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VOORWOORD
Voor u ligt het onderzoeksrapport
‘Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken’
Het resultaat van de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met mensen die GHB gebruiken,
verspreid door heel Nederland en Vlaanderen. Van Noord-Brabant waar mensen het hebben over
een ‘potje pakken’, naar Alkmaar waar een buisje ‘nul-vijf’ wordt genoemd. Van Twenterand waar
jongeren spraken over ‘een dopje tappen’, naar Heerenveen waar GHB gebruiken ‘borrelen’
wordt genoemd. Ook in Amsterdam zijn veel mensen gesproken die regelmatig een ‘G’tje
klappen’. En niet te vergeten onze zuiderburen: zij spreken over ‘straffe vloei’, afgeleid van de
bijnaam vloeibare XTC.
GHB gebruiken en outgaan lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het feit dat ook hier ‘slang’
voor bestaat binnen vriendengroepen, onderschrijft het belang van dit onderzoek. Waar de
Brabanders spreken over ‘lellepoten’ wanneer iemand gek doet als gevolg van een overdosis GHB
(vaak in combinatie met speed), wordt ditzelfde gedrag in Twenterand ‘wappen’ of ‘in de warre
zijn’ genoemd. En waar wij spreken over ‘outgaan’, spreken de Belgen over ‘knock gaan’.
Het was een avontuurlijke tijd: rijdend achter de politie, interviews bij mensen thuis, ‘s avonds laat
op hangplekken, bij de dealer op de bank en in de bajes. Allereerst willen we alle respondenten
bedanken die zo openhartig met ons hebben gesproken. Het was opvallend hoe we vaak
onaangekondigd via de achterdeur binnen konden lopen en een gezinslid interviewden aan de
keukentafel waar pa en ma bijzaten. Daarnaast gaat onze dank uit naar de organisaties die ons
hebben geholpen een eerste contact te leggen met mensen die GHB gebruiken. Zonder jullie hulp
was het nooit gelukt om met maar liefst 146 respondenten in gesprek te gaan.
Hopelijk kan dit rapport een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van passende
preventieactiviteiten om de risico’s van GHB en outgaan te verminderen, in het bijzonder voor
mensen die voornamelijk thuis en alleen gebruiken.
Amsterdam, september 2015
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SAMENVATTING
‘Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken’
Onderzocht is welke typen harm reduction interventies kunnen worden ontwikkeld om het risico op een
GHB-overdosis en de daarmee samenhangende gezondheidsschade te verminderen. Dit onderzoek
vond plaats tussen 2014 en 2015 in Nederland en België.

Conclusie
De te ontwikkelen harm reduction interventies zijn sterk afhankelijk van de frequentie van gebruik, het
kennisniveau op het gebied van overdosis en de behoefte aan informatie.
Binnen dit onderzoek worden drie subgroepen onderscheiden:

1. mensen met matige GHB ervaring (1 tot 50 keer in hun leven)
willen outgaan het liefste voorkomen. Deze groep is onder andere geïnteresseerd in ervaringsverhalen,
harm reduction tips en de lange termijn effecten van GHB.
Een mogelijke interventie die past bij deze vaak wat hoger opgeleide doelgroep, zijn informatieve
online/offline artikelen over seks, drugs en gezondheid waarbij ervaringsverhalen worden aangevuld
met kennis van experts. Seksuele opwinding wordt door deze groep vaak genoemd als motivatie om
GHB te gebruiken. Andere mogelijkheden zijn: het bekrachtigen van afspraken binnen
vriendengroepen zoals het aanwijzen van iemand die de tijd en dosering bijhoudt en het ontwikkelen
van een GHB-hulplijn waar mensen anoniem advies kunnen inwinnen.

2. mensen met Aanzienlijke GHB ervaring (50 tot 200 keer in hun leven)
zeggen af en toe out te gaan, mede door de frequentie van het gebruik. Zij zijn geïnteresseerd in tools
die veiliger gebruik gemakkelijker maken. Onder invloed vervagen grenzen, je zicht en tijdsbesef.
Een mogelijke interventie is het verspreiden van een spuitje waarmee het aantal milliliter exact kan
worden gedoseerd. Ook kan het gebruik van een timer worden aangemoedigd. Mogelijk kunnen deze
gebruikstools geïntegreerd worden met een ‘G-app’. Een applicatie op de smartphone met informatie
over GHB en outgaan. Een meerwaarde van een app kan zijn een monitoringsfunctie waardoor je
gebruik in de tijd inzichtelijk wordt gemaakt. Met behulp van zelfcontroletips kan vervolgens een
periode van niet gebruiken bekrachtigt worden.

3. mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 keer in hun leven)
hebben het meeste risico op coma. Hoewel outgaan als belangrijkste nadeel wordt ervaren, zien ze het
tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun GHB gebruik. In vergelijking met minder
ervaren subgroepen hebben ze een kennisachterstand op het gebied van overdosispreventie en eerste
hulp bij een overdosis. Ze bellen minder snel een ambulance, proberen iemand niet wakker te houden
en laten iemand vaak ‘gewoon’ liggen.
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Deze groep heeft in vergelijking met de andere subgroepen meer behoefte aan informatie of hulp
met GHB, met name over de lange termijn gevolgen en het voorkomen van terugval. Om de attitude
ten opzichte van outgaan te veranderen, zal moeten worden aangesloten bij hun belevingswereld. Zo
kan er bijvoorbeeld worden ingegaan op de hinder die mensen ondervinden als gevolg van outgaan
zoals auto-ongelukken, brand in huis en lichamelijke ongemakken (vergeetachtigheid,
gewichtstoename en bewegingstoornissen).

Hoe de groep met zeer veel GHB ervaring te bereiken?
Veldwerk is een goede methode om de mensen met zeer veel GHB ervaring achter de voordeur te
bereiken. Dit kost veel tijd en inzet. Maar ook binnen dit onderzoek is het via professionals en mensen
die GHB gebruiken gelukt om bij deze mensen thuis te komen. Het directe contact vormt een
belangrijke meerwaarde voor zowel de professional als de betrokkene. Naast motiverende
gespreksvoering vormen kennisquizjes of een voorlichtingsspel manieren om het gesprek aan te gaan.
Ook kan er materiaal worden verstrekt ter bevordering van veilig gebruik zoals doseringsspuiten en
timers. Uit dit onderzoek blijkt verder dat mensen die als belangrijkste motivatie voor GHB gebruik
noemen dat ze er ‘zelfverzekerd en sociaal losser’ van worden, vaker in coma zijn geraakt. Om deze
reden is het goed om te werken aan het verstevigen van sociale vaardigheden en het bekrachtigen
van zelfcontrole-mechanismen. Verder kan de inzet van peers zorgen voor een goede overdracht in
dezelfde taal als de doelgroep. Bovendien kan deze methode een zinvolle dagbesteding bieden aan
mensen die reeds afgekickt zijn. Om de attitude ten opzichte van outgaan te beïnvloeden is een
bewustwordingscampagne (in de vorm van een video) een passende interventie. Ten slotte is het
raadzaam te onderzoeken of substitutiebehandeling (met een langere halfwaardetijd dan GHB) een
goede harm reduction methode is. Hierdoor zijn mensen mogelijk minder snel geneigd meerdere keren
per nacht een overdosis GHB te nemen om te kunnen slapen.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt uit te gaan van een ‘Comprehensive GHB Prevention, Harm reduction and

Treatment package’ waarbij bestaande en te ontwikkelen interventies op het gebied van GHB elkaar
aanvullen. Hoewel er op dit moment al veel interventies in ontwikkeling zijn of worden uitgevoerd,
bestaat er nog een gat binnen het onderdeel geïndiceerde preventie. Bovenstaande harm reduction
interventies kunnen wellicht in deze behoefte voorzien. Gekeken naar overdosispreventie is de
noodzaak het hoogste voor de groep met zeer veel GHB ervaring. Binnen dit onderzoek zijn zij vooral
getroffen in dorpen buiten de Randstad. Deze groep wordt vaak niet bereikt door preventieactiviteiten
in het uitgaansleven en binnen de verslavingszorg ligt de focus op abstinentie. Diegenen die hier (nog)
niet voor openstaan, vallen tussen wal en schip. Dit, terwijl harm reduction wel degelijk kan leiden tot
relatief veilig en bewust gebruik en overdosispreventie de risico’s op hersenschade of zelfs overlijden
kan verkleinen.
Stichting Mainline heeft naar aanleiding van dit onderzoek en de feedback van de Europese partners
een pilotinterventie video voor deze groep ontwikkeld en getest. Deze video is gemaakt door en voor

mensen met zeer veel GHB ervaring. Het doel van deze interventie video is kennisvergroting wat
betreft de risico’s van overdosering om zo gedragsverandering te bewerkstelligen ten aanzien van
bewustzijnsverlies ofwel outgaan.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
	
  
1.

Coupon - Elke recruiter krijgt drie coupons om respondenten mee te werven. Elke coupon bestaat uit
twee delen waarop hetzelfde ID-nummer is geprint: de recruiter scheurt de verwijzingscoupon af en
geeft deze aan een potentiële respondent. Zelf behoudt hij het andere deel als bewijs voor het
verkrijgen van zijn/haar vergoeding.

2.

Overdosis (OD) - Overdosis is gedefinieerd als volledig verlies van bewustzijn (C, 2005) verminderd
bewustzijn en niet wakker kunnen blijven (Degenhardt L, 2003). In de vragenlijst is het begrip meer
gespecificeerd in begrippen van coma, door de maximale score op de Glasgow Coma Scale te
hanteren: opent niet de ogen, maakt geen geluid en geeft geen respons op pijnprikkels gedurende ten
minste 30 minuten (Teasdale G J. B., 1974) en (Teasdale G M. G., 1979).

3.

Overdosispreventietool – Een preventie-instrument waarmee beoogd wordt overdoses (van in dit geval
GHB) te voorkomen en de risico’s te verminderen.

4.

Peer - is een groepsgenoot. Een persoon afkomstig uit de beoogde doelgroep met dezelfde
achtergrond en communicatiekenmerken.

5.

Peer education – Een voorlichtingsmethode waarbij iemand uit de doelgroep (veel gelijke achtergrond
en normen en waarden) voorlichting geeft aan mensen uit de doelgroep.

6.

Randstad - Een ringvormige groep steden in het westen van Nederland, met als belangrijkste centra
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

7.

Recruiter - Een persoon die een vragenlijst heeft ingevuld en drie coupons ontvangt om peers mee te
werven. Vanaf dat moment is iemand niet langer een respondent maar veranderd in een recruiter.

Respondent - Respondenten zijn personen die een vragenlijst hebben ingevuld.
9. Respondent Driven Sampling (RDS) – Dit is een gerandomiseerde steekproefmethode die het mogelijk
8.

maakt om meer nauwkeurige schattingen te maken over een bepaalde onderzoekspopulatie.
Onderzoekers selecteren ‘zaden’ op basis van bepaalde kenmerken, die vervolgens met speciale
coupons andere mensen in hun netwerk benaderen om ook mee te doen. Op deze manier worden er,
zonder tussenkomst van onderzoekers, wervingsketens gebouwd.
10.

Sleutelinformanten – Personen die meedoen aan een diepte-interview (naast respondenten kunnen dit
ook institutionele sleutel-informanten zijn zoals politie, ambulancepersoneel en hulpverleners) in het
kader van het verkennend onderzoek.

11.

Verzadiging –Verzadiging is een punt waarop de sample karakteristieken niet langer veranderen
onafhankelijk hoeveel meer individuen er meedoen.

12.

Wervingsketen - Een keten van respondenten en recruiters die is opgebouwd naar aanleiding van een
zaad.

13.

