol 

dan in midden jaren negentig. Het aandeel huidige drinkers daalde van 

59% in 1993 naar 35% in 2011. 

 Bij cannabisgebruik zien we minder veranderingen. Het aandeel huidige 

blowers nam in het afgelopen decennium af van 20% naar 15%, maar de-

ze daling verdwijnt na correctie voor veranderingen in achtergrondken-

merken van de oudere leerlingen. Maar ook na correctie blijft het aan-

deel riskante blowers en het aantal joints per blowdag dalen. 

 Gebruik van stimulantia piekte in 1995 en is na een lange periode op een 

lager niveau sinds 2007 weer licht gestegen. Na correctie voor verande-

ringen in achtergrondkenmerken blijft een overwegend stabiel beeld 

over. 

 Ooit-gebruik van lachgas en slaap- en kalmeringsmiddelen is sinds de 

eeuwwisseling (weer) fors gestegen. Ook GHB laat voor deze periode een 

stijging zien, maar op een veel lager niveau. Ooit-gebruik van Ritalin ver-

dubbelde tussen 2007 en 2011 

 De gemiddelde startleeftijd voor roken is sinds de eeuwwisseling met on-

geveer één jaar omhooggegaan, voor alcohol zelfs met bijna twee jaar. 

Voor cannabis steeg de startleeftijd met ongeveer een half jaar. 
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Preventie indicatoren zijn cijfers over selecte groepen gebruikers of gegevens 

afkomstig van secundaire bronnen (niet van gebruikers zelf, maar bijvoorbeeld uit 

de omgeving van gebruikers). Deze informatie geeft geen precies beeld van een 

totale Amsterdamse gebruikerspopulatie of dé Amsterdamse markt, maar kan 

wel degelijk aanwijzingen verschaffen over veranderingen in gebruik en verschui-

vingen in de markt van genotmiddelen – zeker wanneer een reeks van meerdere 

jaren beschikbaar is. Vier preventie indicatoren, afkomstig van Jellinek Preventie, 

komen in dit deel aan bod. Sinds 1992 analyseren we registratiecijfers van de te-

lefonische informatie- en advieslijn, waar mensen anoniem met hun vragen te-

recht kunnen – of ze nu zelf gebruiken, iemand kennen die gebruikt, of gewoon 

nieuwsgierig zijn. Sinds 2000 kunnen mensen daarnaast op de website terecht 

met vragen. Ook deze gegevens worden gebruikt. Sinds 2002 zijn ook contact-

gegevens van de Unity peereducatie interventie op party’s onderdeel van An-

tenne. Partygangers kunnen bij de Unity-stand terecht met vragen en vullen er 

vaak een vragenlijst in over hun eigen middelengebruik. Tot slot worden sinds 

1993 testuitslagen verwerkt van drugs die bij de testservice worden aangeboden. 

In de tekst worden de belangrijkste resultaten in afgeronde cijfers en percentages 

weergegeven. Meer gedetailleerde gegevens zijn te vinden in bijlage G. 

1 telefonische vragen 

Mensen die vragen hebben rond drugs en alcohol (effect, gebruik, verslaving of 

hulpverlening) kunnen daarmee onder andere terecht bij een speciale telefoni-

sche informatie- en advieslijn van Jellinek Preventie. Bellers en hun vragen lopen 

uiteen: scholieren komen met vragen voor hun werkstuk, bezorgde ouders bellen 

over hun blowende kinderen en gebruikers zelf stellen specifieke vragen over 

bijwerkingen of dosering. In 2011 zijn bij de informatie- en advieslijn in totaal 530 

telefooncontacten geregistreerd; bijna even veel als het jaar daarvoor.67 

1.1 vragenstellers  

De advieslijn ontvangt voornamelijk telefoontjes uit Amsterdam en omgeving 

(73%). Mensen kunnen anoniem terecht met vragen, maar om toch een alge-

meen beeld te krijgen van de doelgroep wordt geprobeerd geslacht en leeftijd 

van de beller te noteren. Er bellen over het algemeen meer vrouwen (57%) dan 

                                                      

67  Tussen 2008 en 2009 nam het aantal telefonische vragen flink af. Een belangrijke oorzaak was een 

grote fusie/reorganisatie bij Jellinek (Arkin), waardoor interne doorverwijzing en telefonische door-

verbinding naar de informatie- en advieslijn moeizamer werd. 



  ANTENNE AMSTERDAM 2011 166 

mannen (41%). Voor zover de leeftijd bekend is (dat is bij 84% het geval) zijn bel-

lers tussen de 14 en 81 jaar, met een gemiddelde van 41 jaar. 

De vragen die binnenkomen bij 

de informatie- en advieslijn zijn 

afkomstig van gebruikers zelf 

over hun eigen gebruik, van fa-

milie, vrienden en bekenden uit 

de omgeving van gebruikers, of 

zijn meer algemene verzoeken 

om informatie. Vanaf 2000 wordt 

ook de mogelijkheid geboden 

om via internet vragen te stellen. 

Sindsdien komen via de telefoni-

sche informatie- en advieslijn 

meer vragen binnen uit de omgeving van gebruikers dan van gebruikers zelf. 

Krap een derde van de telefonische vragen van 2011 was afkomstig van gebrui-

kers zelf (31%); ruim de helft van partners, ouders, vrienden, familieleden en ande-

re mensen uit de omgeving (52%). Gebruikers zelf zijn gemiddeld iets jonger (37 

jaar) dan bellers uit de omgeving van gebruikers (44 jaar). Toch ligt de gemiddel-

de leeftijd bij gebruikers relatief hoog. Jongere gebruikers zullen er zeer waar-

schijnlijk de voorkeur aan geven hun vragen via internet te stellen. Bellers uit de 

omgeving zijn grotendeels vrouwen (71%), maar gebruikers zelf zijn vaker man 

(64%). 

1.2 middelen 

In de top 3 van middelen die het onderwerp zijn van de telefonische vragen is de 

koppositie al jaren ongewijzigd. 

1. Op nummer 1 staat alcohol. Dat is al zo vanaf de eerste Antenne. Net als in 

voorgaande jaren gaat in 2011 rond een kwart van de vragen uit de om-

geving over alcohol (27%). Bij gebruikers is dit 18%. 

In het afgelopen decennium wisselden cannabis en cocaïne elkaar regelmatig 

af op de tweede en derde plaats. In 2011 is er een duidelijk verschil en zijn er ruim 

twee keer zoveel vragen over cannabis. 

2. In 2011 staat cannabis bij zowel de gebruikers zelf (14%) als de omgeving 

(18%) van gebruikers op de tweede plaats. 

3. Bij de omgeving van gebruikers zelf staan vragen over cocaïne met 7% op 

de derde plaats (was 11% in 2010). Bij gebruikers deelt cocaïne, met even-

eens 7%, de derde plaats met ecstasy. 
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1.3 trends 

De geregistreerde vragen over alcohol uit de omgeving van gebruikers laten de 

eerste tien jaar een stijgende lijn zien, gevolgd door een lichte daling en daarna 

een stabilisering. De grafiek van alcoholvragen van gebruikers zelf is grilliger, 

maar volgt op de langere termijn grotendeels hetzelfde patroon. 

Zowel bij gebruikers zelf als hun omgeving schommelt het aandeel vragen over 

cannabis vanaf het begin tussen de 10% en de 20%. De eerste helft van het 

nieuwe decennium steeg het aandeel cannabisvragen uit de omgeving; de 

tweede helft daalde het aanvankelijk, maar ten opzichte van 2010 gaat het 

aandeel cannabisvragen in 2011 omhoog. 

 

 

In de jaren negentig stonden telefonische vragen van gebruikers en hun omge-

ving over ecstasy nog in de top 3. Daarna kwamen er veel minder ecstasyvragen 

binnen, maar in 2011 is er weer een lichte stijging (met net als in voorgaande ja-

ren verhoudingsgewijs meer vragen van gebruikers dan uit de omgeving). 
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Het aandeel vragen van gebruikers en uit hun omgeving over cocaïne verdub-

belde in de jaren negentig. Hoewel het verloop wat grillig is, lijkt er sinds de 

eeuwwisseling over het algemeen sprake van een dalende trend. Cocaïne is het 

enige middel waarover door de jaren heen procentueel duidelijk meer vragen uit 

de omgeving afkomstig zijn dan van gebruikers zelf. In 2011 houden ze elkaar 

echter in evenwicht. 

 

Het aandeel vragen uit de omgeving over gokken is al zeker tien jaar klein maar 

min of meer stabiel (4% in 2011), bij gebruikers (gokkers) zelf daalde dit de laatste 

jaren, van 4% in de 2008 naar 0% in 2011. Daarnaast gaan enkele vragen (circa 

1%) over andere niet middelen-gerelateerde onderwerpen, zoals bellen, gamen, 

internet (online poker rekenen we tot de categorie gokken) of seks. Vragen over 

medicijnen (pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen) komen over het algemeen 

vaker van gebruikers zelf dan uit hun omgeving, maar in 2011 is er met respectie-

velijk 2% en 1% geen wezenlijk verschil. Ook vragen over opiaten (heroïne, me-

thadon, opium) laten geen verassingen zien ten opzichte van voorgaande jaren: 

1% van de vragen uit de omgeving en gebruikers zelf gaan over deze middelen. 

In 2011 zien we ten opzichte van het voorgaande jaar een lichte stijging bij de 

vragen over amfetamine van 1% naar 3% uit de omgeving en van 0% naar 2% 

van gebruikers zelf. Vragen over tripmiddelen (LSD, paddo’s) komen ook in 2011 

alleen van gebruikers zelf (1%). Tot slot gaat 2% van de vragen van gebruikers, 

maar geen enkele vraag uit de omgeving over GHB. Sinds dit middel in 2004 voor 

het eerst werd geregistreerd, is hierin nog steeds geen duidelijke trend zichtbaar. 

Naast de afzonderlijke middelen worden ook steeds relatief veel vragen gesteld 

over combinaties van verschillende middelen: 10% van de vragen uit de omge-

ving en eveneens 10% van de gebruikersvragen. In ongeveer de helft van de 

combinaties speelt alcohol een rol. 
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2 vragen via internet 

Vooral jongeren stellen makkelijker vragen via internet dan via de telefoon. Inter-

net is anoniem en 24 uur per dag beschikbaar. Op de website van Jellinek Pre-

ventie is veel informatie per middel en per onderwerp (algemeen, beleid, ge-

bruik, risico’s, verslaving en cijfers) terug te vinden onder ‘Vraag & Antwoord’. Als 

de gewenste informatie daar niet bij staat, dan kunnen via een webformulier 

vragen worden gesteld aan medewerkers van Jellinek Preventie. Op basis van 

dergelijke vragen wordt de website voortdurend aangevuld en geactualiseerd. 

Dit is een belangrijke reden waarom er steeds minder vragen worden gesteld; de 

groeiende hoeveelheid informatie op de site maakt vragen via het webformulier 

overbodig. Daarnaast heeft de website van Jellinek Preventie op het steeds uit-

dijende internet concurrentie van honderden, zo niet duizenden andere sites, 

blogs en fora over alcohol- en druggebruik. Het aantal door Jellinek Preventie 

geregistreerde internetvragen daalde van meer dan 1.500 in 2001 naar iets meer 

dan 300 in 2009. In 2010 leek er sprake van een kentering en werden weer bedui-

dend meer vragen gesteld (421), maar met 342 in 2011 zet deze opwaartse trend 

niet door.68 

2.1 vragenstellers  

Bij internetvragen is lang 

niet altijd duidelijk of de 

vraagsteller zelf een ge-

bruiker is. Het merendeel 

van de vragen (68%) is 

namelijk neutraal gesteld. 

Een vraag als “Kun je ver-

slaafd raken aan GHB?” 

kan afkomstig zijn van een 

nieuwsgierige gebruiker, 

een bezorgde moeder of 

een scholier die bezig is 

met een werkstuk. Het aandeel neutrale vragen via internet leek aanvankelijk te 

dalen, maar is sinds 2007 weer gestegen. Dit is ten koste gegaan van vragen over 

eigen gebruik, die 20% uitmaken van de internetvragen van 2011. De resterende 

12% is afkomstig uit de omgeving van een gebruiker. Internetvragen zijn dus rela-

                                                      

68  Hierbij zijn aperte dubbels van ongeduldige vragenstellers en berichten die geen vragen om in-

formatie of advies inhouden (bijvoorbeeld technische vragen of opmerkingen over de site) als al-

tijd buiten beschouwing gelaten. 
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tief vaak afkomstig van gebruikers, terwijl telefonische vragen relatief vaak uit de 

omgeving van gebruikers komen. 

2.2 middelen 

Veel internetvragen gaan niet over een specifiek middel, maar over meer alge-

mene onderwerpen als drugs of verslaving. De vragen waarin wel een specifiek 

middel wordt genoemd, gaan als altijd meestal over alcohol. De volgorde in de 

top 5 is iets anders dan vorig jaar. 

1. Eén op de negen inter-

netvragen (11%) gaat 

over alcohol. Het mid-

del staat sinds 2002 op 

de eerste plaats. 

2. Voor het eerst staat 

cocaïne op de tweede 

plaats (met 9%). Het 

aandeel internetvragen 

over cocaïne is in de 

loop der jaren onge-

veer gelijk gebleven, 

maar door het wegvallen van ecstasyvragen kwam cocaïne in 2010 op de 

derde plaats en nu dus op nummer twee. 

3. Op de derde plaats (sinds 2001) staat cannabis met 8%. Dat is voor het 

eerst, want van 2001 tot en met 2010 nam cannabis de tweede plaats in. 

4. Tot 2005 stond ecstasy in de top 3 van internetvragen; in 2011 scoort het 

met 4% een vierde plaats. 

5. Op de vijfde plaats blijft amfetamine, met 3% van de internetvragen. 

 

Naast deze top 5 gaan internetvragen ook over medicijnen, meestal in combina-

tie met drugs of alcohol (4%), GHB (2%), opiaten (1%), tabak (1%) en gokken (1%). 

2.3 vragenstellers per middel  

Zoals gezegd komen via internet relatief veel vragen van gebruikers. Alleen bij 

alcohol is het ongeveer gelijk verdeeld over gebruikers zelf en hun omgeving. 
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2.4 vragenthema’s  

Bijna twee op de drie vragen die via internet gesteld worden zijn informatief 

(63%). Dit zijn algemene vragen over een specifiek middel (“Wat is …?”) of vra-

gen over algemene thema’s als prevalentie of beleid. Een kleine kwart van de 

vragen is medisch van aard en gaat over bijvoorbeeld bijwerkingen, hersen-

schade, urinetesten, vruchtbaarheid en zwangerschap (24%). De meeste medi-

sche vragen komen van gebruikers zelf. Ongeveer één op de tien internetvragen 

gaat over hulp of behandeling (11%). Deze vragen komen juist iets vaker uit de 

omgeving van gebruikers. Internetvragen over de dosering of wijze van gebruik 

komen nauwelijks meer voor en ook over de drugsmarkt (beschikbaarheid, prijs 

en kwaliteit van middelen) komen weinig internetvragen binnen. 

3 unity 

Unity is een vrijwilligersgroep van Jellinek Preventie die bestaat uit jongeren en 

jongvolwassenen (‘peer educators’) die bezoekers op party’s voorlichting geven 

over meer verantwoord alcohol- en druggebruik. De methodiek van Unity is ook 

geïmplementeerd door andere hulpverleningsinstanties elders in het land. In een 

stand in een rustiger deel van de party liggen folders over alcohol en drugs, flyers 

over testen, quizjes en vragenlijsten over gebruik, condooms en snoep. In ge-

sprekken worden specifieke vragen van bezoekers beantwoord en worden tips 

en adviezen gegeven. Naast de meer ‘klassieke’ houseparty’s is Unity tegen-

woordig ook te vinden op (gratis) openluchtfestivals en bij popconcerten. 
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3.1 vragenstellers, middelen en thema’s  

Van de 1.251 bezoekers van de Unity-stand met een specifieke vraag, is twee 

derde man (65%). Gewoonlijk gaat 70% á 80% van de vragen over eigen gebruik 

en ook in 2011 (73%) is dat het geval. Een kwart van de vragen (23%) was infor-

matief van aard en de overige 3% handelde over gebruik in de omgeving. 

Ruim één op de drie vragen gaat 

over ecstasy of MDMA (35%). De 

laatste twee jaar is hierin een stij-

gende lijn te zien. Op flinke afstand 

van ecstasy volgen GHB (7%), al-

cohol, cocaïne en ketamine (alle 

drie 6%).69 Het aandeel vragen 

over alcohol en cocaïne is redelijk 

stabiel; GHB daalt de laatste twee 

jaar licht; ketamine laat over de 

langere termijn een stijging zien. 

Vragen over cannabis (4%) en amfetamine (3%) scoren minder hoog dan de an-

dere genoemde middelen. 

In de loop der jaren heeft Unity bij de stand steeds minder vragen over effecten 

op de lange termijn en meer vragen om basisinformatie beantwoord, maar in 

2011 ligt het aandeel langetermijnvragen weer wat hoger (11%, tegenover 5% in 

2010) en het aandeel basisvragen weer wat lager (18%, tegenover 27% in 2010). 

Relatief veel vragen van 2011 gaan over de werking en effecten van een middel 

(16%), gevolgd door combigebruik (7%), dosering/frequentie (5%), testen van 

drugs (5%), ‘prepare and repair’ (4%), kwaliteit (4%) en aantoonbaarheid van 

drugs in bloed, urine of haar (1%). Medische vragen over drugs in relatie tot me-

dicijngebruik of ziektes scoren 3%, maar daarnaast gaat 7% van de vragen over 

acute gezondheidsproblemen van druggebruik. 

4 testservice 

De testservice van Jellinek Preventie is een van de twee testlocaties in Amster-

dam (de andere is in het kantoor van Adviesburo Drugs) en sinds 1993 onderdeel 

                                                      

69  Andere middelen die één of meer vragen opleverden: 2-CB, 4-fluor, 4-FMP, 6-APB, AMT, ayahuas-

ca, benzo fury, cafeïne, dexamfetamine, DMT, DXM, GBL, herbals, heroïne, lachgas, LSD, mephe-

drone, methamfetamine, MXE, paddo's, paracetamol, PCP, PMMA, poppers, Ritalin, salvia, tabak, 

truffels, valium en viagra. 
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van het landelijke Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Gebruikers 

kunnen elke donderdagavond tegen een kleine vergoeding (€ 2,50) de kwaliteit 

van hun ecstasypillen en andere drugs laten testen. Een klein beetje van de aan-

geboden pil wordt eerst aan een zuurtest onderworpen. Geeft deze niet direct 

uitslag, dan wordt de mogelijkheid geboden het monster naar het laboratorium 

door te sturen. De uitslag kan in de meeste gevallen een week later worden op-

gevraagd. Alleen gebruikers zelf kunnen drugs laten testen. Familie, vrienden, 

hulpverleners, en zeker dealers en producenten mogen geen gebruik van maken 

van de testservice. Omdat het hier gaat om monsters waarvan de gebruikers zelf 

de moeite namen ze te laten testen, zijn de bij de testservice verzamelde gege-

vens niet noodzakelijkerwijs representatief voor de totale Amsterdamse drugs-

markt. In 2007 kwamen landelijk de testresultaten van vrijwillig aangeleverde 

drugs en drugs uit de zogenaamde ‘discokluisjes’ (waar portiers in beslag geno-

men drugs in doen) echter goed overeen.70 Niet alleen de testresultaten, maar 

ook het aantal en soort drugsmonsters dat wordt aangeboden geven indirecte 

informatie over de drugsmarkt in Amsterdam. 

4.1 geanalyseerde ecstasymonsters  

Bij de testservice van Jellinek Preventie zijn in 2011 in totaal 709 monsters aange-

boden die zijn gekocht als ecstasy (of MDMA). Dat is een lichte daling ten opzich-

te van het jaar daarvoor. In 2009 piekte het aantal aangeboden ecstasymonsters 

wegens (terechte) waarschuwingen voor verslechterde ecstasykwaliteit. Hoewel 

de ecstasymarkt aan het eind van 2009 

alweer aantrok, is het aantal gebruikers 

dat hun ecstasypillen voorzichtigheids-

halve laat testen ook in 2011 nog fors 

groter dan voor die tijd.  

De meeste ecstasy komt in de vorm 

van tabletten (90%), maar ook wel als 

poeder of kristal (10%). Andere ver-

schijningsvormen, zoals vloeistoffen of 

capsules komen sinds eind jaren ne-

gentig nauwelijks meer voor. 

4 . 1 . 1  b e l a n g r i j k s t e  w e r k z a m e  s t o f  

Na tien jaar waarin het overgrote deel van de aangeboden ecstasymonsters 

‘echte’ ecstasy (MDMA) bevatte, daalde dat in 2009 plotseling naar slechts 58%. 

In 2011 is het percentage ‘echte’ ecstasymonsters met 83% weer fors hoger, 

                                                      

70  Van Laar et al. (2008). 
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maar het niveau van begin deze eeuw, met percentages boven de 90%, wordt 

niet bereikt. In 79% van de ecstasymonsters is MDMA de enige werkzame stof.71 

 

 

 

Ecstasymonsters met andere ecstasy-achtige fenethylamines als belangrijkste 

werkzame stof, komen sinds eind jaren negentig nauwelijks meer voor. In 2011 

bevatte 1 ecstasymonster uitsluitend MDEA en 3 monsters uitsluitend 2-CB. In to-

taal gaat het om 1% van de ecstasymonsters.72 

Ook ecstasymonsters waarin amfetamine de belangrijkste stof is, worden sinds 

eind jaren negentig zelden meer aangetroffen. In 2011 bevatte geen enkel ecs-

tasymonster (0%) voornamelijk amfetamine. 

In 2009 ging de verslechterde kwaliteit van ecstasy gepaard met een toename 

van ecstasymonsters met mCPP (meta-Chloor-Phenyl-Piperazine) als belangrijkste 

werkzame stof. Dit steeg van 6% in 2008 naar 14% in 2009. In 2010 daalde dat 

weer naar 4% en in 2011 is in 8 monsters mCPP de belangrijkste werkzame stof 

(1%). In 2010 viel op dat de meeste mCPP-monsters versneden waren domperi-

don en/of metaclopramine tegen misselijkheid.73 In 2011 zijn deze middelen in 2 

mCPP-monsters aangetroffen. 

                                                      

71  De overige ‘echte’ ecstasymonsters bevatten voornamelijk MDMA, met daarnaast ook een kleine 

hoeveelheden amfetamine (5x), cafeïne (12x), ketamine (2x), levamisol (1x), MDEA (1x), MDMA-

bijproducten (1x), methamfetamine (1x) of PMMA (3x). 

72  Er zijn ook 15 monsters aangetroffen die naast MDMA ook MDEA bevatten. De hoeveelheid MDEA 

is hierin echter niet gekwantificeerd, zodat niet bepaald kan worden welke de belangrijkste werk-

zame stof is. Deze monsters zijn daarom tot de categorie ‘overig’ gerekend. Mocht MDEA in deze 

monsters de belangrijkste werkzame stof zijn geweest, dan bedroeg het aandeel fenethylamine-

monsters in 2011 geen 1% maar 3%. Als MDMA echter de belangrijkste werkzame stof was, dan 

bedroeg het aandeel ‘echte’ ecstasymonsters in 2011 geen 83% maar 85%. 

73  Misselijkheid was het meest gerapporteerde negatieve bijeffect (Bossong et al., 2010). 
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Landelijk steeg in 2009 ook het aantal ecstasymonsters met mephedrone als be-

langrijkste werkzame stof.74 In Amsterdam werden dergelijke tabletten in 2009 en 

2010 echter nauwelijks aangetroffen. In 2011 bleek één enkel ecstasymonster 

voornamelijk mephedrone te bevatten. Dat is minder dan 1%. 

In 2010 bracht het DIMS een landelijke waarschuwing uit voor ecstasypillen die 

PMMA (para-methoxy-methafetamine) bevatten.75 Onder de aangeboden ecs-

tasymonsters van 2011 zijn 8 monsters met uitsluitend deze stof aangetroffen. Dat 

komt neer op 1% van het totaal aantal ecstasymonsters. 

 

Testresultaten van de 39 overige als ecstasy gekochte monsters (9%), waarbij 

MDMA niet de belangrijkste werkzame stof was, staan in onderstaand overzicht 

weergegeven. 

t e s t r e s u l t a t e n  r e s t e r e n d e  e c s t a s y m o n s t e r s  

vorm testresultaten 

tabletten 4-fluoramfetamine (1x) 

 4-fluoramfetamine, MDMA (3x) 

 amfetamine, 2-CB, MDMA (1x) 

 amfetamine, cafeïne, MDMA (1x) 

 amfetamine, cafeïne, MDEA, MDMA (1x) 

 amphetamine, caffeine, mCPP, metoclopramide (1x) 

 cafeïne (1x) 

 cafeïne, MDMA (1x)  

 cafeïne, 4-FMP (1x) 

 cafeïne, mCPP (1x) 

 MDEA, MDMA (8x)76 

 MDEA, cafeïne, MDMA (5x)76 

 MDEA, cafeïne, diazepam, MDMA (1x)76 

 methamfetamine (1x) 

 PMA (1x) 

 N-methyl-1-[1,2-dimethoxy-4-(2-aminopropyl)benzene (1x) 

 zolpidem (slaapmiddel, 1x) 

 niet gespecificeerd medicijn (1x) 

 onbekende stof (2x) 

 niets (1x) 

poeders amfetamine, cafeïne (1x) 

 fenacitine (1x) 

 MDEA, MDA, MDMA (1x) 

papertrip lsd (1x) 

                                                      

74  Het DIMS rapporteerde dat 12% van de geanalyseerde ecstasytabletten van 2009 uitsluitend 

mephedrone bevatte (Brunt et al., 2010). 

75  www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2010/waarschuwing-voor-gevaarlijke-xtc 

76  De hoeveelheid MDEA is niet gekwantificeerd, zodat niet kan worden bepaald welke van beiden 

de belangrijkste werkzame stof is. 
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4 . 1 . 2  h o e v e e l h e i d  M D M A i n  t a b l e t t e n  

Ook wanneer een ecstasytablet ‘echt’ is, dus (voornamelijk) MDMA bevat, kan 

de kwaliteit nog wisselen omdat de dosis varieert. De in 2011 aangeboden ‘ech-

te’ ecstasytabletten bevatten tussen 1 mg en 212 mg MDMA.77 De gemiddelde 

dosering is 123 mg, het hoogste gemiddelde ooit gemeten sinds de start van de 

testservice halverwege de jaren negentig. Zo’n 95% van de ecstasypillen bevat 

tussen de 54 en 192 mg MDMA.78 De kans om een ecstasypil met minder dan 50 

mg MDMA aan te treffen is dus klein. 

 

DOSERING ECSTASYTABLETTEN MET MDMA ALS BELANGRIJKSTE WERKZAME STOF
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Het aandeel hooggedoseerde 

pillen (>140 mg MDMA) schom-

melde sinds 2004 (oudere gege-

vens zijn niet beschikbaar) tussen 

de 3% en de 13%. Maar in 2011 

bevat een derde van de ecstasy-

pillen een hoge dosis MDMA. Het 

aandeel laaggedoseerde pillen (1-

35 mg MDMA) daalde tussen 2004 

en 2010 al van 10% naar 2% en in 

2011 zijn slechts twee van dergelijke pillen aangetroffen (minder dan 1%). 

                                                      

77  ‘Echte’ ecstasytabletten zijn pillen (geen poeders) met MDMA als belangrijkste werkzame stof. 

78  Deze range wordt geschat op het gemiddelde plus of min 1,96 maal de standaarddeviatie.  
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p r i j s  v a n  t a b l e t t e n  

Voor zover de aanschafprijs van de aangeleverde 

ecstasypillen bekend is (91%), varieert deze tussen 

de 1 en 10 euro per tablet.79 De gemiddelde prijs 

per pil bedraagt € 3,99. Tot 2008 schommelde de 

gemiddelde prijs rond de 3 euro. Sinds 2008 is er 

sprake van een flinke prijsstijging van zo’n 40%. 

Toch blijft ecstasy nog relatief goedkoop. Net als 

in voorgaande jaren gaan prijs en kwaliteit niet 

samen op. Er is geen samenhang tussen de prijs 

van een ecstasypil en het aantal milligrammen 

MDMA dat de pil bevat.80 

4 . 1 . 3  z u i v e r h e i d  v a n  p o e d e r s  e n  k r i s t a l l e n  

In 2011 zijn 68 ecstasymonsters in poeder- en kristalvorm aangeleverd bij de test-

service. Daarvan bevatten er 59 uitsluitend MDMA (87%) en 3 voornamelijk MDMA 

(4%) aangevuld met ketamine (2x) en levamisol (1x). Deze poedermonsters met 

MDMA als enige of belangrijkste werkzame stof hebben een gemiddelde zuiver-

heid van 75%.81 Deze gemiddelde zuiverheid al een aantal jaar dezelfde.82 Van 

de overige 6 monsters die zijn gekocht als MDMA-poeder bevatte er 1 een com-

binatie van MDA en MDMA, 1 uitsluitend 

fenacetine, 1 uitsluitend amfetamine en 3 

zijn niet geanalyseerd. 

4.2 overige monsters  

Naast ecstasy kunnen bij de testservice 

ook andere drugsmonsters worden getest. 

In 2011 zijn 115 monsters aangeleverd die 

waren gekocht als cocaïne. Dit aantal 

neemt sinds 2000 gestaag toe. 

                                                      

79  Degenen die zeggen de pillen gratis te krijgen (3%) niet meegerekend. 

80  Pearson correlatiecoëfficiënt .034, p = .472  

81  De sterkte van poeders, kristallen en tabletten is moeilijk te vergelijken. Testuitslagen van tabletten 

worden in milligrammen weergegeven; testuitslagen van poeders en kristallen in percentages. 

