PERSBERICHT DE DRUGLIJN:

Heeft er nog iemand vragen over XTC?

Brussel, 25 juni 2009.
Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik komt De Druglijn
traditiegetrouw met een aantal cijfers naar buiten. Dit jaar ligt de focus op een aantal
bevindingen over het voorbije decennium. Een van de belangrijkste vaststellingen is dat
het aantal vragen over XTC spectaculair is gedaald: van 13% in 2000 naar 3% in 2009.
Anders geformuleerd: van de 4 654 contacten waarbij in 2009 een of meerdere drugs ter
sprake kwamen, ging het slechts in 143 gevallen over XTC. “Opmerkelijk dat over de
partydrug waar tien jaar geleden nog zoveel over te doen was vandaag nog amper
vragen worden gesteld,” stelt Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn vast.
XTC uit the picture?
Zowat elke besproken drug blijkt het voorbije decennium een eigen evolutie te hebben
doorgemaakt, althans wat betreft het aantal vragen aan De DrugLijn.
In 2000 was XTC nog de derde meest besproken drug, na cannabis en alcohol. Vanaf toen nam het
percentage vragen over XTC af en die daling lijkt nog te zijn verscherpt. “In 2008 bedroeg het nog
6%, maar vorig jaar halveerde dat percentage tot een luttele 3%”, licht Tom Evenepoel toe.
Daarmee komt XTC vandaag de dag een stuk minder aan bod dan bijvoorbeeld amfetamines of
heroïne. “Zelfs over medicatie kregen we in 2009 3 tot 4 maal meer vragen.”
Eist cocaïne de laatste jaren de aandacht op die XTC vroeger kreeg? Of rekent XTC sinds een paar
jaar af met een imagoprobleem als partydrug? Voor De DrugLijn zijn dat mogelijke hypotheses.
Eerder gepubliceerde cijfers van uitgaansonderzoek dat door VAD in 2003, 2005 en 2007 werd
uitgevoerd1 toonde wel een significante stijging aan van cocaïnegebruik, maar van een significante
daling van het XTC-gebruik bleek geen sprake te zijn.
Tot nader order zijn er dus geen aanwijzingen dat het gebruik van XTC zou gedaald zijn. De
DrugLijn zelf wil zich alleszins niet laten vastpinnen op een verklaring. “Onze lijn registreert in
welke mate er vragen over drugs bij de mensen leven. Ook al hangt het ene samen met het
andere, de mate waarin een drug vragen oproept, is nog wat anders dan de mate waarin drugs ook
echt gebruikt worden. Net zoals vijf jaar terug met cocaïne het geval was, geven wij een signaal.
Voorts is het aan onderzoekers om meer duidelijkheid te scheppen.”
Cocaïne, cannabis en alcohol
Een paar jaar terug was De DrugLijn een van de eersten die cocaïne onder de aandacht bracht met
het nieuws dat het aantal vragen over die drug jaar na jaar toenam. Sinds 2005 is aan die stijging
echter een eind gekomen: het percentage vragen blijft gestaag op 17%.
Dat cannabis dan weer het vaakst vermeld wordt bij De DrugLijn is allang geen nieuws meer. Dat
is al zo van bij de oprichting in 1994. Het aantal vragen piekte in 2001 en 2002 tot 42%. “Niet
toevallig omdat er toen zoveel te doen was over de cannabiswetgeving,” illustreert Tom Evenepoel.
Nadien daalde dat percentage weer, maar de laatste jaren kent het een grillig verloop. Vorig jaar
nam het aantal vragen weer toe tot 39%. De DrugLijn vermoedt dat bijvoorbeeld de groeiende
media-aandacht voor de impact van cannabis op de hersenontwikkeling daar een rol kan in spelen.
Het aantal vragen over alcohol kende een meer eenduidige evolutie: het bleef na 2000 vrij stabiel
rond 19% maar is de laatste vijf jaar gestaag gestegen tot 23%. Ook al zal niet iedereen de naam
van de lijn met alcohol associëren, meer en meer mensen lijken te beseffen dat ook alcohol een
drug is.

1

Partywise: Kwantitatief en kwalitatief uitgaansonderzoek, 2008, VAD.
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Signaalfunctie
De DrugLijn is een gevestigde waarde voor al wie een anoniem antwoord zoekt op z’n vragen over
drank, drugs, pillen en gokken. De duizenden contacten per jaar zijn ook een unieke barometer die
helpt achterhalen welke vragen en bezorgdheden er in Vlaanderen over alcohol en andere drugs
leven.
Maar niet alleen op vlak van welke drugs ter sprake kwamen zijn evoluties merkbaar. Zo
veranderde er in de voorbije tien jaar ook nogal wat in wie contact nam met De DrugLijn.
Jarenlang waren ouders met 30 tot 33% de grootste groep. Sinds 2006 vormen echter alcohol- en
andere druggebruikers de grootste groep mensen die De DrugLijn contacteert. Dat is vooral een
gevolg van het succes van de e-mailservice die duidelijk minder ouders maar meer gebruikers
aanspreekt. Via die mailservice nemen ook steeds meer jonge partners, vrienden en broers of
zussen contact met de lijn. Ouders blijven vooral gebruik maken van de telefoon. Verder valt op
dat het aantal jongeren dat bij De DrugLijn aanklopt de laatste jaren afneemt. Voor de nabije
toekomst is het voor de lijn een prioriteit om meer aansluiting bij hen te vinden.
De DrugLijn. Voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Anoniem en objectief.
Bel 078 - 15 10 20 (ma-vr 10-20u) of mail via www.druglijn.be

De DrugLijn is een initiatief van VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
vzw en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
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Bijlagen:
Grafiek 1: Evolutie van aantal vragen aan De DrugLijn in voorbije 10 jaar
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Tabel 1: In welke mate kwam welke drug aan bod?

jaar

cannabis

alcohol

cocaïne

XTC

2000

38%

19%

10%

13%

2001

42%

19%

10%

10%

2002

42%

18%

11%

11%

2003

41%

19%

14%

8%

2004

41%

21%

16%

9%

2005

35%

18%

17%

8%

2006

34%

22%

17%

8%

2007

38%

23%

17%

7%

2008

35%

24%

17%

6%

2009

39%

23%

17%

3%

Noot: Ook al is dat in meer dan 80% van de e-mails en telefoongesprekken wel zo; in een aantal
contacten komt geen enkele drug met zoveel woorden ter sprake. De vermelde percentages zijn
uitsluitend berekend op de contacten waarin een drug wel expliciet benoemd werd.

persbericht De DrugLijn 25 juni 2010 4

