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- Wetenschappelijk Onderzoek : Trimbos instituut

- Eigen onderzoek:  o.a. uitgaansmonitor, peergroups

- Outreachend werk in wijken.

- Monitoring : DIMS (Drugs Informatie & Monitoring Systeem)

- Consultatie en Advies

- Moti-4 (Motivationele interventie bij Jongeren) 

Trends in middelengebruik bij 
Jongeren



Verdovend

Stimulerend

Bewustzijnsveranderend



‘Klassieke’ middelen ‘nieuwe’ middelen 

Alcohol GHB (Gamma Hydroxy Boterzuur)

Opiaten Lachgas (Distikstofmonoxide, N2O)

Ketamine

Analgetica en synthetische 
opioïden  (Fentanyl, Tramadol, Oxycodon, U47700, enz.)

Drugs ingedeeld naar hoofdwerking
Verdovend:





‘Klassieke’ middelen ‘nieuwe’ middelen 

Amfetamine (‘speed’) Fenylethylaminen (4-FA, 2-CB, 6-APB)

Cocaïne + Base-cocaïne ADHD Medicatie (Methylfenidaat)

MDMA (XTC) Synthetische Cathinonen
(Mephedrone, Methylone)      

Methamfetamine (‘Crystal Meth’)

Drugs ingedeeld naar hoofdwerking
Stimulerend:





‘Klassieke’ middelen ‘nieuwe’ middelen 

Cannabis Ketamine

LSD Synthetische Cannabinoïden

Paddo’s en Truffels Fenylethylaminen (4-FA, 2-CB, 6-APB)

Synthetische Cathinonen

(Mephedrone, Methylone)      

Drugs ingedeeld naar hoofdwerking
Bewustzijnsveranderend:





Verdovend:

Verlagen en vertragen…

Hartfrequentie, ademhaling, lichaamstemperatuur, spierspanning, bewustzijn, 
hypothermie, verminderde aanspreekbaarheid, enz.

Stimulerend:

Verhogen en versnellen…

Hartfrequentie, ademhaling, lichaamstemperatuur, spierspanning, gevoeligheid, 
hyperthermie, vergrote pupillen, verwardheid,  (vertraagde spijsvertering!)

Bewustzijnsveranderend:

Wisselend…

Verlaagde bloeddruk, verhoogde hartfrequentie, toename speekselproductie, 
moeite met coördineren beweging (valincidenten!) Verwardheid

Risico’s (ingedeeld naar hoofdwerking middel)



Verdovend

Globaal effect:
Lage dosering: fysiek 
(seksueel) stimulerend
Hoge dosering: verdovend

Manier en plaats van gebruik:
Drinken

Uitgaan
Thuis
Party

Gewenste werking:
Toename opwinding
Euforie
Ontspannen, vredig gevoel
Geen kater (lichaamseigen stof)

Gezondheidsverstoringen:
In combinatie met andere 
middelen: Trippen, ‘flopping’
Hoge doseringen: ‘Out gaan’
Zeer snelle afhankelijkheid !

Duur gewenste effecten
1 tot 3 uren

GHB (Gamma Hydroxy Boterzuur) 





Verdovend

Globaal effect:
Verdovend effect op de 
hersenen.

Manier en plaats van gebruik:
Gas in ballon, inademen

Thuis
Op straat
Party

Gewenste werking:
Dromerige roes, kortdurend 
gevoel van euforie.

Gezondheidsverstoringen:
Verlaging van de ademhaling, 
verlaagde hartslag, slappe 
ledematen (valincidenten)
Recent: (Poly-)Neuropathie,
Dwarsleasie

Duur gewenste effecten
1 tot 5 minuten

Lachgas (Distikstofmonoxide, N2O) 





Stimulerend/bewustzijnsveranderd

Globaal effect:
Tweeledige werking:
Stimulerend/bewustzijnsveranderend
Entactogeen, knuffelig

Manier en plaats van gebruik:
slikken

Festivals, party’s
Straat
Thuis

Gewenste werking:
Lichamelijk en geestelijk energiek 
gevoel.
Ontspanning, zorgeloos
Alertheid

Gezondheidsverstoringen:
verhoogde hartslag, 
Verhoogde lichaamstemperatuur, 
lichaam reguleert niet zelf

Duur gewenste effecten
3 tot 6 uur

MDMA (XTC) 

4-FA (4-FMP) ‘XTC-light’… ten onrechte onschuldig 
imago…recente incidenten wijzen op hartproblemen 
en hersenbloedingen…mogelijk groter risico dan 
MDMA
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Verdovend/bewustzijnsveranderend

Globaal effect:
Tweeledige werking (afhankelijk van 

dosering):

Dissociatief - Verdovend
Vaak tegengestelde effecten 
(opwekkend bij lage dosering)

Manier en plaats van gebruik:
Snuiven (soms injecteren)

Festivals, party’s
Thuis

Gewenste werking:
Tripachtige effecten, gevoel dat 
ledematen niet meer bij het 
lichaam horen. Dromerige roes.

Gezondheidsverstoringen:
Verhoogde hartslag en bloeddruk, 
Valincidenten, 
Mogelijk coma bij hoge doseringen
(lastig te doseren)

Geen lichamelijke afhankelijkheid

Duur gewenste effecten
1 tot 3 uur

Ketamine





Stimulerend

Globaal effect:
Stimulerend, onderdrukking pijn en 
honger, tijdelijke toename 
uithoudingsvermogen.

Manier en plaats van gebruik:
Snuiven (soms injecteren)

Uitgaan
Party’s

Gewenste werking:
‘King of the World’ gevoel
Zelfverzekerdheid
Uithoudingsvermogen
Vaak gecombineerd met alcohol !
(vorming coca-ethyleen)

Gezondheidsverstoringen:
Verhoogde lichaamstemperatuur, 
lichaam reguleert dit niet goed zelf
Kans op psychoses.
Snel mogelijke afhankelijkheid.

Duur gewenste effecten
30 tot 45 minuten

Cocaïne
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Bewustzijnsveranderend

Globaal effect:
Deels tweeledige werking:
Waarnemingsveranderend effect op 
hersenen / licht verdovend effect op 
lichaam

Manier en plaats van gebruik:
Roken (of verdampen)
Eten (cake)
Drinken (thee)

Straat,
Thuis,
Uitgaan

Gewenste werking:
Ontspanning, vermindering van 
stress,
Versterkte zintuigelijke 
waarneming

Gezondheidsverstoringen:
Suf, versnelde hartslag, verlaagde 
bloeddruk, misselijkheid, angst, 
paniek, kans op psychose bij hoge 
doseringen (vaak bij cake) 

Duur gewenste effecten
2 tot 6 uur

Cannabis
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- Jongeren zijn over het algemeen best ‘braaf’, maar de groep die voor 
gebruik kiest, doet dit vaak excessief en zeer frequent (bijv. elk weekend 
tot dagelijks) 

- Jongeren lezen zich vaak in (internet) en zijn over het algemeen goed op 
de hoogte v.w.b. gebruiksinformatie.

- We zien opvallend veel combi-gebruik van middelen, waarbij risico’s 
onderbelicht zijn of lichtzinnig geaccepteerd worden.

Wat valt ons op ?