Vanwege de chemische samenstelling bedraagt de maximaal haalbare zuiverheid van poeders 

en kristallen 84% (de overige 16% bestaat uit zouten). Een gram ‘pure’ MDMA poeder bevat dus 

840 mg MDMA; het equivalent van 7 ecstasytabletten van gemiddelde dosering. Waar het vooral 

vanuit preventieoogpunt om draait, is de hoeveelheid MDMA die gebruikers per dosis binnenkrij-

gen. En die dosis is bij poeders en kristallen onbekend. 

82  De gemiddelde zuiverheid van poeder wordt vanaf 2006 gerapporteerd en bedroeg achtereen-

volgens: 76%, 76%, 73%, 74%, 75% en nu dus eveneens 75%. 
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In 101 cocaïnemonsters is cocaïne de belangrijkste werkzame stof (88%), maar 

slechts 29 bevatten uitsluitend cocaïne en relatief onschuldige cocaïne-

bijproducten (25%). Ook in 2009 en 2010 vonden we dergelijke percentages, ter-

wijl in de periode 2004-2008 56% tot 71% van de cocaïnemonsters volledig zuiver 

was. De laatste jaren zien we dus veel verontreinigingen in de cocaïne, waaron-

der vooral levamisol (immunostimulerend geneesmiddel en veterinair ontwor-

mingsmiddel: 56x in 2011, 43x in 2010, 40x in 2009) en fenacetine (pijnstiller: 20x, 

22x en 23x).83 De cocaïnemonsters met cocaïne als enige of belangrijkste werk-

zame stof bevatten tussen de 14% en 89% cocaïne.84 De gemiddelde zuiverheid 

bedraagt 56%. Dat is vergelijkbaar met die in 2010 (57%) en 2009 (56%), maar la-

ger dan in 2008 (68%). Van de 14 monsters waar cocaïne níet de belangrijkste 

werkzame stof is, bevatten er 5 weliswaar ook wat cocaïne, maar een grotere 

hoeveelheid cafeïne en/of fenacetine; 1 bevat cafeïne, amfetamine en phe-

nylacetone, 2 bevatten uitsluitend lidocaïne en 2 bevatten uitsluitend andere 

onbekende stoffen. De 2 resterende cocaïnemonsters zijn niet geanalyseerd. 

 

Laboratoriumanalyses van GHB-monsters werden in 2009 wegens grote drukte 

tijdelijk opgeschort, waardoor het aantal aangeleverd monsters dat jaar achter 

bleef. In 2011 is de aanlevering met 24 vloeistoffen die waren gekocht als GHB 

weer min of meer terug op het gebruikelijke niveau. Van 6 monsters is geen test-

uitslag bekend. De overige 18 monsters bevatten tussen de 29% en 44% GHB met 

een gemiddelde van 38%.85 Dat is iets minder dan in 2010 toen het gemiddelde 

op 40% lag. 

 

De laatste twee jaar wordt ook steeds meer amfetamine aangeboden bij de test-

service. Het gaat in 2011 om 66 monsters die gekocht zijn als amfetamine, pep of 

speed. In slechts 19 van deze monsters is amfetamine de belangrijkste werkzame 

stof (29%), al worden meestal ook andere stoffen aangetroffen.86 Maar liefst 41 

monsters (62%) bevatten (veel) meer cafeïne dan amfetamine.87 Van de overige 

                                                      

83  Daarnaast zijn de volgende stoffen aangetroffen in de cocaïnemonsters: 2-CB (1x), amfetamine 

(1x), cafeïne (19x), dimethylphtalaat (DEET, insectenspray: 2x), hydroxine (antihistamine: 9x), lido-

caïne, procaïne of tetracaïne (cocaïne-achtige lokale verdovingsmiddelen: 6x) , MDMA (1x) en/of 

een onbekende stof (1x). 

84  De maximaal haalbare zuiverheid van cocaïne is 89%. 

85  De maximaal haalbare zuiverheid van GHB in vloeibare vorm is 55%. 

86  Andere stoffen zijn: 4-fluoramfetamine (1x), 4-aminophthalimide (1x), 4-methylamfetamine (1x), 

amfetamine-bijproducten (2x), cafeïne (8x) en/of methamfetamine-bijproducten (7x). 

87  Waaronder 1 uitsluitend cafeïne. Andere stoffen in deze monsters zijn: 4-fluoramfetamine (2x), 4-

MA (2x), 4-methylamfetamine (1x), amfetamine-bijproducten (3x), fenacetine (1x), fenylaceton 

(8x), methamfetamine-bijproducten (10x) en/of onbekende stoffen (3x). 
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amfetaminemonsters bleken er 2 cocaïne te bevatten, 1 MDMA, 1 lidocaïne, 1 

vooral 4-methylamfetamine en 1 een onbekende verontreiniging. 

 

Naast ecstasy-, cocaïne-, GHB- en amfetaminemonsters, zijn 93 diverse andere 

monsters aangeleverd. De testresultaten (indien bekend) van deze monsters 

staan in het onderstaande overzicht weergegeven. 

t e s t r e s u l t a t e n  r e s t e r e n d e  o v e r i g e  m o n s t e r s   

aangeleverd als: testresultaten 

2-CB (10x) 2-CB (9x) 

2-CB+cafeïne (1x) 

4-fluoramfetamine (7x) 4-fluoramfetamine (1x) 

mephedrone (2x) 
methylone (1x) 
onbekend (3x) 

6-ADP (1x) 4-APB+6-APB (‘benzo fury’ 1x) 

afslankpil (2x) amfetamine (1x) 
amfetamine+cafeïne (1x) 

Blue 69 (1x) cafeïne+MDMA (1x) 

dextro-amfetamine (1x) dextro-amfetamine (1x) 

hallucinogeen (1x) onbekend (1x) 

heroïne (8x) heroïne + acetylcodeïne, cafeïne, noscapine, papaverine e.o. paracetamol (8x) 

K3 (2x) metoxetamine+onbekend (2x) 

ketamine (11x) ketamine (9x) 
metoxetamine+onbekend (1x) 
mephedrone+metoxetamine+onbekend (1x) 

LSD (24x) LSD (23x) 
LSD+onbekend (1x) 

mephedrone (3x) mephedrone (1x) 
dimethylamphetamine (1x) 
metoxetamine+onbekend (1x) 

methylone (8x) methylone (3x) 
methylone+MDMA (1x) 
methylone+onbekend (2x) 

methylone+4-MEC+mephedrone (1x) 
methylone+reststof+onbekend (1x) 

San Pedro (1x) mescaline (1x) 

onbekend (13x) 2-CB (1x) 
cafeïne+ritalin (1x) 

levamisol+hydroxyzine (1x) 
mephedrone (1x) 
mephedrone+ 4methylpropiophenone (1x) 
onbekend (2x) 

geen werkzame stof (2x) 
niet geanalyseerd (4x) 
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5 samenvatting en conclusies 

Preventie indicatoren zijn cijfers van Jellinek Preventie over informatie- en advies-

vragen via de telefoon of internet, bij de informatiestand van Unity (een vrijwil-

ligersgroep van ‘peer educators’) op party’s en over testuitslagen van vrijwillig 

aangeleverde drugs. 

Bij de telefonische servicelijn komen meer vragen binnen vanuit de omgeving 

van gebruikers dan van gebruikers zelf. Bij de vragen via internet is dat andersom. 

Vragen over alcohol staan bij beide services op nummer één. Cannabis staat op 

de tweede plaats bij de telefonische vragen en op de derde plek bij internetvra-

gen. Cocaïne staat op nummer twee bij internet en op nummer drie bij de tele-

fonische vragen. Er worden niet veel vragen gesteld over amfetamine, maar via 

de telefoon in 2011 toch iets meer dan in 2010. Dat geldt ook voor de internet-

vragen. In tegenstelling tot de jaren negentig komen nog steeds weinig vragen 

binnen over ecstasy. Ook worden nog altijd weinig vragen gesteld over GHB. Dat 

ligt anders bij de vragen waarmee bezoekers (vooral gebruikers) bij de Unity-

stand komen. Daar gaat ruim één op de drie vragen over ecstasy of MDMA. Op 

flinke afstand volgen GHB (7%), cocaïne en ketamine (beide 6%, net als alcohol). 

Terwijl het aandeel vragen over GHB hier de afgelopen tien jaar vrij stabiel bleef, 

steeg dit gaandeweg voor ketamine. Opvallend is dat ook bij Unity relatief weinig 

vragen worden gesteld over amfetamine – en eveneens weinig over cannabis. 

Van de in 2011 in het laboratorium geanalyseerde pillen en poeders die volgens 

de aanbieders ecstasy zouden moeten bevatten, zat in 83% daadwerkelijk ‘ech-

te’ ecstasy (MDMA). Dat is vergelijkbaar met 2010 en we kunnen gevoegelijk 

concluderen dat de kwaliteit na de dip van 2009 (met 58%) weer op hetzelfde 

niveau is als voorheen. Ook mCPP en mephedrone zijn vrijwel geheel uit de als 

ecstasy aangeboden monsters verdwenen; daarentegen bevatten in 2011 wel 

een klein aantal monsters PMMA. De gemiddelde dosering MDMA in geteste ecs-

tasymonsters stijgt in 2011 naar 123 mg. Dat is hoger dan ooit tevoren. Met onge-

veer een op de drie geteste ecstasypillen met meer dan 140 mg is in 2011 ook het 

aandeel hooggedoseerde pillen naar ongekende hoogte gestegen. 

Het aantal bij de testservice aangeleverde cocaïnemonsters is in 2011 verder 

toegenomen. Meestal zat daar ook cocaïne in, met daarnaast vaak verontreini-

gingen/versnijdingen, met name levamisol en fenacetine. Met gemiddeld 56% 

bleef de zuiverheid vergelijkbaar met 2009 en 2010 (maar lager dan in 2008). Ook 

het aantal als amfetamine aangeschafte monsters is in 2011 verder gestegen. 

Minder dan één op de drie bevatte amfetamine als belangrijkste werkzame stof. 

Vaak zat er ook of vooral cafeïne in. Een klein aantal monsters werd aangebo-

den als ketamine – en meestal zat die stof er ook in. 
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IX  

SAMENVATT ING 

 
Anno 2011 is de stemming in het Amsterdamse uitgaansleven te typeren als 

‘nieuwe vrolijkheid’. Er wordt nog steeds wel geklaagd over deurbeleid, drugs-

controles en hoge toegangs- en drankprijzen, maar er is ook waardering voor 

nieuwe uitgaansgelegenheden die hun deuren hebben geopend. De verschui-

ving van het uitgaansterritorium naar buiten de binnenstad zet door. Uitgaanders 

nemen steeds meer het heft in eigen handen door zelf feestjes te organiseren. 

Ook weet een nieuw, minder met commercialiteit geassocieerd type uitbaters en 

feestorganisatoren het uitgaanspubliek te charmeren. Uitgaan is hier goedkoper 

dan in de reguliere clubs. En strenge deurcontroles ontbreken. 

de Antenne monitor  

Sinds 1993 beschrijft Antenne elk jaar op basis van zowel kwalitatieve als kwantita-

tieve gegevens trends in middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen in 

Amsterdam. Antenne is een mixed method monitor. De gegevens uit de verschil-

lende onderdelen schetsen samen een gedifferentieerd beeld van trends en pa-

tronen in de Amsterdamse wereld van genotsmiddelen. In de panelstudie wor-

den de laatste ontwikkelingen gevolgd aan de hand van halfjaarlijkse individuele 

interviews met een panel van insiders. De panelstudie is vooral gericht op het 

uitgaansleven, met de nadruk op trendsetters, en gaat daarnaast over groepen 

buurtjongeren. De panelstudie biedt geen precieze cijfers. De survey levert juist 

wel kwantitatieve gegevens over middelengebruik binnen specifieke groepen 

(scholieren, jongeren in de jeugdzorg, coffeeshopbezoekers, cafébezoekers en 

clubbezoekers). In 2011 is weer een survey uitgevoerd onder scholieren in het 

Amsterdamse voortgezet onderwijs. Een derde type Antenne cijfers heeft betrek-

king op preventie indicatoren. Het gaat hierbij om informatie over de alcohol- en 

drugsmarkt in de vorm van kwantitatieve gegevens over informatie- en advies-

vragen bij een telefonische servicelijn en via internet, over voorlichtingscontacten 

op party’s en over testuitslagen van vrijwillig aangeleverde drugs. 

panelstudie 

De instroom van jongeren in het nachtleven gaat gestaag door en wordt ver-

sneld nu enkele grote clubs de toegangsleeftijd hebben verlaagd naar 16 jaar. 
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Het grootste segment van het uitgaansleven wordt gedomineerd door een al-

maar uitdijende studentenpopulatie. Hoewel muziek in belangrijke mate sfeerbe-

palend blijft in de tientallen uitgaansgelegenheden, is de dansdrift – uitzonderin-

gen daargelaten – wat verflauwd. Alsof men door het aanhoudende bombar-

dement van berichten, tweets etc. simpelweg vergeet om te dansen. Anderzijds 

zijn er talloze nieuwe en spontane feestinitiatieven, juist mede door de alomte-

genwoordige invloed van de sociale media. Geen feestplek lijkt meer geheim, 

ook niet voor nieuwkomers op de stapmarkt. 

Minder dure alcohol 

De economische tegenwind lijkt ook een remmend effect te hebben op de inno-

vatiekracht van de alcoholindustrie. Vanwege de hoge prijzen in de horeca is 

duur drinken uit. Bier, wijn en wodka blijven de onbetwiste toppers en soms doet 

een nieuw bier het bloed sneller stromen. Jägermeister doet het goed in de 

technoscene. In het chique segment is het aantal cocktailbars flink gegroeid. 

Vanwege de concurrentie is de prijs op sommige locaties gezakt. 

Rookverbod in clubs onverminderd van kracht, asbak terug in kleine kroegen 

De meeste clubs hanteren een streng rookbeleid, maar in menig klein café be-

hoort de asbak weer tot het vaste inventaris. De grootste kritiek van rokende 

stappers is niet dat je niet mag roken in clubs, maar dat veel rookruimtes vies en 

ongezond zijn. Een goede afzuiginstallatie ontbreekt vaak. En portiers blijven het 

vermoeiend vinden om telkens dezelfde riedel te moeten afsteken over het rook-

verbod, vooral ook naar toeristen, die zich al snel van de domme houden. 

Blowen in clubs daalt verder 

Gebruik van cannabis in het uitgaansleven is al jaren op zijn retour. De stevige 

blower is ouder dan de doorsnee stapper. Blowen in clubs is, behalve op reggae-

feesten, uitzonderlijk. Daarbuiten – in coffeeshops, op terrassen, in parken – ver-

toeven nog genoeg ‘blowcultuurtjes’. Voor veel toeristen blijft Amsterdam het 

cannabismekka. Niet zelden zijn zij het die met zichtbaar genoegen blowen in het 

publieke domein. Ook op buitenfestivals en stadstranden ruik je de wiet. 

Ecstasy blijft favoriet onder feestgangers 

In ongeveer de helft van alle panelnetwerken is ecstasy het meest favoriete mid-

del, ook bij de jongste staplichting. Wel is er in sommige gebruikerskringen be-

zorgdheid over pillen met een hoge dosis MDMA. Nog steeds is de doorsnee ecs-

tasygebruiker wit, met een voorkeur voor elektronische muziek. Als gevolg van de 

vervuilde ecstasymarkt (2008-2009) maakten 2-CB, mephedrone en 4-fluo enige 

furore. De animo voor deze middelen breidt zich niet verder uit. 
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Gestage daling cocaïnegebruik, amfetamine in de lift 

Ofschoon het gebruik van cocaïne, in vergelijking met ecstasy, minder strikt ge-

bonden is aan tijdstip en setting, tempert de stagnerende economie de lust om 

te snuiven. Toch blijft cocaïne nog steeds een populair uit- en thuismiddel. Door 

de populariteit van ecstasy en cocaïne had amfetamine in Amsterdam lange tijd 

de reputatie van een inferieur stimulantium. De laatste jaren ondergaat speed 

een opwaardering en die zet in 2011 verder door. De huidige populariteit sluit 

naadloos aan bij de gewenste ruigheid van uitgaan. Methamfetamine blijft mar-

ginaal en beperkt tot kleine niches, waarbinnen de verkrijgbaarheid soms lastig is. 

Narcosemiddelen blijken blijvertjes, GHB meer controversieel 

De narcosemiddelen (GHB, ketamine en lachgas) mogen zich alweer geruime 

tijd in een (nieuwe) populariteit verheugen. Het gebruik ervan in uitgaansnetwer-

ken zit op een lager niveau dan van stimulantia. Gebruik van GHB plat na een 

jarenlange toename af. Het is goedkoop en wordt, net als amfetamine, ruimhar-

tig gedeeld. In sommige panelnetwerken is GHB zelfs het meest favoriete middel. 

Maar er is ook een groeiende bezorgdheid over frequent gebruik en outgaan. 

Feestorganisaties en portiers proberen met strengere controles de verspreiding in 

te dammen. Ketamine volgt op enige afstand van GHB en heeft zich minder 

breed verspreid. Ketamine wordt vooral gebruikt in het meer alternatieve club-

segment. De verkrijgbaarheid stokt soms. Het middel boezemt vrees in vanwege 

de onvoorspelbaarheid van de roes. Gebruikers nemen doorgaans kleine lijntjes 

tijdens het stappen om niet geheel de controle te verliezen. Lachgas zit na zo’n 

15 jaar weer op het niveau van de eerste piek, aan het eind van de jaren negen-

tig. Met de toegenomen populariteit doen zich ook weer vaker ongelukken voor. 

Lachgas wordt voornamelijk gebruikt in privé-settings en op spontaan ontstane 

feesten. 

Weinig psychedelica en afrodisiaca, veel combigebruik 

Gebruik van psychedelica als LSD en paddo’s neemt een marginale plek in bin-

nen het uitgaansleven. Viagra en poppers zijn vooral populair in promiscue net-

werken, maar spelen in de rest van de uitgaansnetwerken nauwelijks een rol. 

Combigebruik komt in alle netwerken voor, maar meer frequent en gevarieerder 

in de dance scene dan bij urban. Ofschoon er favoriete combinaties zijn, wordt 

er ook veel impulsief gecombineerd. 

Buurtjongeren vaak dagelijkse blowers 

De Amsterdamse buurtjongeren in de panelstudie maken deel uit van de straat-

cultuur en vertoeven veel meer in hun eigen woonbuurt dan de vaak hoger op-

geleide clubgangers. Een ruime meerderheid van de (overwegend mannelijke 
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en allochtone) buurtjongeren in de panelnetwerken heeft ervaring met cannabis 

en veel hiervan blowen dagelijks. Voor zover überhaupt sprake is van het gebruik 

van ecstasy en cocaïne, beperkt dit zich hoofdzakelijk tot ‘witte’ buurtjongens. 

middelbare scholieren van 2011 

In het najaar van 2011 hebben 840 leerlingen (uit 39 klassen, verdeeld over acht 

scholen) uit het voortgezet onderwijs in Amsterdam een vragenlijst ingevuld. Ter 

verhoging van de representativiteit zijn de gegevens uit de schoolsurvey op basis 

van populatiecijfers gewogen naar schooltype, leeftijd, geslacht en etniciteit. In 

deze Antenne zijn uitsluitend gewogen cijfers gerapporteerd. 

De overgrote meerderheid van de onderzochte scholieren is tussen de 12 en 17 

jaar. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes. Iets meer dan een op de drie 

(37%) is autochtoon (beide ouders geboren in Nederland). In hun vrije tijd gaan 

de leerlingen vooral vaak winkelen, naar de bioscoop of naar feestjes bij vrien-

den. De helft is de afgelopen maand minstens één keer uitgegaan. Een kwart 

heeft een baantje. In doorsnee hebben de leerlingen 10 euro per week te beste-

den. De mobiele telefoon is nog belangrijker dan in 2007: 90% belt, sms’t, pingt 

etc. Gemiddeld doen zij dat zo’n 4 uur per dag, tegenover 3 uur per dag in 2007. 

Ruim de helft gamet; in doorsnee (= mediaan) 2 uur per dag. Heel weinig leer-

lingen pokeren voor geld (3%) en nog minder gokken op het internet (1%). 

Rol van ouders en verslaving in de familie 

Ruim de helft van de leerlingen heeft een of beide ouders die drinken. Rokende 

ouders komen, met één op de drie leerlingen, minder voor. Een kleine minderheid 

heeft blowende ouders. De meeste ouders verbieden volgens de leerlingen dat 

hun kinderen (voor hun 16e) roken, drinken of (voor hun 18e) blowen. Vergeleken 

met 2007 zijn de regels thuis rond alcohol strenger geworden. De meeste leer-

lingen gehoorzamen de regels van hun ouders over roken, drinken en blowen. 

Degenen die dat wel mogen van hun ouders, doen het ook veel vaker dan de 

leerlingen die het niet mogen. Maar er zijn ook leerlingen die het wel mogen en 

toch niet doen – en leerlingen die het niet mogen, maar wel doen. Met verslaving 

in hun familie is de kans dat leerlingen roken, drinken of blowen groter. 

Energydrinks, roken, drinken en blowen 

De leerlingen zijn onderverdeeld in drie groepen: brugklassers (eerste en tweede 

klas voortgezet onderwijs), derdeklassers en oudere leerlingen (voorlaatste klas).88 

De brugklassers zijn gemiddeld 13 jaar, de derdeklassers 14 jaar en de oudere 

leerlingen 15 jaar. 

                                                      

88  De derdeklassers uit het vmbo tellen ook mee bij de oudere leerlingen. 
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Ruim de helft (55%) van de brugklassers heeft de laatste maand energydrinks 

genuttigd. Bij de derdeklassers is dat 51% en bij de oudere leerlingen 60%. Deze 

drankjes worden dus op behoorlijk grote schaal en door alle leeftijden binnen het 

voortgezet onderwijs genomen. De kans dat leerlingen roken, stijgt met de leef-

tijd. Van de brugklassers is 3% een huidige roker (= laatste maand gerookt), maar 

bijna niemand rookt dagelijks. Onder de derdeklassers is 9% huidige roker en rookt 

4% dagelijks en bij de oudere leerlingen is dat respectievelijk 22% en 8%. Ook de 

kans dat leerlingen weleens alcohol drinken neemt toe met de leeftijd. Terwijl 6% 

van de brugklassers een huidige drinker is (= laatste maand alcohol gedronken), 

is dat bij de derdeklassers 14% en bij de oudere leerlingen 35%. Geen van de 

brugklassers en derdeklassers, en minder dan 1% van de oudere leerlingen drinkt 

dagelijks. Naarmate de leerlingen ouder zijn, drinken zij ook grotere hoeveelhe-

den alcohol. De huidige drinkers onder de brugklassers consumeren gemiddeld 

iets minder dan 2 glazen alcohol op een dag dat ze drinken; bij de derdeklassers 

is dat gemiddeld 4 en bij de oudere leerlingen 5 glazen. Binge drinken (5 of meer 

glazen op één gelegenheid) heeft 3% van de brugklassers, 7% van de derdeklas-

sers en 25% van de oudere leerlingen de afgelopen maand gedaan. Gebruik van 

cannabis scoort veel lager dan alcohol, maar onder de leerlingen neemt ook de 

kans dat ze weleens blowen toe met de leeftijd. Van de brugklassers heeft 4% 

weleens cannabis gebruikt en 1% is een huidige blower. Bij de derdeklassers is dat 

respectievelijk 18% en 9% en bij de oudere leerlingen 29% en 15%. Minder dan 1% 

blowt dagelijks. 

Geen tabak, wel alcohol uit de supermarkt 

Van de huidige rokers koopt ongeveer één op de drie nooit zelf tabak. Als ze wel 

zelf sigaretten of shag kopen, doen de rokers onder de 16 jaar (brugklassers, der-

deklassers en een deel van de oudere leerlingen) dat meestal in een tabakswin-

kel en niet of nauwelijks in de supermarkt. Blijkbaar houden Amsterdamse super-

markten de leeftijdsgrens behoorlijk scherp in de gaten, want de huidige rokers 

die wel in de supermarkt sigaretten of shag kopen zijn vrijwel allemaal 16 jaar of 

ouder. 

Van de huidige drinkers onder de brugklassers kopen twee op de drie nooit zelf 

alcohol. Bij de derdeklassers is dat Iets minder dan de helft en bij de oudere leer-

lingen onder de 16 jaar 40%. De leeftijdsgrens van 16 jaar in de supermarkt is bij 

alcohol kennelijk gemakkelijker te omzeilen dan bij tabak, want scholieren onder 

de 16 die wel zelf alcohol kopen, doen dat meestal in een supermarkt of café. 

Andere drugs en medicijnen 

Van alle andere drugs scoren paddo’s het hoogst bij de brugklassers; 5% heeft die 

weleens gebruikt. Bij de derdeklassers staan paddo’s op de tweede plaats (2% 
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ooit) en bij de oudere leerlingen op de derde plek (5% ooit). Ooit-gebruik van 

lachgas neemt bij de brugklassers de tweede plaats in (3%). Bij de derdeklassers 

staat het bovenaan (6%), net als bij de oudere leerlingen (8%). Ooit-gebruik van 

ecstasy staat met 6% bij de oudere leerlingen op de tweede plek. Van de brug-

klassers heeft 1% heeft weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine genomen, bij 

de derdeklassers is dat 2% (en 1% is huidig gebruiker) en bij de oudere leerlingen 

7% (inclusief 3% huidige gebruikers). Geen van de brugklassers en de derdeklas-

sers en 1% van de oudere leerlingen heeft ervaring met GHB. Een enkele brug-

klasser en derdeklasser en 1% van de oudere leerlingen heeft weleens ketamine 

genomen. Opnieuw zien we dat bij scholieren de kans op middelengebruik toe-

neemt met de leeftijd, want binnen de groep oudere leerlingen zijn de 16-plussers 

niet alleen veel vaker dan de 16-minners huidige rokers, drinkers en blowers, ze 

hebben ook vaker weleens ecstasy, amfetamine, lachgas en/of GHB genomen. 

Van zowel de brugklassers als de derdeklassers heeft 3% weleens Ritalin gebruikt 

(al dan niet op recept); bij de oudere leerlingen is dat 6%. Van de brugklassers 

heeft 7%, van de derdeklassers 10% en van de oudere leerlingen 9% ooit slaap- of 

kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld valium; al dan niet op recept) gebruikt. 

m i d d e l e n g e b r u i k  m i d d e l b a r e  s c h o l i e r e n  2 0 1 1  

 BRUG  
KLASSERS  

DERDE  
KLASSERS  

OUDERE 
LEERL INGEN  

  
ooit 

laatste 
maand 

 
ooit 

laatste 
maand 

 
ooit 

laatste 
maand 

ecstasy 0.8% 0% 1.5% 0.2% 6.0% 1.6% 
cocaïne 0.3% 0% 0.9% 0.6% 1.5% 0.7% 

amfetamine 0.5% 0% 0.4% 0.4% 1.5% 1.3% 

ghb 0% 0% 0% 0% 1.5% 0% 
ketamine 0.4% 0.3% 0.1% 0% 1.3% 1.0% 
lachgas 3.4% 0.5% 5.6% 0.2% 8.3% 2.0% 

paddo’s 4.8% 1.7% 1.7% 0.6% 4.8% 0.7% 
lsd 0.1% 0% 0.6% 0% 2.1% 0% 

heroïne 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 
crack 0.5% 0.2% 0.5% 0.5% 1.1% 0.6% 

ritalin 2.6% 1.2% 2.7% 1.8% 5.8% 2.2% 

slaap- en kalmeringsmiddelen 6.6% 2.1% 10.1% 3.8% 8.7% 2.9% 
poppers 0.1% 0% 0.4% 0.3% 0.5% 0.4% 

Weinig verschil tussen jongens en meisjes 

Bij de brugklassers verschillen jongens en meisjes niet in roken, drinken en blowen, 

maar bij de derdeklassers hebben meisjes meer ervaring met roken en zijn ze va-

ker recente (= laatste jaar) rokers en drinkers. De meisjes onder de oudere leer-

lingen roken ongeveer even vaak als de jongens en zijn vaker recente drinkers, 

maar jongens blowen vaker. 
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Westerse leerlingen vaker rokers en drinkers dan niet-westerse 

Autochtone en westerse allochtone brugklassers hebben vaker dan niet-westerse 

in het afgelopen jaar gerookt en zijn vaker ooit-, recente en huidige drinkers. Wes-

terse derdeklassers hebben vaker dan niet-westerse ooit en in het afgelopen jaar 

gerookt, zijn vaker ooit-, recente en huidige drinkers en ook vaker ooit- en recente 

blowers. Hetzelfde geldt voor de westerse oudere leerlingen, die bovendien va-

ker dan niet-westerse huidige rokers en huidige blowers zijn. 

Middelengebruik en psychische gezondheid 

Gemeten naar de Mental Health Inventory (MHI) is 82% van de totale groep on-

derzochte leerlingen psychisch gezond. Psychisch ongezonde brugklassers drin-

ken en blowen vaker (ooit, recent en huidig) dan psychisch gezonde brugklas-

sers. Ook hebben ze vaker weleens lachgas gebruikt. Hetzelfde geldt voor slaap- 

en kalmeringsmiddelen. Oudere leerlingen laten vrijwel hetzelfde beeld zien: de 

psychisch ongezonde leerlingen zijn veel vaker huidige rokers, drinkers en blowers; 

ook hebben ze vaker weleens slaap- en kalmeringsmiddelen, lachgas en GHB 

genomen. Daarentegen zijn er bij de derdeklassers nauwelijks verschillen; het eni-

ge wel gevonden verschil is bovendien andersom, want psychisch ongezonde 

derdeklassers hebben minder vaak weleens alcohol gedronken. Al met al is er 

dus geen eenduidige samenhang tussen psychische gezondheid en middelen-

gebruik. Daarenboven kan psychische ongezondheid zowel oorzaak als gevolg 

van middelengebruik zijn. 

trends bij scholieren 

Roken, drinken en blowen omlaag 

In vergelijking met 2007 roken, drinken en blowen de brugklassers van 2011 min-

der.89 Huidig roken daalde van 9% naar 3% en huidig drinken van 17% naar 5%. 