Zaad - Een persoon die geselecteerd is door de onderzoekers op basis van zijn/haar kenmerken en
netwerk. Een zaad is het begin van een keten.
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1.INLEIDING
Achtergrond
Nadat de Franse onderzoeker Henri Laborit (Laborit H, 1960) in 1960 de stof
gammahydroxyboterzuur (GHB) isoleerde uit het weefsel van zoogdieren is het middel door
diverse groepen gebruikt. In de eerste instantie (en nog steeds) wordt het middel voorgeschreven
aan patiënten met narcolepsie. Ook is het een tijdlang toegepast als narcosemiddel. In de jaren
‘80 wordt GHB populair onder bodybuilders wegens vermeend effect op de spieropbouw. Als het
middel daarna wordt verkocht in de smartshops wint het in de jaren ’90 aan populariteit als
uitgaansdrug. Na een rustige periode neemt het gebruik weer toe tussen 2007 en 2012, maar dit
keer ook in gemeenten buiten de Randstad onder gemarginaliseerde groepen, jongeren die op
straat gebruiken en mensen die thuis gebruiken.
GHB heeft een ontremmend effect, mensen ervaren meer zelfvertrouwen en bovendien werkt het
seksueel stimulerend. Daarnaast is het middel populair omdat het relatief goedkoop is, zo’n 50
euro voor een kwart liter (gemiddelde dosering per keer is 5 milliliter). En met een recept van
internet is GHB vrij eenvoudig zelf te maken van het schoonmaakmiddel GBL, natronloog (bv.
gootsteenontstopper) en (gedistilleerd) water.

“In die tijd (2008) waren er twee schoonmaakbedrijven bij ons in Vriezenveen, Uberclean en
Wonderclean. Overal hingen spandoeken en iedereen liep met aanstekers ervan. Ik ging met een
jerrycan achterop de fiets naar de fabriek en kwam met genoeg GBL terug om een grote pan
GHB van te maken. De buren kwamen met een steelpannetje ook een portie halen.”
Maatregelen van het Openbaar Ministerie, zoals het plaatsen van het middel op lijst 1 van de
Opiumwet in 2102 en het aan banden leggen van de verkoop van GBL in 2013, zijn van invloed
geweest op de verkrijgbaarheid en de prijs, minder op het gebruik.
In vergelijking met andere middelen gaat het bij GHB om een relatief kleine groep mensen die het
middel actueel gebruiken, naar schatting 22.000 in 2013 (NDM, 2013-2014). Het aantal incidenten
met GHB is echter relatief hoog en zijn vaak ernstig van aard. In 2012 belandden ongeveer 1200
mensen op de spoedeisende hulp met bewustzijnsverlies als gevolg van GHB gebruik. In 2013 is er
in 22% van de 3481 gemelde drugsincidenten GHB in het spel. Hiermee drukt GHB (in combinatie
met XTC) qua drugsincidenten het meeste op de spoedeisende hulp en ambulancediensten wat
gemoeid gaat met enorme maatschappelijke kosten (MDI, 2013). Naast het voorkomen van
(gezondheids)schade en levensbedreigende situaties kan er met overdosispreventie dus ook veel
zorgkosten worden bespaard. Frequent, vooral dagelijks, gebruik kan tot ernstige lichamelijke- en
psychische afhankelijkheid en bij abrupte stopzetting tot heftige en zelfs levensbedreigende
onthoudingsverschijnselen leiden. Het aantal cliënten in de verslavingszorg met een primair GHBprobleem is in 2013 met 769 ongeveer gelijk aan 2012, na een stijging vanaf 59 cliënten in 2007.
Ten slotte is er een grote terugval na behandeling. Binnen drie maanden na detoxificatie is 70%
weer terugevallen in gebruik (NDM, 2013-2014).
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De sterfte door het gebruik van GHB is lastig vast te stellen. GHB heeft een halfwaarde tijd van
22-53 minuten, wordt snel afgebroken in het lichaam en is daardoor slechts kort (5 tot 12 uur)
aantoonbaar in bloed of urine (Jones et al., 2009; Verstraete, 2004). Afgezien daarvan zegt de
aanwezigheid van GHB niet alles, omdat er grote verschillen in tolerantie kunnen zijn. Ook kan
GHB na het overlijden in het lichaam zelf worden gevormd, waardoor de bijdrage van GHB
gebruik aan het overlijden moeilijk vast te stellen kan zijn. Dit veroorzaakt mogelijk een
onderrapportage van het aantal sterfgevallen als gevolg van GHB. Een andere complicerende
factor is dat de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) geen
specifieke code kent waarmee GHB sterfgevallen kunnen worden geregistreerd. In 2012 werd
GHB 13 keer vermeld op het doodsoorzaakformulier, een toename in vergelijking met de jaren
ervoor. Maar onbekend is hoe vaak GHB indirect in het spel is geweest bij een overlijdensgeval
(CBS, 2012). Wereldwijd waren er in 2010 ongeveer 400 sterfgevallen gerelateerd aan GHB in
klinische literatuur beschreven (Zvosec et al., 2010).
Hoe ernstig de lokale problematiek kan zijn, blijkt uit het citaat van een respondent uit NoordBrabant: “Ik ben inmiddels 17 vrienden kwijtgeraakt als gevolg van GHB. Dit waren jongens die,
net als ik, tien jaar geleden met het middel in aanraking kwamen in België en het vervolgens zelf
zijn gaan maken, gebruiken en verhandelen. Ze zijn overleden als gevolg van een overdosis,
onthoudingsverschijnselen, auto-ongelukken en zelfmoord.” Het sterftecijfer in bovenstaand citaat
is een gerapporteerd aantal dat moeilijk onderbouwd kan worden met cijfers. Wel wordt hieruit
duidelijk dat de respondent een relatie legt tussen GHB en sterfgevallen, zowel direct als indirect.

Aanleiding
GHB is lastig te doseren. Het verschil tussen een dosis met het gewenste effect en een dosis
waarbij iemand overmand wordt door slaap en/of bewusteloos raakt is maar heel klein. Een
overdosis kan fataal aflopen doordat de ademhaling verstoord raakt en zelfs kan stoppen. Ook
bestaat het risico op stikken in eigen braaksel tijdens bewustzijnsverlies. Het risico op een
overdosis is groter als GHB wordt gebruikt in combinatie met alcohol of andere dempende stoffen
zoals benzodiazepines.
Er zijn diverse stoffen uitgetest (Kohrs et al., 2004; Zvosec et al., 2007) om de verschijnselen van
een GHB overdosering te bestrijden, maar zonder succes. Een specifiek antidotum is nog niet
gevonden. De acute behandeling bestaat meestal uit het vrijmaken van de luchtwegen en het
bewaken van de vitale functies.
Uit eerder onderzoek komt naar voren dat 84% van de mensen die problematisch GHB gebruiken
wel eens het bewustzijn is verloren. 43% is ooit aangemeld op de EHBO en 20% is weleens
opgenomen op de eerste hulp. Zelf zien zij outgaan vaak niet als een probleem, dit blijkt wel uit de
groep die herhaaldelijk wordt gezien op de eerste hulp (GHB Monitor, 2013).
In Nederland wordt problematisch GHB gebruik het vaakst gezien onder gemarginaliseerde
groepen en bij mensen die voornamelijk thuis gebruiken in het noorden, oosten en zuiden (Lotte
Voorham, 2012). Precieze cijfers uit Vlaanderen (België) over het totale aantal mensen dat GHB
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gebruikt ontbreken vooralsnog. Maar ook in België zijn er aanwijzingen dat de laatste jaren
steeds meer mensen zich bij verslavingscentra en spoedgevallendiensten melden met zowel acute
problemen als verslavingsproblematiek ten gevolge van GHB gebruik (VAD, 2011).
De groep die voornamelijk thuis gebruikt is een gevarieerde en onoverzichtelijke groep die
grofweg kan worden ingedeeld in mensen die samen GHB gebruiken (op huisfeesten) en mensen
die alleen gebruiken en veelal afhankelijk zijn. Eerder onderzoek op het gebied van overdosis
onder uitgaanders in Amsterdam (Dirk J Korf T. N., 2013) geeft aan dat het gebruik van GHB in
het gezelschap van vrienden het risico op een overdosis vermindert, maar niet geheel wegneemt.
Ook laat dit onderzoek zien dat de groep die herhaaldelijk een overdosis heeft gehad (meer dan
twee keer) vaker in een huiselijke setting gebruikt.
Mensen die voornamelijk thuis gebruiken kampen vaak met slaapproblemen en raken nogal eens
sociaal geïsoleerd. Ze vermaken zich doorgaans door de hele dag/nacht tv te kijken of op het
internet actief te zijn. De groep die voornamelijk thuis gebruikt wordt ingeschat als de grootste
subgroep (67%), wat neerkomt op 15.142 mensen die (actueel) GHB gebruiken. Deze groep komt
vaak pas in beeld bij de hulpverlening na jarenlang verborgen en risicovol gebruik. (GHB Monitor,
2013).
Eerder was overdosispreventie alleen noodzaak bij mensen die heroïne gebruiken. Maar in een
veranderende maatschappij waarin mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, blijkt er
ook een urgente noodzaak te bestaan om kennis op te doen van overdosisrisico’s bij andere
middelen dan opiaten. Met name voor de groep die problematisch en voonamelijk thuis gebruikt,
aangezien bestaande harm reduction activiteiten zich voornamelijk richten op mensen die
recreatief gebruiken in uitgaanssetting.
Deze urgentie was voor Stichting Mainline, met 25 jaar ervaring op het gebied van harm reduction
(waaronder overdosispreventie) onder gemarginaliseerde groepen, de aanleiding voor het starten
van dit onderzoek. De werkwijze is onveranderd: de doelgroep wordt actief opgezocht en
veldwerkers gaan met hen in gesprek over hun gebruik, hun hulp- en informatiebehoefte en de
gebruikstechnieken en zelfcontrolemechanismen die zij zelf toepassen. Met deze informatie wordt
een beeld verkregen hoe Stichting Mainline en andere organisaties hen mogelijk kunnen
ondersteunen in het beperken van de risico’s.
Het onderzoek valt binnen het prioriteitsgebied ‘Prevention’ van het Drug Prevention and
Information Programme (DPIP) van de European Union (JUST/2011-2012/DPIP/AG). In deze call
wordt opgeroepen tot ontwikkeling van een innovatieve Harm reduction strategie ter
vermindering van het aantal drugsdoden, onder mensen die meerdere soorten en niet-opioïde
drugs gebruiken. Bovendien is het onderzoek in lijn met prioriteit 19.2 van de EU Drugs Strategy
2013-2020 (European Union, 2012). Hierin staat het verbeteren van de beschikbaarheid en
effectiviteit van preventieprogramma’s centraal, evenals het bewustzijn over de risico’s en
gevolgen van illegale drugs en andere psychoactieve stoffen. Ook in andere Europese landen zijn
er verborgen groepen die nieuwe psychoactieve stoffen en niet-opioïde drugs gebruiken, die nog
niet bereikt worden door preventie-activiteiten. De onderzoeksuitkomsten zullen daarom breed
worden verspreid in Europa.
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Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken.
De subdoelen zijn:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

In contact komen met moeilijk bereikbare groepen in Nederland en België die GHB
voornamelijk thuis gebruiken.
Het exploreren van persoonlijke kenmerken en gebruikskarakteristieken – Middel, Mens &
Milieu, ofwel Drug, Set & Setting (Zinberg, 1984) – die de kans op een GHB-overdosis
vergroten.
Het ontwikkelen van een overdosis-preventie-interventie die past bij de doelgroep en hun
gebruiksgewoonten.
Implementatie van een overdosis-preventie-interventie.
De discussie aanwakkeren over de toepasbaarheid van de bevindingen op het gebied van
overdosispreventie op andere opkomende drugs in andere Europese landen.
Verspreiding van de projectresultaten (onderzoeksmethode en overdosis-preventieinterventie) in Europa.

