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Waar ligt de lijn voor cocaïnegebruikers?
Met de Gentse feesten en een hele reeks andere evenementen in het vooruitzicht, lanceert
Partywise een guerrilla-actie om gebruikers bewust te maken van de risico's van cocaïne, de
uitgaansdrug waarvan het gebruik het afgelopen decennium toenam. Concreet zullen uitgaanders
deze zomer in de toiletten van party’s en festivals precies een lijn cocaïne zien liggen. Bekijken ze
die van dichtbij, dan zien ze de contactgegevens van De DrugLijn.
Cocaïne steekt xtc voorbij als meest gebruikte partydrug
Hoewel het gebruik van cocaïne in Europa de laatste jaren relatief stabiel bleef, is het gebruik het
afgelopen decennium verdubbeld. In Vlaanderen is cocaïne sinds 2009 de meest gebruikte illegale
partydrug, na cannabis.
Eén op vier volwassen uitgaanders heeft al ooit coke gesnoven en één op acht deed dit in het
afgelopen jaar (uitgaansonderzoek Partywise, 2009). Gebruikers van cocaïne combineren deze
drug ook regelmatig, vooral met alcohol.
Het aantal vragen over cocaïne aan De DrugLijn blijft onverminderd hoog. Na cannabis is het de
meest vermelde illegale drug, wat bewijst dat cocaïne een veel besproken drug in Vlaanderen is.
Risico’s van cokegebruik
Het gebruik van cocaïne houdt zowel op korte als op lange termijn risico’s in. Tijdens een avond uit
kan cocaïne roekeloos gedrag veroorzaken, met risico's in het verkeer, onveilig vrijen enzovoort tot
gevolg. In combinatie met alcohol kunnen alle remmingen wegvallen, waardoor men bijvoorbeeld
nog meer gaat gebruiken. Deze combinatie lokt ook agressief gedrag uit.
Op langere termijn is cocaïne erg belastend voor het hart. Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan
en de kans op een hartaanval stijgt naargelang men meer en langer gebruikt.
Druglijn(en) op partytoiletten
Uitgaanders die deze zomer een partytoilet bezoeken, zullen verrast opkijken. Op honderden
toiletten in clubs en op festivals kleven stickers. Van ver lijkt elke sticker op een lijn cocaïne. Maar
kom je dichterbij, dan blijkt het een sticker te zijn waarop in witte letters 'De DrugLijn: 078-15 10
20 – www.druglijn.be' te lezen is.

Met deze guerrilla-actie wijst Partywise de uitgaanders en de partyorganisatoren op de blijvende
aanwezigheid van cocaïne in het uitgaansleven. “We willen cocaïnegebruikers niet alleen
sensibiliseren over de risico’s, maar hen ook voldoende achtergrondinfo geven zodat ze met kennis
van zaken kunnen stilstaan bij hun gebruik”, aldus Jochen Schrooten, VAD-stafmedewerker.
Voor objectieve info over cocaïne en veilig en verstandig uitgaan kan iedereen anoniem op de site
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van De DrugLijn terecht. Wie meer info over coke nodig heeft, kan doorklikken naar
www.partywise.be/coke/index.html. Wie wil inschatten hoe het met zijn gebruik gesteld is, kan dat
anoniem en online checken via de zelftest op www.hoeveelisteveel.be. Gebruikers die willen
stoppen of minderen met cocaïnegebruik kunnen daar ook een online zelfhulpprogramma volgen.
Partywise is een initiatief van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) en
De DrugLijn.
VAD wordt gesubsidieerd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo
Vandeurzen.
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Verdere toelichting bij dit persbericht kunt u bekomen bij:
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