Het aandeel ooit-blowers zakte van 7% naar 4%. Bij de derdeklassers is sinds eind 

jaren negentig het percentage huidige rokers met een factor drie en het aan-

deel dagelijkse rokers met een factor vier verminderd. In 2011 heeft voor het eerst 

minder dan de helft van de derdeklassers ervaring met alcohol. Het aandeel hui-

dige drinkers daalde van 48% in 1995 naar 14% in 2011. Het percentage blowers is 

sinds 1995 gehalveerd.90 Onder de oudere leerlingen is vanaf het midden van de 

jaren negentig het percentage rokers fors verminderd. In 1993 was nog 35% een 

                                                      
89

  De brugklassers zijn in 2007 voor het eerst meegenomen in de schoolsurvey.  

90
  De trends kunnen mede of soms zelfs vooral verklaard worden door demografische ontwikkelin-

gen. Zo verdwijnt de daling in het percentage blowers onder de derdeklassers na correctie voor 

veranderingen in achtergrondkenmerken van de derdeklassers. 
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huidige roker, tegenover 22% in 2011. Dagelijks roken daalde nog sterker: van 23% 

naar 7%. Anno 2011 zijn veel minder oudere leerlingen huidige drinkers dan mid-

den jaren negentig (59% in 1993; 35% in 2011). Het aandeel huidige blowers nam 

in het afgelopen decennium af van 20% naar 15%.91 

h u i d i g  g e b r u i k  ( l a a t s t e  m a a n d )  v a n  t a b a k ,  a l c o h o l  e n  c a n n a b i s  

  

  

Weer wat meer stimulantia bij oudere leerlingen 

Onder de derdeklassers deed de sterkste daling zich voor bij stimulantia. In 1995 

had nog 11% ooit weleens ecstasy, cocaïne en/of amfetamine genomen. In 2011 

is dat 2%. De grootste daling was echter al in de tweede helft van de jaren ne-

                                                      
91

  Deze daling verdwijnt na correctie voor veranderingen in achtergrondkenmerken van de oudere 
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gentig. Gebruik van stimulantia piekte ook bij de oudere leerlingen in 1995, maar 

is na een lange periode op een lager niveau sinds 2007 weer licht gestegen.92 

Lachgas, slaap- en kalmeringsmiddelen, GHB en Ritalin recent gestegen 

Ooit-gebruik van lachgas en slaap- en kalmeringsmiddelen is sinds de eeuwwisse-

ling (weer) fors gestegen. Ook GHB laat voor deze periode een stijging zien, maar 

op een veel lager niveau. Bovendien heeft geen van de onderzochte leerlingen 

de laatste maand GHB gebruikt. Ooit-gebruik van Ritalin verdubbelde bij de ou-

dere leerlingen tussen 2007 en 2011. 

Startleeftijd omhoog 

Voor zover zij weleens gerookt, gedronken of geblowd hebben, waren de brug-

klassers van 2011 gemiddeld 11 jaar bij hun eerste alcohol, 12 bij hun eerste siga-

ret en 13 bij hun eerste joint. De derdeklassers waren gemiddeld 13 jaar bij zowel 

hun eerste alcohol als eerste sigaret en eerste joint. De oudere leerlingen waren 

eveneens gemiddeld 13 jaar bij hun eerste alcoholische drankje, maar 14 jaar bij 

hun eerste sigaret en eerste joint. 

Bij de brugklassers van 2011 waren de startleeftijden gelijk aan die van 2007. On-

der de derdeklassers is op de langere termijn de startleeftijd bij roken licht toege-

nomen, maar verschilt in 2011 niet van die in 2007. Voor alcohol steeg de start-

leeftijd sinds eind jaren negentig met bijna twee jaar. Voor cannabis bleef die 

gelijk. Bij de oudere leerlingen is de startleeftijd voor roken sinds de eeuwwisseling 

met ongeveer één jaar omhooggegaan, voor alcohol zelfs met bijna twee jaar. 

Voor cannabis is dat ongeveer een half jaar. 

preventie indicatoren 

Bij de vragen die via de telefonische servicelijn en het internet binnenkomen bij 

Jellinek Preventie staat alcohol op nummer één. Cannabis komt op de tweede 

plaats bij de telefonische vragen en op de derde plek bij internetvragen. Coca-

ine staat op nummer twee bij internet en op nummer drie bij de telefonische vra-

gen. Er worden niet veel vragen gesteld over amfetamine, maar in 2011 toch iets 

meer dan in 2010. In tegenstelling tot de jaren negentig komen nog steeds weinig 

vragen binnen over ecstasy. Ook worden nog altijd weinig vragen gesteld over 

GHB. 

                                                      

92  Na correctie voor veranderingen in achtergrondkenmerken blijft een overwegend stabiel beeld 

over. 
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Partybezoekers stellen meer vragen over ketamine 

Dat ligt anders bij de vragen waarmee bezoekers bij informatiestand op party’s 

van Unity (een vrijwilligersgroep van ‘peer educators’) komen. Daar gaat ruim 

één op de drie vragen over ecstasy of MDMA. Op flinke afstand volgen GHB 

(7%), cocaïne en ketamine (beide 6%, net als alcohol). Terwijl het aandeel vragen 

over GHB hier de afgelopen tien jaar vrij stabiel bleef, steeg dit gaandeweg voor 

ketamine. Opvallend is dat ook bij Unity relatief weinig vragen worden gesteld 

over amfetamine – en eveneens weinig over cannabis. 

Meer hooggedoseerde ecstasypillen 

Van de in 2011 bij de testservice aangeleverde pillen en poeders die volgens de 

aanbieders ecstasy zouden moeten bevatten, zat in 83% daadwerkelijk ‘echte’ 

ecstasy (MDMA). Dat is vergelijkbaar met 2010 en we kunnen gevoegelijk con-

cluderen dat de kwaliteit na de dip van 2009 (met 58%) weer op het niveau is als 

voorheen. Ook mCPP en mephedrone zijn vrijwel geheel uit de als ecstasy aan-

geboden monsters verdwenen; daarentegen bevatte in 2011 wel een klein aan-

tal monsters PMMA. De gemiddelde dosering MDMA in geteste ecstasymonsters 

stijgt in 2011 naar 123 mg. Dat is hoger dan ooit tevoren. Met ongeveer een op 

de drie geteste ecstasypillen met meer dan 140 mg MDMA is in 2011 ook het 

aandeel hooggedoseerde pillen naar ongekende hoogte gestegen. 

Het aantal bij de testservice aangeleverde cocaïnemonsters is in 2011 verder 

toegenomen. Meestal zat daar ook cocaïne in, met daarnaast vaak verontreini-

gingen/versnijdingen, met name levamisol en fenacetine. Met gemiddeld 56% 

bleef de zuiverheid vergelijkbaar met 2009 en 2010 (maar lager dan in 2008). Ook 

het aantal als amfetamine aangeschafte monsters is in 2011 verder gestegen. 

Minder dan één op de drie bevatte amfetamine als belangrijkste werkzame stof. 

Vaak zat er ook of vooral cafeïne in. Een klein aantal aangeleverde monsters 

werd aangeschaft als ketamine – wat het meestal ook bleek te bevatten. 

conclusie 

Samen met alcohol vormen stimulantia de kurk waarop het Amsterdamse uit-

gaansleven drijft. Ecstasy blijft de meest geliefde stimulerende drug, cocaïnege-

bruik daalt gestaag (en past ook wat meer bij thuisfeestjes) en amfetamine slaat 

steeds meer aan. Tegelijkertijd blijven narcosemiddelen geliefd. Ook al ligt het 

gebruik van GHB, ketamine en lachgas lager dan van stimulantia, bij elkaar ge-

nomen scoren deze narcosemiddelen, net als in 2010, hoger dan ooit onder 

hoofdstedelijke trendsetters. Voor Amsterdamse buurtjongeren geldt een heel 

ander verhaal. Druggebruik staat voor hen gelijk aan blowen, vaak dagelijks. 

Middelbare scholieren doen dat veel minder – en ook minder dan voorheen. Nog 

sterker is de daling bij alcohol en roken. De meeste middelbare scholieren zijn nog 
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te jong om bij een Amsterdamse club naar binnen te mogen. Maar spoedig vor-

men zij de nieuwe generatie stappers. Slaat de nieuwe vrolijkheid dan op hen 

over? En gaat die met hen dan ook gepaard met snuiven en slikken? Of zullen ze 

– gezien hun steeds latere startleeftijd bij roken, drinken en blowen – in het uit-

gaansleven vrolijkheid gaan combineren met nuchterheid? 
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ENGLISH SUMMARY  

 
‘New jollity’ may be the best way to characterise the mood in Amsterdam night-

life in 2011. Although complaints could still be heard about stringent door policies, 

drug searches, high entry charges and expensive drinks, there was also enthusi-

asm for new venues that had recently opened their doors. The nocturnal domain 

continued its shift to neighbourhoods outside the city centre, and nightlifers grew 

increasingly resourceful in organising festivities of their own. New types of club 

owners and event organisers, less associated with commercialism, were winning 

the hearts of clubbers and partygoers. The new venues were cheaper than the 

more established clubs, and the door policies more lenient. 

the Antenna monitoring scheme 

Since 1993, Amsterdam Antenna has been documenting substance use trends 

yearly amongst Amsterdam adolescents and young adults, using both qualitative 

and quantitative data. Antenna is a mixed-method monitoring scheme. The in-

formation reported in its various components produces a diversified picture of 

developments and trends in Amsterdam’s world of recreational substances. Our 

panel study traces the latest developments by conducting individual, semi-

annual interviews with a panel of insiders – both nightlifers and professionals from 

various scenes. Although the main focus is on nightlife and on trendsetters who 

experiment with new music, venues or drugs, attention is also devoted to groups 

of youth who hang out in neighbourhoods. The panel study reports no exact fig-

ures. Our annual survey, on the other hand, delivers quantitative data about sub-

stance use in specific groups in the city: school-aged adolescents, young clients 

of youth services, cannabis coffeeshop customers, pubgoers and clubbers. In 

2011, the survey focused again on Amsterdam secondary school pupils. A third 

type of statistics reported in Antenna derives from sources we call substance use 

prevention indicators. These provide quantitative data on the alcohol and drugs 

markets, obtained from several sources: requests for information or advice re-

ceived via a telephone help line and a website; drug education contacts at 

dance events; and results from the testing of voluntarily submitted drug samples. 
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panel study 

The influx of youthful new clubbers into Amsterdam nightlife has accelerated 

since some of the bigger clubs lowered their entry ages to 16. The largest seg-

ment of the nightlife crowd is dominated by the burgeoning student population. 

Although music still largely determines the atmosphere in the scores of clubs and 

other nightlife venues, the dance urge has petered out somewhat (with a few 

notable exceptions). It is almost as if the clubbers simply forget to dance because 

of the steady bombardment with texts, tweets and other diversions. At the same 

time, the omnipresent social media do help to spawn countless new and sponta-

neous party initiatives. Clandestine partying locations seem to be a thing of the 

past. Even nightlife novices can find them now. 

Fewer expensive drinks 

The economic malaise seems to have had a depressant effect on the innovative 

spirit of the alcohol industry. Since club prices are high, expensive drinks are out. 

Beer, wine and vodka remain the unchallenged favourites, and a new brand of 

beer may make the blood flow faster on occasion. Jägermeister scores well in the 

techno scene. The chic segment has seen a rapidly growing number of cocktail 

bars. Competition has pushed down prices in some venues. 

Smoking ban remains in force in clubs, but ashtrays return to small bars 

Most clubs enforce a strict smoking ban, but ashtrays have once again become 

standard furnishings in many small bars. The biggest complaint of clubgoing 

smokers is not the smoking ban, but the filth, unhealthy atmosphere and poor 

ventilation systems in many of the smoking rooms. Security staff complain of hav-

ing to constantly grind out the same tune about the smoking ban, especially to 

tourists who are wont to feign ignorance. 

Cannabis smoking in clubs continues to decrease 

For years now, the use of cannabis in Amsterdam nightlife has been on the de-

cline. Most of the ‘heavy tokers’ are older than the average clubgoer. It is now 

exceptional to see a joint smoked in a club, except on reggae nights. Yet can-

nabis subcultures do still thrive elsewhere – cannabis coffeeshops, pavement ca-

fés and parks. For many tourists, Amsterdam is still the cannabis mecca. More of-

ten than not, they are the people seen relishing a joint in the public domain. The 

smell of marijuana may also waft across large dance events or urban beaches. 

Ecstasy still popular at dance events 

Ecstasy remains the most popular recreational drug in about half of our panel 

networks, including the youngest nightlife cohort. At the same time, worries have 
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arisen in some circles of users about pills with a very high MDMA content. The typ-

ical ecstasy user is still a young white person with a penchant for electronic music. 

The drugs 2-CB, mephedrone and 4-fluo, which caused a mild furore around 

2008-2009 in response to a contaminated ecstasy market, have not gained any 

further popularity. 

Cocaine use in steady descent, amphetamine on the rise 

Although the use of cocaine is less tied to particular settings or times of day than 

ecstasy, the faltering economy seems to have tempered the urge to sniff. Never-

theless, cocaine is still a popular drug at home or on the go. Amphetamine, or 

speed, long held a reputation as an inferior stimulant during the prolonged hey-

day of ecstasy and cocaine, but it has undergone a revalorisation in recent 

years, and this continued in 2011. Its current popularity rhymes well with the delib-

erate lack of polish typical of today’s nightlife. Methamphetamine remains a 

marginal drug found only in tiny niches, and even there it is often difficult to come 

by. 

Anaesthetics are stayers, GHB provokes controversy 

Anaesthetics (GHB, ketamine and laughing gas) have enjoyed some popularity 

for quite a while now, although in nightlife networks they are less common than 

stimulants. The consumption of GHB has levelled off after years of growth. It is 

cheap and, like speed, is shared generously with others. It is the drug of choice in 

some of our panel networks, but concerns are growing about frequent use and 

loss of consciousness. Events organisers and club staff now try to curtail its spread 

by carrying out more stringent entry searches. Ketamine trails GHB at some dis-

tance and is less widespread. It is used mainly in the more alternative club seg-

ments. Supplies can be haphazard. It is taken with some apprehension because 

of its unpredictable high. Users in nightlife tend to sniff tiny lines to avoid losing 

control altogether. The use of laughing gas has returned to the peak it enjoyed in 

the late 1990s. The increased popularity has gone hand in hand with a growing 

number of accidents. It is taken mainly in private settings or at impromptu parties. 

Psychedelics and aphrodisiacs uncommon, polydrug use widespread 

The use of psychedelics such as LSD and magic mushrooms has a marginal place 

in Amsterdam nightlife. Viagra and poppers are popular mostly in promiscuous 

networks but play very little part in other scenes. Polydrug use occurs in all net-

works, but it is more frequent and varied in the dance music scene than in the 

urban scene. Although certain specific combinations are more popular, drugs are 

often combined impulsively as well. 
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Many neighbourhood youth smoke cannabis daily 

The Amsterdam neighbourhood youth in our panel study are part of a street cul-

ture. Compared to the clubgoers, who generally have higher levels of education, 

neighbourhood youth tend to hang about more in the districts where they live. A 

large majority of the neighbourhood youth in our panel networks, who are pre-

dominantly males from minority ethnic backgrounds, have experience with can-

nabis, and many of them smoke it daily. If any ecstasy or cocaine is taken at all 

by neighbourhood youth, that is mainly confined to those of ethnic Dutch back-

ground. 

school-aged adolescents in 2011 

In the autumn of 2011, 840 pupils (from 39 classes at 8 Amsterdam secondary 

schools) completed our questionnaire. To enhance the representativeness of the 

survey, we weighted the data by school type, age, gender and ethnicity on the 

basis of population statistics. This Antenna reports weighted figures only. 

 The vast majority of the adolescents we questioned were aged 12 to 17. 

Males and females were almost equally represented. Slightly more than one in 

three respondents (37%) had ethnic Dutch backgrounds (defined as having par-

ents who were both born in the Netherlands). In leisure time, the pupils mostly 

went shopping, to the cinema or to parties at the homes of friends. Half of the 

sample had gone out to a pub, club or event one or more times in the preceding 

month. One quarter had part-time jobs. Spending money averaged 10 euros per 

week. Mobile phones occupied an even more pivotal place than in our last 

school survey in 2007: 90% reported using telephone, text, ping or other services, 

averaging about four hours a day, as compared to three hours in 2007. More than 

half reported computer gaming, for a median duration of two hours a day. Only 

a few played poker for money (3%) or gambled on the Internet (1%). 

Role of parents and addiction in the family 

More than half of the pupils reported that one or both of their parents drank al-

cohol; one in three had a parent who smoked tobacco, but only a small minority 

had a parent who smoked cannabis. Most parents reportedly prohibited their 

children from using tobacco or alcohol under age 16 and cannabis under age 

18. Rules at home had thus become stricter since 2007. Most children reported 

obeying the rules about tobacco, alcohol and cannabis. Those who were not 

subject to such rules were far more likely to use the substances than those whose 

parents prohibited it. But some of the latter used the substances anyway, whilst 

some of the former abstained. Pupils reporting addictions in the family were more 

likely to report using these substances themselves. 
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Energy drinks, tobacco, alcohol and cannabis 

The sample consisted of three age groups: pupils in the first or second year of 

secondary school, third-year pupils and older pupils in the pre-exam year of their 

respective school type.93 Energy drinks were consumed on a substantial scale by 

all age groups; more than half (55%) of the first- and second-year pupils, some 

51% of the third-year pupils and 60% of the older pupils had consumed them in 

the past month. The likelihood that pupils smoked tobacco increased with age: 

3% of the first- and second-year pupils were current (last-month) smokers, but al-

most none smoked daily; 9% of the third-year pupils were current smokers and 4% 

were daily smokers, and this rose to 22% and 8% for the older pupils. The probabil-

ity of alcohol use likewise increased with age: 6% of the first- and second-year 

pupils, 14% of the third-year pupils and 35% of the older pupils were current drink-

ers. No respondents in the younger two groups and less than 1% of the oldest 

group drank daily. The older the age, the greater the quantities consumed. The 

youngest current drinkers averaged less than 2 units (of 10 grams of ethanol) per 

drinking day; current drinkers in their third school year averaged 4 units and older 

current drinkers 5 units per drinking day. Binge drinking (5 or more units on a single 

occasion) in the past month was reported by 3% of the first- and second-year 

pupils, 7% of the third-year pupils and 25% of the older pupils. The use of cannabis 

was much less common than alcohol use, but the likelihood of cannabis smoking 

also increased with age. Of the first- and second-year pupils, some 4% had tried 

cannabis at some time in their lives and 1% were current users; 18% of the third-

year pupils had tried cannabis and 9% had smoked it in the past month, and 29% 

of the older pupils reported lifetime cannabis use and 15% last-month use. Fewer 

than 1% smoked cannabis daily. 

Alcohol but not tobacco purchased in supermarkets 

About one in three current smokers reported never buying cigarettes or rolling 

tobacco themselves. Those under age 16 who did buy it usually did so in ciga-

rette shops, and seldom to never in supermarkets. Apparently the Amsterdam 

supermarkets tightly observe the age limit of 16; almost all of the current smokers 

who did report tobacco purchases in supermarkets were over 16. Two thirds of the 

                                                      

93  The first- and second-year pupils were predominantly 12- to 14-year-olds (average age 13), which 

would approximately correspond to years 8 and 9 in the UK or grades 7 and 8 in the USA. Third-

year pupils were predominantly 14- and 15-year-olds (average age 14), approximately year 10 in 

the UK or grade 9 in the USA. ‘Pre-exam year’ refers to the next-to-final year of the respective 

school type: the third year of VMBO (lower vocational and general secondary education), the 

fourth year of HAVO (higher general secondary education) and the fifth year of VWO (pre-

university education). ‘Older pupils’ were predominantly 14- to 17-year-olds (average age 15), 

who would have been approximately in years 10 to 12 in the UK or grades 9 to 11 in the USA. In our 

study, third-year VMBO pupils were hence part of both the third-year pupils and the older pupils. 
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current drinkers in the first or second school year, just under half of those in the 

third year and 40% of the under-16s in the older group reported never buying their 

own alcohol. Those who did buy it did so mostly in supermarkets or pubs; appar-

ently the drinking age was easier to circumvent than the age limit for tobacco. 

Other drugs and medicines 

Turning now to the drugs other than alcohol, tobacco and cannabis, magic 

mushrooms took first place among the first- and second-year pupils, with 5% re-

porting lifetime use; shrooms came second among third-year pupils (2% lifetime 

use) and third among older pupils (5%). Laughing gas came second for the first- 

and second-year pupils (3% lifetime use) and it took first place among third-year 

pupils (6%) and older pupils (8%). Ecstasy held second place in the older group, 

again in terms of lifetime use (6%). Of the first- and second-year pupils, 1% had 

tried ecstasy, cocaine or amphetamine; in the third-year group, 2% reported life-

time use and 1% current use, and in the older group 7% reported lifetime use and 

3% current use. Nobody in the younger two groups had tried GHB and 1% of the 

older group had tried it. Almost no one in the younger groups and 1% of the older 

group had experience with ketamine. Here again, the school survey showed that 

the likelihood of substance use increased with age. Within the group of older pu-

pils, the subgroup aged above 16 not only had much higher rates of current to-

bacco, alcohol and cannabis use than those under 16, but they also had higher 

lifetime rates of ecstasy, amphetamine, laughing gas and GHB consumption. 

s u b s t a n c e  u s e  b y  A m s t e r d a m  s e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s ,  2 0 1 1  

 F IRST -  AND  
SECOND -YEAR  

PUPILS  

 
THIRD -YEAR   

PUPILS  

 
OLDER   

PUPILS  

  

lifetime 

last 

month 

 

lifetime 

last 

month 

 

lifetime 

last 

month 

ecstasy 0.8% 0% 1.5% 0.2% 6.0% 1.6% 
cocaine 0.3% 0% 0.9% 0.6% 1.5% 0.7% 
amphetamine 0.5% 0% 0.4% 0.4% 1.5% 1.3% 

ghb 0% 0% 0% 0% 1.5% 0% 

ketamine 0.4% 0.3% 0.1% 0% 1.3% 1.0% 
laughing gas 3.4% 0.5% 5.6% 0.2% 8.3% 2.0% 

magic mushrooms 4.8% 1.7% 1.7% 0.6% 4.8% 0.7% 
lsd 0.1% 0% 0.6% 0% 2.1% 0% 

heroin 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 
crack 0.5% 0.2% 0.5% 0.5% 1.1% 0.6% 

Ritalin 2.6% 1.2% 2.7% 1.8% 5.8% 2.2% 
tranquillisers or sleeping pills 6.6% 2.1% 10.1% 3.8% 8.7% 2.9% 

poppers 0.1% 0% 0.4% 0.3% 0.5% 0.4% 

 



X ENGLISH SUMMARY 199 

Of the two younger groups, 3% had taken Ritalin at some time in their lives (with or 

without a prescription); 6% of the older pupils had done so. Lifetime use of tran-

quillisers or sleeping pills (such as Valium, with or without a prescription) was re-

ported by 7% of the first- and second-year pupils, 10% of the third-year pupils and 

9% of the older pupils. 

Few gender differences 

First- and second-year girls and boys did not differ in their scale of tobacco, alco-

hol and cannabis use, but third-year girls were more likely to report lifetime to-

bacco use and recent (last-year) tobacco or alcohol use. In the older group, girls 

were about equally likely as boys to smoke tobacco; they were more likely to 

report recent alcohol use, whereas more boys reported cannabis use. 

Pupils from non-Western ethnic backgrounds less likely to smoke and drink 

First- and second-year pupils with Dutch or other Western ethnic backgrounds 

were more likely than those of non-Western descent to report recent tobacco 

smoking as well as lifetime, recent and current drinking. ‘Western’ third-year pupils 

reported more lifetime and recent tobacco use, more lifetime, recent and cur-

rent alcohol use, and more lifetime and recent cannabis use. Similar findings were 

made in the oldest group; in addition, the older ‘Western’ pupils were also more 

likely to report current (last-month) tobacco and cannabis use than their age-

group peers of non-Western descent. 

Substance use and mental health 

As assessed by the Mental Health Inventory (MHI), 82% of our total sample of 

school-aged youth were psychologically healthy. First- and second-year pupils 

with poorer mental health were more likely than their healthier peers to report 

alcohol or cannabis use (lifetime, recent or current). More of them also reported 

lifetime use of laughing gas and of sleeping pills or tranquillisers. A very similar pic-

ture emerged in the oldest group, where pupils with poorer mental health were 

far more likely to report current use of tobacco, alcohol or cannabis, and were 

also more likely to report lifetime use of sleeping pills or tranquillisers, laughing gas 

or GHB than their healthier counterparts. In the group of third-year pupils, by con-

trast, few differences in substance use were seen in association with mental 

health; the only difference found in fact ran counter to the findings in the other 

two groups: fewer unhealthy pupils reported lifetime alcohol use than their health-

ier peers. Altogether, then, no straightforward connection emerged between 

mental health and substance use. In most of the correlations found, poor mental 

health could have been either a cause or a consequence of substance use. 
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trends among school-aged adolescents 

Dwindling numbers of tobacco, alcohol and cannabis users 

In 2011 we found lower rates of tobacco, alcohol and cannabis use amongst first- 

and second-year pupils than in 2007.94 Current smoking dropped from 9% to 3% 

and current drinking from 17% to 5%; lifetime cannabis use declined from 7% to 

4%. 

c u r r e n t  u s e  ( l a s t - m o n t h )  o f  t o b a c c o ,  a l c o h o l  a n d  c a n n a b i s  

  

  

 

In the category of third-year pupils, the rate of current tobacco smoking fell since 

the late 1990s by a factor of three and the rate of daily smoking by a factor of 

four. The 2011 survey was the first one ever in which fewer than half of the third-

year pupils (average age 14) reported experience with drinking alcohol. The 

share of current drinkers sank in that age group from 48% in 1995 to 14% in 2011, 

                                                      
94

  The category of first- and second year pupils was first included in our school survey in 2007.  
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and the percentage of cannabis smokers decreased by half.95 In the oldest 

group, the percentage of tobacco smokers showed a similar steep decline since 

the mid-1990s. In 1993, 35% of the older pupils were current (last-month) smokers, 

against 22% in 2011; daily smoking fell more sharply still, from 23% to 7%. There 

were also far fewer current drinkers, with the rate dropping from 59% in 1993 to 

35% in 2011. The percentage of daily cannabis smokers shrank in a decade’s time 

from 20% to 15%.96 

Slight rebound in stimulant use by older pupils 

The sharpest decline in substance use was that for stimulants in the group of third-

year pupils. In 1995, 11% of that age group had reported having tried ecstasy, 

cocaine or amphetamine at some time, and this had fallen to 2% by 2011, alt-

hough the steepest part of that drop occurred in the late 1990s. In the oldest age 

category, a similar peak in the consumption of stimulants had been seen in 1995; 

after stabilising at a lower level for some time, stimulant use rose again slightly 

from 2007 to 2011.97 

Growing use of laughing gas, sleeping pills, tranquillisers, GHB and Ritalin 

A strong upturn in the lifetime use of laughing gas and of sleeping pills or tranquil-

lisers began around the turn of the century. The use of GHB also increased, albeit 

at a much lower level; none of the pupils in our sample reported having taken 

GHB in the past month. Lifetime use of Ritalin doubled from 2007 to 2011. 

Higher ages of first use 

In the group of first- and second-year pupils in 2011, the average reported ages of 

first use were 11 for alcohol, 12 for tobacco and 13 for cannabis (for those who 

had experience with those substances). For third-year pupils with experience, the 

average age of initiation was 13 for all three substances. Older pupils with experi-

ence had drunk their first alcohol at 13, but smoked their first cigarette or joint at 

14. For the first- and second-year pupils, these ages of first use still approximately 

equalled those for the corresponding age group in 2007. For third-year pupils, the 

age of first tobacco use also remained stable in that period, but rose slightly over 

the longer term. Their age of first alcohol use increased by almost two years since 

                                                      
95

  The trends may be partly, or even primarily, explained by demographic developments; the drop in 

the percentage of cannabis users amongst third-year pupils was no longer apparent, for instance, 

when background characteristics were held constant. 

96
  This decrease was no longer evident after adjustment for changes in background demographic 

characteristics. 

97  Rates of stimulant use still remained largely stable when background demographics were taken 

into account. 
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the late 1990s, whilst their age of first cannabis use remained steady. In the oldest 

group, the ages of first use increased since the turn of the century by about one 

year for tobacco, nearly two years for alcohol and approximately one-half year 

for cannabis. 

substance use prevention indicators  

In queries made to the Jellinek Prevention agency’s telephone information and 

advice line and its associated website in 2011, alcohol stood at first place. Can-

nabis was second in the telephone queries and third in the online queries. Co-

caine was second via the Internet and third via the telephone. Although not 

many questions came in about amphetamine, there were rather more in 2011 

than in the previous year. In contrast to the 1990s, the numbers of questions about 

ecstasy remained low. Few queries were being received as yet about GHB. 

Increasing queries about ketamine at dance events 

Very different types of questions were asked at the information stands at dance 

events operated by Unity, a voluntary peer education group. One in three que-

ries concerned ecstasy, or MDMA, followed at a considerable distance by GHB 

(7%), cocaine, ketamine and alcohol (all 6%). The proportion of questions about 

GHB remained rather steady over the past decade, but questions about keta-

mine gradually increased. Interestingly, Unity received relatively few queries 

about amphetamine or cannabis. 