Onderzoeksvragen
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:

Welke typen harm reduction interventies kunnen worden ontwikkeld om het risico op een GHB-overdosis en de daarmee
samenhangende gezondheidsschade te verminderen?
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Hoe ziet de groep mensen die voornamelijk GHB thuis gebruikt eruit?
2. Welke persoonlijke en omgevingskenmerken vergroten het risico op een overdosis?
3. Welke maatregelen nemen mensen bij of ter preventie van een overdosis?
In hoofdstuk twee wordt besproken hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd, gevolgd door de
gemaakte aanpassingen in de methoden en het onderzoeksdesign. Hoofdstuk drie bestaat uit de
resultaten van de vragenlijsten en de diepte-interviews, ingedeeld naar bovenstaande
deelvragen. In hoofdstuk vier worden deze resultaten geïnterpreteerd en mogelijke beperkingen
van het onderzoek besproken. In de conclusie worden eerst de deelvragen beantwoord. Op basis
hiervan wordt uiteindelijk antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek over welke
typen harm reduction interventies zouden moeten worden ontwikkeld om het risico op GHBoverdosis en de daarmee samenhangende gezondheidsschade te verminderen. In hoofdstuk vijf
worden diverse aanbevelingen gedaan op het gebied van GHB interventies. Deze interventie
ideeën zijn vervolgens besproken tijdens de Europese focusgroepdiscussie met nationale en
internationale partners. Naar aanleiding van deze feedback is vervolgens een pilot-interventie
ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het verslag van de focus groepdiscussie en het
projectplan van de video-interventie zijn bijgevoegd als bijlagen.
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2. ONDERZOEKSOPZET EN UITVOERING
Respondent Driven Sampling en andere wervingsmethoden
Aanvankelijk is er gestart met de Respondent Driven Sampling (RDS) methode (Heckathorn, 1997).
Dit is een variatie van de sneeuwbalmethode, die het mogelijk maakt om meer nauwkeurige
schattingen te maken over een bepaalde onderzoekspopulatie, door gebruik te maken van een
gerandomiseerde steekproefmethode. Onderzoekers selecteren een paar geschikte ‘zaden’;
respondenten met een groot netwerk die in staat en bereidwillig om zich in te zetten in het belang
van het onderzoek. Na deelname krijgen deze eerste respondenten coupons mee waarmee ze zelf
actief mensen kunnen werven binnen hun netwerk. Nadat iemand met een coupon ook heeft
meegedaan aan het onderzoek krijgt de werver een beloning. Het is de bedoeling om random,
zonder tussenkomst van de onderzoeker, op deze manier zo lang mogelijke ketens te maken. Door
middel van couponnummering en enkele aanvullende netwerkvragen kan met RDS inzicht worden
verkregen in het sociale netwerk van de meer verborgen populaties. Deze methode is
kosteneffectief en in eerdere studies succesvol gebruikt bij moeilijk bereikbare groepen zoals
mensen die drugs injecteren, sekswerkers en daklozen (Simon D. W. Frost, 2006).
In de praktijk bleek het op veel locaties niet mogelijk om deze methode in strikte zin en in de
gegeven in praktijk te brengen. Vandaar dat in sommige situaties is gekozen voor het aanpassen
van de methode. In andere gevallen zijn aanvullende methoden gebruikt. Hieronder wordt eerst
beknopt de oorspronkelijk beoogde onderzoeksmethode en uitvoering van het onderzoek
beschreven. Daarna volgt een motivatie en beschrijving van de gemaakte aanpassingen in de
onderzoeksmethode en in het onderzoeksdesign.

Onderzoeksdesign
Verkenning
In de verkenningsfase van dit onderzoek zijn vier focusgroepdiscussies georganiseerd met
verschillende professionals die binnen hun werk contact hebben met mensen die GHB gebruiken.
Deze regionale bijeenkomsten vonden plaats in Rucphen (Noord-Brabant), Vriezenveen
(Overijssel), Heerenveen (Friesland) en Heerhugowaard (Noord-Holland). In de overige
onderzoeksgebeiden zijn individuele verkenningsgesprekken gevoerd, veelal telefonisch. Op deze
manier is een beeld verkregen van de lokale problematiek, de professionals die ons in contact
konden brengen met mensen die GHB gebruiken en de hangplekken waar we door middel van vrij
veldwerk respondenten zouden kunnen treffen.

Werving
De oproep voor respondenten is breed verspreid binnen ons huidige netwerk van professionals
binnen de verslavingszorg, harm reduction-organisaties en de maatschappelijke opvang. Een
nieuwe samenwerking is ontstaan met klinieken, de politie en jeugdzorg. Ook is de oproep online
verspreid via diverse websites (en Facebookpagina’s) van Stichting Mainline, apexx, Unity en
drugsforum, maar ook bijvoorbeeld jongtwenterand.nl. Over het algemeen verliep het eerste
contact met een potentiële zaad via een professional. Via deze eerste respondent werd
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geprobeerd in contact te komen met andere mensen met GHB-ervaring in diens netwerk. Bij een
kleiner deel van de respondenten verliep het eerste contact vanuit het initiatief van een persoon
als reactie op een (online) oproep. Ook zijn er respondenten geworven via vrij veldwerk.
Bijvoorbeeld door het bezoeken van hangplekken.

Inclusiecriteria
Als inclusiecriterium gold dat iemand minimaal 10 keer GHB had gebruikt in het afgelopen jaar.
Thuisgebruik is niet opgenomen als inclusiecriterium aangezien de meeste mensen wel eens thuis
gebruiken. Op deze manier kon een vergelijking worden gemaakt tussen mensen die vaker en
minder vaak thuis gebruiken. Respondenten ontvingen een vergoeding van 10 euro voor deelname
aan een interview van ongeveer 60 minuten. Ook voor het aandragen van andere mensen kregen
respondenten (na deelname van aangedragen respondent) 10 euro, met een maximum van 3
respondenten per persoon. Voor de diepte-interviews goldt het inclusiecriterium dat de
respondent ervaring had met outgaan. Een diepte-interview duurde ongeveer 1,5 uur, waarvoor
een een vergoeding van 15 euro werd gegeven.

Instrument
De semigestructureerde vragenlijst is opgesteld in samenwerking met het Bonger instituut, dat
tevens een onderzoek deed met betrekking tot de GHB-markt en overlastgeving door GHBgebruik in plattelandsgemeenten. De vragenlijst bevat vragen over middelengebruik algemeen,
GHB gebruik (motivatie, ervaren nadelen, setting van gebruik en outgaan/coma) en de
demografische kenmerken van respondenten. De vragen over de GHB markt (verkrijgbaarheid)
en overlastgeving door GHB (contact met politie) behoren tot het onderzoek van het Bonger
instituut en zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten.
Voor de diepte-interviews is een topiclist opgesteld waarbij de focus lag op het ontstaan van een
overdosis, mogelijkheden om dit te voorkomen en ideeën voor een overdosispreventietool.

Onderzoeksregio
De keuze van de onderzoeksregio’s is in de eerste instantie gebaseerd op onderstaande kaart uit
eerder onderzoek van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (Wisselink DJ, 2013) van
het aantal GHB-hulpvragers in 2007 en 2012.
Figuur 1: Aantal hulpvragen GHB problematiek per 100.000 inwoners 2007 en 2012
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Op het meest recente kaartje is goed te zien waar de zogenaamde ‘brandhaarden’ van
problematisch GHB-gebruik zich bevinden in Nederland (met rood aangegeven). Dit gaat om
Noord-Brabant, Flevoland, Twenterand en Friesland. Uiteindelijk heeft dit onderzoek zich niet
beperkt totdeze gebieden, maar zijn er respondenten gesproken in bijna alle provincies (behalve
Zeeland en Groningen). Voor België is gekeken naar de meest recente cijfers over GHBbehandeling (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2013). Hieruit blijkt dat GHB-gebruik
zich vooral concentreert in het Noordelijke deel (Vlaanderen). Uiteindelijk zijn er mensen
gesproken uit Tienen, Antwerpen, Gent en Diest.

Data-verzameling
De data zijn verzameld in de periode mei tot en met oktober 2014. 66% van de vragenlijsten zijn
afgenomen door Stichting Mainline en het Bonger-instituut, 23% ‘peer to peer’ door respondenten
in hun eigen netwerk en 11% door professionals uit de drugshulpverlening. 49% van de interviews
vond plaats bij de respondent thuis, 16% in een inloopcentrum, sociaal pension of
jongerencentrum, 13% in de kliniek of drugshulpverlening, 12% op straat, in een park, op een
hangplek of op de kermis en 8% in een café of op een terras. Verder vonden 3 interviews plaats
op het werk en 1 in een penitentiaire inrichting. 47% van de respondenten is aangedragen door
andere respondenten (peer to peer), 29% via professionals zoals drugshulpverlening of politie, 13%
als reactie op een online/offline oproep en 12% via vrij veldwerk.

Analyse
De onderzoeksdata afkomstig uit de 146 semi-gestructureerde vragenlijsten zijn met SPSS 19.0
geanalyseerd. De ruwe data zijn allereerst opgeschoond. Ten behoeve van de analyses zijn
vervolgens een aantal bewerkingen op het databestand uitgevoerd; hercoderen van bestaande
variabelen, aanmaken van nieuwe (gecombineerde) variabelen. Bij de analyse zijn vooral
beschrijvende statistieken gebruikt: frequenties, crosstabs, means. Om vast te stellen of er sprake
is van verschillen tussen subgroepen zijn Chi-kwadraat toetsen of t-toetsen gebruikt. Alle
genoemde verbanden in dit rapport zijn, tenzij anders vermeld, in statistisch opzicht significant,
met een significantie niveau van 95%.
De 15 diepte-interviews zijn getranscribeerd waarna de belangrijke citaten zijn verwerkt in een
verzameldocument gesorteerd op onderwerp. Ook de veldwerkobservaties en de uitkomsten van
de nationale focusgroepdiscussie met professionals en ervaringsdeskundigen zijn meegenomen in
de analyse en worden aan het einde van het volgende hoofdstuk besproken.

Aanpassingen onderzoeksmethoden
Van online naar offline werving en vragenlijst
Bij de opzet van dit onderzoek werd gedacht aan een online vragenlijst aangezien de doelgroep
zich veel achter de computer bevindt en er op deze manier een groot bereik kan worden
gecreëerd zonder veel inspanningen (kosteneffectief).
Na enig vooronderzoek is besloten geen gebruik te maken van een online vragenlijst of Web-RDS.
Het ontwikkelen van een digitaal programma dat een optimale betrouwbaarheid zou garanderen,
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was erg complex en kostbaar. Ook bleek uit eerder online RDS-onderzoek onder uitgaanders in
Den Haag dat de responssnelheid in de eerste maanden erg laag was (Dekkers, C. 2010).
Bovendien bleef het de vraag of de beoogde groep ook daadwerkelijk bereikt zou worden. Hierbij
speelde ook de beloofde vergoedingen een rol, wat misbruik mogelijk in de hand zouden werken.
Vandaar dat er gekozen is voor direct contact met de doelgroep en het afnemen van
vragenlijsten door veldwerkers. Deze offline methode kostte veel meer veldwerkuren dan
aanvankelijk ingepland. Echter, er is door het face-to-face-contact met de doelgroep veel meer
waardevolle kwalitatieve data verzameld en bovendien kan de betrouwbaarheid beter worden
gegarandeerd. Ook zal de vertrouwensband die is gecreëerd met respondenten weer van pas
komen bij de implementatie van de harm reduction-activiteiten.

