Persbericht
Feestvierders letten meer op hun gezondheid,
maar blijven veel alcohol en drugs gebruiken
Brussel, 4 juli 2013 – In 2003 lanceerde de Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen vzw (VAD) het uitgaansonderzoek. Zo wou de organisatie een
beter zicht krijgen op het alcohol- en druggebruik bij de specifieke doelgroep van
uitgaande Vlamingen. Nu, tien jaar na het eerste onderzoek, is het rapport van de
editie van 2012 verschenen. Om dat kleine jubileum luister bij te zetten, licht VAD
nu de meest in het oog springende evoluties en verbanden uit de onderzoeken toe.
Uitgaan blijft ook in Vlaanderen gekenmerkt door een hoger middelengebruik in
vergelijking met de algemene bevolking, maar er zijn tekenen van verbetering.
Minder cannabis- en combigebruik
Op vlak van middelengebruik tekenen zich hoopgevende tendensen af in de Vlaamse
uitgaanswereld. Zo daalt het laatstejaarsgebruik van cannabis in het uitgaansonderzoek van
47,8% in 2003 naar 32,4% in 2012. Ook het regelmatig gebruik gaat van 31,5% in 2003
naar 14,0% in 2012. In 2012 werd er ook minder gecombineerd dan in 2003. Verschillende
illegale drugs door elkaar gebruiken, of een illegale drug en alcohol mengen, brengt extra
risico’s met zich mee. Nog meer goed nieuws: ondanks toenemende berichten in
internationale onderzoeken en in de media over een stijgend gebruik van nieuwe
synthetische drugs of “legal highs” zoals mefedrone of smart drugs, komt het gebruik van
deze middelen in het Vlaamse uitgaansleven beperkt voor. Vergelijken we tenslotte de
resultaten van het VAD-uitgaansonderzoek in een internationale context, dan valt op dat de
Vlaamse gebruikscijfers in het uitgaansleven redelijk meevallen.
Gebruik blijft hoog
Toch gebruikt de feestvierder nog steeds merkelijk meer dan de gemiddelde Vlaming.
Bovendien zijn niet alle tendensen positief. Zo handhaaft het laatstejaarsgebruik van zowel
cocaïne als xtc zich tussen 2003 en 2012, alhoewel dit zich niet vertaalt naar een hoger
regelmatig gebruik. Een andere trend die in de gaten te houden valt, is die van het
opkomende gebruik van de synthetische drugs GHB en ketamine, die voor een kleine groep
een vaste waarde lijkt te worden op de dansvloer.
De verhoogde risico’s in de uitgaanswereld blijven dus om aandacht vragen. Dit geldt niet
alleen voor de risico’s die direct gelinkt zijn aan het gebruik van middelen (bv. intoxicatie),
maar ook aan negatieve gevolgen die dat gebruik met zich kan meebrengen
(verkeersongelukken, agressie, onveilig vrijen …). Het duidelijk hogere middelengebruik in
vergelijking met de algemene bevolking is op zich het sterkste argument om blijvend in
preventie te investeren in deze settings. Specifieke aandacht dient uit te gaan naar bepaalde
subgroepen (bv. mannen) en naar riskante gebruikspatronen (bv. combigebruik alcoholcocaïne) of de combinatie van beide (bv. cocaïnegebruik bij werkende uitgaanders).
Uitgaanders nemen gezondheidsmaatregelen
Uit de resultaten van het uitgaansonderzoek blijkt nog dat steeds meer mensen preventieve
maatregelen nemen bij het uitgaan. Onder andere: voldoende water drinken, niet met de
wagen rijden of kledij uittrekken als het te warm is. Preventie-intiatieven bereiken dus wel
degelijk hun doel.
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Voor Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is de conclusie
duidelijk: “Dat feestvierders meer letten op hun gezondheid is goed nieuws. Dat er nog
steeds te veel alcohol en drugs gebruikt worden, moet ons en de samenleving ertoe
aanzetten om de inspanningen op het vlak van preventie en sensibiliseren verder te zetten.
Er rust zowel een verantwoordelijkheid bij de uitgaanders als bij organisatoren.”
Het aanreiken van ‘schadebeperkende’ boodschappen of normen met betrekking tot het
gebruik van alcohol en drugs blijft daarvoor een aangewezen piste. “Mensen overschatten
vaak het middelengebruik van hun peers, waardoor de kans groot is dat ze zelf beginnen te
gebruiken of meer gaan gebruiken,” zegt Johan Rosiers, stafmedewerker VAD. “Dat geldt
ook voor het uitgaan en het daaraan gekoppelde gebruik van alcohol, energy drinks en
“party drugs”. Juiste informatie geven over hoeveel er nu juist gebruikt wordt, bijvoorbeeld
op basis van dit onderzoek, is daarom een interessante piste. Zo doorprik je het cliché dat
de meeste uitgaanders illegale drugs gebruiken en dat je zelf moet gebruiken om tot de
scene te behoren.”
Informatie- en sensibiliseringsinitiatieven via laagdrempelige kanalen, zoals websites en
peergerichte projecten, kunnen hierin effectief zijn. Er zijn de laatste jaren in Vlaanderen
twee peergerichte projecten in het uitgaansleven opgezet: Breakline en Vitalsounds. Deze
sturen terzake opgeleide jongeren naar uitgaanssettings om de bezoekers te informeren en
te sensibiliseren. Ook VAD doet op dit vlak een duit in het zakje. Ze biedt de twee genoemde
peergerichte preventie-initiatieven in Vlaanderen deskundige ondersteuning. Daarnaast zijn
er heel wat websites voor feestvierders en organisatoren. En met Quality Nights richt VAD
zich op het investeren in een gezonde uitgaansomgeving en op het uitvoeren van structurele
preventieve maatregelen. Sinds oktober 2012 tekenden 15 toonaangevende clubs en events
het ‘Quality Nights Charter’. Daarmee verbinden ze zich ertoe deze maatregelen uit te
voeren.





www.druglijn.be/omgaan-met-drugs/feestvierders.aspx
www.qualitynights.be
www.vitalsounds.be
www.breakline.be
***
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Over VAD/De DrugLijn
VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse
organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. De
vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en
intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de
partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere
drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice van VAD.
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