More high-dose ecstasy pills 

The drug-testing service operated by Jellinek Prevention reported that 83% of the 

pills and powders submitted to it as ecstasy in 2011 actually contained ‘genuine’ 

ecstasy (MDMA). That is a percentage comparable to the 2010 level and it seems 

appropriate to conclude that quality on the ecstasy market has reverted to the 

level that existed before 2009, when we recorded a temporary dip to 58%. The 

substances mCPP and mephedrone were now virtually absent from the samples, 

but a small number did contain PMMA in 2011. The average MDMA dosage in the 

tested ecstasy samples mounted in 2011 to 123 milligrams, higher than ever be-

fore. With about one in three tablets testing at over 140 milligrams of MDMA, the 

proportion of high-dosage pills now reached an unprecedented high. 

 The number of presumed cocaine samples submitted to the test service 

further increased in 2011. Most indeed contained cocaine, but many were also 

contaminated or adulterated with other substances, in particular levamisole and 

phenacetin. The average purity level of 56% was comparable to that in 2009 and 

2010, but lower than in 2008. The number of submitted samples thought to be 

amphetamine also increased in 2011. Fewer than one in three of these actually 
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contained amphetamine as the main active ingredient; many consisted partly, or 

mostly, of caffeine. A small number of submitted drug samples had been pur-

chased as ketamine and they usually turned out to contain it. 

conclusions 

Stimulant drugs are, together with alcohol, a mainstay of Amsterdam nightlife. 

Ecstasy remains the most popular stimulant, as cocaine use continues its steady 

retreat in nightlife (and seems more suited to home parties). Amphetamine ap-

pears to be catching on more and more. Anaesthetic drugs remain popular as 

well. Although the use of GHB, ketamine and laughing gas is less widespread than 

that of stimulants, altogether these anaesthetic drugs now score higher than ever 

amongst the trendsetting nightlifers. An entirely different story pertains for Amster-

dam’s neighbourhood youth. For them, drug use is synonymous with smoking a 

joint. Many of them do so every day. Secondary school pupils smoke far less can-

nabis than the neighbourhood youth, and also far less than their age group coun-

terparts in the past. Even sharper reductions are evident in their alcohol and to-

bacco use over time. Most of the adolescents we queried were still too young to 

enter clubs, but they will soon form a new generation of Amsterdam nightlifers. 

Will the new jollity we currently observe in nightlife be contagious? And will the 

jollity still be fuelled by pills and powders? Or will this new generation – in view of 

its older ages of tobacco, alcohol and cannabis initiation – combine jollity with a 

measure of sobriety as it joins the Amsterdam nightlife scenes? 
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de panelmethode 

De panelstudie verzamelt doorlopend informatie over de Amsterdamse drugs-

markt. Dit gebeurt op basis van interviews met insiders in verschillende netwerken 

en scenes van gebruikers. In tegenstelling tot andere onderdelen van Antenne 

gaat het in de panelstudie nauwelijks om cijfers, maar om dynamische processen 

als uitgaanstrends en druggebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Hoewel 

we de bevindingen van de panelstudie niet in cijfers uitdrukken, kunnen we er 

wel algemene ontwikkelingen mee schetsen. 

Die ontwikkelingen behelzen enerzijds de trendsetters en de vroege trendvolgers 

die meer dan gemiddeld met drugs experimenteren en vaak voortrekkers zijn van 

nieuwe ontwikkelingen in het uitgaansleven. We onderscheiden drie typen trend-

setters: de maven (bollebozen), connectors en de salesmen.98 De maven hebben 

veel kennis van het uitgaanscircuit en/of de drugsmarkt en kunnen ons hierover 

alles vertellen. Ze opereren deels achter de schermen, maar wisselen ook onder-

ling specifieke informatie uit over drugs. Ze weten ons haarfijn te vertellen hoe de 

vork precies in de steel steekt als het gaat over farmacologische eigenschappen 

van verschillende typen drugs. Soms zijn ze betrokken als innovators die uit hobby-

isme veel chemische kennis hebben en een buitengewone interesse vertonen 

voor (nieuwe) drugs. Zij hebben geen behoefte om nieuwe chemische innovaties 

bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De connectors opereren 

dynamischer en zijn goed op de hoogte van de uitgaans- en drugsmarkt. Soms 

sijpelt er kennis door van de maven waar ze soms contact mee hebben. De con-

nectors weten precies waar de belangrijke of invloedrijke spelers op de markt zich 

bevinden en welke posities ze innemen binnen het hectische uitgaansleven. 

Connectors investeren veel tijd in sociale contacten om op de hoogte te blijven 

van nieuwe ontwikkelingen. De kracht van salesmen of proseliteerders (evangelis-

ten)99 is dat ze veel overtuigingskracht hebben en in staat zijn om een grotere 

groep, tot zelfs de grootste sceptici, te enthousiasmeren voor een ‘nieuwe’ drug, 

een nieuwe clubavond, of een nieuwe mode. Daar waar anderen voorzichtig 

zijn, wil de evangelist het van de daken schreeuwen. Het is goed mogelijk dat 

trendsetters meerdere posities en rollen hebben. Aangezien de innoverende, 

producerende en consumerende segmenten binnen het uitgaansleven vaak in 

elkaar grijpen, kan iemand zowel de rol van de connector als van de salesman 

spelen. 

Naast trendsettende uitgaansnetwerken wordt het panel ook vertegenwoordigd 

door veldwerkers die contact hebben met de buurtjongeren. De ontwikkelingen 

                                                      

98  Gladwell (2000). 

99  Cohen (1975). 
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hier gaan eerder over jongeren die vanwege hun riskante en problematische 

leefstijl sneller in de problemen komen. De laagopgeleide buurtjongeren zijn de 

tegenpool van de doorgaans hoogopgeleide trendsetters. Het leven van alledag 

speelt zich bij de buurtjongeren eerder af in de marge. 

We moeten oppassen om de bevindingen niet te generaliseren naar jongeren in 

het algemeen. De panelstudie gaat niet over de ‘doorsneejongeren’ in het main-

stream uitgaansleven, alhoewel zij dit segment wel beschrijft als nieuwe ontwikke-

lingen in het uitgaanscircuit een algemeen karakter krijgen en zich via trendset-

ters en vroege trendvolgers verder verspreiden onder een breder publiek. 

 

De leden van het panel worden sinds 1994 doorlopend twee keer per jaar onaf-

hankelijk van elkaar face-to-face geïnterviewd. Hiermee voorkomen we dat le-

den elkaar beïnvloeden of napraten. Iedereen die deel uitmaakt van het panel 

heeft zicht op een bepaald netwerk, een specifieke scene of locatie waar alco-

hol en drugs worden geconsumeerd. Het is overigens niet uitgesloten dat netwer-

ken elkaar deels overlappen. Zowel op megafeesten als in favoriete clubs of ca-

fés kunnen panelleden tegelijkertijd aanwezig zijn en vanuit hun eigen beleving 

verslag doen van het feest, de locatie en de sfeer. Het gaat daarbij niet om het 

eigen druggebruik, maar over wat zij waarnemen in hun netwerk en directe om-

geving. De verhalen van clubmedewerkers en stappers kunnen zeer uiteenlo-

pend zijn omdat er vanuit een verschillend perspectief wordt gekeken. Dit maakt 

de panelmethode juist zo boeiend, omdat we in onze analyse en vertaling van 

de verhalen over het hedonistische uitgaansleven en het problematische buurt- 

en straatleven en (nieuwe) patronen, signalen en trends in verschillende dimen-

sies op de voet kunnen blijven volgen. 

 

Om de anonimiteit van zowel panelleden als clubs, cafés, coffeeshops, etcetera 

te waarborgen noemen we geen namen van horecagelegenheden als deze 

door panelleden direct in verband worden gebracht met handel- en of drugge-

bruik. We kiezen bewust voor deze voorzichtige benadering om de anonimiteit 

van panelleden en locaties te waarborgen en ze niet in diskrediet te brengen. Als 

er een impressie wordt gegeven van een populaire clubavond of party, dan 

wordt de locatie gewoon vermeld, aangezien we dan niet ingaan op het midde-

lengebruik. Aangezien sommige panelleden twee diverse netwerken beschrijven 

wordt elk panellid met een nummer én de letter ‘a’ of ‘b’ gecodeerd om de ver-

schillende netwerken te typeren. 
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geruchten, signalen en trends 

In de gehanteerde panelmethodiek is een beveiliging ingebouwd om vage en 

moeilijk traceerbare geruchten te onderscheiden van duidelijk waarneembare 

verschijnselen die zowel door panelleden als onderzoekers geverifieerd kunnen 

worden. Deze waarneembare verschijnselen noemen wij signalen omdat ze wer-

kelijk in het oog springen en zodoende ook kunnen worden gevolgd en zo moge-

lijk zelfs verklaard. Maar signalen zijn nog geen trend. Waar precies een signaal 

ophoudt en een trend begint, is niet altijd duidelijk aan te wijzen omdat het over 

illegale middelen gaat waarover geen productiecijfers van fabrikanten bestaan. 

Dit maakt het des te complexer om hypes te onderscheiden van werkelijke 

trends. We spreken pas van een trend als meerdere panelleden in verschillende 

netwerken tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar een vergelijkbare en nieuwe 

ontwikkeling waarnemen in de uitgaans- of drugsmarkt. Bij voorkeur worden deze 

waarnemingen ook bevestigd door andere, kwantitatieve onderdelen van An-

tenne. 

 

De panelstudie bevat actuele informatie over spraakmakende hypes, nieuwe 

scenes, muziekgenres en uitgaanslocaties. Maar de betekenis en het belang van 

het Amsterdamse uitgaansleven wordt ook in een sociaal-culturele en historische 

context geplaatst die veel verder reikt dan de vluchtigheid van hip en hype, die 

vaak vergankelijk en tijdsgebonden blijken te zijn.100 Wat bij wijze van spreken 

vandaag in de mode is, kan morgen alweer passé zijn. Onze focus is daarom niet 

alleen gericht op nieuwe fenomenen binnen een uitgaanssetting. Ook de dyna-

miek van de verschillende drugsmarkten en prijsontwikkelingen, de verandering 

van toedieningswijze, riskante en/of favoriete combinaties en de opkomst van 

nieuwe synthetische of natuurlijke middelen worden gevolgd en beschreven. Het 

blijft daarom van evident belang om ontwikkelingen in de drugsmarkt, verande-

rende leefstijlen en gebruik van genotmiddelen onder jonge mensen op empi-

risch controleerbare wijze te blijven volgen. Deze kennis blijft een belangrijke bron 

voor beleid, preventie en hulpverlening en leidt tevens tot een beter begrip en 

duiding van hedendaagse jeugdstijlen. 

De panelstudie geeft op de langere termijn meer inzicht in gebruikspatronen, 

reguleringsmechanismen, de mate van interesse in ‘nieuwe’ drugs en het ver-

schijnen en verdwijnen van middelen op de gebruikersmarkt. Elke nieuwe gene-

ratie ontdekt en gebruikt op haar eigen wijze en onder een ander gesternte de 

genotmiddelen die in omloop zijn. Dit verklaart waarom het middelengebruik een 

golvend karakter vertoont met pieken en dalen. De nieuwkomers vormen zichzelf 

                                                      

100  Leland (2004). 
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een beeld op grond van hun eigen ervaring, ervaringen van vrienden en de be-

staande informatie die op dat moment voorhanden is. Internet is voor jongeren 

een veilig en rijk medium om specifieke informatie over drugs te zoeken op spe-

ciale voorlichtingssites of vragen te stellen aan de eigen feestcommunity. Nieuwe 

hypes, rages en kicks worden – mede door nieuwe communicatievormen als 

Facebook, MySpace, Hyves en YouTube – snel bekend in de scene. We kunnen 

slechts gissen naar de consequenties hiervan. 

panelnetwerken en panelmutaties 

Wie hypes en trends van druggebruik binnen jongerenculturen wil duiden, heeft 

een daarop afgestemde methode nodig die flexibel én voor langere tijd geldend 

en toepasbaar is. Continuïteit is daarbij van essentieel belang om de golfbewe-

gingen van trends in druggebruik door de tijd te volgen. 

Het streven is om alle deelnemende panelleden twee maal per jaar te intervie-

wen. We slagen hier grotendeels in, maar kunnen niet voorkomen dat panelle-

den om wat voor reden dan ook afhaken. Om nieuwe ontwikkelingen op de voet 

te blijven volgen, blijft het noodzaak om het panel aan te blijven vullen met leden 

die een goed begrip hebben van nieuwe fenomenen in het uitgaansleven. Ver-

derop in deze bijlage staat bij elk panellid vermeld aan welke meting hij of zij 

heeft meegedaan en welke specifieke netwerken worden vertegenwoordigd. 

Ook wordt een overzicht gegeven van panelmutaties met nieuwe, vervangen en 

uitgetreden panelleden. 

De panelmutaties zijn onderverdeeld in drie categorieën: nieuwe panelleden, die 

een nieuwe locatie of netwerk vertegenwoordigen; vervangen panelleden die 

worden vervangen door anderen afkomstig uit hetzelfde of gelijksoortig netwerk; 

en uittredende panelleden die niet worden vervangen omdat er geen geschikte 

opvolger is. 

n i e u w e  p a n e l l e d e n  

Er zijn vier nieuwe personen in het panel; geworven na tips van panelleden of op 

basis van veldwerk benaderd: 

 Lisa (124a) 

 Willem (125a) 

 Joris (126a) psychonauten en pioniers research chemicals 

 Anouk (127a) bardame club 

u i t t r e d e n d e  p a n e l l e d e n  

In totaal zijn er zes personen uit het panel getreden die niet zijn vervangen: 

 Has (75a) vriendenkring stapt minder frequent 
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 Joyce (108a) vanwege drukke studie en stages uit het nachtleven. 

 Yah (82b) heeft ander werk gevonden. 

 Anny (122a) is onvindbaar. 

 Martine (119a) ontslagen als bardame wegens sluiting dj-café. 

 Lefty (104a) heeft ander werk gevonden. 

v e r v a n g e n  p a n e l l e d e n  

Drie panelleden zijn door een ander vervangen die deel uit maakt van het zelfde 

netwerk: 

 Marcel (65a) thuisfeesten, vervangt Angel. 

 Ponjo (81a/b) portier, vervangt Remo. 

 Frans (58a) stapper in hippe gayscene, vervangt Jorg. 

t o e l i c h t i n g  b i j  t a b e l l e n  p a n e l n e t w e r k e n  

Een panellid dat wordt vervangen door een vergelijkbaar panellid dat zicht heeft 

op dezelfde scene en/of locatie behoudt hetzelfde panelnummer en wordt 

aangeduid met een V (als een panellid voor de laatste keer deelneemt en zeer 

waarschijnlijk wordt vervangen dan wordt dit aangeduid met UV). 

Een geheel nieuw panellid dat zicht heeft op een nieuw netwerk of locatie en 

geen ander panellid vervangt, wordt aangeduid met een N. 

De kolom T geeft het nummer van de meting aan (33 en/of 34). 

De kolom andere etniciteit: adoptie (ado), allochtoon (all), Antilliaans (ant), 

Australisch (aus), Aziatisch (azi), diversen (div), Dominicaans (dom), Europees 

(eur), halfbloed (half), Hongaars (hon), Latino (lat), Marokkaans (mar), Moluks 

(mol), Pools (pol), Roemeens (roe), Surinaams (sur), toeristen (toe), Turks (tur), 

Verenigde Staten (vs), Zuid-Amerikaans (zam). 
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tabellen 

Tabel  A .1  panelnetwerken:  c lub -  en partyc i rcu i t  

 

naam 

 

functie 

 

code 

 

T 

setting 

scene 

leeftijd 

(gem.) 

 

aantal 

 

♀ 

 

NL 

andere 

etniciteit 

Angelina stapper 118a 35 

36 

urban 

dancehall 

23-33 

(27) 

25-50 40% 0% 90% sur/ant 

10% mix 

Anouk  bardame 

stapper 

127a 

N 

35 studenten 18-28 

(24) 

400 40% 75% 10% all 

15% eur 

Bram clubber 94a 35 

36 

hip 

vip 

30-40 

(35) 

200 65% 80% 20%mix 

 

 vrienden 

groep 

94b 35 

36 

harde kern 25-35 

(28) 

20-50 0% 80% 10% sur 

10% mix 

Clara dj 99a 35 

36 

lesbo 

gay  

20-35 

(24) 

30 100% 90% 10% mix 

 

 clubber  99b 

 

35 

36 

techno 20-35 

(27) 

200 35% 80% 20% all 

David dj 57b 35 

36 

gay 

camp 

18-50 

(33) 

40-50 0% 70% 20% eur 

10% mix  

Debby bardame 56b 35 

36 

urban 18-35 

(24) 

900 40% 30% 60% all 

10% toe  

 bardame 56c 35 

36 

dance 18-40 

(28) 

800 40% 60% 

 

10% all 

30% toe 

Ernie organisator 116a 

 
35 

36 

underground 20-30 

(25) 

250 50% 90% 10% mix 

Frans  clubber 58a 

V 

35 

36 

hippe gay 

 

23-50 

(35) 

30 20% 60% 10% tur 

30% eur 

Gregory clubber  112a 35 

 

urban 

techno 

20-30 

(25) 

10 90% 15% 70% sur 

15% mar 

Jamie stapper 113a  

36 
hardcore 

techno 
19-30 

(23) 
50 40% 90% 10% eur 

Joris psychonaut 126a 

N 

 

36 

 

psychonauten 

18-39 

(25) 

10-20 40% 75% 25% mix 

Lisa  stapper  124a 

N 

35 

 

dance  15-19 

 

20 50% 100%  

Marcel clubber 

 

65a 

V 

35 

36 

afters  20-40 

(30) 

25 50% 80% 20% mix 

Moni stapper 

booker 

85a 

 

35 

36 

creatief 

alternatief 

24-30 

(25) 

50 50% 100%  

 

Ponjo portier 81a 

V 

35 

36 

dance 18-20 

(18+) 

100-1200 40% 100%  

 portier 81b 

 

35 

36 

mix 18-20 

(18+) 

100-1200 50% 80% 20% toe 

Rogier stapper 41a 35 

36 

psytrance 18-45 

(32) 

100 40% 70% 30% mix 

Saskia stapper 95a 35 

 

alternatief 25-30 

(27) 

20 50% 100%  

Spike dj 

promoter 

77a 35 

36 

club 

chique  

20-35 

(27) 

30-40 40% 60% 40% all 

Sytz organisator 123a 

 

35 

36 

adhoc 

wild  

20-30 

(25) 

500-1000 50% 90% 10% all 
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Tabel  A .1  panelnetwerken :  c lub-  en partyc i rcu i t  

(vervo l g)  

 

naam 

 

functie 

 

code 

 

T 

setting 

scene 

leeftijd 

(gem.) 

 

aantal 

 

♀ 

 

NL 

andere 

etniciteit 

Toby booker  105a  

36 

club 18-27 

(23) 

250 40% 100%  

Toto organisator 117a 

 
35 

36 

chicago 

detroit 

26-27 

(24) 

300 40% 100%  

Vince dj 

stapper 

76a 35 

36 

club 

creatief 

25-35 

(28) 

150 40% 85% 15% eur/all 

Willem  stapper  125a 

N 

35 

36 

alternatief 20-30 

(25) 

100 40% 95% 5% all 

Tabel  A .2  top d r ie  d rugs:  c lub en partyc i rcui t  

  Drug 1  Drug 2  Drug 3  

  T 35 T 36 T 35 T 36 T 35 T 36 

Angela 118a xtc xtc coke  coke  speed speed 

Anouk 127a xtc  ghb  speed  

Bram 94a coke coke xtc xtc speed  ghb 

 94b xtc xtc coke coke ghb Speed 

Clara 99a coke coke xtc xtc speed ghb 

 99b xtc xtc coke coke  ghb speed  

David  57b xtc xtc ghb ghb keta coke  

Debby 56b coke coke     

 56c xtc xtc coke coke  ghb  ghb 

Ernie 116a xtc xtc speed  speed  ghb lachgas  

Frans  58a coke coke xtc xtc ghb ghb 

Gregory 112a xtc  speed    

Jamie  113a  xtc  coke   lachgas 

Joris 126a  xtc  mephe  lsd 

Lisa  124a xtc  cannabis    

Marcel 65a ghb ghb  xtc xtc speed speed 

Moni 85a ghb  xtc speed speed xtc ghb 

Ponjo 81a coke  Xtc  xtc coke    

 81b coke  coke  cannabis cannabis    

Rogier  41a lsd xtc xtc speed  speed coke 

Saskia 95a ghb  coke  xtc  

Spike 77a xtc xtc coke  coke  cannabis cannabis 

Sytz 123a  xtc  speed  ghb 

Toby 105a  xtc  coke  speed 

Toto 117a coke  coke  ghb xtc xtc ghb 

Vince 76a xtc xtc coke  speed speed coke  

Willem  125a xtc xtc speed speed ghb ghb  

keta = ketamine, mephe = mephedrone 
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Tabel  A .3  druggebru ik :  c lub-  en partyc i rcu i t  

 

 

 

 

 

A
n

g
e

li
n

a
 

A
n

o
u

k
 

B
ra

m
 

B
ra

m
 

C
la

ra
 

C
la

ra
 

D
a

v
id

 

D
e

b
b

y
 

D
e

b
b

y
 

E
rn

ie
 

 

T 1
1
8
a

 

2
7
a

 

9
4
a

 

9
4
b

 

9
9
a

 

9
9
b

 

5
7
b

 

5
6
b

 

5
6
c

 

1
1
2
a

 

alcohol 35 *** ***** **** **** ***** ***** ***** **** ***** ***** 

36 ***  **** **** ***** ***** ***** **** ***** ***** 

amfetamine 35 * *** - * ** **** ** - ** ***** 

36 *  - * ** **** * - ** *** 

cannabis 35 ***** **** * ** ** ** * * * ** 

36 *****  * ** ** ** * * ** ** 

cocaïne 

(poeder) 

35 * *** ** **** ** *** * * ** *** 

36 *  ** **** ** *** * * ** *** 

crack 

basecoke 

35 - - - - - - - - - - 

36 -  - - - - - - - - 

ecotrip101 35 - - - - - - - - - - 

36 -  - - - - - - - - 

ecstasy 35 * *** ** **** ** **** *** * ** **** 

36 **  ** **** *** **** *** * ** *** 

ecstasy-achtigen 35 - ** - - - - - - - - 

36 -  - - - - - - - - 

erectogenen102 35 - - - - - - **** - - - 

36 *  * - - - **** - - - 

ghb 35 - **** - * * ** **** - * **** 

36 -  - * * ** **** - * *** 

heroïne 

methadon 

35 - - - - - - - - - - 

36 -  - - - - - - - - 

ketamine 35 - * - - - * ** - - **** 

36 -  - ** - * * - - ** 

lachgas 35 - - - - * ** - - - **** 

36 -  - - *** *** - - - **** 

lsd 

trips 

35 - * - - - - * - * - 

36 -  - - - - - - * - 

mephedrone 35 - - - - - * -   - 

36 -  - - - * -   * 

methamfetamine 35 - - - - - - * - - - 

36 -  - - - - * - - - 

paddo’s 35 - - - - - - * - * - 

36 -  - - - - * - * - 

poppers 35 - - - - * * **** - * - 

36 -   - - * * **** - * - 

slaapmiddelen 35 - - - - - - ** - - - 

36 -  - - - - ** - - - 

overig 35 - - - - - - - - - - 

36 -  - - - *103 - - - - 

- = 0%; * = 1 - 10%; ** = 11 - 25%; *** = 26 - 50%; **** = 51 - 75%; ***** = 76 - 100% 

  

                                                      

101  cactus, salvia, dmt, yage, etc. 

102  viagra, kamagra, gel sachets, etc. 

103  synthetische coke 
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Tabel  A .3  druggebru ik :  c lub-  en partyc i rcu i t  

(vervo l g)  

 

 

 

 

 

F
ra

n
s 

 

G
re

g
o

ry
 

J
a

m
ie

 

J
o

ri
s 

 

Li
sa

 

M
a

rc
e

l 
 

M
o

n
i 

P
o

n
jo

 

P
o

n
jo

 

R
o

g
ie

r 

 

T 5
8
a

 

1
1
2
a

 

1
1
3
a

 

1
2
6
a

 

1
2
4
a

 

6
5
a

 

8
5
a

 

8
1
a

 

8
1
b

 

4
1
a

 

alcohol 35 ***** ****   ***** ** ***** **** **** **** 

36 *****  ***** *****  ** ***** **** **** **** 

amfetamine 35 * *   - **** **** - - *** 

36 *  * ****  ***** ****  - **** 

cannabis 35 * *****   *** * **** * ** *** 

36 *  **** ****  * **** * ** *** 

cocaïne 

(poeder) 

35 **** -   - ** **** ** * ** 

36 ****  **** **  ** **** ** * *** 

crack 

basecoke 

35 - -   - - - - - - 

36 -  -   - - - - - 

ecotrip104 35 - -   - - * - - *** 

36 -  - ***  - * - - *** 

ecstasy 35 **** **   ** ***** **** * - **** 

36 ****  ***** ****  ***** **** * - **** 

ecstasy-achtigen 35 * -   - * ** - - *** 

36 *  ** *****  * ** - - *** 

erectogenen105 35 ** -   - ** - - - - 

36 **  - **  ** - - - - 

ghb 35 ** -   - ***** **** - - * 

36 **  *** ***  ***** **** - - *** 

heroïne 

methadon 

35 - -   - - - - - - 

36 -  - -  - - - - - 

ketamine 35 *  -   - *** *** - - ** 

36 *  ** ***  ** ** - - *** 

lachgas 35 - -   - **** **** - - ** 

36 -  ***** *****  *** **** - - ** 

lsd 

trips 

35 - -   - * * - - *** 

36 -  * ***  * * - - *** 

mephedrone 35 - -   - * ** - - * 

36 -  *** ****  - * - - * 

methamfetamine 35 - - -  - - - - - - 

36 -   *  - - - - * 

paddo’s 35 - - *  - - - - - *** 

36 -  ** **  * - - - *** 

poppers 35 - -   - * - - - - 

36 -  * *  * - - - * 

slaapmiddelen 35 ** -   - ** - - - - 

36 **  - ***  **** - - - * 

overig 35 - -   - B69 - - - */**106 

36 -  - ***/**107  B69 - - - - 

- = 0%; * = 1 - 10%; ** = 11 - 25%; *** = 26 - 50%; **** = 51 - 75%; ***** = 76 - 100% 

                                                      

104  cactus, salvia, dmt, yage, etc. 

105  viagra, kamagra, gel sachets, etc. 

106  m-kat en 4-fluoramfetamine / mescaline 

107  methylone / methoxyamfetamine 
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Tabel  A .3  druggebru ik :  c lub-  en partyc i rcu i t  

(vervo l g)  

 

 

 

 

 

S
a

sk
ia

 

S
p

ik
e

 

S
y

tz
 

To
b

y
 

To
to

 

V
in

c
e

 

W
il
le

m
 

   

 

T 9
5
a

 

7
7
a

 

1
2
3
a

 

1
0
5
a

 

1
1
7
a

 

7
6
a

  

1
2
5
a

 

   

alcohol 35 ***** ***** *****  ***** ***** *****    

36  ***** ***** ***** ***** ***** *****    

amfetamine 35 *** - ***  ** **** *****    

36  - *** ** ** **** *****    

cannabis 35 *** ** **  **** ** ****    

36  ** ** ** **** ** **    

cocaïne 

(poeder) 

35 ***** *   **** **** *****    

36  * * *** **** **** ****    

crack 

basecoke 

35 - -   - - -    

36  - - - - - -    

ecotrip108 35 * -   - ** *    

36  - - * - ** *    

ecstasy 35 **** *   ** **** *****    

36  * *** **** ** **** *****    

ecstasy-achtigen 35 * -   * ** **    

36  - * ** * *** **    

erectogenen109 35 ** -   - - *    

36  - - * - - *    

ghb 35 ***** *   *** *** ****    

36  * *** ** ** ** ****    

heroïne 

methadon 

35 - -   - - -    

36  - - - - - -    

ketamine 35 **** -   * *** ****    

36  - ** * * ** ***    

lachgas 35 **** -   * ** ***    

36  - * *** ** *** ****    

lsd 

trips 

35 * -   * * *    

36  - * - * ** *    

mephedrone 35 - -   - - **    

36  - * * - * *    

methamfetamine 35 - -   - - *    

36  - - - - - -    

paddo’s 35 * -   * - -    

36  - - - - - ***    

poppers 35 * -   - * ***    

36  - * * - * ***    

slaapmiddelen 35 ** -   - * **    

36  - -  - * ***    

overig 35  -  *110 - - -    

36 - - -  - - BF    

- = 0%; * = 1 - 10%; ** = 11 - 25%; *** = 26 - 50%; **** = 51 - 75%; ***** = 76 - 100% 

 

  

                                                      

108  cactus, salvia, dmt, yage, etc. 

109  viagra, kamagra, gel sachets, etc. 

110  dreamers 
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Tabel  A .4  panelnetwerken:  buur t jongeren  

 

naam 

 

functie 

 

code 

 

T 

setting 

scene 

leeftijd 

(gem.) 