Van respondent driven sampling naar ‘multimethod’ sampling
Aangezien de mensen die GHB gebruiken in Nederland en België zich grotendeels achter de
voordeur bevinden en hierdoor moeilijk bereikbaar zijn, leek RDS aanvankelijk zeer geschikt om
deze doelgroep te bereiken. In de praktijk bleek deze methode vooral buiten de Randstad niet
goed te werken, terwijl het RDS-balletje binnen de Randstad na een lange aanlooptijd uiteindelijk
wel ging rollen. Hier zullen de karakteristieken worden beschreven van verschillende groepen
mensen die GHB gebruiken en waarom RDS wel of niet werkte.
1. M ensen met een GHB-afhankelijkheid die voornamelijk thuis gebruiken
Deze groep werd onder andere in Noord-Brabant getroffen. De meesten lieten de onderzoekers
zonder probleem binnen en spraken heel open over hun gebruik en over wie er nog meer in hun
omgeving gebruikt. Toch kwamen de RDS-ketens, waarbij respondenten coupons (uitnodigingen)
aan nieuwe kandidaat respondenten doorgeven, niet op gang. Zelfs na veelvuldig nabellen en
toezeggingen van respondenten om andere mensen in hun netwerk te benaderen. Dit leek niet te
liggen aan de welwillendheid van de respondenten om mee te werken. Zoals eerder uitgelegd,
werd er vaak gastvrij toegang verleend tot de huiselijke omgeving en werden veldwerkers over
het algemeen geïnteresseerd te woord gestaan. Sleutelfiguren (veldwerkers en andere
professionals) wijten het niet doorgeven van coupons onder meer aan geheugenverlies als gevolg
van langdurig GHB en veelvuldig outgaan.
Op basis hiervan is besloten de RDS-methode enigszins aan te passen en zijn aanvullende
methoden uitgeprobeerd met als doel de RDS-ketens alsnog op te starten, zoals het organiseren
van een ‘pizza-party’. Op zo’n avond zou een respondent anderen uit zijn ‘GHB-netwerk’
uitnodigen en het nuttige (het afnemen van de vragenlijsten) met het aangename (pizza’s en
gezelligheid) worden gecombineerd. Tot drie maal toe is deze methode mislukt, omdat mensen in
de eerste instantie enthousiast toezegden, maar op de bewuste avond niet kwamen opdagen.
Direct na het interview vragen of de respondent iemand uit zijn of haar netwerk wilde bellen, om
te vragen of die ook mee wilde doen, werkte bij deze groep aanzienlijk beter als
wervingsmethode. Op deze manier kreeg de respondent niet de kans het verzoek te vergeten en
konden de onderzoekers er gelijk heen. Dit was alleen mogelijk omdat veel van deze mensen geen
baan hebben en vaak thuiszitten. Waar direct langsgaan niet mogelijk was of de respondenten de
gegadigden niet te pakken konden krijgen, is er naderhand actief nagebeld.
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Ook werden nieuwe respondenten soms aangetroffen op het moment van een interview bij
iemand thuis. In dat geval werd direct gevraagd of hij/zij ook mee wilden doen aan het onderzoek.
Ter illustratie een veldwerkverslag uit Noord-Brabant (mei 2014):
“Ik belde het nummer van een meisje uit Roosendaal, dat ik had gekregen van een respondent uit
Etten Leur, die we eerder hadden geïnterviewd via een veldwerker van Novadic Kentron. We
konden direct bij haar langskomen. Daar aangekomen bleek dat haar vriend en de buurvrouw, die
ook in de woonkamer zaten, ook gebruikten. Ondertussen dreutelde hun kind rond in de
woonkamer. De vriend bleek dealer te zijn, dus toen we daar waren kwam er een jongen langs om
GHB te kopen. We werden enthousiast geïntroduceerd en maakten vervolgens een afspraak om
direct daarna bij hem langs te gaan. De jongen bleek anti-kraak te wonen in een oud
schoolgebouw samen met wat andere jongeren. Toen we aankwamen, had hij al een ander meisje
gevraagd om mee te doen.”
2. Gesloten gemeenschappen
Respondent driven sampling werkte ook niet bij de wat meer gesloten gemeenschappen in het
oosten van het land (Twenterand, Heerenveen). Respondenten kenden wel andere mensen met
GHB-ervaring maar wilden de namen niet doorgeven. Ze denken dan direct het stempel ‘GHBgebruiker’ te krijgen bij de politie. Bovendien werd gezegd dat er teveel wordt gepraat in het dorp
en dat men er daarom altijd achter komt door wie de naam is doorgegeven. Schaamte en
argwaan lijken hier een grote rol te spelen. In deze regio’s werden dus vooral respondenten
geworven die al als ‘gebruiker’ bekend waren bij de politie en/of hulpverlening. Soms lukte het wel
om via via (buiten de politie om) in contact te komen met mensen die GHB gebruiken. Maar het
kostte veel tijd (bijvoorbeeld drie keer in een week op visite gaan) voordat het vertrouwen was
gewekt. Gezien de geringe tijd op een bepaalde locatie waren de mogelijkheden hiertoe binnen
dit onderzoek beperkt.
Bij andere groepen werkte de RDS-methode (uiteindelijk) wel, al dan niet in aangepaste vorm:

3. M ensen die GHB recreatief gebruiken binnen de Randstad
Dit waren veelal mensen die geïnteresseerd zijn in drugs en graag hun steentje bijdragen aan
‘drugsonderzoek’. Het betrof vaak hoogopgeleide mensen die regelmatig drugs gebruiken in het
uitgaansleven of thuis, en ook verschillende soorten drugs uitproberen maar hier over het
algemeen heel bewust mee omgaan. Toch ging er ook bij deze groep veel tijd overheen en moest
er actief worden nagebeld of ge-sms’t voordat respondenten andere mensen binnen hun netwerk
aandroegen. Hier speelde het praktische voordeel dat het kantoor van Stichting Mainline in
Amsterdam is en afspreken met een enkele respondent per keer dus mogelijk was. In Amsterdam
zijn uiteindelijk ketens van vijf mensen gemaakt, maar hier zijn in totaal vijf maanden overheen
gegaan.
Opvallend was dat vaak wat meer extraverte types op de online en offline verspreide oproep
reageerden. Zij vonden het blijkbaar geen probleem om met een onbekende interviewer over hun
druggebruik te praten. Om dieper in een vriendengroep door te dringen is het afnemen van de
vragenlijsten soms aan een ‘zaad’ overgelaten.
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Dit betrof respondenten die al hadden deelgenomen aan het onderzoek en een instructie hadden
gekregen bij de vragen zodat hij/zij andere mensen kon interviewen. Dit had als voordeel dat
bepaalde mensen, die nooit met een onbekende over hun gebruik zouden praten op deze manier
wel een vragenlijst hebben ingevuld. Ook kon het interview op deze manier in hun eigen tijd
plaatsvinden en ontstond er vaak een interessante discussie over gebruik, zo vertelden de ‘zaden’
vaak achteraf. Door het toekennen van een beloning voor het aandragen van andere
respondenten konden de zaden worden aangesproken op het op tijd inleveren van volledig
ingevulde vragenlijsten. Respondenten moesten hun naam en rekeningnummer invullen zodat
achteraf de deelnamevergoeding kon worden overgemaakt. Hierdoor is misbruik door zaden
zoveel mogelijk voorkomen. Het nadeel van deze methode is dat veldwerkobservaties ontbreken
en er minder doorgevraagd is waardoor deze vragenlijsten minder kwalitatieve data hebben
opgeleverd.
4. M ensen die een behandelprogramma volgen in een kliniek
Binnen deze setting bleken mensen over het algemeen zeer bereidwillig om deel te nemen aan het
onderzoek. Een interview was een fijne afleiding buiten het dagelijkse programma in de kliniek.
Voor het onderzoek betrof dit een zeer interessante doelgroep omdat het hier gaat om mensen
met zeer heftige gebruikspatronen die op dat moment helder kunnen terugkijken op hun gebruik.
Na een avond interviewen waren cliënten op de hoogte van het doel en de werkwijze van het
onderzoek, waarna ze actief andere cliënten gingen werven. In een kliniek in Vught zijn op deze
manier nieuwe respondenten geworven. Door beperkingen in onderzoekstijd en ruimte binnen het
behandelprogramma was dit in andere klinieken niet mogelijk.
5. Jongeren die regelmatig op straat rondhangen
In de eerste instantie waren de jongeren die wij op straat of hangplekken aanspraken vaak ook
wat argwanend. Maar nadat de eerste respondent had deelgenomen ging het RDS-balletje rollen.
De vergoeding voor het aandragen van respondenten werkte hier stimulerend en de lijntjes
tussen de respondenten waren kort. Veel jongeren waren op dat moment immers al ter plaatse,
dus deelnemen kostte relatief weinig inspanning. Ook werd er actief gebeld naar andere jongeren
die niet aanwezig waren. Dit zorgde ervoor dat er een tweede avond weer nieuwe jongeren naar
de hangplek kwamen. Dit voorbeeld speelde zich af op een hangplek in de Betuwe (Gelderland).
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Aanpassingen onderzoeksdesign
De respondenten zijn uiteindelijk op verschillende manieren en op verschillende locaties benaderd
en er is gebruik gemaakt van (aanvullende) veldwerkmethoden, zoals de sneeuwbalmethode,
informeel netwerken, interviews in een kliniek en introducties via sleutelfiguren. Gegeven de
hierboven beschreven problemen, is het in strikte zin dus niet gelukt de RDS methode volgens
protocol te implementeren. Hierbij heeft ook het beperkte veldwerkbudget, de afgebakende
onderzoeksperiode en navenante aanwezigheid in het veld een rol gespeeld.
Het resultaat is een gevarieerde steekproef waarin de perspectieven op GHB-overdosis van
verschillende groepen mensen die GHB gebruiken vertegenwoordigd zijn. Gegeven het gebruik
van aanvullende methoden, analyseren wij de steekproef als een convenience sample. Dit is een
niet representatieve steekproefmethode waarbij respondenten worden geselecteerd op
beschikbaarheid. Voor het doel van het onderzoek, het in kaart brengen van de diversiteit in
ervaringen met GHB-overdosis en het formuleren van harm reduction-interventies gericht op het
reduceren hiervan, geeft deze analyse voldoende houvast.
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3. RESULTATEN
	
  
	
  

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de vragenlijst worden besproken ingedeeld naar de drie
deelvragen van dit onderzoek. Bij de laatste deelvraag, met betrekking tot overdosis en het
voorkomen hiervan, worden naast de resultaten van de 146 vragenlijsten ook de uitkomsten van
de 15 diepte-interviews weergegeven. Dit gaat om 15 andere mensen dan de 146 respondenten die
een vragenlijst hebben ingevuld. Tevens worden in deze deelvraag de veldwerkobservaties met
betrekking tot de verschillen subgroepen beschreven, hun informatiebehoefte en de concepten
die zij aandroegen voor een overdosispreventietool.

3.1 Hoe ziet de groep mensen die voornamelijk GHB thuis gebruikt eruit?
De onderzoekspopulatie van de vragenlijst bestaat uit 146 respondenten.

