Memo
Beste besteller,
Hierbij ontvangt u het door u bestelde voorlichtingsmateriaal van de serie Drugs en
Uitgaan. Dit voorlichtingsmateriaal, inclusief de website www.drugsenuitgaan.nl, is
bedoeld voor een zeer specifieke doelgroep. Via deze memo willen wij u graag wijzen wat
deze doelgroep is.
De doelgroep van het voorlichtingsmateriaal zijn jongeren en jongvolwassenen tussen de
16 en 24 jaar die uitgaan en (tijdens het uitgaan) drugs, al dan niet gecombineerd met
alcohol, gebruiken. Naast de boodschap dat het gebruik van drugs nooit zonder risico is,
is de informatie in het voorlichtingsmateriaal gericht op harmreductie: het beperken van
schade. Dat betekent dat er tips en adviezen worden gegeven over hoe je de risico’s van
drugsgebruik zo veel mogelijk kunt beperken.
Doel hiervan is om bij uitgaande jongeren de (gezondheids)problemen zoveel mogelijk te
voorkomen. Voor de doelgroep van uitgaande jongeren is geven van een
harmreductieboodschap een bewuste keuze. Ten eerste, is het uitgangspunt dat
drugsgebruik onder uitgaanders niet/nauwelijks voorkomen kan worden, maar de
problemen die daarmee samenhangen wel. Ten tweede, sluit voorlichting gericht op
abstinentie (niet gebruiken) niet aan bij de beleving en informatiebehoefte van
uitgaanders die drugs gebruiken. Voor andere doelgroepen kan dit wel een effectieve
benadering zijn.
Het voorlichtingsmateriaal is dus niet ontwikkeld om te verspreiden onder doelgroepen
als nietgebruikers, jongeren onder de 16 jaar of ter verspreiding op scholen,
jongerenwerk of binnen de jeugdhulpverlening. De harmreductie boodschap kan in deze
groepen ongewenste effecten hebben. Het kan hen de indruk geven dat drugsgebruik vrij
normaal is. Ook kunnen zij de risico’s van drugsgebruik na het lezen van het materiaal
lager gaan inschatten. Hierdoor kan de drempel tot drugsgebruik lager worden. Voor
deze groepen zijn andere voorlichtingsmaterialen over alcohol en
drugs beschikbaar. Kijk op http://www.trimbos.nl/webwinkel onder Drugs Informatie of
op www.dgsg.nl (website De Gezonde School en Genotmiddelen).
In de papieren folders wordt tevens verwezen naar de website www.drugsenuitgaan.nl.
Ook de website is gestoeld op het harmreductie principe en dus is een verwijzing
hiernaar alleen geschikt voor de specifieke doelgroep zoals hierboven beschreven.
Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen naar uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl.