 

aantal 

 

♀ 

 

NL 

andere 

etniciteit 

Cartier straathoekwerker 

 

103a 35 noord 17-18 90 35% 85% 5% mar 

5% sur 

5% tur 

  103b 35 noord 20-21 300 0% 0% 33% mar 

33% ant 

33% sur 

Erik ambulant 

jongerenwerk 

20a 35 

 

oost tot 22 100 10% 10% 40% mar 

30% sur 

10% tur 

10% div 

Fared straathoekwerker 83a 35 

 

oost  16-20 

(18) 

25 0% 80% 20% all 
 

Tabel  A .5  top d r ie  d rugs:  buurt jongeren  

  Drug 1  Drug 2  Drug 3  

  T 35 T 36 T 35 T 36 T 35 T 36 

Cartier  103a cannabis  alcohol  speed  

 103b cannabis   alcohol  coke   

Erik 20a cannabis   alcohol  coke   

Fared 83a cannabis  alcohol  coke  
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Tabel  A .6  druggebru ik :  buur t jongeren  

 

 C
a

rt
ie

r 

C
a

rt
ie

r 

E
ri
k

  

F
a

re
d

 

  

 

T 1
3
0
a

 

1
3
0
b

 

2
0
a

 

8
3
a

 

  

alcohol 35 ***** *** *** **   

36       

amfetamine 35 * - - -   

36       

cannabis 35 **** **** ***** ***   

36       

cocaïne  

(poeder) 

35 * - * -   

36       

crack 

basecoke 

35 - - - -   

36       

ecotrip111 35 - - - -   

36       

ecstasy 35 - - * -   

36       

ecstasy-

achtigen 

35 * - - -   

36       

erectogenen112 35 - - * -   

36       

ghb 35 - - - -   

36       

heroïne 

methadon 

35 - - - -   

36       

ketamine 35 - - - -   

36       

lachgas 35 - - - -   

36       

lsd 

trips 

35 - - - -   

36       

methamfetamine 35 - - - -   

36       

paddo’s 35       

36       

poppers 35 - - - -   

36       

slaapmiddelen 35 - - - -   

36       

overig 35 - - - -   

36       

- = 0%; * = 1 - 10%; ** = 11 - 25%; *** = 26 - 50%; **** = 51 - 75%; ***** = 76 - 100% 

                                                      

111  cactus, salvia, dmt, yage, etc. 

112  viagra, kamagra, gel sachets, etc. 
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verschil len (p-waarden)  

 

* < .05 

** < .01 

*** < .005 

**** < .001 

 

n.s. geen significant verschil 

 

Bij nominale variabelen (percentages) is gebruik gemaakt van chi-kwadraat analyse; bij 

continue variabelen (gemiddelden) van T-test. 
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Tabel  B .1  leer l ingen in  popu lat ie  en ongewogen steekproef  (aanta l l en)  

   populatie   steekproef 

 jongens meisjes TOTAAL jongens meisjes TOTAAL 

1e en 2e klassers 

    vmbo 

    vmbo/havo(/vwo) 

    havo en/of vwo 

 

2810 

1645 

3136 

 

2591 

1810 

3182 

 

5401 

3455 

6318 

 

124 

8 

55 

 

111 

17 

75 

 

236 

25 

130 

3e klassers 

    vmbo basis/kader 

    vmbo theoretisch/gemengd 

    havo en/of vwo 

 

800 

814 

1692 

 

813 

761 

1883 

 

1613 

1575 

3575 

 

40 

39 

31 

 

61 

37 

41 

 

101 

76 

72 

4e klassers 

    havo 

    vwo 

 

948 

924 

 

954 

1014 

 

1902 

1938 

 

14 

6 

 

35 

19 

 

49 

25 

5e klassers 

    vwo 

 

1831 

 

834 

 

997 

 

57 

 

69 

 

126 

 

TOTAAL 

 

13603 

 

14005 

 

27608 

 

374 

 

465 

 

840 

Tabel  B .2  leer l ingen in  popu lat ie  en ongewogen steekproef  (percentages )  

   populatie   steekproef 

 jongens meisjes TOTAAL jongens meisjes TOTAAL 

1e en 2e klassers 

    vmbo 

    vmbo/havo(/vwo) 

    havo en/of vwo 

 

10.2% 

6.0% 

11.4% 

 

9.4% 

6.6% 

11.5% 

 

19.6% 

12.5% 

22.9% 

 

14.8% 

1.0% 

6.6% 

 

13.2% 

2.0% 

8.9% 

 

28.1% 

3.0% 

15.5% 

3e klassers 

    vmbo basis/kader 

    vmbo theoretisch/gemengd 

    havo en/of vwo 

 

2.9% 

2.9% 

6.1% 

 

2.9% 

2.8% 

6.8% 

 

5.8% 

5.7% 

12.9% 

 

4.8% 

4.6% 

3.7% 

 

7.3% 

4.4% 

4.9% 

 

12.0% 

9.0% 

8.6% 

4e klassers 

    havo 

    vwo 

 

3.4% 

3.3% 

 

3.5% 

3.7% 

 

6.9% 

7.0% 

 

1.7% 

0.7% 

 

4.2% 

2.3% 

 

5.8% 

3.0% 

5e klassers 

    vwo 

 

3.0% 

 

3.6% 

 

6.6% 

 

6.8% 

 

8.2% 

 

15.0% 

 

TOTAAL 

 

49.3% 

 

50.7% 

 

100% 

 

44.6% 

 

55.4% 

 

100% 
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Tabel  B .3  geslacht  en leef t i jd  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 

49.2% 

50.8% 

 

47.4% 

52.6% 

 

54.0% 

46.0% 

 

48.6% 

51.4% 

leeftijd 

    11 jaar 

    12 jaar 

    13 jaar 

    14 jaar 

    15 jaar 

    16 jaar 

    17 jaar 

    18 jaar 

 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

0.7% 

32.2% 

46.9% 

18.2% 

1.8% 

0.2% 

0% 

0% 

 

12.9 (0.8) 

13.0 

 

0% 

0% 

5.0% 

60.0% 

31.2% 

3.8% 

0% 

0% 

 

14.3 (0.6) 

14.0 

 

0% 

0% 

4.6% 

28.3% 

30.8% 

24.1% 

10.6% 

1.5% 

 

15.1 (1.1) 

15.0 

 

0.4% 

17.3% 

26.8% 

28.2% 

15.9% 

7.7% 

3.1% 

0.4% 

   

13.8 (1.3) 

14.0 
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Tabel  B .4  etn ic i te i t  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

geboorteland  

    Nederland 

    Suriname 

    Antillen 

    Turkije 

    Marokko 

    overig westers 

    overig niet-westers 

    onbekend 

 

87.4% 

0.8% 

0.0% 

2.2% 

1.7% 

2.5% 

2.5% 

2.9% 

 

94.0% 

1.3% 

0.4% 

0.9% 

1.6% 

0.4% 

1.3% 

0.2% 

 

91.8% 

1.5% 

0.5% 

1.5% 

1.8% 

0.8% 

1.8% 

0.2% 

 

90.7% 

0.9% 

0.1% 

1.5% 

1.4% 

1.9% 

1.8% 

1.6% 

geboorteland vader  

    Nederland 

    Suriname 

    Antillen 

    Turkije 

    Marokko 

    overig westers 

    overig niet-westers 

    onbekend 

 

41.5% 

9.8% 

1.2% 

8.0% 

17.9% 

6.3% 

13.9% 

1.3% 

 

35.4% 

7.5% 

1.2% 

4.7% 

8.7% 

2.9% 

11.3% 

28.2% 

 

39.4% 

8.8% 

1.4% 

5.2% 

9.6% 

6.4% 

11.0% 

18.3% 

 

44.3% 

7.9% 

1.0% 

6.0% 

13.0% 

5.5% 

12.8% 

9.6% 

geboorteland moeder 

    Nederland 

    Suriname 

    Antillen 

    Turkije 

    Marokko 

    overig westers 

    overig niet-westers 

    onbekend 

 

47.9% 

9.1% 

1.1% 

7.7% 

13.5% 

7.7% 

13.1% 

0% 

 

50.5% 

5.1% 

1.5% 

4.2% 

6.9% 

4.% 

9.2% 

18.5% 

 

59.0% 

7.3% 

1.1% 

4.1% 

7.5% 

5.3% 

8.9% 

6.9% 

 

54.2% 

6.9% 

1.2% 

5.6% 

9.7% 

6.1% 

10.7% 

5.7% 

objectieve etniciteit 

    Nederlands 

    Surinaams 

    Antilliaans 

    Turks 

    Marokkaans 

    overig westers 

    overig niet-westers 

    onbekend 

 

    westers 

    niet-westers 

 

33.8% 

11.5% 

1.3% 

9.3% 

18.9% 

9.9% 

15.4% 

0% 

 

43.6% 

56.4% 

 

30.2% 

8.5% 

2.0% 

4.7% 

9.7% 

5.8% 

11.4% 

27.8% 

 

49.8% 

50.2% 

 

33.4% 

10.4% 

1.7% 

5.2% 

9.1% 

8.9% 

13.6% 

17.8% 

 

51.4% 

48.6% 

 

37.4% 

9.2% 

1.5% 

6.7% 

13.8% 

8.6% 

14.2% 

8.5% 

 

50.3% 

49.7% 

subjectieve etniciteit 

    Nederlands 

    Surinaams 

    Antilliaans 

    Turks 

    Marokkaans 

    overig westers 

    overig niet-westers 

    onbekend 

    gemengd113 

 

    westers 

    niet-westers 

 

49.1% 

8.6% 

1.0% 

6.2% 

11.4% 

2.4% 

7.4% 

3.1% 

10.9% 

 

59.8% 

40.2% 

 

50.0% 

4.4% 

0.5% 

8.8% 

8.8% 

2.8% 

3.3% 

19.2% 

2.2% 

 

67.2% 

32.8% 

 

55.9% 

5.5% 

0.6% 

9.4% 

9.2% 

2.8% 

3.9% 

7.7% 

5.0% 

 

67.2% 

32.8% 

 

55.1% 

6.1% 

0.7% 

6.1% 

9.0% 

2.3% 

5.0% 

7.6% 

8.1% 

 

68.1% 

31.9% 

                                                                 
113  Zowel Nederlands als anders. Deze groep is bij de dichotomie buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel  B .5  woonsi tuat ie   

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

woonplaats 

    Amsterdam 

    elders 

 

89.2% 

10.8% 

 

86.8% 

13.2% 

 

78.3% 

21.7% 

 

84.9% 

15.1% 

leefsituatie 

    eenoudergezin 

    tweeoudergezin 

    alleen 

    met partner 

    anders114 

 

22.9% 

74.5% 

0% 

0% 

2.6% 

 

24.2% 

64.7% 

0% 

0% 

11.2% 

 

33.1% 

57.3% 

0% 

0% 

9.7% 

 

24.7% 

69.9% 

0% 

0% 

5.3% 

Tabel  B .6  geloof  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

gelovige opvoeding 

    christelijk 

    islamitisch 

    joods 

    ander geloof 

    niet gelovig 

 

12.8% 

29.9% 

1.1% 

3.2% 

52.9% 

 

22.9% 

19.1% 

7.6% 

1.3% 

49.1% 

 

14.0% 

19.4% 

6.7% 

2.5% 

57.4% 

 

15.4% 

22.8% 

3.0% 

2.5% 

56.3% 

naar kerk, moskee, etc. 

    nooit 

    zelden 

    alleen feestdagen 

    1 of 2 keer per maand 

    1 keer per week of vaker 

 

47.0% 

15.7% 

11.3% 

9.4% 

16.6% 

 

52.2% 

25.5% 

8.8% 

4.7% 

8.8% 

 

61.5% 

14.2% 

9.1% 

6.0% 

9.2% 

 

53.1% 

18.0% 

9.8% 

6.7% 

12.4% 

belang geloof in leven 

    heel belangrijk 

    beetje belangrijk 

    niet zo belangrijk 

    helemaal niet belangrijk 

 

38.2% 

14.8% 

15.2% 

31.8% 

 

33.1% 

20.9% 

9.7% 

36.4% 

 

20.2% 

22.6% 

11.9% 

45.3% 

 

31.4% 

16.2% 

13.6% 

38.8% 

 

 

  

                                                                 
114  Vrijwel allemaal kinderen van gescheiden ouders, die om en om bij vader en moeder wonen. 
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Tabel  B .7  (geeste l i jke)  gezondhe id  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

eigen gezondheid 

uitstekend 

goed 

redelijk 

slecht 

 

44.3% 

43.3% 

10.7% 

1.7% 

 

27.0% 

47.9% 

23.9% 

1.1% 

 

25.6% 

57.1% 

16.3% 

1.0% 

 

37.3% 

45.2% 

15.5% 

2.0% 

rapportcijfer leven i.h.a. 

onvoldoende (0-5) 

(ruim) voldoende (6-7) 

(zeer) goed (8-10) 

 

gemiddeld (s.d.) 

mediaan 

 

5.8% 

23.0% 

71.2% 

 

8.3 (4.2) 

8.0 

 

7.3% 

39.0% 

53.7% 

 

7.6 (1.5) 

8.0 

 

8.4% 

31.5% 

60.1% 

 

7.9 (1.0) 

8.0 

 

5.6% 

28.9% 

65.5% 

 

8.0 (3.2) 

8.0 

MHI-5115 

gem. schaalscore (s.d.) 

mediaan 

 

psychisch ongezond 

 

77.5 (15.5) 

80.0 

 

14.9% 

 

75.3 (15.4) 

80.0 

 

22.6% 

 

78.1 (13.8) 

80.0 

 

11.9% 

 

76.1 (15.5) 

80.0 

 

17.8% 

SDQ116 

gem. probleemscore (s.d.) 

mediaan 

 

emotionele problemen 

gedragsproblemen 

hyperactiviteit 

problemen leeftijdsgenoten 

pro-sociaal gedrag 

totaal problematiek 

 

9.6 (5.2) 

9.0 

 

3.4% 

10.3% 

10.3% 

3.2% 

3.5% 

5.1% 

 

10.4 (4.8) 

10.0 

 

4.9% 

11.9% 

12.2% 

2.2% 

3.5% 

3.4% 

 

10.1 (5.3) 

10.0 

 

4.3% 

15.4% 

15.7% 

2.2% 

4.5% 

4.8% 

 

9.8 (5.1) 

9.0 

 

4.2% 

9.6% 

11.8% 

2.6% 

3.4% 

4.0% 

 

  

                                                                 
115  Mental Health Inventory. Zie pag. 108. 

116  Strengths and Difficulties Questionnaire. Zie pag. 108. 
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Tabel  B .8  school  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

cijfers laatste rapport 

zeer goed (>8) 

goed (7-8) 

voldoende (6-7) 

onvoldoende (5-6) 

zeer onvoldoende (<5) 

 

15.2% 

54.5% 

27.6% 

2.0% 

0.7% 

 

26.7% 

31.4% 

29.8% 

5.3% 

6.8% 

 

14.3% 

37.5% 

34.1% 

5.9% 

8.3% 

 

17.1% 

48.0% 

28.7% 

3.4% 

2.7% 

absent wegens ziekte 

    helemaal niet 

    1 of meer lesuren 

    1 of meer dagen 

 

53.5% 

8.9% 

37.6% 

 

47.5% 

14.2% 

38.3% 

 

38.1% 

21.4% 

40.5% 

 

50.0% 

13.7% 

36.3% 

absent wegens spijbelen 

    helemaal niet 

    1 of meer lesuren 

    1 of meer dagen 

 

94.0% 

5.2% 

0.8% 

 

89.5% 

4.1% 

6.4% 

 

72.5% 

20.2% 

7.3% 

 

87.4% 

9.5% 

3.1% 

absent wegens roostervrij 

    helemaal niet 

    1 of meer lesuren 

    1 of meer dagen 

 

38.9% 

50.1% 

11.0% 

 

28.0% 

44.9% 

27.1% 

 

28.0% 

51.2% 

20.8% 

 

35.2% 

47.4% 

17.4% 

absent wegens andere reden 

    helemaal niet 

    1 of meer lesuren 

    1 of meer dagen 

 

64.9% 

25.7% 

9.4% 

 

59.1% 

30.0% 

10.9% 

 

52.9% 

34.6% 

12.5% 

 

62.0% 

28.3% 

9.7% 

gebeurtenissen op school 

    racistische conflicten 

    vechten of geweld 

    leerlingen dronken 

    leerlingen stoned 

    leerlingen met messen 

    leerlingen met vuurwapens 

    dealen hasj of wiet 

    dealen harddrugs 

 

26.6% 

38.0% 

3.1% 

9.4% 

8.2% 

2.4% 

9.8% 

3.4% 

 

23.5% 

42.5% 

29.9% 

42.1% 

18.8% 

7.2% 

22.3% 

15.3% 

 

26.6% 

44.7% 

19.3% 

52.7% 

21.9% 

8.1% 

24.6% 

19.0% 

 

22.4% 

35.5% 

12.1% 

27.1% 

11.8% 

3.5% 

16.2% 

7.2% 
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Tabel  B .9  v r i je  t i jd  

 brugklassers 

(n = 391) 

derdeklassers 

(n = 249) 

oudere leerlingen 

(n = 352) 

TOTAAL 

(n = 840) 

uitgaanstype117 

    thuisblijver 

    gelegenheidsstapper  

    vaste stapper 

 

56.2% 

37.6% 

6.2% 

 

53.9% 

37.2% 

8.9% 

 

34.6% 

50.0% 

15.4% 

 

48.5% 

42.7% 

8.9% 

uitgaansgelegenheden 

    bioscoop 

    winkelen 

    café 

    club of disco 

    coffeeshop 

    feestjes bij vrienden thuis 

    (pop)concert 

    buurthuis 

    megaparty 

    kleinere party's 

 

63.7% 

67.1% 

12.6% 

9.3% 

2.6% 

41.0% 

5.4% 

6.6% 

6.3% 

13.6% 

 

72.3% 

71.4% 

17.2% 

14.5% 

7.1% 

40.0% 

19.2% 

4.7% 

8.5% 

11.3% 

 

65.3% 

68.1% 

30.0% 

25.8% 

10.8% 

51.0% 

21.3% 

6.2% 

11.7% 

16.3% 

 

65.7% 

68.3% 

19.7% 

14.8% 

4.4% 

45.8% 

10.9% 

5.3% 

6.8% 

14.7% 

baantje na schooltijd 

    nee 

    ja, alleen vakantiewerk 

    ja, avond/weekend 

 

86.0% 

6.6% 

7.4% 

 

74.7% 

9.4% 

15.8% 

 

57.6% 

14.0% 

28.4% 

 

75.5% 

7.9% 

16.6% 

geld te besteden per week 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

18.7 (51.4) 

10.0  

 

22.2 (40.1) 

10.0 

 

33.0 (51.8) 

20.0 

 

22.5 (46.8) 

10.0 

uur per dag bellen etc.118 

    doordeweeks 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

    weekend 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

 

87.6% 

4.9 (6.7) 

2.0 

88.7% 

5.9 (7.5) 

2.0 

 

90.6% 

4.7 (7.1) 

1.0 

90.5% 

5.3 (7.4) 

2.0 

 

90.9% 

5.5 (7.5) 

2.0 

91.5% 

6.2 (7.9) 

2.0 

 

89.4% 

4.4 (6.6) 

1.0 

90.3% 

5.3 (7.3) 

2.0 

uur per dag chatten etc.118 

    doordeweeks 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

    weekend 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

 

86.8% 

4.3 (6.2) 

2.0 

85.6% 

5.0 (6.1) 

3.0 

 

78.4% 

4.9 (7.1) 

2.0 

79.9% 

5.6 (7.4) 

2.0 

 

93.3% 

4.9 (7.1) 

2.0 

93.0% 

5.8 (7.5) 

2.0 

 

85.0% 

4.0 (6.1) 

2.0 

84.2% 

4.7 (6.2) 

2.0 

uur per dag gamen118 

    doordeweeks 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

    weekend 

        gemiddeld (s.d.) 

        mediaan 

 

59.1% 

3.1 (4.1) 

2.0 

66.1% 

3.9 (4.8) 

2.0 

 

42.5% 

5.0 (7.6) 

2.0 

53.4% 

5.4 (7.0) 

3.0 

 

42.6% 

5.7 (8.1) 

2.0 

55.8% 

5.6 (7.4) 

3.0 

 

49.4% 

3.4 (5.2) 

2.0 

58.1% 

4.1 (5.4) 

2.0 

pokeren voor geld 

    nee 

    ja 

 

98.9% 

1.1% 

 

92.4% 

7.6% 

 

89.9% 

10.1% 

 

96.8% 

3.2% 

gokken op internet 

    nee 

    ja 

 

99.7% 

0.3% 

 

98.7% 

1.3% 

 

98.5% 

1.5% 

 

99.3% 

0.7% 

 

                                                                 
117  Thuisblijver = afgelopen maand niet uitgegaan, gelegenheidsstapper = afgelopen maand 1-3 keer 

uitgegaan, vaste stapper = afgelopen maand 4 keer of vaker uitgegaan.  

118  Alleen van toepassing op leerlingen die bellen, chatten c.q. gamen. 
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Verschil len (p-waarden)  

 

* < .05 

** < .01 

*** < .005 

**** < .001 

 

n.s. geen significant verschil 

 

Bij nominale variabelen (percentages) is gebruik gemaakt van chi-kwadraat analyse; bij 

continue variabelen (gemiddelden) van T-test. 
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Tabel  C.1  middelengebru ik  ouders  

 TOTAAL 

(n = 840) 

middelengebruik ouders 

    alcohol 

        ja 

        nee 

        weet niet 

    tabak 

        ja 

        nee 

        weet niet 

    cannabis 

        ja 

        nee 

        weet niet 

 

 

57.6% 

39.7% 

2.7% 

 

35.9% 

63.6% 

0.5% 

 

6.2% 

92.1% 

1.7% 

opvattingen over middelengebruik ouders119 

    alcohol 

        OK 

        niet OK 

        maakt me niet uit 

    tabak 

        OK 

        niet OK 

        maakt me niet uit 

    cannabis 

        OK 

        niet OK 

        maakt me niet uit 

 

 

59.6% 

4.4% 

36.0% 

 

17.4% 

50.8% 

31.8% 

 

27.5% 

31.4% 

41.2% 

Tabel  C.2  middelengebru ik  ouders  2007-2011 

 2007 

(n = 1214) 

2011 

(n = 840) 

 

p 

middelengebruik ouders120 

    alcohol 

    tabak 

    alcohol 

 

52.7% 

38.1% 

4.6% 

 

57.6% 

35.9% 

6.2% 

 

* 

n.s. 

n.s. 

negatieve opvattingen over middelengebruik ouders121 

    alcohol 

    tabak 

    cannabis 

 

7.6% 

49.6% 

27.8% 

 

4.4% 

50.8% 

31.4% 

 

* 

n.s. 

n.s. 

 

  

                                                                 
119  Alleen van toepassing op degenen wier ouders drinken, roken respectievelijk blowen. 

120  Percentage dat “ja” antwoordde (t.o.v. “nee” en “weet niet”). 

121  Percentage dat “niet OK” antwoordde (t.o.v. “OK” en “maakt me niet uit”). Alleen van toepassing 

op degenen wier ouders drinken, roken respectievelijk blowen. 
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Tabel  C.3  middelengebru ik  ouders  en leer l ingen  

 ouders wel ouders niet p 

middelengebruik leerlingen (huidig) 

    alcohol 

    tabak 

    cannabis 

 

26.8% 

13.6% 

23.1% 

 

4.5% 

8.5% 

5.3% 

 

**** 

* 

**** 

Tabel  C.4  hui s regel s  

    TOTAAL 

(n = 840) 

  

zeker 

wel 

denk 

van 

wel 

denk 

van 

niet 

 

zeker 

niet 

 

weet  

niet 

mag van ouders… 

    thuis alcohol drinken 

    op een feestje/in het weekend alcohol drinken 

    alcohol drinken voor mijn 16e 

    dronken thuis komen 

    thuis sigaretten roken 

    buitenshuis sigaretten roken 

    sigaretten roken voor mijn 16e 

    thuis blowen 

    buitenshuis blowen 

    blowen voor mijn 18e 

 

5.7% 

11.9% 

4.7% 

1.7% 

3.3% 

3.3% 

2.1% 

0.9% 

1.8% 

3.5% 

 

8.1% 

8.2% 

11.1% 

4.3% 

2.0% 

4.4% 

4.8% 

1.0% 

3.2% 

4.3% 

 

9.4% 

11.6% 

15.3% 

7.7% 

5.1% 

8.7% 

8.7% 

3.1% 

5.5% 

8.0% 

 

65.8% 

58.3% 

60.4% 

79.0% 

82.4% 

75.2% 

75.6% 

86.3% 

80.2% 

73.3% 

 

11.0% 

9.9% 

8.3% 

7.3% 

7.2% 

8.3% 

8.8% 

8.8% 

9.3% 

10.9% 

Tabel  C.5  hui s regel s  2007 -2011 

 2007 

(n = 1214) 

2011 

(n = 840) 

 

p 

mag van ouders…122 

    thuis alcohol drinken 

    op een feestje/in het weekend alcohol drinken 

    alcohol drinken voor mijn 16e 

    dronken thuis komen 

    thuis sigaretten roken 

    buitenshuis sigaretten roken 

    sigaretten roken voor mijn 16e 

    thuis blowen 

    buitenshuis blowen 

    blowen voor mijn 18e 

 

26.7% 

31.2% 

26.5% 

5.7% 

4.9% 

8.4% 

7.0% 

2.4% 

4.2% 

7.1% 

 

13.8% 

20.2% 

15.9% 

6.0% 

5.3% 

7.8% 

6.9% 

1.9% 

5.0% 

7.8% 

 

**** 

**** 

**** 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

Tabel  C.6  hui s regel s  en middelengebru ik  lee r l ingen  

 mag wel mag niet p 

middelengebruik leerlingen (ooit) 

    alcohol voor 16e 

    tabak voor 16e 

    cannabis voor 18e    

 

84.7% 

80.0% 

64.1% 

 

28.1% 

18.0% 

10.3% 

 

**** 

**** 

**** 

middelengebruik leerlingen (huidig) 

    alcohol voor 16e 

    tabak voor 16e 

    cannabis voor 18e 

 

44.9% 

50.0% 

40.6% 

 

6.8% 

4.4% 

3.1% 

 

**** 

**** 

**** 

 

  

                                                                 
122  Percentages “zeker wel” en “denk het wel”. 
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Tabel  C.7  vers lav ing in  de fami l ie  

 TOTAAL 

(n = 840) 

iemand in familie verslaafd aan alcohol of drugs 

    ja 

    nee 

 

12.6% 

87.4% 

Tabel  C.8  vers lav ing in  de fami l ie  en midde lengebruik  lee r l ingen  

 wel verslaving in 

de familie 

geen verslaving 

in de familie 

 

p 

middelengebruik leerlingen 

    alcohol (huidig) 

    tabak (huidig) 

    cannabis (huidig) 

    stimulantia (ooit) 

 

34.7% 

24.5% 

18.4% 

6.1% 

 

16.4% 

9.0% 

5.6% 

2.3% 

 

**** 

**** 

**** 

* 

Tabel  C.9  middelengebru ik  v r ienden 

    TOTAAL 

(n = 840) 

  

niemand 

een 

paar 

 

de helft 

de 

meesten 

 

allemaal 

middelengebruik in vriendengroep 

    tabak 

    alcohol 

    cannabis 

    ecstasy 

    cocaïne 

 

42.5% 

42.5% 

62.1% 

87.9% 

92.3% 

 

41.6% 

32.3% 

26.7% 

10.9% 

7.1% 

 

6.8% 

7.5% 

6.2% 

1.0% 

0.3% 

 

8.0% 

12.4% 

4.0% 

0.2% 

0% 

 

1.1% 

5.2% 

1.1% 

0% 

0.3% 

 helemaal 

mee 

oneens 

 

mee 

oneens 

 

tussen 

in 

 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

vrienden zijn met iemand die… 

    tabak rookt 

    alcohol drinkt 

    cannabis blowt 

    ecstasy gebruikt 

    cocaïne gebruikt 

 

16.0% 

18.2% 

33.4% 

44.2% 

49.1% 

 

7.3% 

14.5% 

13.4% 

21.6% 

20.6% 

 

24.8% 

15.3% 

15.5% 

15.2% 

14.5% 

 

24.4% 

24.1% 

20.9% 

10.1% 

7.7% 

 

27.5% 

27.9% 

16.8% 

8.8% 

8.0% 

 

  



  ANTENNE AMSTERDAM 2011 234 

Tabel  C.10  middelengebru ik  v r ienden 2007 -2011 

 2007 

(n = 1214) 

2011 

(n = 840) 

p 

ten minste helft van de vriendengroep gebruikt… 

    tabak 

    alcohol 

    cannabis 

    ecstasy 

    cocaine 

 

23.4% 

35.2% 

15.3% 

3.1% 

2.9% 

 

15.8% 

25.1% 

11.2% 

1.2% 

0.6% 

 

**** 

**** 

* 

** 

**** 

kan (helemaal) vrienden zijn met iemand die… 

    tabak rookt 

    alcohol drinkt 

    cannabis blowt 

    ecstasy gebruikt 

    cocaïne gebruikt 

 

55.0% 

54.5% 

37.9% 

16.6% 

14.9% 

 

51.9% 

51.9% 

37.7% 

19.0% 

15.8% 

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

Tabel  C.11  popular i te i t  

   TOTAAL 

(n = 840) 

 meer hetzelfde minder 

populaire leeftijdsgenoten doen meer of minder 

    sigaretten roken 

    alcohol drinken 

    blowen 

    gokken 

    pistool bij zich hebben 

    mes bij zich hebben 

    wedstrijdsport 

 

52.8% 

55.1% 

43.2% 

21.0% 

21.7% 

27.2% 

34.7% 

 

36.2% 

35.3% 

38.1% 

54.5% 

42.4% 

44.7% 

52.1% 

 

11.0% 

9.6% 

18.6% 

24.5% 

35.9% 

28.0% 

13.2% 

Tabel  C.12  popular i te i t  2007 -2011 

 2007 

(n = 1214) 

2011 

(n = 840) 

p 

populaire jongeren doen meer 

    sigaretten roken 

    alcohol drinken 

    blowen 

    gokken 

    pistool bij zich hebben 

    mes bij zich hebben 

    wedstrijdsport 

 

51.5% 

47.8% 

39.0% 

19.9% 

21.2% 

28.7% 

33.5% 

 

52.8% 

55.1% 

43.3% 

21.0% 

21.6% 

27.2% 

34.6% 

 

n.s. 