Demografische kenmerken
Regionale spreiding
Het merendeel van de respondenten (126) is afkomstig uit Nederland, de overige 20 respondenten
uit België. Hoewel een gelijkwaardige regionale spreiding geen onderzoeksvoorwaarde was, is in
onderstaande tabel te zien dat er door het hele land mensen zijn gesproken behalve in de
provincies Groningen, Zeeland en Drenthe. In de analyses wordt soms een vergelijking gemaakt
tussen mensen afkomstig uit de Randstad (36%) en daarbuiten (waaronder België) (64%).
Tabel 1: Regionale spreiding van de respondenten

Nederland (126 respondenten)
Provincie

Aantal

Plaatsen

NoordHolland

43

Amsterdam (31), Hoofddorp (5), Winkel (2), Hilversum (1) Alkmaar (1),
Haarlem (1),Heerhugowaard (1), Nieuwe Niedorp (1)

NoordBrabant

17

Roosendaal (5), Etten-Leur (4), Eindhoven (3), Vught (3), Oss (1), St.
Willibrord (1), Breda (1)

Limburg

16

Venlo (12), Tegelen (3), Velden (1)

Overijssel

16

Westerhaar (8), Den Ham (4), Vroomshoop (4),

Gelderland

13

Lienden (2), Beesd (11)

Friesland

12

Leeuwarden (5), Sneek (5), Heerenveen (1), Dokkum (1)

Flevoland

7

Almere

Zuid-Holland

1

Dordrecht

Utrecht

1

Utrecht
België (20 respondenten)

Vlaanderen

	
  
	
  

20

Tienen (8), Antwerpen (5), Gent (3), Diest (3)
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Algemene kenmerken respondenten
28% van de respondenten is vrouw. Er is een ruime spreiding in leeftijd van 15 jaar tot en met 53
jaar, met een gemiddelde van 28 jaar. 74% heeft een Nederlandse achtergrond, 26% een niet
Nederlandse achtergond (waarvan 11% afkomstig uit België).
Voor het opleidingsniveau is gevraagd naar het hoogst behaalde diploma. Hieruit kwam naar
voren dat 14% alleen basisschool heeft afgemaakt, 30% VMBO niveau en 30% MBO niveau. De
overige respondenten hebben hun Havo diploma of hoger. Respondenten uit de Randstad zijn
doorgaans hoger opgeleid dan mensen buiten de Randstad. Buiten de Randstad treffen we vaker
lager opgeleiden en werkloze respondenten aan. Het aandeel dat geen werk heeft of een
opleiding volgt is in de Randstad 21%, buiten de Randstad 39% en in België ligt dit zelfs op 79%.
36% van de respondenten woont alleen, 23% met partner (en eventueel kinderen), 20% bij
ouders/familie/verzorgers, 10% met vrienden, 7% woont in een maatschappelijke opvang en 3% is
dakloos. Gemiddeld wonen respondenten 5,4 jaar in deze woonsituatie.
Ook is gevraagd hoeveel andere mensen respondenten kennen die ook GHB gebruiken. De helft
van de respondenten kent tenminste 15 mensen. Maar er waren ook uitschieters van 100 tot 400
mensen, door respondenten met zeer veel GHB ervaring in Noord-Brabant, Limburg en NoordHolland.

Nederland versus België
Bij de interpretatie van deze cijfers dient te worden meegenomen dat het gaat om 20 Belgische
respondenten, die veelal via de drugshulpverlening zijn gevonden. In vergelijking met 126
Nederlandse respondenten, die op allerlei manieren zijn bereikt. Het percentage vrouwen onder
de Belgische respondenten is lager en de gemiddelde leeftijd iets hoger. Naar verhouding wonen
meer Belgische respondenten in een maatschappelijke opvang, ze hebben een lager
opleidingsniveau en minder vaak een baan.
Tabel 2: Vergelijking kenmerken van respondenten uit Nederland en België

België

Nederland

Percentage vrouwen

16%

30%

Gem. leeftijd

32 jaar

28 jaar

Woonsituatie

20% dakloos of in MO

9% dakloos of in MO

Studerend - schoolgaand

5%

28%

Werkend – baan

16%

60%

Opleidingsniveau

56% geen vervolgopleiding
afgerond

9% geen vervolgopleiding
afgerond

	
  
	
  

Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken – Mainline & CVO – 2014 / 2015

	
  

23	
  

Gebruikspatronen
Volgens (Zinberg, 1984) kunnen gewenste en ongewenste effecten van middelengebruik maar ook
gebruikspatronen worden verklaard als een resultaat van de interactie tussen de eigenschappen
van het Middel, de eigenschappen van de persoon die het middel gebruikt (Mens) en
omgevingsfactoren (Milieu). Daar een dergelijke benadering goede aanknopingspunten voor
preventie en harm reduction biedt, zullen de resultaten vanuit dit perspectief worden beschreven.

Middel
Bij alle respondenten is GHB onderdeel van een poly-gebruikspatroon. Zij hebben allen ruime
ervaring met verschillende middelen, ook vaak nog in de afgelopen maand.

Algemeen middelengebruik
Gemiddeld zijn deze respondenten op hun 14de jaar begonnen met roken en alcohol, een jaar later
met blowen. Als we kijken naar het huidige gebruik (afgelopen maand) zien we een forse
meerderheid die rookt en drinkt, twee derde blowt en vrijwel iedereen gebruikt andere harddrugs:
speed aan top (61%) maar ook veel XTC (43%) en cocaïne (38%). Daarna volgen ketamine (27%)
en lachgas (19%). 45,2% heeft ook wel eens GBL gebruikt (gemiddelde startleeftijd: 21 jaar) en 16%
ook in de laatste maand.
Tabel 3: Prevalentie en gemiddelde beginleeftijd middelengebruik (exclusief GHB)

M iddel

Ooit

Laatste keer
Afgelopen jaar

Startleeftijd

Afgelopen maand

Tabak

99%

96%

92%

13,7

Alcohol

99%

93%

83%

14,0

Cannabis

97%

82%

66%

15,3

Amfetamine

96%

87%

61%

17,9

XTC

97%

69%

43%

17,6

Cocaïne

96%

65%

37%

18,5

Basecoke

39%

21%

12%

20,8

Ketamine

82%

54%

27%

21,0

Heroïne

18%

16%

14%

20,2

Lachgas

73%

51%

19%

20,5

GBL

45%

29%

16%

21,5

Paddo’s

66%

16%

3%

19,1

Medicijnen

79%

69%

53%

19,1

Van alle respondenten heeft 91% ervaring met amfetamine, 61% van de respondenten nog in de
afgelopen maand. Daarnaast heeft 39% van de respondenten ooit basecoke gebruikt en 18%
heroïne. Hoewel het actueel gebruik lager ligt (basecoke 12% en heroine 14% in de afgelopen
maand) en Stichting Mainline via bestaande hulpverleningscontacten gemakkelijker toegang
heeft tot deze groepen, zijn dit relatief hoge percentages. Vandaar dat deze groepen wat
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uitgebreider zijn geanalyseerd. Ongeveer de helft van groep mensen met basecoke ervaring heeft
ook ooit heroïne gebruikt, de andere helft niet. Er zijn geen respondenten die wel ooit heroïne
hebben gebruikt maar nooit basecoke. De mensen die alleen basecoke gebruiken zijn doorgaans
mannen van buiten de Randstad, gemiddeld 30 jaar oud en op hun 22e met basecoke (en GHB)
begonnen. De respondenten die beide middelen gebruiken zijn naar verhouding wat ouder
(gemiddeld 34 jaar), komen voor het merendeel uit België, zijn vaak lager opgeleid, hebben geen
baan en zijn niet schoolgaand. Zij gebruiken overigens niet meer of minder GHB dan de andere
groepen. Deze groep is gemiddeld op 19 jarige leeftijd met basecoke begonnen en gemiddeld een
jaar later met heroïne, maar is pas veel later met GHB gaan experimenten (gemiddeld 26 jaar).
Ook recent gebruik van GBL, cannabis, cocaïne, heroïne en geneesmiddelen ligt in België hoger
dan in Nederland. Nederlandse respondenten hebben echter vaker lachgas en iets vaker
ketamine gebruikt. Bij de andere middelen (alcohol, speed, tabak, XTC, paddo’s) zien we geen
verschillen tussen Belgische en Nederlandse respondenten.

Gebruik van GHB alternatieven
45%van de respondenten heeft ervaring met GBL (gamma-butyrolacton). Dit is een van de
ingrediënten van GHB, dat in pure vorm nog sterker is dan GHB maar ook schadelijker door het
risico op brandwonden in maag en slokdarm. Het actueel gebruik (afgelopen maand) ligt lager
(16%).
Enkele respondenten zeiden ook alternatieve middelen te gebruiken in verband met de moeilijke
verkrijgbaarheid van GBL. Dit ging om ‘GABA poeder’ met een vergelijkbaar maar lichter effect
dan GHB. Een van de respondenten gebruikte ‘Butaandiol 1,4’. Dit is een oplosmiddel met een
vergelijkbare werking als GHB, maar het effect treedt sneller in en de werkingsduur is langer.
Tenslotte de stof ‘Phenibut’: een aminozuur met dezelfde werking als GHB maar met een langere
werkingsduur. Respondenten gebruikten dit vooral om langer te kunnen slapen zonder wakker te
worden van ontwenningsverschijnselen.

Gebruik van medicijnen
53% van de respondenten gebruikt medicijnen. Van deze groep gebruikt 49% slaap- en
kalmeringsmiddelen (dit is 31% van het totaal aantal respondenten). Het gaat dan vooral om
benzodiazepinen zoals oxazepam, temazepam, diazepam en bromazepam. Er is geen relatie met
opleidingsniveau, sekse, leeftijd, regio. Wel is er een relatie met land: Belgische respondenten
gebruiken vaker kalmeringsmiddelen (53%) dan de Nederlandse (28%).
Ook gebruiken mensen met basecoke ervaring vaker kalmeringsmiddelen (50%) dan mensen
zonder ervaring met basecoke (26%). Die relatie zien we niet bij speedgebruik (of bij ander
middelengebruik).
Naarmate respondenten vaker GHB hebben gebruikt, gebruiken zij vaker kalmeringsmiddelen.
19% van het totale aantal respondenten gebruikt Ritalin/Concerta. De groep mensen die Ritalin
neemt, gebruikt naar verhouding iets minder vaak GHB, maar de dosering verschilt niet met
mensen die geen ritalin gebruiken. Het is niet bekend of deze medicatie via de huisarts of op een
andere manier wordt verkregen.
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Eerste keer GHB
Gemiddeld beginnen mensen op een leeftijd van 21,8 jaar met GHB. De mediaan ligt iets lager op
20 jaar wat erop duidt dat er een relatief grote groep is die pas op latere leeftijd met GHB is
begonnen. Enkele respondenten zijn al voor de eeuwwisseling met GHB begonnen, maar het
merendeel kwam voor het eerst met GHB in aanraking na 2007. De respondenten uit België zijn
gemiddeld wat eerder (in 2004) met GHB begonnen dan de Nederlandse respondenten
(‘gemiddeld’ in 2008).
Figuur 2: Eerste keer GHB naar jaartal

Het merendeel (86%) heeft de eerste keer GHB gratis gekregen (47% gevraagd, 39%
ongevraagd). De rest heeft het middel gekocht, waarvan 2% toen aangeboden werd en 13% op
eigen initiatief. “Ik kwam een oude vriend tegen, die mij een dopje aanbood. Ik had geen idee wat
het was en hoeveel je ervan moest gebruiken. Na twee dopjes ging ik out en viel ik van mijn
barkruk. Mijn vrienden hebben me naar het ziekenhuis gebracht waar ik pas na een paar uur weer
bij kwam.”

Frequentie van gebruik
Er is gevraagd naar frequentie van gebruik in gelegenheden, waarbij een dag of gelegenheid
wordt gerekend als 1 keer. (Dus niet elke slok, buisje op een gebruiksdag of gelegenheid.)
Gemiddeld hebben respondenten in de afgelopen maand op 7 gelegenheden gebruikt. In het
afgelopen jaar gaat dit om gemiddeld 87 gelegenheden. 72% van de respondenten gebruikt
tegenwoordig minder vaak dan een jaar geleden. 17% zegt vaker te gebruiken dan een jaar
geleden en 11% even vaak.
Gezien de uitschieters in frequentie van gebruik binnen deze onderzoekspopulatie is ook gekeken
naar de schatting van het aantal keren dat iemand in zijn leven heeft gebruikt.
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Op basis van het aantal keer dat respondenten GHB hebben gebruikt in hun leven is een
verdeling gemaakt in drie subgroepen:
1.

Matig ervaren (1-50 keer): 26%
"Ik gebruik G om de kater van andere middelen te verminderen."
2. Aanzienlijk ervaren (50-200 keer): 24%
"Vier jaar lang elke zondag G-dag."
3. Zeer ervaren (>200 keer): 50%
"Op het hoogtepunt nam ik 200 ml per dag."

