Hoe gaan wij nu gezamenlijk verder?
Vanuit het ministerie van VWS worden de volgende richtlijn genoemd:
1. Ouders ondersteunen
Ouders spelen de belangrijkste rol bij het bespreekbaar maken van gebruik van
(uitgaans)drugs. Door informatie over drugsgebruik en gevaren daarvan beter beschikbaar te
maken. Door hen te informeren via bladen, websites en fora of via ouderavonden en zo te
bevorderen dat een gesprek over drugs tussen ouder en kind, net als over bijvoorbeeld
alcoholgebruik en roken, plaatsvindt.
2. Jongeren informeren
Jongeren veel beter informeren over de schadelijke gevolgen van drugsgebruik, zodat zij
zich bewust zijn van de risico’s. Het schoolprogramma de Gezonde School en
Genotmiddelen (DGSG) wordt gemoderniseerd. Er is een preventiemodel in ontwikkeling
gericht op drugs, alcohol en tabak voor studenten op het HBO en WO. Voorlichting gericht
en effectief inzetten passend bij de verschillende opleidingsniveaus.
3. Samenwerken met gemeenten
Er is een Handreiking Drugs en alcohol op evenementen. Gemeenten kunnen deze
gebruiken om in hun vergunningverlening voorwaarden op te nemen gericht op het
voorkomen van gezondheidsincidenten. Een eenduidig beleid in de diverse gemeente is zeer
gewenst, waarbij de middenweg gekozen wordt tussen repressie en preventie. Het is te
overwegen om de term zerotolerance hierbij los te laten omdat deze vaak onrealistische
verwachtingen en gevolgen met zich mee brengt.
4. Samenwerken met de uitgaanssector
Drugs worden vaak gebruikt in uitgaansgelegenheden zoals clubs en op evenementen.
Samenwerken met organisatoren en eigenaren om de voorlichting ter plekke alsmede de
veiligheid te verbeteren. De ontwikkeling van de campagne Celebrate Safe is hiervan een
goed voorbeeld.
5. Samenwerken met gezondheidsprofessionals
De preventiefunctie en vroegsignalering met betrekking tot drugsgebruik in de eerstelijns
versterken. Als gevolg van de decentralisaties vinden in veel gemeenten vernieuwingen
plaats in het aanbod van preventie en zorg, bijvoorbeeld via nieuwe structuren als sociale
wijkteams. Hier ligt een kans verslavingspreventie nieuwe impuls te geven.
6. Intensivering en uitbreiding van monitoring
Het succesvolle Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) dat goed zicht houdt op de
drugsmarkt en waarschuwingen afgeeft in geval van extra risicovolle drugs uitbreiden en
integreren binnen de gezondheidssector (ziekenhuizen, ambulance, SEH, huisartsen,
weekend-huisartsposten e.d.)
7. Verbinding preventie en handhaving
Uit onderzoek blijkt dat het effectiever is een combinatie van maatregelen in te zetten. Alleen
sanctioneren is soms niet genoeg of weinig constructief. Er is grote meerwaarde om
handhavingsacties direct te koppelen aan preventie. In Nederland zijn hierin een aantal
initiatieven, bijvoorbeeld jongeren die alcohol en/of drugs in hun bezit hebben of onder
invloed zijn verbaliseren en met Halt en verslavingszorg een gesprek laten voeren.
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