**** 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 
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Tabel  C.13  normer ing  

 2007 

(n = 1214) 

2011 

(n = 840) 

p 

heeft iemand in je vriendengroep wel eens zo veel 

gedronken dat hij/zij ‘out’ ging of heel erg ziek werd? 

    ja 

    nee 

 

 

~ 

 

 

 

27.3% 

72.7% 

 

bij hoeveel glazen alcohol heeft iemand van jouw leeftijd 

te veel gedronken? 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

 

~ 

 

 

 

4.9 (4.6) 

4.0 

 

bij hoeveel joints heeft iemand van jouw leeftijd te veel 

geblowd? 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

 

~ 

 

 

 

2.9 (4.4) 

2.0 

 

hoeveel van de 100 jongeren van jouw leeftijd blowen?  

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

42.6 (23.0) 

45.0 

 

38.1 (22.3) 

40.0 

 

*** 

 

 

Tabel  C.14  n iet  b lowen 2007-2011  (nooi t  b lowers)  

 2007 

(n = 1014) 

2011 

(n = 712) 

p 

waarom heb je nog nooit geblowd?  

    het is mij te duur 

    ik ben bang door de politie gepakt te worden 

    ik rook niet 

    vanwege mijn geloof 

    ik ben bang om stoned te zijn 

    ik heb er geen behoefte aan 

    blowers hebben een slechte reputatie 

    ik ben bang om eraan verslaafd te raken  

    dan komen ze erachter thuis, op school, of op mijn werk 

    ik denk dat het schadelijk is voor mijn lichaam 

    ik denk dat het psychisch schadelijk is 

    ik gebruik al een andere drug 

    het is me nog nooit aangeboden 

    vanwege de waarschuwingsfolders die ik steeds zie 

    omdat het verboden is 

 

5.8% 

3.0% 

63.8% 

20.8% 

5.4% 

75.7% 

15.6% 

28.9% 

11.4% 

57.7% 

25.1% 

0.6% 

12.4% 

9.0% 

19.3% 

 

3.4% 

3.9% 

61.1% 

10.6% 

3.5% 

71.4% 

9.0% 

18.9% 

12.1% 

52.8% 

25.6% 

0 

11.8% 

6.8% 

24.2% 

 

* 

n.s. 

n.s. 

**** 

n.s. 

* 

**** 

**** 

n.s. 

* 

n.s. 

* 

n.s. 

n.s. 

* 
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Verschil len (p-waarden)  

 

* < .05 

** < .01 

*** < .005 

**** < .001 

 

n.s. geen significant verschil 

 

Bij nominale variabelen (percentages) is gebruik gemaakt van chi-kwadraat analyse; bij 

continue variabelen (gemiddelden) van T-test. 
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middelengebruik 

Tabel  D .1  tabak  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

17.3% 

6.6% 

2.9% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

11.5 (2.1) 

12.0 

Tabel  D .2  f requent ie  en hoeveelhe id  ( recente en hu i di ge rokers )  

 recente rokers 

(n = 26) 

huidige rokers  

(n = 11) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

6.4% 

4.8% 

16.3% 

1.5% 

17.9% 

53.1% 

 

14.4% 

10.7% 

29.9% 

0% 

30.3% 

14.8% 

hoeveelheid per dag 

    minder dan 1 sigaret 

    1-5 sigaretten 

    6-10 sigaretten 

    11-20 sigaretten 

    meer dan 20 sigaretten 

 

    gemiddeld (s.d.)123 

    mediaan 

  

19.8% 

67.7% 

0% 

12.5% 

0% 

 

3.7 (4.7) 

2.0 

 

  

                                                                 
123  Een trekje = 0.1 sigaret. 
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Tabel  D .3  tabak per  subgroep  

   

 

ooit 

 

 

recent 

 

 

huidig 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 n.s. 

21.3% 

13.7% 

n.s. 

8.0% 

5.5% 

n.s. 

3.4% 

2.2% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 n.s. 

19.5% 

15.7% 

* 

9.7% 

4.4% 

n.s. 

3.9% 

2.5% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

 n.s. 

15.6% 

19.5% 

** 

3.5% 

10.7% 

n.s. 

1.5% 

4.4% 

schooltype124 

    vmbo 

    havo/vwo 

 n.s. 

20.0% 

14.5% 

n.s. 

9.4% 

6.0% 

n.s. 

4.4% 

0.9% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 ** 

30.2% 

15.3% 

*** 

17.0% 

4.7% 

n.s. 

7.4% 

2.3% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 n.s. 

16.7% 

17.1% 

n.s. 

0% 

6.8% 

n.s. 

0% 

2.9% 

Tabel  D .4  aanschaf  (hu i d i ge rokers )  

  huidige rokers  

(n = 11) 

waar kopen 

    koop nooit tabak     

    tabakswinkel 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bij. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

  

27.8% 

51.1% 

0% 

11.1% 

3.3% 

6.6% 

0% 

0% 

0% 

Tabel  D .5  r i skant  roken  

  huidige rokers 

(n = 11) 

TOTAAL 

(n = 391) 

dagelijks roken 

    ja 

    nee 

  

14.4% 

85.6% 

 

0.4% 

99.6% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak rookt? 

    ja 

    nee 

  

23.7% 

76.3% 

 

0.7% 

99.3% 
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Tabel  D .6  a lcohol  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

28.3% 

17.4% 

5.5% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

10.9 (2.1) 

12.0 

Tabel  D .7  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge dr inkers )  

 recente drinkers 

(n = 68) 

huidige drinkers 

(n = 21) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

0% 

0% 

0% 

7.4% 

27.8% 

64.8% 

 

0% 

0% 

0% 

23.3% 

50.7% 

26.0% 

aantal glazen per dag 

    minder dan 1 glas 

    1 of 2 glazen 

    3 of 4 glazen 

    5 of 6 glazen 

    7 of 8 glazen 

    9 of 10 glazen 

    meer dan 10 glazen 

 

    gemiddeld (s.d.)125 

    mediaan 

  

41.2% 

37.9% 

11.1% 

9.8% 

0% 

0% 

0% 

 

1.6 (1.8) 

1.0 

 

  

                                                                 
125  Een slokje = 0.1 glas. 
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Tabel  D .8  a lcohol  per  subgroep  

  

ooit 

 

recent 

 

huidig 

aantal glazen 

(huidige drinkers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

32.2% 

24.6% 

n.s. 

20.2% 

14.8% 

n.s. 

5.1% 

6.0% 

n.s. 

1.3 (1.3) 

1.7 (2.1) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

41.8% 

17.6% 

**** 

30.4% 

7.4% 

* 

8.9% 

2.9% 

n.s. 

1.7 (2.0) 

1.2 (1.3) 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

n.s. 

26.6% 

30.4% 

n.s. 

14.7% 

20.9% 

n.s. 

4.9% 

6.3% 

n.s. 

1.9 (2.3) 

1.2 (1.1) 

schooltype126 

    vmbo 

    havo/vwo 

** 

23.8% 

38.5% 

** 

13.1% 

25.6% 

n.s. 

5.7% 

5.1% 

n.s. 

1.5 (1.4) 

1.3 (1.1) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

*** 

46.3% 

25.7% 

**** 

35.8% 

14.5% 

**** 

18.9% 

3.3% 

n.s. 

1.6 (2.2) 

1.6 (1.3) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

47.4% 

27.3% 

* 

38.9% 

16.3% 

n.s. 

15.8% 

5.0% 

n.s. 

1.2 (1.9) 

1.6 (1.8) 
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Tabel  D .9  aanschaf  en gebru i k  (hu id i ge dr i nkers )  

 huidige drinkers 

(n = 21) 

waar kopen 

    koop nooit alcohol     

    slijterij 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bijv. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

 

64.4% 

0% 

9.4% 

13.9% 

0% 

3.8% 

0% 

0% 

8.5% 

waar drinken 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    restaurant 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

30.6% 

40.5% 

16.1% 

10.5% 

21.0% 

0% 

5.9% 

8.0% 

0% 

waar indrinken 

    niet indrinken 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    schuur, keet, hok 

    straat, hangplek 

 

67.1% 

3.9% 

20.7% 

0% 

8.4% 

met wie drinken 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

0% 

59.7% 

40.3% 
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Tabel  D .10  r i skant  d r inken  

  huidige drinkers 

(n = 21) 

TOTAAL 

(n = 391) 

afgelopen maand 5 of meer glazen 

    nooit 

   1 keer 

   2 keer 

   3 of 4 keer 

   5 of 6 keer 

   7 of 8 keer 

   9 keer of vaker 

  

52.2% 

11.0% 

27.0% 

9.9% 

0% 

0% 

0% 

 

97.4% 

0.6% 

1.5% 

0.5% 

0% 

0% 

0% 

afgelopen maand dronken geweest 

    nooit 

   1-2 keer 

   3-5 keer 

   6-9 keer 

   10 keer of vaker 

  

76.0% 

24.0% 

0% 

0% 

0% 

 

98.7% 

1.3% 

0% 

0% 

0% 

zo veel gedronken dat je ‘out’ ging of heel erg ziek werd 

    ja 

    nee 

  

9.8% 

90.2% 

 

0.5% 

99.5% 

alcohol drinken onder schooltijd 

    ja 

    nee 

  

3.2% 

96.8% 

 

0.2% 

99.8% 

riskant drinken127 

    ja 

    nee 

  

0% 

100% 

 

0% 

100% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

9.1% 

90.9% 

 

0.5% 

99.5% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

5.0% 

95.0% 

 

0.3% 

99.7% 

 

  

                                                                 
127  Dagelijks of een paar keer per week ten minste 4 (tot 19 jaar) of 5 (vanaf 19 jaar) glazen alcohol. 
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Tabel  D .11  cannabis  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

3.7% 

2.8% 

1.3% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.9 (0.9) 

13.0 

Tabel  D .12  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge blowers )  

 recente blowers 

(n = 11) 

huidige blowers  

(n = 5) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

0% 

0% 

11.5% 

0% 

27.5% 

60.9% 

 

0% 

0% 

25.4% 

0% 

60.7% 

13.9% 

aantal joints per dag 

    minder dan 1 joint 

    1 joint 

    2 joints 

    3 joints 

    4 joints 

    5 joints 

    > 5 joints 

 

    gemiddeld (s.d.)128 

    mediaan 

  

25.4% 

74.6% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

 

0.7 (0.5) 

1.0 

 

  

                                                                 
128  Een trekje = 0.1 joint. 
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Tabel  D .13  cannabis  pe r  subgroep  

   

ooit 

 

recent 

 

huidig 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 n.s. 

5.1% 

2.2% 

n.s. 

4.0% 

1.5% 

n.s. 

1.1% 

1.1% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 n.s. 

5.1% 

2.9% 

n.s. 

4.4% 

1.5% 

n.s. 

1.3% 

1.0% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

 * 

1.5% 

6.3% 

* 

1.0% 

5.1% 

n.s. 

1.0% 

1.9% 

schooltype129 

    vmbo 

    havo/vwo 

 n.s. 

4.4% 

4.3% 

n.s. 

2.5% 

4.3% 

n.s. 

1.3% 

0.9% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 * 

9.4% 

2.6% 

* 

7.5% 

2.0% 

* 

5.6% 

0.7% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 n.s. 

0% 

3.8% 

n.s. 

0% 

2.9% 

n.s. 

0% 

1.5% 
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Tabel  D .14  aanschaf  en gebru ik  (hu id i ge bl owers)  

 huidige blowers  

(n = 5) 

hoe eraan komen 

    ik haal het zelf 

    anderen halen het voor me 

    ik krijg het gratis (meeblowen) 

    ik kweek het zelf 

 

25.4% 

0% 

74.6% 

0% 

waar eraan komen 

    bij vrienden thuis 

    coffeeshop 

    café, discotheek 

    dealer/teler thuis 

    06-dealer (laten bezorgen) 

    straat 

    school 

    ik kweek het zelf 

 

39.7% 

60.3% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

waar blowen 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    coffeeshop 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

51.2% 

0% 

100% 

0% 

39.7% 

60.3% 

25.8% 

0% 

25.8% 

met wie blowen 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

0% 

100% 

0% 

voorkeur hasj of wiet 

    liever hasj 

    liever wiet 

    maakt me niet uit 

 

0% 

100% 

0% 
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Tabel  D .15  r i skant  b lowen  

  huidige blowers 

(n = 5) 

TOTAAL 

(n = 391) 

blowen onder schooltijd (bijv. voor de les of in de pauze) 

    ja 

    nee 

  

25.8% 

74.2% 

 

0.3% 

99.7% 

riskant blowen130 

    ja 

    nee 

  

0% 

100% 

 

0% 

100% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

25.4% 

74.6% 

 

0.3% 

99.7% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

0% 

100% 

 

0% 

100% 

 

  

                                                                 
130  Dagelijks of een paar keer per week meer dan 1 joint blowen. 
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Tabel  D .16  ecstasy  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0.8% 

0.3% 

0% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.6 (0.9) 

12.5 

Tabel  D .17  cocaïne  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0.3% 

0.2% 

0% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.3  

 

Tabel  D .18  amfetamine  

 TOTAAL 

(n = 391) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0.5% 

0% 

0% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.3 (1.6) 

12.9 

Tabel  D .19  s t imulant ia per  subgroep  

 ecstasy 

ooit 

cocaïne 

ooit 

amfetamine 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

0.6% 

0.5% 

n.s. 

0.0% 

0.5% 

n.s. 

1.1% 

0% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

0.6% 

0.5% 

n.s. 

0.6% 

0% 

n.s. 

0.0% 

1.0% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

n.s. 

0.5% 

0.6% 

n.s. 

0.5% 

0.0% 

n.s. 

0.5% 

0.6% 

schooltype131 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

1.2% 

0.9% 

n.s. 

0.0% 

0.9% 

n.s. 

1.3% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

3.8% 

0.3% 

n.s. 

1.9% 

0% 

n.s. 

0.0% 

0.7% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

0% 

0.9% 

n.s. 

0% 

0.3% 

n.s. 

5.6% 

0.3% 
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Tabel  D .20  ghb,  ketamine en lachgas  

 ghb ketamine lachgas 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0% 

0% 

0% 

0.4% 

0.3% 

0.3% 

3.4% 

2.1% 

0.5% 

Tabel  D .21  narcosemiddelen per  subgroep  

 ghb 

ooit 

ketamine 

ooit 

lachgas 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 

- 

n.s. 

1.1% 

0% 

n.s. 

3.4% 

3.3% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

- 

n.s. 

0.0% 

0.5% 

* 

6.3% 

1.5% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

 

- 

n.s. 

0% 

1.3% 

n.s. 

3.0% 

3.9% 

schooltype132 

    vmbo 

    havo/vwo 

 

- 

n.s. 

1.3% 

0% 

n.s. 

3.8% 

4.3% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 

- 

* 

3.8% 

0% 

*** 

11.5% 

2.0% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 

- 

n.s. 

0% 

0.6% 

n.s. 

10.5% 

4.4% 
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Tabel  D .22  paddo’ s  en l sd  

  paddo’s lsd 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 4.8% 

2.6% 

1.7% 

0.1% 

0% 

0% 

Tabel  D .23  psychedel ica per  subgroep  

  paddo’s 

ooit 

lsd 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 n.s. 

5.8% 

3.9% 

n.s. 

0% 

0% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 * 

7.6% 

2.6% 

n.s. 

0% 

0% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

 n.s. 

5.4% 

4.0% 

n.s. 

0% 

0% 

schooltype133 

    vmbo 

    havo/vwo 

 n.s. 

1.9% 

4.4% 

n.s. 

0% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 n.s. 

7.7% 

4.4% 

n.s. 

0% 

0% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 n.s. 

0% 

5.1% 

n.s. 

0% 

0% 
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Tabel  D .24  hero ïne en c rack  

  heroïne crack 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 0.1% 

0% 

0% 

0.5% 

0.4% 

0.2% 

Tabel  D .25  ‘ s t raatdrugs’  pe r  subgroep  

  heroïne 

ooit 

crack 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 - n.s. 

0% 

0.5% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 - n.s. 

0.6% 

0.5% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

 - n.s. 

0.5% 

0.6% 

schooltype134 

    vmbo 

    havo/vwo 

 - n.s. 

0.6% 

0.9% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 - n.s. 

1.9% 

0.3% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 - n.s. 

0% 

0.6% 
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Tabel  D .26  r i ta l in  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

2.4% 

1.4% 

1.2% 

0.3% 

0.3% 

0.1% 

2.6% 

1.6% 

1.2% 

Tabel  D .27  s laap- en kalmer ingsmiddelen  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

5.3% 

2.9% 

1.7% 

2.6% 

1.3% 

0.7% 

6.6% 

3.7% 

2.1% 

Tabel  D .28  poppers  

   poppers 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  0.1% 

0% 

0% 

Tabel  D .29  medic i jnen  per  subgroep  

  

 

ritalin 

ooit 

slaap- en 

kalmerings 

middelen 

ooit 

 

 

poppers 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

1.7% 

3.3% 

n.s. 

5.7% 

7.3% 

- 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

3.8% 

1.5% 

* 

10.2% 

3.6% 

- 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

n.s. 

2.5% 

2.6% 

n.s. 

4.5% 

9.1% 

- 

schooltype135 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

3.8% 

1.8% 

n.s. 

7.0% 

8.8% 

- 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

5.8% 

2.0% 

*** 

17.0% 

4.8% 

- 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

11.4% 

2.1% 

n.s. 

11.1% 

6.3% 

- 
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Tabel  D .30  energydr inks  

   energydrinks 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  80.0% 

72.8% 

55.4% 

Tabel  D .31  energydr inks  per  subgroep 

 ooit recent huidig 

geslacht 

    man 

    vrouw 

* 

84.7% 

75.4% 

*** 

79.5% 

66.1% 

**** 

66.1% 

44.8% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

77.8% 

81.8% 

n.s. 

70.3% 

74.9% 

n.s. 

50.6% 

59.1% 

klas 

    1e klas 

    2e klas 

n.s. 

79.4% 

80.9% 

n.s. 

72.1% 

73.9% 

n.s. 

52.9% 

58.6% 

schooltype136 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

84.2% 

80.3% 

n.s. 

75.9% 

73.5% 

n.s. 

61.0% 

54.7% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

90.4% 

79.3% 

n.s. 

84.6% 

71.9% 

n.s. 

67.3% 

54.3% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

94.4% 

79.3% 

n.s. 

88.9% 

71.9% 

n.s. 

77.8% 

54.2% 

Tabel  D .32  r i skant  gebru ik  

   TOTAAL 

(n = 391) 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

 

0.7% 

99.3% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

 

0.3% 

99.7% 
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trends 

Tabel  D.33  vergel i jk ing s teekproeven brugklasse rs  

    2007 

(n = 534) 

2011 

(n = 391) 

 

p 

geslacht 

    jongen 

    meisje 

    

49.9% 

50.1% 

 

49.2% 

50.8% 

 

n.s. 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

    

13.6 (0.8) 

13.5 

 

12.9 (0.8) 

13.0 

 

**** 

 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

    

37.7% 

62.3% 

 

43.7% 

56.3% 

 

n.s. 

Tabel  D.34  t rends tabak  

    2007 

(n = 534) 

2011 

(n = 391) 

 

p 

gebruik 

    ooit 

    jaar 

    maand 

    

24.6% 

13.9% 

8.6% 

 

17.3% 

6.7% 

2.8% 

 

** 

**** 

**** 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

    

11.7 (1.8) 

12.0 

 

11.5 (2.0) 

12.0 

 

n.s. 

 

Tabel  D.35  t rends alcoho l  

    2007 

(n = 534) 

2011 

(n = 391) 

 

p 

gebruik 

    ooit 

    jaar 

    maand 

    

45.0% 

29.7% 

16.7% 

 

28.4% 

17.4% 

5.4% 

 

**** 

**** 

**** 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

    

10.9 (2.5) 

12.0 

 

10.9 (2.1) 

12.0 

 

n.s. 

 

Tabel  D.36  t rends cannabis  

    2007 

(n = 534) 

2011 

(n = 391) 

 

p 

gebruik 

    ooit 

    jaar 

    maand 

    

6.9% 

4.9% 

2.8% 

 

3.8% 

2.8% 

1.3% 

 

* 

n.s. 

n.s. 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

    

12.7 (1.2) 

13.0 

 

12.9 (0.9) 

13.0 

 

n.s. 
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Verschil len (p-waarden)  

 

* < .05 

** < .01 

*** < .005 

**** < .001 

 

n.s. geen significant verschil 

 

Bij nominale variabelen (percentages) is gebruik gemaakt van chi-kwadraat analyse; bij 

continue variabelen (gemiddelden) van T-test. 
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middelengebruik 

Tabel  E .1  tabak  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

24.0% 

14.7% 

9.1% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.5 (1.7) 

13.0 

Tabel  E .2  f requent ie  en hoeveelhe id  ( recente en hu i di ge rokers )  

 recente rokers 

(n = 62) 

huidige rokers  

(n = 40) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

27.6% 

4.2% 

9.6% 

2.8% 

27.3% 

28.5% 

 

43.0% 

6.7% 

15.3% 

4.4% 

27.6% 

3.0% 

hoeveelheid per dag 

    minder dan 1 sigaret 

    1-5 sigaretten 

    6-10 sigaretten 

    11-20 sigaretten 

    meer dan 20 sigaretten 

 

    gemiddeld (s.d.)137 

    mediaan 

  

3.9% 

54.4% 

30.3% 

11.4% 

0% 

 

5.1 (4.5) 

3.3 

 

  

                                                                 
137  Een trekje = 0.1 sigaret. 
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Tabel  E .3  tabak per  subgroep  

  

 

ooit 

 

 

recent 

 

 

huidig 

aantal 

sigaretten 

(huidige rokers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

21.6% 

26.1% 

* 

10.1% 

18.3% 

n.s. 

5.8% 

11.8% 

n.s. 

5.6 (5.1) 

4.8 (4.3) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

45.7% 

21.0% 

*** 

29.5% 

11.4% 

n.s. 

17.1% 

8.6% 

n.s. 

5.4 (5.1) 

4.4 (3.0) 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

21.2% 

27.5% 

n.s. 

13.1% 

16.8% 

n.s. 

9.4% 

8.4% 

n.s. 

4.8 (4.9) 

5.5 (4.2) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

18.2% 

25.7% 

n.s. 

15.2% 

14.7% 

n.s. 

10.6% 

8.9% 

n.s. 

5.0 (5.4) 

5.1 (4.3) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

23.4% 

40.0% 

* 

40.0% 

13.9% 

n.s. 

30.0% 

8.5% 

n.s. 

2.9 (5.0) 

5.4 (4.5) 

Tabel  E .4  aanschaf  (hu i d i ge rokers )  

  huidige rokers  

(n = 40) 

waar kopen 

    koop nooit tabak     

    tabakswinkel 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bijv. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

  

39.2% 

43.5% 

0% 

1.7% 

2.2% 

12.4% 

0% 

0% 

1.1% 

Tabel  E .5  r i skant  roke n  

  huidige rokers 

(n = 36) 

TOTAAL 

(n = 249) 

dagelijks roken 

    ja 

    nee 

  

43.0% 

57.0% 

 

3.9% 

96.1% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak rookt? 

    ja 

    nee 

  

36.8% 

63.2% 

 

3.4% 

96.6% 
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Tabel  E .6  a lcohol  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

40.6% 

27.9% 

13.8% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

12.9 (1.6) 

13.0 

Tabel  E .7  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge dr inkers )  

 recente drinkers 

(n = 110) 

huidige drinkers 

(n =56) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

0% 

0% 

0.7% 

11.8% 

55.2% 

32.3% 

 

0% 

0% 

0.7% 

19.1% 

60.0% 

20.3% 

aantal glazen per dag 

    minder dan 1 glas 

    1 of 2 glazen 

    3 of 4 glazen 

    5 of 6 glazen 

    7 of 8 glazen 

    9 of 10 glazen 

    meer dan 10 glazen 

 

    gemiddeld (s.d.)138 

    mediaan 

  

5.5% 

41.1% 

25.8% 

15.6% 

4.0% 

4.7% 

3.3% 

 

3.5 (3.0) 

3.0 

Tabel  E .8  a lcohol  per  subgroep  

  

ooit 

 

recent 

 

huidig 

aantal glazen 

(huidige drinkers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

42.8% 

38.6% 

* 

22.5% 

33.1% 

n.s. 

10.9% 

16.3% 

n.s. 

4.4 (3.5) 

3.0 (2.6) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

61.9% 

35.8% 

**** 

52.4% 

24.8% 

* 

25.0% 

13.2% 

n.s. 

3.1 (2.9) 

4.2 (3.1) 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

41.9% 

39.4% 

n.s. 

25.6% 

31.1% 

n.s. 

13.1% 

14.4% 

n.s. 

4.1 (3.7) 

2.8 (1.6) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

* 

28.2% 

44.0% 

n.s. 

27.3% 

28.3% 

n.s. 

13.8% 

13.7% 

n.s. 

2.4 (1.6) 

3.8 (3.2) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

30.0% 

41.1% 

n.s. 

20.0% 

28.1% 

n.s. 

10.0% 

13.8% 

n.s. 

2.5 (3.6) 

3.6 (3.0) 

 

  

                                                                 
138  Een slokje = 0.1 glas. 
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Tabel  E .9  aanschaf  en gebru i k  (hu id i ge dr i nkers )  

 huidige drinkers 

(n = 56) 

waar kopen 

    koop nooit alcohol     

    slijterij 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bijv. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

 

42.9% 

6.9% 

16.9% 

9.6% 

1.4% 

2.5% 

0% 

0% 

19.8% 

waar drinken 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    restaurant 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

45.1% 

22.6% 

52.1% 

8.1% 

44.5% 

7.0% 

1.1% 

3.6% 

0% 

waar indrinken 

    niet indrinken 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    schuur, keet, hok 

    straat, hangplek 

 

65.0% 

9.3% 

22.7% 

1.1% 

11.0% 

met wie drinken 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

0% 

85.3% 

14.7% 
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Tabel  E .10  r i skant  d r inke n  

  huidige drinkers 

(n = 40) 

TOTAAL 

(n = 249) 

afgelopen maand 5 of meer glazen 

    nooit 

   1 keer 

   2 keer 

   3 of 4 keer 

   5 of 6 keer 

   7 of 8 keer 

   9 keer of vaker 

  

44.1% 

20.0% 

19.5% 

14.3% 

0% 

2.1% 

0% 

 

92.3% 

2.8% 

2.7% 

2.0% 

0% 

0.3% 

0% 

afgelopen maand dronken geweest 

    nooit 

   1-2 keer 

   3-5 keer 

   6-9 keer 

   10 keer of vaker 

  

56.6% 

33.3% 

7.0% 

3.2% 

0% 

 

94.0% 

4.6% 

1.0% 

0.4% 

0% 

zo veel gedronken dat je ‘out’ ging of heel erg ziek werd 

    ja 

    nee 

  

22.5% 

77.5% 

 

3.1% 

96.9% 

alcohol drinken onder schooltijd 

    ja 

    nee 

  

8.6% 

91.4% 

 

1.2% 

98.8% 

riskant drinken139 

    ja 

    nee 

  

0% 

100% 

 

0% 

100% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

20.7% 

79.3% 

 

2.9% 

97.1% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

14.6% 

85.4% 

 

2.0% 

98.0% 

 

  

                                                                 
139  Dagelijks of een paar keer per week ten minste 4 (tot 19 jaar) of 5 (vanaf 19 jaar) glazen alcohol. 
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Tabel  E .11  cannabis  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

17.6% 

14.5% 

8.7% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

13.2 (1.3) 

13.0 

Tabel  E .12  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge blowers )  

 recente blowers 

(n = 53) 

huidige blowers  

(n = 33) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

1.4% 

6.1% 

16.2% 

9.1% 

38.7% 

28.5% 

 

2.3% 

10.1% 

26.9% 

9.4% 

36.7% 

14.7% 

aantal joints per dag 

    minder dan 1 joint 

    1 joint 

    2 joints 

    3 joints 

    4 joints 

    5 joints 

    > 5 joints 

 

    gemiddeld (s.d.)140 

    mediaan 

  

12.7% 

36.7% 

34.5% 

9.8% 

3.4% 

1.1% 

1.8% 

 

1.7 (1.2) 

1.3 

Tabel  E .13  cannabis  pe r  subgroep  

  

ooit 

 

recent 

 

huidig 

aantal joints 

(huidige blowers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

20.3% 

15.0% 

n.s. 

15.2% 

13.7% 

n.s. 

11.6% 

5.9% 

n.s. 

1.6 (1.3) 

1.7 (0.8) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

*** 

34.3% 

15.1% 

*** 

28.6% 

12.3% 

n.s. 

15.4% 

8.6% 

n.s. 

1.8 (1.3) 

1.4 (0.9) 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

* 

13.1% 

23.5% 

* 

10.6% 

19.7% 

n.s. 

8.1% 

9.2% 

n.s. 

1.9 (1.4) 

1.4 (0.8) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

13.6% 

19.0% 

n.s. 

10.6% 

15.5% 

n.s. 

4.6% 

9.7% 

n.s. 

1.7 (1.2) 

1.7 (1.2) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

30.0% 

17.4% 

n.s. 

30.0% 

14.2% 

* 

30.0% 

8.2% 

n.s. 