Dosering
Er is gevraagd naar de gemiddelde dosis GHB per keer die respondenten innamen. Hierin is een
grote variatie te zien, de antwoorden variëren van 0,3 milliliter tot maximaal 60 milliliter.
Gemiddeld komt dit neer op een dosis van 4,9 milliliter (mediaan 4).
Respondenten hebben diverse methoden om hun GHB te doseren. Zo zegt 25% dit te doen door
gebruik van een flesdopje (bv. van een spa-flesje), 23% geeft aan GHB precies af te meten (bv.
met een spuitje) en 16% gebruikt een heel buisje. Minder vaak worden gebruikt: een klein dopje
(bijv. van een buisje), kwart buisje, half buisje, driekwart buisje of een slokje uit een fles.
Opvallend is de grote variatie in het geschatte aantal milliliters per gebruiksvoorwerp. Mensen
die een heel buisje gebruikten gaven schattingen van hun dosis variërend van 3,0 milliliter tot 6,0
milliliter.
Het aantal doses per gelegenheid (dag/avond/feest inclusief after) varieert van 1 tot 40 doses
met een mediaan van 6 doses. De tijd tussen de verschillende doses ligt tussen de 0,5 en 30 uur
(mediaan 1,5 uur). GHB is net als coke, als je 1 dosis neemt wil je blijven bijnemen. Mensen die GHB
gebruiken zijn altijd bezig met wanneer ze weer mogen bijnemen. De laatste keer zat ik 30 uur te
afteren op de ‘G’."

Mens
Motieven voor GHB gebruik
Respondenten konden drie voordelen van GHB noemen in een open vraag. De open antwoorden
zijn vervolgens gecategoriseerd. Als belangrijkste motivatie komt naar voren: ‘het zelfverzekerd
voelen en losser worden in sociale contacten’ (52%). "Door GHB ben ik zelfverzekerder geworden
en durf ik op meisjes af te stappen”.
Bijna even belangrijk is het ‘vrolijke, euforische gevoel en de energie’ (51%) die mensen ervaren na
het nemen van GHB. “Na een potje heb ik meer zin in stomme dingen zoals schoonmaken.”
Daarna volgt ‘de relaxte, gelukkige en warme roes’ dat het middel geeft (46%), ‘alles even
vergeten, verlies van controle, dempen van gevoel’ (41%) en ‘het seksueel stimulerende effect’
(38%). "Samen een G’tje pakken, staat gelijk aan de vraag of je met iemand naar bed wilt. Ik word
een oermens en wil overal seks hebben."
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Overige voordelen die worden genoemd zijn: geen kater, dronken gevoel zonder gebruik van
alcohol (onder andere door fanatieke sporters en mensen die alcoholcontroles willen ontlopen),
goedkoop, gemakkelijk zelf te maken, outgaan (“Dan gaat de tijd lekker snel.”), beter kunnen
slapen (na gebruik van uppers), versteviging van de spieren, normaal voelen (bij tolerantie),
rustgevend (bij paniek en angst) fysieke pijn verzachten en de combi met andere middelen (o.a.
het verzachten van de scherpe randjes bij speed).
Er is gekeken of er een verband bestaat tussen de verschillende subgroepen (naar frequentie ooit
gebruik) en de motivatie van mensen om GHB te gebruiken. Hieruit komt naar voren dat de matig
ervaren groep GHB vaker gebruikt voor de ‘relaxte roes’. Voor de aanzienlijk ervaren groep is
‘verlies van controle’ de meest genoemde motivatie. De mensen met zeer veel GHB ervaring
gebruiken het middel voornamelijk voor het ‘vrolijke, euforische gevoel en de energie’ en ‘om alles
even vergeten/gevoel te dempen’. Voor de overige motivaties werden geen relaties gevonden.

Nadelen van GHB gebruik
Het belangrijkste nadeel van GHB volgens respondenten is het risico op outgaan (48%).
"Terwijl ik out lag onderaan de trap, stond mijn dochtertje maar te wachten op het schoolplein."
Ook de smaak wordt niet gewaardeerd (47%).Een ander nadeel is de kans op verslaving (41%).
"Dondermooie drug, maar veel kwijtgeraakt. School, familie.."
Daarna volgen de moeilijke doseerbaarheid (26%), misselijkheid/overgeven (25%),
vergeetachtigheid (25%), de slechte naam dat het middel heeft (13%) en duizeligheid (13%).
Nadelen die minder vaak zijn genoemd: je wordt er asociaal van, stuiptrekkingen en je raakt er
agressief/opgefokt van.
Ook de seksuele opwinding wordt door sommige respondenten (op den duur) als nadeel ervaren:
“Als ik G op had kreeg ik hele rare gedachten en ging ik gênante, seksueel getinte dingen sturen
naar mensen waar ik dit anders nooit naar zou sturen. De volgende ochtend schaamde ik me dan
kapot.” Maar ook: “Mijn vriendin ging standaard vreemd als ze een potje op had.” En: “De tweede
keer dat ik GHB nam had ik seks met een jongen waar ik achteraf spijt van heb gehad. Ik weet
nog dat ik op dat moment seksueel opgewonden was, maar ook af en toe wegviel tijdens de seks.”
Ook kan het nadeel pas na langere tijd worden ervaren:
“Op een gegeven moment was seks niet meer bijzonder zonder G.”
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Milieu
Locatie van GHB gebruik
GHB wordt vooral veel thuis gebruikt. Van de afgelopen tien keer dat respondenten GHB
gebruikten, gebeurde dit bij 88% ook thuis. 53% gebruikt GHB ook op (huis)feestjes en 55% tijdens
het uitgaan. GHB wordt door 28% buiten gebruikt en door 22% onderweg. 6% gaf aan op school
of op het werk GHB te hebben gebruikt.
Er is gekeken naar de mensen die merendeels thuis gebruiken (38%). Wanneer deze groep wordt
vergeleken met de rest van de onderzoekspopulatie, is het aandeel vrouwen en de leeftijd binnen
deze groep relatief hoger (gemiddeld 32 jaar), evenals het aandeel niet-schoolgaande
respondenten zonder baan.

Sociale setting
Van de afgelopen tien keer dat respondenten GHB gebruikten, deed 71% dit wel eens met
vrienden en 45% wel eens alleen. Verder gebruikte 36% wel eens met partner en 32% met
vrienden en met partner. Ten slotte gebruikte 11% wel eens met vreemden/onbekenden en 5% met
familie. Wanneer de groep (14%) die doorgaans alleen gebruikt (zes keer of meer van de
afgelopen 10 keer) vergeleken wordt met de rest van de onderzoekspopulatie zien we een aantal
verschillen. Het gaat hierbij vooral om mensen met zeer veel ervaring met GHB (meer dan 200
keer gebruikt in hun leven). Ook ligt het percentage mannen en de gemiddelde leeftijd iets hoger
(30 jaar). Bovendien zijn de mensen in deze groep vaker laag opgeleid, niet schoolgaand en
zonder baan. Alleen gebruiken hangt samen met thuisgebruiken, echter niet lineair. Van de groep
die ook thuis gebruikt, gebruikt 59% ook wel alleen. Van de groep die doorgaans thuis gebruikt,
gebruikt 23% ook wel alleen. Van de groep die nooit thuis gebruikt, gebruikt een enkeling ook wel
eens alleen.
Tabel 4: Kenmerken van subgroepen naar mate van alleen gebruik

Vooral
alleen
(n=20)

Soms
alleen
(n=45)

Nooit
alleen
(n=81)

Totaal

Vrouwen (%)

10

31

31

28

Gem. Leeftijd (jaren)

30

27

29

28

Dakloos of in maatschappelijke
opvang (%)

15

16

5

10

Studerend (%)

10

20

32

25

Werkend (%)

25

53

63

55

Laag opgeleid (%)

30

14

11

15
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Overdosis
“De eerste keer dat ik GHB nam voelde ik eerst helemaal niets, dus ik bleef maar bijnemen.
Uiteindelijk zakte ik achterover in de stoel en ben ik zeven uur out geweest. Daarna voelde ik me
heel ziek.”
Een overdosis kan gedefinieerd worden als een volledig verlies van bewustzijn (Duff, C. (2005)
en/of als verminderd bewustzijn en niet wakker kunnen blijven (Degenhardt L, 2003).
Binnen dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen een G-slaapje en een coma. Hierbij is
een G-slaapje uitgelegd als een onbedwingbare slaap maar waarbij iemand nog wel wakker te
maken is. In de vragenlijst is het begrip van coma gedefinieerd door de maximale score op de
Glasgow Coma Scale (Teasdale G J. B., 1974) te hanteren. Dat wil zeggen dat iemand na het
geven van een pijnprikkel (bijvoorbeeld door hard in de monnikskapsier te knijpen) zijn ogen niet
opent, geen geluid maakt en gedurende tenminste 30 minuten niet beweegt.

G-slaapje
Bijna alle respondenten (92%) zijn wel eens weggedoezeld op de GHB. De meeste respondenten
beschouwen een G-slaapje als outgaan.
“Je gaat altijd tegen de vlakte, denkt dat je geslapen hebt maar bent gewoon knock gegaan.”
Slechts 11 respondenten hebben nog nooit een G-slaapje meegemaakt.

Coma
Zeven op de tien respondenten (68%) is ooit in coma geraakt. Het aantal keren varieert van 1 tot
1800 keer met een gemiddelde van 56 keer. Dit hoge getal wordt vooral veroorzaakt door een
paar respondenten die zeggen extreem vaak in coma te zijn geraakt: van meer dan 100 keer tot
één respondent die aangeeft 1800 keer in coma te zijn geraakt. De mediaan van 6 keer in hun
leven geeft een betrouwbaarder beeld. Bijna de helft (48%) van de respondenten is het afgelopen
jaar nog in coma geraakt en 14% afgelopen maand.

“Ik ben in twee jaar tijd 87 keer in het ziekenhuis beland met een overdosis. Af en toe vond ik het
gewoon grappig dat ik weer wakker werd in het ziekenhuis. Dan schreeuwde ik: ‘Kunnen jullie de
volgende keer niet iets anders doen? Laat me de volgende keer maar gewoon lekker liggen. En
hoe moet ik nu weer naar huis in mijn boxershort?’ Ik ben drie keer klinisch dood geweest door
GHB. Ik ben toen weer wakker gemaakt met een defibrillator.”
In 89% van de gevallen was deze overdosis toeval (onbewust).
De respondenten die aangeven dat de coma doelbewust was (11%), gaven de volgende motivaties:
•

•
•

	
  
	
  

Om te kunnen slapen (6x) “Anders word ik na 2 uur weer wakker van de
ontwenningsverschijnselen. Ik neem 4 colaflesdopjes om 4 uur te kunnen slapen, daarna 2
dopjes om wakker te worden en normaal te functioneren.”
Boos op mezelf / ik wilde er een einde aan maken (4x)
Even alles vergeten (3x) “Dan gaat de tijd lekker snel.” en “Ik ga gewoon door tot ik
neerga.”
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3.2 Welke persoonlijke en omgevingskenmerken vergroten het risico op een overdosis?
Er is gekeken welke factoren het risico op een overdosis vergroten. Aangezien 92% van de
respondenten wel eens is weggedoezeld na gebruik van GHB (het eerder genoemde G-slaapje),
zal in hier worden toegespitst op de risicofactoren voor het vallen in een comateuze staat. Met
betrekking tot het G-slaapje volgt eerst een korte beschrijving van de belangrijkste risico- en
beschermende factoren.