1.6 (1.2) 

1.8 (1.3) 

 

  

                                                                 
140  Een trekje = 0.1 joint. 
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Tabel  E .14  aanschaf  en gebru ik  (hu id i ge bl owers)  

 huidige blowers  

(n = 33) 

hoe eraan komen 

    ik haal het zelf 

    anderen halen het voor me 

    ik krijg het gratis (meeblowen) 

    ik kweek het zelf 

 

14.1% 

63.9% 

15.8% 

6.2% 

waar eraan komen 

    bij vrienden thuis 

    coffeeshop 

    café, discotheek 

    dealer/teler thuis 

    06-dealer (laten bezorgen) 

    straat 

    school 

    ik kweek het zelf 

 

43.1% 

36.3% 

0% 

1.7% 

0% 

12.7% 

0% 

6.2% 

waar blowen 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    coffeeshop 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

70.8% 

24.3% 

61.0% 

10.9% 

3.5% 

3.4% 

0% 

0% 

12.7% 

met wie blowen 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

4.2% 

95.8% 

0% 

voorkeur hasj of wiet 

    liever hasj 

    liever wiet 

    maakt me niet uit 

 

9.6% 

51.1% 

39.3% 

Tabel  E .15  r i skant  b lowen  

  huidige blowers 

(n = 33) 

TOTAAL 

(n = 249) 

blowen onder schooltijd 

    ja 

    nee 

  

18.9% 

81.1% 

 

1.6% 

98.4% 

riskant blowen141 

    ja 

    nee 

  

35.0% 

65.0% 

 

3.1% 

96.9% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

42.2% 

57.8% 

 

3.7% 

96.3% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

27.8% 

72.2% 

 

2.4% 

97.6% 

 

  

                                                                 
141  Dagelijks of een paar keer per week meer dan 1 joint blowen. 
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Tabel  E .16  ecstasy  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

1.5% 

0.7% 

0.2% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

14.4 (0.6) 

14.0 

Tabel  E .17  cocaïne  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0.9% 

0.9% 

0.6% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

14.3 (0.6) 

14.0 

Tabel  E .18  amfetamine  

 TOTAAL 

(n = 249) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

14.8 (0.9) 

14.9 

Tabel  E .19  s t imulant ia per  subgroep  

 ecstasy 

ooit 

cocaïne 

ooit 

amfetamine 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

0.7% 

2.6% 

n.s. 

1.5% 

0% 

n.s. 

0% 

0.7% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

2.9% 

1.9% 

n.s. 

0% 

1.9% 

n.s. 

1.0% 

0% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

1.9% 

0.8% 

n.s. 

1.9% 

0% 

n.s. 

0% 

0.8% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

1.5% 

1.3% 

n.s. 

0% 

0.9% 

n.s. 

1.5% 

0% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

0% 

1.4% 

*** 

20.0% 

0.4% 

n.s. 

0% 

0.4% 
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Tabel  E .20  ghb,  ketamine en lachgas  

 ghb ketamine lachgas 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

0% 

0% 

0% 

0.1% 

0.1% 

0% 

5.6% 

4.9% 

0.2% 

Tabel  E .21  narcosemiddelen  per  subgroep  

 ghb 

ooit 

ketamine 

ooit 

lachgas 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 

- 

 

- 

n.s. 

6.7% 

4.6% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

- 

 

- 

n.s. 

5.9% 

9.6% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

 

- 

 

- 

n.s. 

3.9% 

7.6% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 

- 

 

- 

n.s. 

10.6% 

4.1% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 

- 

 

- 

n.s. 

20.0% 

5.1% 
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Tabel  E .22  paddo’ s  en l sd  

  paddo’s lsd 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 1.7% 

1.6% 

0.6% 

0.6% 

0.4% 

0% 

Tabel  E .23  psychedel ica per  subgroep 

  paddo’s 

ooit 

lsd 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 n.s. 

2.2% 

1.3% 

n.s. 

0.7% 

0.7% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 n.s. 

3.9% 

1.0% 

n.s. 

0% 

1.0% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

 n.s. 

1.9% 

1.5% 

n.s. 

1.3% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 n.s. 

4.5% 

0.9% 

n.s. 

0% 

0.5% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 n.s. 

10.0% 

1.4% 

n.s. 

0% 

0.4% 
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Tabel  E .24  hero ïne en c rack  

  heroïne crack 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 0% 

0% 

0% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

Tabel  E .25  ‘ s t raatdrugs’  pe r  subgroep 

  heroïne 

ooit 

crack 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

  

- 

n.s. 

0% 

0.7% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

  

- 

n.s. 

0% 

1.0% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

  

- 

n.s. 

0.6% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

  

- 

n.s. 

0% 

0.5% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

  

- 

* 

10.0% 

0% 
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Tabel  E .26  r i ta l in  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

2.2% 

2.0% 

1.8% 

0.9% 

0.4% 

0.4% 

2.7% 

2.0% 

1.8% 

Tabel  E .27  s laap- en kalmer ingsmiddelen  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

7.8% 

5.8% 

3.1% 

4.5% 

4.1% 

2.0% 

10.1% 

7.8% 

3.8% 

Tabel  E .28  poppers  

   poppers 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  0.4% 

0.4% 

0.3% 

Tabel  E .29  medic i jnen per  subgroep  

  

 

ritalin 

ooit 

slaap- en 

kalmerings 

middelen 

ooit 

 

 

poppers 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

1.5% 

3.9% 

n.s. 

12.7% 

7.9% 

n.s. 

0.7% 

0% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

* 

6.8% 

1.0% 

n.s. 

15.7% 

12.6% 

n.s. 

0% 

1.0% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

n.s. 

2.6% 

2.3% 

n.s. 

8.4% 

12.1% 

n.s. 

0.6% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

0% 

3.2% 

* 

18.2% 

7.7% 

n.s. 

0% 

0.5% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

10.0% 

2.5% 

* 

40.0% 

9.1% 

n.s. 

0% 

0.4% 
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Tabel  E .30  energydr inks  

   energydrinks 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  77.3% 

68.4% 

51.0% 

Tabel  E .31  energydr inks  per  subgroep 

 ooit recent huidig 

geslacht 

    man 

    vrouw 

**** 

91.3% 

64.9% 

**** 

82.6% 

55.6% 

* 

58.7% 

43.8% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

83.8% 

88.7% 

n.s. 

71.4% 

75.5% 

n.s. 

53.3% 

62.3% 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

**** 

90.6% 

61.4% 

**** 

85.6% 

47.7% 

**** 

66.9% 

31.8% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

**** 

38.5% 

88.5% 

**** 

30.3% 

79.6% 

**** 

18.2% 

60.6% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

80.0% 

77.2% 

n.s. 

70.0% 

68.4% 

n.s. 

60.0% 

50.7% 

Tabel  E .32  r i skant  gebru ik  

 TOTAAL 

(n = 249) 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak drugs gebruikt? 

    ja 

    nee 

 

2.3% 

97.7% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak drugs gebruikt? 

    ja 

    nee 

 

1.0% 

99.0% 
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trends 

Tabel  E .33  vergel i jk ing s teekproeven derdeklassers  

 1995 

(n = 469) 

1997 

(n = 543) 

1999 

(n = 540) 

2002 

(n = 780) 

2007 

(n = 409) 

2007 

(n = 409) 

 

p 

geslacht 

    jongen 

    meisje 

 

52.2% 

47.8% 

 

50.6% 

49.4% 

 

50.8% 

49.2% 

 

50.5% 

49.5% 

 

50.1% 

49.9% 

 

47.4% 

52.6% 

 

n.s. 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

15.1 (1.0) 

14.9 

 

15.2 (1.1) 

14.9 

 

15.2 (1.0) 

15.0 

 

15.1 (0.8) 

15.1 

 

15.3 (0.9) 

15.2 

 

14.3 (0.6) 

14.0 

 

**** 

 

objectieve etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

~ 

 

 

42.7% 

57.3% 

 

37.6% 

62.4% 

 

37.5% 

62.5% 

 

34.0% 

66.0% 

 

50.0% 

50.0% 

 

**** 

subjectieve etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

68.1% 

31.9% 

 

47.7% 

52.3% 

 

44.7% 

55.3% 

 

39.1% 

60.9% 

 

44.2% 

55.8% 

 

67.2% 

32.8% 

 

**** 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

 

64.5% 

35.5% 

 

69.1% 

30.9% 

 

67.8% 

32.2% 

 

64.7% 

35.3% 

 

57.1% 

42.9% 

 

54.8% 

45.2% 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij percentages is gebruik gemaakt van logistische regressieanalyse; bij gemiddelden line-

aire regressieanalyse. In de volgende tabellen zijn alleen regressiecoëfficiënten weerge-

geven van statistisch significante (p  .05) variabelen. Negatieve coëfficiënten duiden op 

minder gebruik ten opzichte van de referentiecategorie; bij positieve coëfficiënten ligt het 

gebruik hoger dan bij de referentiecategorie. 

Wanneer geen regressiemodel kon worden gemaakt (geen enkele variabele heeft een 

significante invloed op de uitkomstmaat), dan is dat weergegeven door een ‘-‘ in de rij R2. 

R2 geeft de verklaarde variantie weer; de mate waarin het regressiemodel de uitkomst-

maat kan voorspellen. 

Westerse en niet-westerse derdeklassers zijn ingedeeld op basis van objectieve etniciteit, 

met uitzondering van het jaar 1995. Daar waren we genoodzaakt subjectieve etniciteit te 

hanteren. 

Gemiddelde hoeveelheden (sigaretten, glazen alcohol, joints) gelden voor huidige ge-

bruikers per rook-, drink- en blowdag. Gemiddelde startleeftijden uiteraard uitsluitend voor 

ooit-gebruikers. 
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Tabel  E .34  t rends tabak  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.049 

 

-.045 

 

-.054 

 

-.105 

  

.071 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

-.353 

 

-.465 

 

-.524 

 

-.328 

  

-.381 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.200 

 

.278 

 

.342 

 

.378 

  

.439 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

.747 

 

.810 

 

.977 

 

.964 

 

2.540 

 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

 

-.215 

 

-.214 

 

-.582 

 

-.887 

 

-2.999 

 

R2 .066 .086 .104 .122 .064 .059 

Tabel  E .35  t rends alcoho l  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.062 

 

-.054 

 

-.054 

 

-.093 

  

.136 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

    

.557 

 

.678 

 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

   

.157 

 

.387 

 

.606 

 

.457 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

1.921 

 

1.744 

 

1.468 

 

1.080 

 

.907 

 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

     

-1.472 

 

-.664 

R2 .224 .228 .177 .080 .065  

 

  

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

~ 

48.7% 

52.0% 

46.5% 

37.5% 

24.1% 

41.8% 

35.8% 

39.6% 

31.4% 

26.2% 

14.5% 

~ 

25.8% 

26.7% 

21.4% 

16.3% 

9.3% 

~ 

16.4% 

18.4% 

12.9% 

4.4% 

4.0% 

~ 

6.4 

~ 

~ 

5.0 

5.1 

~ 

11.8 

12.1 

12.0 

12.7 

12.5 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.054 

 

-.059 

 

-.067 

 

-.121 

  

.063 

R2 .017 .021 .019 .042 .006 .015 

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

~ 

67.8% 

64.4% 

65.2% 

58.3% 

40.6% 

67.6% 

59.0% 

56.2% 

55.8% 

46.1% 

27.8% 

47.9% 

43.3% 

41.6% 

37.4% 

29.7% 

13.7% 

~ 

3.1% 

3.9% 

3.5% 

1.0% 

0% 

~ 

4.1 

4.5 

5.1 

2.7 

3.5 

~ 

11.0 

11.1 

11.6 

12.3 

12.9 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.049 

 

-.064 

 

-.069 

 

-.111 

 

-.091 

 

.134 

R2 .014 .028 .031 .020 .006 .045 
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Tabel  E .36  t rends cannabis  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

    

.011 

  

.042 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

.265 

 

.294 

 

.463 

 

.557 

 

.789 

 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.202 

 

.197 

 

.147 

 

.387 

 

.496 

 

.531 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

.938 

 

1.012 

 

1.132 

 

1.080 

  

-.234 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

 

-.271 

 

-.222 

 

-.486 

   

R2 .062 .071 .081 .080 .062 .162 

R2       

Tabel  E .37  t rends ecstasy,  cocaïne en amfetamine  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.078 

 

-.093 

 

-.111 

 

-.061 

 

-.105 

 

-.150 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

.513 

 

.897 

 

.7019 

 

.469 

 

.607 

 

.805 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.352 

  

.439 

 

.312 

 

.236 

 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

.814 

 

.601 

 

1.150 

 

.792 

 

.948 

 

1.366 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

 

-1.028 

 

-.775 

  

-.882 

 

-.644 

 

-.894 

R2 .093 .064 .099 .079 .081 .126 

 

  

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

~ 

24.5% 

27.9% 

27.9% 

20.0% 

17.7% 

30.4% 

20.0% 

21.6% 

20.7% 

16.5% 

14.5% 

19.7% 

14.7% 

15.3% 

14.8% 

10.3% 

8.8% 

~ 

6.1% 

4.3% 

6.0% 

1.5% 

3.2% 

~ 

2.6 

2.3 

3.0 

1.9 

1.7 

~ 

13.2 

13.4 

13.3 

13.7 

13.2 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

  

-.035 

 

-.042 

 

-.066 

  

R2 .002 .006 .008 .010 .004 .002 

  ecstasy cocaïne amfetamine stimulantia 

  ooit ooit ooit ooit jaar maand ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

8.6% 

4.6% 

4.1% 

2.8% 

2.9% 

1.5% 

5.8% 

1.7% 

1.9% 

1.2% 

2.2% 

0.9% 

5.6% 

3.3% 

1.3% 

1.7% 

1.5% 

0.4% 

10.9% 

5.5% 

5.1% 

3.7% 

4.7% 

2.0% 

7.9% 

3.1% 

3.0% 

1.8% 

1.5% 

1.6% 

5.4% 

2.0% 

1.7% 

0.9% 

0% 

1.2% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.105 

 

-.113 

 

-.144 

 

-.068 

 

-.134 

 

-.196 

R2 .025 .023 .035 .019 .034 .054 
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Tabel  E .38  t rends ghb,  ke tamine en lachgas  

  ghb ketamine lachgas 

   ooit  ooit  ooit ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

 ~ 

~ 

0.2% 

0.1% 

0.5% 

0% 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

0.3% 

0.1% 

 ~ 

4.4% 

2.3% 

2.2% 

4.5% 

5.6% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

.055 

R2  .012  .003  .007 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

.060 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

.595 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

      

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

R2  -  -  .021 

Tabel  E .39  t rends paddo’s  en l sd  

   paddo’s lsd 

     ooit  ooit ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   4.3% 

5.0% 

3.6% 

3.2% 

3.2% 

1.7% 

 3.6% 

0.8% 

1.3% 

0.5% 

0.8% 

0.6% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

-.118 

R2    .003  .021 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

    

.482 

  

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

    

.426 

  

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

    

1.641 

  

1.191 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

R2  -  .095  .060 
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Tabel  E .40  t rends hero ïne en c rack  

   heroïne crack 

     ooit  ooit ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   1.7% 

0.6% 

0.7% 

1.3% 

1.0% 

0% 

 4.5% 

1.3% 

1.7% 

1.3% 

1.2% 

0.5% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

-.118 

R2    .002  .024 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

1.259 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

      

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

    

-1.804 

  

-1.036 

R2  -  .058  .078 

Tabel  E .41  t rends r i ta l in ,  s laap- en kalmer ingsmiddelen en poppers  

  ritalin slaapmiddelen poppers 

   ooit  ooit  ooit ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

1.3% 

2.7% 

 ~ 

6.3% 

1.7% 

1.4% 

6.6% 

10.1% 

 2.4% 

1.5% 

~ 

2.1% 

0.5% 

0.4% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

    

.101 

  

R2  .032  .028  .008 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

    

.100 

  

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

      

.509 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

  

1.635 

  

.866 

  

1.402 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

-.946 

R2  .109  .056  .095 
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Tabel  E .42  t rends energydr inks  

    energydrinks 

     ooit  maand ja
a

r 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   ~ 

~ 

~ 

~ 

82.8% 

77.4% 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

67.3% 

51.0% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

-.104 

R2    .003  .012 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

    

.370 

  

.428 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

R2    .023  .053 
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Verschil len (p-waarden)  

 

* < .05 

** < .01 

*** < .005 

**** < .001 

 

n.s. geen significant verschil 

 

Bij nominale variabelen (percentages) is gebruik gemaakt van chi-kwadraat analyse; bij 

continue variabelen (gemiddelden) van T-test. 
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middelengebruik 

Tabel  F .1 .1  tabak  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

36.3% 

27.6% 

21.7% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

13.5 (1.6) 

14.0 

Tabel  F .1 .2  f requent ie  en hoeveelhe id  ( recente en hu i di ge rokers )  

 recente rokers 

(n = 140) 

huidige rokers  

(n = 103) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

28.3% 

8.7% 

9.9% 

7.9% 

29.8% 

15.3% 

 

34.6% 

11.0% 

11.8% 

10.0% 

28.9% 

3.7% 

hoeveelheid per dag 

    minder dan 1 sigaret 

    1-5 sigaretten 

    6-10 sigaretten 

    11-20 sigaretten 

    meer dan 20 sigaretten 

 

    gemiddeld (s.d.)142 

    mediaan 

  

3.5% 

62.9% 

25.0% 

8.5% 

0% 

 

4.9 (4.0) 

3.0 

 

  

                                                                 
142  Een trekje = 0.1 sigaret. 
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Tabel  F .1 .3  tabak per  subgroep  

  

 

ooit 

 

 

recent 

 

 

huidig 

aantal 

sigaretten 

(huidige rokers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

33.8% 

39.2% 

n.s. 

26.8% 

28.5% 

n.s. 

23.2% 

20.0% 

n.s. 

5.1 (4.1) 

4.6 (3.9) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

59.5% 

27.8% 

**** 

49.3% 

16.8% 

**** 

37.5% 

14.7% 

n.s. 

5.3 (4.3) 

3.9 (3.0) 

leeftijd 

    < 16 

    16-plussers 

**** 

21.7% 

61.8% 

**** 

14.4% 

50.8% 

**** 

10.9% 

40.8% 

n.s. 

4.5 (4.6) 

5.1 (3.7) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

**** 

62.8% 

32.5% 

**** 

58.1% 

23.7% 

**** 

46.5% 

18.4% 

n.s. 

4.0 (3.5) 

5.2 (4.1) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

47.1% 

35.7% 

n.s. 

44.4% 

26.9% 

n.s. 

38.9% 

20.8% 

n.s. 

2.9 (3.6) 

5.1 (4.0) 

Tabel  F .1 .4  aanschaf  (hu i d i ge rokers )  

  huidige rokers  

(n = 103) 

waar kopen 

    koop nooit tabak     

    tabakswinkel 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bij. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

  

26.2% 

24.0% 

42.4% 

2.1% 

1.1% 

2.1% 

0% 

0% 

2.1% 

Tabel  F .1 .5  r i skant  roken  

  huidige rokers 

(n =103) 

dagelijks roken 

    ja 

    nee 

  

34.6% 

65.4% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak rookt? 

    ja 

    nee 

  

50.8% 

49.2% 
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Tabel  F .1 .6  a lcohol  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

60.3% 

48.6% 

34.5% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

13.4(2.0) 

14.0 

Tabel  F .1 .7  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge dr inkers )  

 recente drinkers 

(n = 237) 

huidige drinkers 

(n = 172) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

0.9% 

0% 

2.9% 

35.9% 

44.2% 

16.0% 

 

1.3% 

0% 

2.4% 

49.5% 

41.2% 

5.6% 

aantal glazen per dag 

    minder dan 1 glas 

    1 of 2 glazen 

    3 of 4 glazen 

    5 of 6 glazen 

    7 of 8 glazen 

    9 of 10 glazen 

    meer dan 10 glazen 

 

    gemiddeld (s.d.)143 

    mediaan 

  

2.7% 

18.9% 

36.0% 

22.2% 

8.6% 

8.4% 

3.2% 

 

4.6 (2.9) 

4.0 

Tabel  F .1 .8  a lcohol  per  subgroep  

  

ooit 

 

recent 

 

huidig 

aantal glazen 

(huidige drinkers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

59.3% 

61.8% 

* 

43.3% 

55.2% 

n.s. 

33.8% 

35.5% 

** 

5.2 (3.1) 

3.9 (2.6) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

84.9% 

45.1% 

**** 

78.9% 

38.5% 

**** 

59.9% 

22.9% 

n.s 

4.8 (3.0) 

4.1 (2.7) 

leeftijd 

    < 16 

    16-plussers 

**** 

44.8% 

87.8% 

**** 

27.8% 

85.4% 

**** 

15.7% 

67.7% 

* 

3.6 (3.1) 

5.0 (2.8) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

**** 

88.1% 

56.8% 

**** 

81.4% 

44.2% 

**** 

60.5% 

31.1% 

*** 

3.4 (1.6) 

4.9 (3.1) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

41.2% 

61.4% 

n.s. 

33.3% 

49.4% 

n.s. 

29.4% 

34.8% 

n.s. 

2.5 (1.7) 

4.7 (2.9) 

 

  

                                                                 
143  Een slokje = 0.1 glas. 
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Tabel  F .1 .9  aanschaf  en gebru i k  (hu id i ge dr i nkers )  

 huidige drinkers 

(n = 172) 

waar kopen 

    koop nooit alcohol     

    slijterij 

    supermarkt 

    café, discotheek 

    benzinepomp, tankstation 

    snackbar 

    kiosk (bijv. op het station) 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    elders 

 

16.7% 

5.0% 

54.1% 

21.4% 

0.7% 

0% 

0% 

0% 

2.2% 

waar drinken 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    restaurant 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

34.5% 

33.0% 

66.8% 

9.6% 

68.6% 

17.2% 

2.2% 

9.9% 

0.4% 

waar indrinken 

    niet indrinken 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    schuur, keet, hok 

    straat, hangplek 

 

49.7% 

16.1% 

39.6% 

1.3% 

13.8% 

met wie drinken 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

0% 

88.3% 

11.7% 
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Tabel  F .1 .10  r i skant  d r inken (hu i di ge dr i nkers )  

  huidige drinkers 

(n = 172) 

afgelopen maand 5 of meer glazen 

    nooit 

   1 keer 

   2 keer 

   3 of 4 keer 

   5 of 6 keer 

   7 of 8 keer 

   9 keer of vaker 

  

28.0% 

27.5% 

25.1% 

12.0% 

4.8% 

1.4% 

1.3% 

afgelopen maand dronken geweest 

    nooit 

   1-2 keer 

   3-5 keer 

   6-9 keer 

   10 keer of vaker 

  

46.3% 

47.0% 

6.4% 

0.3% 

0% 

zo veel gedronken dat je ‘out’ ging of heel erg ziek werd 

    ja 

    nee 

  

30.6% 

69.4% 

alcohol drinken onder schooltijd (bijv. voor de les of in de pauze) 

    ja 

    nee 

  

3.4% 

96.6% 

riskant drinken144 

    ja 

    nee 

  

3.4% 

96.6% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

14.7% 

85.3% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak drinkt? 

    ja 

    nee 

  

9.6% 

90.4% 

 

  

                                                                 
144  Dagelijks of een paar keer per week ten minste 4 (tot 19 jaar) of 5 (vanaf 19 jaar) glazen alcohol. 
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Tabel  F .1 .11  cannabis  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

29.0% 

24.6% 

14.7% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

14.2 (1.4) 

14.0 

Tabel  F .1 .12  f requent ie  en hoeveelhe id ( recente en hu i di ge blowers )  

 recente blowers 

(n = 115) 

huidige blowers  

(n = 67) 

frequentie 

    dagelijks 

    bijna dagelijks 

    een paar dagen per week 

    alleen in het weekend 

    af en toe / bij gelegenheden 

    zelden / bijna nooit 

 

5.9% 

2.6% 

17.5% 

11.2% 

28.1% 

34.7% 

 

5.9% 

4.4% 

29.3% 

17.9% 

23.9% 

18.6% 

aantal joints per dag 

    minder dan 1 joint 

    1 joint 

    2 joints 

    3 joints 

    4 joints 

    5 joints 

    > 5 joints 

 

    gemiddeld (s.d.)145 

    mediaan 

  

14.5% 

32.0% 

39.6% 

5.5% 

6.4% 

0.8% 

1.2% 

 

1.6 (1.1) 

1.5 

Tabel  F .1 .13  cannabis  pe r  subgroep  

  

ooit 

 

recent 

 

huidig 

aantal joints 

(huidige blowers) 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

30.8% 

27.1% 

*** 

27.8% 

21.1% 

** 

19.5% 

9.1% 

n.s. 

1.6 (1.1) 

1.7 (1.2) 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

**** 

49.3% 

20.1% 

**** 

42.8% 

16.7% 

* 

23.2% 

12.5% 

n.s. 

1.6 (1.1) 

1.7 (1.2) 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

**** 

13.5% 

56.5% 

**** 

11.3% 

48.5% 

**** 

8.7% 

25.4% 

n.s. 

1.8 (1.4) 

1.5 (0.9) 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

**** 

55.8% 

25.5% 

**** 

51.2% 

21.1% 

** 

28.6% 

12.9% 

n.s. 

1.8 (1.2) 

1.6 (1.0) 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

35.3% 

28.6% 

n.s. 

35.3% 

24.0% 

n.s. 

27.8% 

14.0% 

n.s. 

1.6 (1.1) 

1.6 (1.1) 

 

  

                                                                 
145  Een trekje = 0.1 joint. 
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Tabel  F .1 .14  aanschaf  en gebru ik  (hu id i ge bl owers)  

 huidige blowers  

(n = 67) 

hoe eraan komen 

    ik haal het zelf 

    anderen halen het voor me 

    ik krijg het gratis (meeblowen) 

    ik kweek het zelf 

 

28.7% 

36.6% 

30.4% 

4.3% 

waar eraan komen 

    bij vrienden thuis 

    coffeeshop 

    café, discotheek 

    dealer/teler thuis 

    06-dealer (laten bezorgen) 

    straat 

    school 

    ik kweek het zelf 

 

28.1% 

50.7% 

0% 

1.2% 

0% 

12.6% 

3.0% 

4.3% 

waar blowen 

    straat, plein, park 

    thuis 

    bij vrienden thuis 

    bij anderen thuis 

    café, discotheek 

    coffeeshop 

    schuur, keet, hok 

    vereniging (bijv. voetbalkantine) 

    school, schoolplein 

 

83.4% 

39.3% 

51.9% 

13.4% 

17.9% 

5.4% 

0% 

0% 

19.1% 

met wie blowen 

    alleen 

    met vrienden 

    met familie (ouders, broers, zussen, etc.) 

 

3.0% 

97.0% 

0% 

voorkeur hasj of wiet 

    liever hasj 

    liever wiet 

    maakt me niet uit 

 

20.7% 

49.3% 

30.0% 
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Tabel  F .1 .15  r i skant  b lowen (huid ige blowers)  

  huidige blowers 

(n = 67) 

blowen onder schooltijd (bijv. voor de les of in de pauze) 

    ja 

    nee 

  

42.8% 

57.2% 

riskant blowen146 

    ja 

    nee 

  

32.4% 

67.6% 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

43.1% 

56.9% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak blowt? 

    ja 

    nee 

  

21.4% 

78.6% 

 

  

                                                                 
146  Dagelijks of een paar keer per week meer dan 1 joint blowen. 
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Tabel  F .1 .16  ecstasy  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

6.0% 

4.6% 

1.6% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

15.5 (1.0) 

15.0 

Tabel  F .1 .17  cocaïne  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

1.5% 

1.5% 

0.7% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

15.1 (1.4) 

14.7 

Tabel  F .1 .18  amfetamine  

 TOTAAL 

(n = 352) 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

1.5% 

1.5% 

1.3% 

startleeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

15.3 (0.7) 

15.1 

Tabel  F .1 .19  s t imulant ia per  subgroep  

 ecstasy 

ooit 

cocaïne 

ooit 

amfetamine 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

7.2% 

4.8% 

n.s. 

1.5% 

1.2% 

n.s. 

2.1% 

1.2% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

7.2% 

7.6% 

* 

0% 

3.5% 

n.s. 

3.3% 

0% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

** 

3.5% 

10.7% 

n.s. 

1.7% 

1.5% 

** 

0% 

3.8% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

11.6% 

5.0% 

n.s. 

4.7% 

0.9% 

n.s. 

0% 

1.6% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

0% 

6.1% 

*** 

16.7% 

0.9% 

n.s. 

0% 

1.5% 
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Tabel  F .1 .20  ghb,  ketamine en lachgas  

 ghb ketamine lachgas 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

1.5% 

1.5% 

0% 

1.3% 

1.2% 

1.0% 

8.3% 

7.2% 

2.0% 

Tabel  F .1 .21  narcosemiddelen per  subgroep  

 ghb 

ooit 

ketamine 

ooit 

lachgas 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

2.6% 

0.6% 

n.s. 

2.1% 

0.6% 

n.s. 

7.9% 

9.2% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

1.3% 

2.1% 

n.s. 

3.4% 

0% 

* 

13.6% 

6.4% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

** 

0% 

3.9% 

n.s. 

0.5% 

3.1% 

**** 

4.0% 

16.2% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

* 

7.0% 

0.6% 

n.s. 

0% 

1.3% 

* 

18.6% 

7.1% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

0% 

1.5% 

n.s. 

0% 

1.5% 

n.s. 

22.2% 

7.8% 

Tabel  F .1 .22  paddo’ s  en l sd  

  paddo’s lsd 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 4.8% 

4.0% 

0.7% 

2.1% 

1.1% 

0% 

Tabel  F .1 .23  psychedel ica per  subgroep  

  paddo’s 

ooit 

lsd 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

 n.s. 

6.9% 

2.5% 

n.s. 

3.2% 

1.2% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 * 

8.8% 

2.9% 

n.s. 

3.4% 

1.4% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

 n.s. 

3.2% 

7.7% 

n.s 

0.9% 

3.8% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 n.s. 

2.3% 

5.2% 

n.s. 

0% 

2.3% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 n.s. 

5.6% 

4.8% 

n.s. 

0% 

2.1% 
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Tabel  F .1 .24  hero ïne en c rack  

  heroïne crack 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

 0% 

0% 

0% 

1.1% 

1.1% 

0.6% 

Tabel  F .1 .25  ‘ s t raatdrugs’  pe r  subgroep  

  heroïne 

ooit 

crack 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

  

- 

n.s. 

1.1% 

1.2% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

  

- 

n.s. 

0% 

2.8% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

 - n.s. 

0.9% 

1.5% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

 - n.s. 

4.7% 

0.6% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

 - * 

11.8% 

0.6% 
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Tabel  F .1 .26  r i ta l in  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

2.5% 

2.3% 

1.8% 

3.8% 

2.7% 

0.8% 

5.8% 

4.5% 

2.2% 

Tabel  F .1 .27  s laap- en kalmer ingsmiddelen  

 met recept zonder recept TOTAAL 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

6.4% 

5.5% 

2.5% 

3.5% 

2.9% 

0.6% 

8.7% 

7.2% 

2.9% 

Tabel  F .1 .28  poppers  

   poppers 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  0.5% 

0.5% 

0.4% 

Tabel  F .1 .29  medic i jnen per  subgroep  

  

 

ritalin 

ooit 

slaap- en 

kalmerings 

middelen 

ooit 

 

 

poppers 

ooit 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

6.3% 

5.5% 

n.s. 

7.4% 

9.9% 

n.s. 

0.5% 

0% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

10.1% 

4.3% 

* 

14.4% 

6.4% 

n.s. 

0% 

0.7% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

*** 

2.7% 

10.8% 

n.s. 

9.5% 

7.8% 

n.s. 

0.9% 

0% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

9.3% 

5.5% 

*** 

23.3% 

6.8% 

n.s. 

0% 

0.3% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

5.9% 

5.7% 

*** 

35.3% 

7.2% 

n.s. 

0% 

0.3% 
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Tabel  F .1 .30  energydr inks  

   energydrinks 

ooit-gebruik 

recent gebruik 

huidig gebruik 

  90.9% 

82.0% 

60.0% 

Tabel  F .1 .31  energydr inks  per  subgroep 

 ooit recent huidig 

geslacht 

    man 

    vrouw 

n.s. 

93.3% 

88.0% 

* 

86.6% 

77.0% 

n.s. 

60.3% 

59.6% 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

n.s. 

88.8% 

88.9% 

n.s. 

77.0% 

79.2% 

* 

53.3% 

66.4% 

leeftijd 

    jonger dan 16 

    16-plussers 

n.s. 

91.3% 

90.0% 

* 

85.6% 

75.6% 

** 

65.5% 

50.4% 

geestelijke gezondheid 

    ongezond 

    gezond 

n.s. 

90.7% 

90.9% 

n.s. 

81.4% 

82.1% 

n.s. 

53.5% 

60.9% 

psychosociale problematiek 

    ja 

    nee 

n.s. 

83.3% 

91.3% 

n.s. 

70.6% 

82.5% 

n.s. 

61.1% 

59.9% 

Tabel  F .1 .32  r i skant  gebru ik  

 TOTAAL 

(n = 352) 

denk je zelf wel eens dat je te veel of te vaak drugs gebruikt? 

    ja 

    nee 

 

2.6% 

97.4% 

zegt iemand anders wel eens dat jij veel of te vaak drugs gebruikt? 

    ja 

    nee 

 

0.7% 

99.3% 
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trends 

Tabel  F .1 .33  vergel i jk ing s teekproeven oudere lee r l ingen  

 1993 

(n = 516) 

1995 

(n = 473) 

1997 

(n = 579) 

1999 

(n = 476) 

2002 

(n = 733) 

2007 

(n = 407) 

2011 

(n = 352) 

 

p 

geslacht 

    jongen 

    meisje 

 

47.5% 

52.5% 

 

51.8% 

48.2% 

 

50.0% 

50.0% 

 

49.4% 

50.6% 

 

50.1% 

49.9% 

 

49.1% 

50.9% 

 

54.0% 

46.0% 

 

n.s. 

leeftijd 

    gemiddeld (s.d.) 

    mediaan 

 

16.2 (1.2) 

15.9 

 

16.3 (1.1) 

15.9 

 

15.9 (1.2) 

15.9 

 

15.9 (1.1) 

15.8 

 

15.8 (1.0) 

15.7 

 

15.9 (1.0) 

15.8 

 

15.1 (1.1) 

15.0 

 

**** 

 

objectieve 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

 

~ 

 

 

~ 

 

 

 

45.6% 

54.4% 

 

 

32.0% 

68.0% 

 

 

38.0% 

62.0% 

 

 

34.4% 

65.6% 

 

 

51.4% 

48.6% 

 

 

**** 

subjectieve 

etniciteit 

    westers 

    niet-westers 

 

 

72.5% 

27.5% 

 

 

67.5% 

32.5% 

 

 

51.0% 

49.0% 

 

 

38.4% 

61.6% 

 

 

40.9% 

59.1% 

 

 

44.9% 

55.1% 

 

 

67.2% 

32.8% 

 

 

**** 

schooltype 

    vmbo 

    havo/vwo 

 

60.5% 

39.5% 

 

58.4% 

51.6% 

 

60.6% 

39.4% 

 

61.1% 

38.9% 

 

64.3% 

35.7% 

 

56.5% 

43.5% 

 

64.8% 

35.2% 

 

n.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij percentages is gebruik gemaakt van logistische regressieanalyse; bij gemiddelden line-

aire regressieanalyse. In de volgende tabellen zijn alleen regressiecoëfficiënten weerge-

geven van statistisch significante (p  .05) variabelen. Negatieve coëfficiënten duiden op 

minder gebruik ten opzichte van de referentiecategorie; bij positieve coëfficiënten ligt het 

gebruik hoger dan bij de referentiecategorie. 

Wanneer geen regressiemodel kon worden gemaakt (geen enkele variabele heeft een 

significante invloed op de uitkomstmaat), dan is dat weergegeven door een ‘-‘ in de rij R2. 

R2 geeft de verklaarde variantie weer; de mate waarin het regressiemodel de uitkomst-

maat kan voorspellen. 

Westerse en niet-westerse derdeklassers zijn ingedeeld op basis van objectieve etniciteit, 

met uitzondering van de jaren 1993 en 1995. Daar waren we genoodzaakt subjectieve 

etniciteit te hanteren. 

Gemiddelde hoeveelheden (sigaretten, glazen alcohol, joints) gelden voor huidige ge-

bruikers per rook-, drink- en blowdag. Gemiddelde startleeftijden uiteraard uitsluitend voor 

ooit-gebruikers. 
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Tabel  F .1 .34  t rends tabak  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.024 

   

-.047 

 

-.131 

 

.089 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

-.238 

 

-.222 

  

 

 

-1.368 

 

-.305 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.183 

 

.250 

 

.317 

 

.339 

 

.893 

 

.410 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

.831 

 

.905 

 

.883 

 

.810 

 

-1.958 

 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

   

-.252 

 

-.388 

 

2.285 

 

R2 .085 .089 .083 .087 .065 .072 

Tabel  F .1 .35  t rends alcoho l  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.031 

 

-.024 

 

-.019 

 

-.072 

  

.108 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

    

.975 

 

-1.382 

 

.286 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

   

.144 

 

.342 

 

.566 

 

.448 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

2.196 

 

2.002 

 

1.721 

 

1.381 

 

-1.042 

 

.421 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

 

.499 

 

.677 

 

.591 

 

.034 

 

.879 

 

R2 .293 .305 .276 .129 .048 .063 

 

  

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

60.9% 

63.6% 

54.1% 

53.4% 

50.7% 

47.2% 

36.4% 

42.0% 

43.8% 

41.7% 

41.6% 

33.4% 

34.6% 

27.6% 

35.2% 

~ 

32.0% 

29.4% 

24.6% 

25.3% 

21.7% 

23.4% 

~ 

21.4% 

21.5% 

16.1% 

10.1% 

7.4% 

~ 

~ 

7.2 

~ 

~ 

5.0 

4.9 

~ 

~ 

12.2 

12.4 

12.2 

13.0 

13.5  

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.042 

 

-.029 

 

-.029 

 

-.071 

 

-.177 

 

.085 

R2 .017 .008 .007 .032 .027 .033 

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

83.5% 

81.2% 

69.0% 

62.8% 

67.2% 

62.7% 

60.2% 

75.9% 

71.0% 

62.1% 

55.7% 

60.2% 

53.7% 

48.6% 

59.0% 

52.4% 

49.9% 

44.5% 

43.2% 

40.3% 

34.5% 

~ 

~ 

5.2% 

5.9% 

5.0% 

3.0% 

1.1% 

~ 

~ 

5.0 

5.0 

5.5 

3.5 

4.6  

~ 

~ 

11.6 

12.0  

11.8 

12.5 

13.4 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

-.052 

 

-.046 

 

-.044 

 

-.078 

 

-.075 

 

.114 

R2 .024 .020 .019 .015 .005 .044 
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Tabel  F .1 .36  t rends cannabis  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

    

-.042 

 

-.051 

 

.067 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

.364 

 

.485 

 

.704 

 

1.174 

 

.812 

 

.360 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.219 

 

.170 

  

.276 

 

.267 

 

.530 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

1.076 

 

1.150 

 

1.029 

 

1.022 

  

.351 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

 

.289 

 

.354 

 

 

  

-1.048 

 

R2 .133 .137 .098 .101 .085 .150 

Tabel  F .1 .37  t rends ecstasy,  cocaïne en amfetamine  

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

.035 

     

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

 

.616 

 

1.138 

 

1.028 

 

.703 

 

.872 

 

1.009 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

 

.358 

 

.257 

 

.383 

 

.323 

 

.393 

 

.335 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

 

.799 

 

.743 

 

1.145 

 

.812 

 

1.017 

 

1.133 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

   

-.591 

 

-.371 

  

R2 .055 .061 .083 .059 .080 .071 

 

  

     gebruik hoeveelheid startleeftijd 

  ooit jaar maand dagelijks gemiddeld gemiddeld ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

35.0% 

41.4% 

35.1% 

33.8% 

33.5% 

32.7% 

29.0% 

27.4% 

34.0% 

28.2% 

28.2% 

25.4% 

25.9% 

24.7% 

18.6% 

21.6% 

21.0% 

19.0% 

19.2% 

13.7% 

14.8% 

~ 

~ 

8.3% 

5.7% 

8.0% 

2.7% 

4.8% 

~ 

~ 

2.6 

2.2 

2.7 

2.0 

1.7 

~ 

~ 

13.4 

13.7 

13.5 

14.1 

14.2 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

 

  

-.018 

 

-.048 

 

-.060 

 

.057 

R2 .001 .001 .002 .007 .016 .031 

  ecstasy cocaïne amfetamine stimulantia 

  ooit ooit ooit ooit jaar maand ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

2.7% 

5.7% 

7.3% 

4.5% 

4.2% 

4.2% 

6.0% 

2.7% 

4.4% 

2.4% 

1.9% 

2.2% 

2.5% 

1.5% 

0.8% 

6.3% 

3.8% 

1.7% 

2.2% 

2.5% 

1.5% 

4.5% 

8.5% 

7.7% 

5.7% 

5.1% 

5.7% 

6.6% 

3.3% 

6.1% 

5.2% 

3.2% 

2.5% 

2.7% 

6.0% 

1.0% 

3.4% 

3.3% 

1.9% 

1.4% 

1.0% 

3.4% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

 

 

     

R2 .000 .004 .003 .000 .000 .000 
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Tabel  F .1 .38  t rends ghb,  ke tamine en lachgas  

  ghb ketamine lachgas 

   ooit  ooit  ooit ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

 ~ 

~ 

~ 

0% 

0.1% 

0.3% 

1.5% 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

0% 

1.3% 

 ~ 

~ 

6.8% 

1.5% 

3.3% 

6.6% 

8.3% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

  

.329 

    

.060 

R2  .126  .115  .012 

regressie met correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

  

.401 

    

.059 

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

.422 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

  

1.410 

    

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

.612 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

R2  .380  -  .050 

Tabel  F .1 .39  t rends paddo’s  en l sd  

 

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

    

.827 

  

1.018 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

    

.366 

  

.465 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

    

1.787 

  

1.400 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

-.905 

R2    .139  .099 

 

  

   paddo’s lsd 

     ooit  ooit ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   ~ 

6.4% 

8.7% 

3.6% 

4.5% 

2.7% 

4.8% 

 1.2% 

5.1% 

1.4% 

1.1% 

0.8% 

0.5% 

2.1% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

    

-.044 

  

 

R2    .007  .006 

regressie met correctie achtergrondkenmerken 
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Tabel  F .1 .40  t rends hero ïne en c rack  

 

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

    

1.071 

  

1.223 

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

      

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

      

R2    .025  .034 

Tabel  F .1 .41  t rends r i ta l in ,  s laap - en kalmer ingsmiddelen en poppers  

 

jaar 

heden t.o.v. verleden 

  

.350 

  

.055 

   

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

  

.770 

    

.478 

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

  

1.369 

  

.935 

  

1.492 

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

    

.394 

  

-.978 

R2  .160  .052  .084 

 

  

   heroïne crack 

     ooit  ooit ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   ~ 

0% 

0.9% 

0.6% 

1.8% 

1.2% 

0% 

 ~ 

1.3% 

1.6% 

1.9% 

1.8% 

2.2% 

1.1% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

R2    .001  .000 

regressie met correctie achtergrondkenmerken 

  ritalin slaapmiddelen poppers 

   ooit  ooit  ooit ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

2.3% 

5.8% 

 2.3% 

7.0% 

8.2% 

2.1% 

1.5% 

8.6% 

8.7% 

 1.0% 

4.4% 

1.6% 

~ 

3.7% 

1.3% 

0.5% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

  

.294 

 

 

 

.048 

  

R2  .044  .011  .003 

regressie met correctie achtergrondkenmerken 
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Tabel  F .1 .42  t rends energydr inks  

 

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

geslacht 

jongens t.o.v. meisjes 

      

leeftijd 

ouder t.o.v. jonger 

      

etniciteit 

westers t.o.v. niet-westers 

      

schooltype 

havo/vwo t.o.v. vmbo 

    

.695 

  

-.591 

R2    .029  .027 

 

  

    energydrinks 

     ooit  maand ja
a

r 

1993 

1995 

1997 

1999 

2002 

2007 

2011 

   ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

84.9% 

90.9% 

 ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

66.6% 

59.9% 

regressie zonder correctie achtergrondkenmerken  

jaar 

heden t.o.v. verleden 

      

-.080 

R2    .005  .008 

regressie met correctie achtergrondkenmerken 
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Tabel  G.1  v ragenste l le rs  te le fon ische v ragen  

 EIGEN PROBLEMATIEK OMGEVING INFORMATIE TOTAAL 

man vrouw totaal man vrouw totaal 147totaal excl. info incl. info 

1992 59% 41% 140 27% 73% 241 - 381 - 

1993 62% 38% 169 29% 71% 313 - 482 - 

1994 62% 38% 259 30% 70% 432 - 691 - 

1995 55% 45% 287 26% 74% 498 - 785 - 

1996 58% 42% 639 28% 72% 655 465 1294 1759 

1997 54% 46% 408 26% 72% 375 286 783 1069 

1998 50% 50% 379 32% 68% 279 166 658 824 

1999 46% 54% 339 27% 73% 292 180 631 811 

2000 55% 45% 286 27% 73% 406 202 692 894 

2001 53% 47% 234 33% 67% 456 196 690 886 

2002 56% 44% 171 32% 68% 317 143 488 631 

2003 63% 37% 179 26% 74% 352 156 531 687 

2004 56% 44% 266 25% 75% 348 149 614 763 

2005 55% 45% 293 29% 71% 343 208 636 844 

2006 58% 42% 278 29% 71% 353 181 631 812 

2007 62% 38% 249 28% 72% 339 157 657 814 

2008 67% 33% 251 40% 60% 399 117 700 817 

2009 64% 36% 178 34% 66% 209 96 389 548 

2010 56% 44% 172 30% 70% 276 78 468 546 

2011 64% 36% 166 29% 71% 277 81 449 530 

 

  

                                                                 
147  Inclusief telefoongesprekken met onbekende vragensteller (20 in 2010). 
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Tabel  G.2  middelen te le fon i sche v ragen omgeving  

 a
lc

o
h

o
l 

a
m

fe
ta

m
in

e
 

c
a

n
n

a
b

is
 

c
o

c
a

ïn
e

 

e
c

st
a

sy
 

g
o

k
k
e

n
1
4
8
 

m
e

d
ic

ijn
e

n
 

o
p

ia
te

n
 

tr
ip

m
id

d
e

le
n

 

c
o

m
b

in
a

ti
e

s 

G
H

B
 

a
n

d
e

rs
 

1992 23% 2% 13% 11% 4% 15% 1% 9% 2% 21% ~ 2% 

1993 21% 1% 12% 9% 10% 13% 2% 7% 2% 19% ~ 5% 

1994 24% 1% 15% 12% 7% 8% 1% 12% 1% 15% ~ 5% 

1995 26% 3% 14% 14% 8% 7% 1% 12% 1% 12% ~ 5% 

1996 26% 4% 15% 10% 6% 5% 2% 9% 2% 14% ~ 1% 

1997 25% 4% 15% 12% 3% 5% 1% 12% 2% 14% ~ 7% 

1998 25% 1% 22% 17% 3% 5% < 0.5% 9% 1% 9% ~ 8% 

1999 32% 1% 11% 21% 2% 5% < 0.5% 8% 0% 13% ~ 8% 

2000 31% < 0.5% 11%  22% 3% 6% 1% 7% < 0.5% 10% ~ 6% 

2001 35% < 0.5% 13% 17% 2% 6% < 0.5% 6% < 0.5% 8% ~ 11% 

2002 31% 1% 15% 19% 3% 3% 1% 7% 0% 10% ~ 10% 

2003 29% 1% 15% 20% 3% 4% 1% 6% < 0.5% 14% ~ 11% 

2004 27% 1% 17% 16% 1% 4% 3% 3% < 0.5% 11% 1% 15% 

2005 24% 2% 15% 15% 2% 4% 1% 4% < 0.5% 11% 2% 18% 

2006 27% 1% 17% 17% 1% 1% 2% 3% 0% 10% 1% 20% 

2007 24% < 0.5% 14% 12% 1% 4% 3% 4% 1% 13% 3% 21% 

2008 24% 1% 13% 15% < 0.5% 6% 1% 2% < 0.5% 10% 1% 27% 

2009 26% 1% 11% 15% 1% 4% 2% 1% 0% 11% < 0.5% 28% 

2010 25% 1% 12% 11% 1% 7% 1% 2% 0% 12% 1% 27% 

2011 27% 3% 18% 7% 2% 4% 1% 1% 0% 10% 0% 14926% 

 

  

                                                                 
148  Incl. (internet)poker. 

149  Waaronder 2% andere middelen (o.a. crystal meth, crack of niet gespecificeerde ‘drugs’) en 1% 

niet middelgerelateerd (o.a. seks, internet, gamen). Overige vragen gaan grotendeels over 

algemene informatie of hulpverlening. 
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Tabel  G.3  middelen te le foni sche v ragen e igen prob lemat iek  
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1992 16% 1% 17% 4% 25% 4% 9% 4% 6% 11% ~ 1% 

1993 14% 6% 17% 3% 31% 5% 5% 4% 5% 12% ~ 4% 

1994 18% 3% 10% 6% 29% 5% 4% 3% 3% 13% ~ 7% 

1995 17% 4% 15% 4% 24% 5% 5% 5% 5% 10% ~ 7% 

1996 24% 3% 12% 5% 15% 6% 2% 4% 5% 8% ~ 17% 

1997 22% 2% 14% 5% 16% 4% 5% 6% 4% 9% ~ 13% 

1998 23% 2% 13% 7% 12% 4% 9% 8% 4% 8% ~ 11% 

1999 23% 3% 20% 9% 8% 4% 6% 2% 4% 6% ~ 15% 

2000 31% < 0.5% 15% 13% 9% 5% 4% 6% 1% 6% ~ 7% 

2001 28% < 0.5% 16% 17% 13% 1% 3% 3% < 0.5% 6% ~ 12% 

2002 30% 1% 12% 10% 9% 5% 6% 5% 1% 10% ~ 12% 

2003 39% 0% 9% 11% 6% 6% 3% 3% 1% 8% ~ 10% 

2004 17% < 0.5% 15% 10% 5% 2% 6% 3% 6% 6% < 0.5% 29% 

2005 22% 1% 14% 9% 4% 1% 6% 3% 1% 9% 2% 28% 

2006 26% 2% 16% 7% 4% 4% 3% 2% 1% 9% 1% 25% 

2007 24% 1% 16% 5% 3% 4% 3% 4% < 0.5% 8% 2% 32% 

2008 22% 2% 10% 12% 4% 4% 4% 2% < 0.5% 9% 1% 30% 

2009 15% 2% 11% 9% 3% 3% 4% 2% 0% 12% 4% 35% 

2010 28% 0% 12% 8% 4% 1% 8% 2% 1% 9% 3% 24% 

2011 18% 2% 14% 7% 7% 0% 2% 1% 1% 10% 2% 15135% 

Tabel  G.4  v ragenste l le rs  in te rne tv ragen  

 zelf omgeving neutraal TOTAAL 

2000 204 92 690 986 

2001 324 178 1061 1563 

2002 283 181 935 1397 

2003 152 93 801 1046 

2004 181 136 590 907 

2005 133 93 314 540 

2006 164 96 376 636 

2007 146 70 245 461 

2008 101 53 197 350 

2009 73 52 187 312 

2010 85 65 271 421 

2011 70 40 232 342 

 

  

                                                                 
150  Incl. (internet)poker. 

151  Waaronder 3% andere middelen (o.a. guarana, nicotine of niet gespecificeerde ‘drugs’) en  1% 

niet middelgerelateerd (o.a. seks, gamen). Overige vragen gaan grotendeels over algemene 

informatie of hulpverlening. 
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Tabel  G.5  top v i j f  van middelen bi j  in te rnetv ragen  

 cannabis ecstasy alcohol cocaïne 152amfetamine 

2000 15% 13% 11% 9% 4% 

2001 13% 15% 11% 10% - 

2002 11% 9% 12% 9% - 

2003 13% 9% 15% 7% 3% 

2004 12% 11% 15% 8% 5% 

2005 15% 10% 17% 8% 5% 

2006 12% 6% 12% 8% 5% 

2007 13% 8% 15% 9% 4% 

2008 13% 8% 15% 7% 4% 

2009 11% 5% 16% 8% 4% 

2010 11% 6% 15% 8% 2% 

2011 8% 4% 11% 9% 3% 

Tabel  G.6  v ragenste l le rs  top v i j f  middelen bi j  in ternetv ragen  

           N zelf omgeving neutraal 

alcohol 36 50% 39% 11% 

cocaïne 30 60% 17% 23% 

cannabis 29 62% 21% 17% 

ecstasy 15 53% 13% 33% 

amfetamine 10 60% 10% 30% 

Tabel  G.7  thema’s in ternetv ragen  

 info gebruik medisch hulp markt 

2000 51% 18% 15% 12% 4% 

2001 48% 18% 16% 15% 3% 

2002 47% 16% 18% 17% 3% 

2003 64% 2% 17% 14% 2% 

2004 52% 6% 21% 19% 2% 

2005 47% 1% 35% 15% 2% 

2006 52% 3% 32% 10% 3% 

2007 45% 1% 38% 13% 3% 

2008 49% 2% 31% 16% 2% 

2009 52% 2% 25% 18% 4% 

2010 58% 1% 23% 16% 2% 

2011 63% 1% 24% 11% 1% 

 

  

                                                                 
152  In 2001 en 2002 was amfetamine van de 5e plaats verdrongen door internetvragen over GHB (2%). 
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Tabel  G.8  v ragenste l le rs  en middelen bi j  v ragen Un i ty-stand  

 VRAGENSTELLERS MIDDELEN 
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2002 789 29% 38% 8% 3% 5% 3% 7% 2% 

2003 839 27% 40% 7% 6% 6% 6% 8% 0% 

2004 535 25%  38% 8% 6% 6% 6% 10% 2% 

2005 902 26% 36% 7% 3% 10% 4% 10% 5% 

2006 749 22% 28% 10% 4% 8% 7% 11% 6% 

2007 788 30% 37% 5% 2% 8% 5% 10% 4% 

2008 740 26% 31% 6% 3% 7% 4% 9% 4% 

2009 1334 27% 27% 3% 2% 7% 5% 10% 5% 

2010 1252 26% 32% 6% 4% 5% 5% 8% 7% 

2011 1251 35% 35% 6% 4% 6% 3% 7% 6% 

Tabel  G.9  thema’s  b i j  v ragen Uni ty -stand  
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2002 15% 12% 11% 7% 7% 6% 3% 11% 6% 8% 

2003 19% 16% 11% 10% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 

2004 17% 9% 13% 5% 5% 7% 5% 5% 8% 7% 

2005 14% 17% 10% 7% 4% 8% 2% 9% 5% 7% 

2006 15% 13% 15% 4% 7% 7% 4% 6% 4% 5% 

2007 12% 16% 17% 4% 3% 7% 3% 6% 3% 5% 

2008 12% 20% 9% 4% 7% 7% 2% 7% 4% 5% 

2009 7% 25% 13% 6% 6% 8% 2% 4% 4% 3% 

2010 5% 27% 18% 2% 4% 6% 1% 4% 3% 8% 

2011 11% 18% 16% 5% 4% 5% 1% 7% 4% 3% 
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Tabel  G.10  ecstasymonste rs  aangeboden bi j  Je l l i nek P revent i e  

 N tablet poeder/kristal capsule 

1993 (2e halfjaar) 184 88% 3% 8% 

1994 584 90% 4% 4% 

1995 1038 93% 4% 3% 

1996 1049 94% 5% 2% 

1997 868 92% 9% 2% 

1998 703 89% 9% 3% 

1999 481 85% 13% 1% 

2000 389 92% 5% 3% 

2001 367 93% 6% 1% 

2002 239 89% 10% 1% 

2003 321 88% 9% 2% 

2004 343 86% 13% < 0.5% 

2005 211 88% 12% 0% 

2006 375 77% 23% 1% 

2007 342 94% 6% < 0.5% 

2008 309 87% 13% 1% 

2009 923 91% 8% 1% 

2010 763 88% 12% 1% 

2011 709 90% 10% < 0.5% 

Tabel  G.11  belangr i jk ste  werkzame s to f  ecstasymonsters  

  

MDMA 

153overige 

fenethylamines 

 

amfetamine 

 

overig 

1993 (2e halfjaar) 58% 23% 10% 9% 

1994 63% 19% 10% 9% 

1995 66% 21% 8% 5% 

1996 76% 18% 4% 2% 

1997 56% 19% 15% 10% 

1998 87% 2% 6% 4% 

1999 95% 3% 1% 1% 

2000 97% 2% < 0.5% 3% 

2001 94% 4% 1% 2% 

2002 94% 3% 1% 2% 

2003 98% 1% 1% 1% 

2004 92% 2% < 0.5% 6% 

2005 85% 5% 2% 7% 

2006 90% 2% 2% 6% 

2007 87% 2% 1% 5% 

2008  86% 1% 1% 12% 

2009 58% 2% 1% 36% 

2010 81% 1% 1% 17% 

2011 83% 1% 0% 15417% 

 

  

                                                                 
153  MDEA, MDA, 2-CB. 

154  Waaronder 8% geen uitslag (n = 60), 
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Tabel  G.12  dose r ing MDMA -tab let ten in  mi l l igrammen 155 

            

N min max gemiddeld 

standaard 

deviatie 

1994 328 3 222 107 30 

1995 638 6 173 93 27 

1996 731 9 199 95 27 

1997 439 1 181 86 33 

1998 540 3 136 64 22 

1999 384 5 195 68 22 

2000 346 8 212 76 30 

2001 317 8 193 89 29 

2002 199 8 209 84 25 

2003 275 4 212 81 32 

2004 294 27 188 86 34 

2005 156 5 180 88 41 

2006 252 2 172 85 33 

2007 276 3 157 87 34 

2008 225 1 182 87 38 

2009 475 1 180 74 32 

2010 534 1 190 96 34 

2011 525 1 212 123 35 

Tabel  G.13  dose r ing cocaïne poeders in  vo lumepercentage  

            

N min max gemiddeld 

standaard 

deviatie 

2000 3 28 62 43 17 

2001 5 38 84 64 19 

2002 15 10 89 65 23 

2003 10 52 90 73 ? 

2004 35 18 89 51 22 

2005 36 22 88 61 17 

2006 35 20 82 57 20 

2007 69 12 89 65 18 

2008 89 25 89 68 18 

2009 83 8 89 56 18 

2010 97 14 90 57 16 

2011 101 13 84 56 17 

 

  

                                                                 
155  Ecstasytabletten (geen poeders) met MDMA als belangrijkste werkzame stof. 
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HIGHAMSTERDAM.NET 

De Amsterdamse drugsmarkt is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw met de komst van ecstasy 

en allerlei andere drugs complexer geworden. De nieuwe hedonistische roescultuur verspreidde zich 

tegelijkertijd met het houseritme als een veenbrand over het uitgaansleven. De snelheid waarmee 

ecstasy uitgroeide tot de meest populaire illegale drug na cannabis overviel beleidsmakers en ge-

zondheidsinstellingen. Ook vanuit strafrechtelijk oogpunt kwam het plotselinge succes van ecstasy als 

een donderslag bij heldere hemel.                                                                                ISBN 978 90 3610 200 1 
 

 
 

Ton Nabben beschrijft en verklaart in zijn proefschrift vanuit verschillende perspectieven de golfbewe-

gingen van drugsgebruik binnen het trendsettende, heterogene en vloeiende uitgaansleven. Ook 

ontwikkelingen rond nieuwe regelgeving en strafrechtelijk drugsbeleid komen als gevolg van massifi-

catie, gezondheidsincidenten en drugshandel uitgebreid aan orde. De focus ligt op de periode 1988-

2010: van acid tot zero tolerance. Maar ook de voorgeschiedenis van het roemruchte Amsterdamse 

uitgaansleven komt in zijn magnus dopus ruimschoots ter sprake en kent vele historische vertrekpun-

ten. Het ontstaan van de Opiumwet, de verschillende bloeiperiodes van het uitgaansleven waarvan 

de eerste ruim een eeuw geleden (rond 1890), de komst van coffeeshops, LSD, speed en cocaïne. En 

de opeenvolging van spectaculaire subculturen als provo’s, hippies, krakers, punks en na de elektroni-

sche revolutie ook house, die de stad in de ‘decadente’ jaren negentig op zijn palen deed trillen. 
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