Risicofactoren G-slaapje
Er is geen samenhang tussen demografische kenmerken als leeftijd, geslacht en regio en de kans
op een G-slaapje. Wel is er een samenhang met de frequentie van gebruik. 8% van de
respondenten is nooit weggedoezeld vanwege GHB gebruik. Dit blijken doorgaans de
respondenten te zijn die maximaal 100 keer GHB hebben gebruikt. Van de respondenten die
vaker dan 100 keer GHB hebben gebruikt is 99% bekend met het G-slaapje.
Ook of iemand alleen gebruikt lijkt verband te houden met de frequentie van het G-slaapje. De
respondenten die nooit alleen (zonder anderen) GHB gebruiken zijn minder bekend met het Gslaapje dan de respondenten die wel alleen gebruiken.
De sterkste samenhang met de frequentie waarin respondenten zijn weggedoezeld vanwege
GHB-gebruik zien we bij contact met hulpverlening. Respondenten die ooit contact hebben
gezocht met de hulpverlening vanwege GHB- of ander druggebruik, zijn doorgaans vaker
weggedoezeld vanwege GHB-gebruik, dan respondenten die geen hulp zochten.

Middel
Frequentie van gebruik
Coma hangt samen met frequentie van gebruik. Als je vaker GHB gebruikt, loop je een groter
risico op een coma. Van de zeer ervaren groep (meer dan 200 keer GHB gebruikt in hun leven) is
90% ooit in coma geraakt, bij 68% is dit het laatste jaar nog gebeurt. Zij gebruiken vaker, nemen
iets hogere doseringen maar vooral meer doseringen per gelegenheid. Voor de matig ervaren
groep liggen deze percentages aanzienlijk lager (48% ooit in coma; 29% laatste jaar in coma). De
duur van het gebruik hangt overigens niet samen met het aantal keer dat iemand in coma is
geraakt.

Dosering
Er is een relatie tussen de dosering per keer en recente (laatste jaar) comagevallen.
Van de respondenten die per keer meer dan 4 milliliter gebruiken is 67% het laatste jaar in coma
geraakt. Bij de respondenten die 4 milliliter of minder per keer gebruiken ligt dat percentage op
35%. Bij de mensen die een heel buisje per keer nemen is de kans op een coma het grootst.
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Aantal doses per gelegenheid
Ook het aantal doseringen per gelegenheid hangt samen met het feit of respondenten ooit in
coma zijn geraakt. Van de mensen die meer dan 5,5 doseringen per gelegenheid gebruiken is 86%
ooit in coma geraakt. Van de respondenten die minder dan 5,5 doseringen per gelegenheid
gebruiken is 57% ooit in coma geraakt.

Combinatie met andere middelen
Er zijn 101 respondenten die ooit in coma zijn geraakt vanwege GHB-gebruik. Hiervan heeft 82%
GHB gecombineerd met een ander middel. Dit was in 39% van de gevallen met alcohol en bij 76%
ging dit om andere drugs (in de helft van de gevallen om speed). 44% van de respondenten
hadden GHB gecombineerd met één middel, 20% met twee middelen, 8% met drie middelen en
3% met vier middelen.
Gezien het hoge aantal mensen dat speed gebruikt, is deze groep nader bekeken. Hieruit komt
naar voren dat speedgebruik vaker voorkomt onder mensen die ook cannabis, ketamine, lachgas,
XTC en coke gebruiken dan onder mensen zonder actuele ervaring met deze middelen. Bij andere
middelen (heroïne, basecoke) zien we deze relatie niet. Er is geen verschil in land, regio of sekse.
Wel is er een verschil in opleiding: speedgebruik komt vaker voor onder hoger opgeleiden (94%
laatste jaar gebruikt) in vergelijking met lager opgeleiden (VMBO of lager, 77% het laatste jaar
gebruikt). Ook zijn mensen die recentelijk nog speed hebben gebruikt jonger (gemiddeld 27 jaar)
dan mensen zonder ervaring met speed (gemiddeld 32 jaar oud).
Mensen hebben het idee dat ze meer GHB kunnen hebben als ze het combineren met speed.
Zoals een respondent zei: “Na gebruik van speed blijf je doppen nemen.” Dit komt overeen met de
resultaten van dit onderzoek. Respondenten die het afgelopen jaar speed gebruikten nemen per
gelegenheid gemiddeld 7 doseringen, ten opzichte van gemiddeld 3,7 doseringen per gelegenheid
door mensen die geen speed gebruikten. Er is geen verschil gevonden tussen beide groepen in de
hoogte van de doseringen in aantal milliliters. Echter, omdat 86% van de respondenten speed
gebruikt, kan de samenhang mogelijk hierdoor niet worden aangetoond.

Mens
Algemene persoonskenmerken
Er is geen samenhang tussen geslacht, leeftijd en coma. Wel is er een relatie met
opleidingsniveau. Respondenten die lager zijn opgeleid (ten hoogste VMBO) zijn vaker ooit in
coma geraakt (86%) dan hoger opgeleiden (56%). Dit geldt ook voor respondenten zonder werk
en/of opleiding.

Motivatie van gebruik
Mensen die zeggen GHB te gebruiken omdat ze er ‘sociaal en zelfverzekerd’ van worden, zijn
vaker in coma geraakt in vergelijking met de overige gegeven motivaties.
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Milieu
Mensen die voornamelijk thuis gebruiken hebben vaker GHB gebruikt in hun leven. Ook hebben ze
recentelijk vaker gebruikt dan mensen die niet het merendeel van de keren thuis gebruikt. Mensen
die voornamelijk thuis gebruiken nemen per keer gemiddeld dezelfde dosering (4 tot 5 milliliter).
Wel nemen zij per gelegenheid meer (6 tot 8 doseringen) dan mensen die voornamelijk in een
andere setting gebruiken (gemiddeld 4 doseringen). Toch is er geen duidelijke samenhang tussen
thuisgebruik en de kans op een coma.
Van de mensen die de afgelopen maand in coma zijn geraakt vanwege een overdosering GHB
(n=19), was dit in 73% van de gevallen thuis,op een feestje of tijdens uitgaan. Dus niet op straat, in
een park of op een hangplek.

Alleengebruik en coma
Er is een samenhang tussen alleen gebruiken en in coma raken. Mensen die nooit alleen gebruiken
zijn minder vaak in hun leven en recentelijk in coma geraakt (59% ooit en 37% laatste maand) dan
respondenten die wel eens alleen gebruiken (78% ooit en 59% laatste maand). De respondenten
die voornamelijk alleen gebruiken zijn het vaakst in coma geraakt (90% ooit en 71% laatste
maand). De laatste keer dat respondenten in coma raakten was 69% met vrienden en 23% alleen.

Randstad en regio
Respondenten uit de Randstad zijn minder vaak (42%) ooit in coma geraakt dan respondenten die
buiten de Randstad wonen (84%). Bij ‘het afgelopen jaar in coma geraakt’is dit verschil ook te
zien, 27% binnen de Randstad en daarbuiten 64%.
Respondenten buiten de Randstad gebruiken gemiddeld een hogere dosering per keer en meer
doses per gelegenheid. Ook is er een significant verschil in ooitgebruik tussen beiden regio’s. Van
de respondenten uit de Randstad heeft 12% meer dan 500 keer GHB gebruikt in hun leven, in
vergelijking met 51% van de respondenten buiten de Randstad. Dit geldt ook voor het GHB
gebruik in het afgelopen jaar: gemiddeld 55 keer (Randstad) ten opzichte van gemiddeld 105 keer
(buiten de Randstad). Bij de frequentie van GHB gebruik in de afgelopen maand zien we een
trend dat buiten de Randstad vaker wordt gebruikt (gemiddeld 8 keer per maand) dan in de
Randstad (gemiddeld 5 keer per maand). Van de 73 mensen met zeer veel ervaring op het gebied
van GHB, komen er slechts 13 uit de Randstad (60 van buiten de Randstad waaronder 11 uit
België). Door het grote verschil in groepsgrootte is het moeilijk om deze groepen te vergelijken op
significante verschillen.
Aangezien de meeste gesproken respondenten binnen de Randstad uit Amsterdam komen, is dit
verschil hier ook te zien. Van de Amsterdamse respondenten is 36% ooit en 6% recentelijk in coma
geraakt. Buiten Amsterdam is 81% ooit en 56% recentelijk in coma geraakt.
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3.3 Welke maatregelen nemen respondenten bij of ter preventie van een
overdosis?
Eerste hulp bij OD
Aan de respondenten is gevraagd wat ze doen als iemand anders in hun omgeving outgaat als
gevolg van GHB gebruik. De open antwoorden zijn gecategoriseerd. 43% van de respondenten
zou die persoon in de gaten houden en de ademhaling controleren. De ambulance wordt gebeld
door 42%. Een derde van de respondenten (32%) zou niets doen. “Gewoon laten liggen, komt
vanzelf wel weer bij.” Verder zegt 30% iemand in de stabiele zijligging te leggen en 16% zou de
persoon actief wakker proberen te houden. Andere genoemde maatregelen: pijnprikkel toedienen, speed geven, koud water (douche/natte handdoek), warme deken en vinger in keel steken.

Eerste hulp bij OD naar regio
Er zijn duidelijke verschillen per regio te zien in de hulp die mensen bieden bij een overdosis. In
België zijn respondenten het meest geneigd de ambulance te bellen (74%), ook in de Randstad
wordt dit genoemd (50%) terwijl dit buiten de Randstad relatief minder vaak wordt gedaan (28%).
Ook noemen de Belgische respondenten vaker iemand onder een koude douche te zetten (21%). In
de Randstad zeggen respondenten relatief vaker iemand in de gaten te houden/ademhaling te
controleren (56%), in een stabiele zijligging te leggen (44%) en een pijnprikkel toe te dienen (19%)
ten opzichte van respondenten buiten de Randstad en in België. 52% van de respondenten buiten
de Randstad zegt niks te doen als iemand outgaat en hem/haar gewoon te laten liggen.

Eerste hulp bij OD naar subgroep
Gekeken naar de verschillende subgroepen zien we een relatie tussen de mensen uit de zeer
ervaren groep en de hulp die zij bieden bij een overdosis. Naar verhouding belt deze groep
(significant) minder vaak een ambulance en proberen ze iemand minder vaak wakker te houden
(niet significant). Ze laten iemand vaker ‘gewoon’ liggen of leggen hem/haar in de stabiele
zijligging. Bij de andere hulpvormen is er geen relatie gevonden met een specifieke subgroep.
Tabel 4: Eerste hulp bij overdosis naar regio

Eerste hulp bij overdosis

Randstad

Buiten de
Randstad

België

Ambulance

50%

28%

74%

In de gaten houden

56%

35%

37%

Laten liggen

8%

52%

21%

Stabiele zijligging

44%

25%

5%

Wakker houden

23%

7%

32%

Pijnprikkel geven

19%

4%

0%

Speed geven

12%

4%

11%

Koud water (douche/natte handdoek)

8%

4%

21%

Vinger in keel steken

4%

3%

0%

Warme deken

2%

3%

5%
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Overdosispreventie
Aan de respondenten is gevraagd hoe je het beste een overdosis kunt voorkomen. Er konden
meerdere open antwoorden worden gegeven, deze zijn vervolgens gecategoriseerd. 63% zegt een
overdosis te kunnen voorkomen door goed te doseren. 54% geeft aan dat de tijd tussen
verschillende dosis een rol speelt. Van deze groep formuleert 27% dit als ‘niet te snel bijnemen’
(zonder verdere specificatie van registratiemethoden) en 27% geeft expliciet aan de tijd bij te
houden. Verder adviseert 16% om niet te gebruiken. Dit gaat vooral om de groep met zeer veel
ervaring, zij zijn veelal van mening dat outgaan er nu eenmaal bijhoort. En 13% zegt dat je goed
moet aanvoelen wat je aankunt. “Je moet goed weten wat je kunt hebben en dit verschilt per
persoon. Daarom gaat het vaak de eerste keer mis, maar ook na een periode niet gebruiken of als
je afgevallen bent. Dan moet je weer opnieuw een passende dosering vinden.” De Belgische
respondenten noemen significant vaker ‘goed doseren’ (84% ten opzichte van 60% in Nederland)
en ‘niet combineren met andere middelen’ (21% ten opzichte van 5% in Nederland).

Sterkte GHB checken
Een derde van de respondenten checkt GHB op gevoel en een derde checkt het niet maar koopt
altijd bij dezelfde dealer. Respondenten die zeggen dit ‘anders’ te checken geven diverse
antwoorden: de dikte (“Hoe dikker hoe sterker”), de smaak (“Hoe zouter hoe sterker”), door te
schudden (“Des te groter de belletjes, des te sterker”) en eerst uittesten op de tong (“Als het
brandt is het niet goed en moet je het aanlengen met water”).

Huis, tuin en keuken preventietips
Respondenten hebben diverse pragmatische oplossingen en zelfcontrole mechanismen om
outgaan te voorkomen. Hiervan is (nog) niet uitgezocht of ze verantwoord zijn en daadwerkelijk
werken. De harm reduction tips worden hier weergegeven onderverdeeld naar onderwerp:

Dosering
Doseringsspuit gebruiken
Steeds een kleinere dosis nemen
Nooit meer dan 3 milliliter (vrouwen) of 4 milliliter (mannen) per dosis nemen
Geen hele buisjes nemen
Vinger in je keel steken als je weet dat je teveel hebt genomen
Koude douche geven / nat washandje in nek / water over nek sprenkelen
GHB uitkoken, poeder is beter te doseren (nadeel verbranden)
Vooraf afmeten en meenemen in waterballonnetjes (de kleur van de ballon geeft het aantal
milliliter aan)
Vooraf afmeten en meenemen in 1 milliliter capsules (verkrijgbaar bij de apotheek)
Vooraf afmeten en meenemen in lenzen vloeistof doosjes

Frequentie
Altijd minimaal 2 uur tussen innamen aanhouden
Houd het bij 1 dosering per gelegenheid
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Tijd bijhouden
Timer op telefoon gebruiken
Tijd op hand schrijven
Screenshotfoto maken van tijd van inname
G-wekker zetten

Vriendengroep
Medicijnman aanwijzen (iemand die de fles, dosering, frequentie bijhoudt)
Nooit alleen gebruiken
Tegelijkertijd met iemand anders nemen (twee mensen onthouden meer dan een)
Afspraak maken binnen vriendenkring: 50 euro boete voor outgaan
Schema op tafel leggen om tijd + dosering bij te houden per persoon
Contact blijven maken / iemand wakker houden

Eten
Geen GHB nemen op een lege maag
Iets zoets eten als je outgaan voelt aankomen
Citroensap in je mond spuiten
Druivensuiker (bijv. Dextro-Energie) nemen
Suikerwater drinken

Combinatie andere middelen
Geen medicatie (benzodiazepinen/slaapmedicatie) of heroïne/methadon vooraf gebruiken
Niet combineren met andere downers (zoals alcohol/ketamine)
Speed/coke snuiven als je voelt dat je outgaat

Overige preventietips
Blijven bewegen
Alleen nemen als je je prettig voelt (lichamelijk en fysiek)
Luister naar de grenzen die je lichaam aangeeft
Als je je lekker voelt niet bijnemen (dan is het bijna altijd teveel)
GHB aanlengen met water
Geen GHB fles in huis hebben
Niet gebruiken
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Informatiebehoefte
Aan de respondenten is gevraagd of ze behoefte hebben aan meer informatie over of hulp met
GHB. Opvallend is dat 81% in de eerste instantie zegt hier geen behoefte aan te hebben.
“Wat kunnen ze me nou nog vertellen, ik weet toch alles al.”
Naar verhouding blijken mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 keer in hun leven) de
grootste informatiebehoefte te hebben (27%) ten opzichte van 6% van de aanzienlijk ervaren
groep en 16% van de matig ervaren groep. Ook is er een relatie tussen type hulp bij een overdosis
en informatiebehoefte. Respondenten die een ambulance bellen bij een overdosis hebben naar
verhouding meer behoefte aan informatie over GHB (28% ten opzichte van gemiddeld 19%).
De respondenten die zeggen iemand ‘gewoon te laten liggen’ blijken juist minder behoefte aan
informatie te hebben. Verder hebben de Belgische respondenten naar verhouding meer behoefte
aan informatie (47%) ten opzichte van (14%) in Nederland.
De respondenten die aangeven behoefte te hebben aan meer informatie geven de volgende
antwoorden: (open antwoorden, gecategoriseerd)
•
•
•
•
•

Harm reduction informatie (ervaringsverhalen, zelfcontroletips, testmogelijkheden, wat te
doen bij overdosis) (9x)
Informatie over de lange termijn effecten (hersenen, maag, blaas, keel) (7x)
Betrouwbare informatie over het middel (o.a. op het internet) (4x)
Primaire preventie gericht op voorkomen van gebruik (o.a. op scholen) (3x)
Informatie m.b.t. stoppen, terugvalpreventie, vervangproducten GHB (3x)

Hoewel respondenten in de eerste instantie aangeven alles al te weten over GHB, blijkt er toch
een informatiebehoefte met name onder de zeer ervaren groep en respondenten in België.

Hulpzoekgedrag
Contact met hulpverlening
50% van de respondenten heeft wel eens contact gehad met de hulpverlening voor zijn/haar GHB
gebruik of voor ‘drugs’ meer algemeen. Dit gaat vooral om de zeer ervaren groep (75%) met zeer
veel ervaring met GHB (meer dan 200 keer in hun leven), de rest betreft mensen met minder
ervaring. Opvallend is dat alle Belgische respondenten (n=20) contact hebben met de
hulpverlening.
Vanwege het relatief hoge medicijngebruik (53% afgelopen maand) is gekeken naar hoe dit
samenhangt met het contact met drugshulpverlening. Van de respondenten die contact hebben
gehad met de drughulpverlening gebruikt 75% medicijnen. Van de respondenten die nooit contact
hebben gehad met de hulpverlening gebruikt 46% medicijnen. Er is niet gevraagd hoe mensen aan
deze medicijnen komen.
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Zorgmijders
Over het algemeen geldt dus: hoe vaker men GHB heeft gebruikt, des te groter de kans dat
iemand hulp heeft gezocht voor zijn GHB- of middelengebruik in het algemeen. Toch zijn er ook
echte zorgmijders: 10 respondenten (van de 49) die meer dan 500 keer GHB hebben gebruikt
hebben nooit contact gezocht met de hulpverlening. Dit zijn Nederlandse respondenten waarvan
twee afkomstig uit de Randstad en acht daarbuiten. De gemiddelde leeftijd is 28 jaar en de helft
heeft momenteel een baan.

Uitkomsten diepte-interviews
Met 15 mensen is een diepte-interview gehouden, allen uit Nederland. De leeftijd varieert van 20
tot 40 jaar. De algemene kenmerken en karakteristieken die de kans op een overdosis vergroten
komen overeen met de rest van de onderzoekspopulatie, hiervan zijn enkele citaten toegevoegd
aan het hoofdstuk resultaten.
De analyse van de diepte-interviews beperkt zich hier tot deelvraag 3 met betrekking tot de
maatregelen die respondenten zelf nemen of aandragen om een overdosis te voorkomen en hun
informatiebehoefte. Eerst worden de maatregelen weergegeven die respondenten nemen om een
overdosis te voorkomen. Daarna volgen de ideeën die respondenten aandragen voor een te
onwtikkelen overdosispreventietool aangevuld met een korte analyse.

Overdosispreventie
Respondenten nemen diverse maatregelen om een overdosis te voorkomen. Hieruit is op te maken
dat de meeste mensen outgaan in principe proberen te voorkomen. Sommige tips hebben een
sociale component (iemand waarschuwen, op elkaar letten) maar het merendeel heeft betrekking
op het middel zelf (dosis, frequentie, weet wat je neemt, combinatie met andere middelen). Ook
zijn er tips die betrekking hebben op hoe je je voelt, hoeveel je hebt gegeten en geslapen (set).
Opvallend is dat de ene respondent zegt juist te gaan bewegen om outgaan te voorkomen
(waarschijnlijk in een vroege fase), terwijl de ander juist adviseert te gaan liggen (als het al te laat
is om gevaarlijke situaties als gevolg van outgaan te voorkomen).
R01
R01
R02
R02
R04
R05
R05

	
  
	
  

“Als ik een lege maag had, nam ik 0,3 milliliter minder dan normaal.”
“Ik vertelde tegen een vriend die ook wel eens GHB gebruikte dat ik zou gaan
gebruiken, zodat ten minste een persoon het wist mocht er iets gebeuren.”
“Koop nooit GHB van een onbekende en gebruik steeds uit dezelfde batch.”
“Let op elkaar. Vooral vrouwen zijn erg kwetsbaar als ze GHB hebben gebruikt.”
“Houd er rekening mee dat elk potje anders kan vallen, afhankelijk van hoeveel je
geslapen hebt, de snelheid waarop je het inneemt etc.”
“Niet meer dan 5 ml. nemen. Mensen pakken veel te snel een flessendop (7 ml).
Alternatieven: een spuitje pakken, of een potje om af te meten.”
“Combinatie met downers (alcohol of Valium) is funest. Met uppers eigenlijk ook. Als
je het combineert met speed, dan voel je minder van de GHB, dus gebruik je snel te
veel.”
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R05

“Check je GHB. De PH waarde moet ongeveer zeven zijn. Als het brandt op je tong,
dan is het GBL gehalte te veel. Ook moet je kijken naar de kleur. Goede GHB is
kleurloos. Er is heel veel troep in omloop (te weinig gedestilleerd water, hele proces
verkeerde volgorde, slechte GBL uit China).

R05

“Wees bewust van het verschil in dosering tussen meisjes en jongens.”

R06

R10

Je moet jezelf eraan houden om de twee uur te tappen en soms gaat het dan nog
steeds mis, het is bijna niet te doen.”
“Blijf in beweging als je denkt dat je teveel hebt genomen. Als ik dan in bed of in de
auto stap, ga ik gestrekt.”
“Probeer de voortekenen van outgaan te herkennen. Soms kun je het dan
voorkomen maar het is wel erg lastig.”
“Houd het bij een buisje. Het is moeilijk, maar als persoon moet je sterk wezen.”
“Ga op bed liggen als je het voelt aankomen.”

R11

“Actief blijven en wakker gehouden worden.”

R12

“Het beste is een bloknootje en een spuitje te gebruiken.”

R14

“Als ik heel eerlijk ben, zou voor mij niets hebben gewerkt.”

R15

“GHB-fles markeren, zodat je niet per ongeluk een slok neemt in de veronderstelling
dat het water is.”

R07
R08
R09

Ideeën overdosispreventietools
1. Applicatie voor de smartphone
Het idee van een applicatie over GHB op de smartphone roept veel ethische en praktische vragen
op bij respondenten. Aan de ene kant zijn ze wel nieuwsgierig hoe zoiets eruit zal zien, aan de
andere kant geven ze eerlijk toe dat ze hier waarschijnlijk slechts eenmalig gebruik van zouden
maken. Bovendien zijn harm reduction adviezen erg persoonsafhankelijk. Wel worden bestaande
functies op de smartphone gebruikt voor het bijhouden van de tijd en dosering.
R01

R02

“..waarin je je gewicht en lengte kunt invullen, waarna je een doseringsrichtlijn krijgt.
Bijvoorbeeld niet meer dan 3,5 milliliter gebruiken. Ik zou het wel een keer
gebruiken, maar niet elke keer. Bovendien brengt de app een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Straks gaan mensen nog zeggen: ‘De app zei
dat het goed was!’”
“Maar dan moet je dat elke keer op je mobiel gaan invoeren als je helemaal wazig
bent op een feest; kan je net zo goed een wekker zetten.”

R04

“Misschien is het een keer grappig om te gebruiken, maar ik denk niet dat ik een
app op de lange termijn zou gebruiken.”

R11

“Ik zou een app breder pakken met meerdere drugs en info zoals preventie,
doseren en een noodknop die direct 112 belt of de EHBO van een feest. Het moet
vooral zo kinderlijk mogelijk zijn zodat iedereen onder invloed er nog steeds
doorheen kan bladeren. En dat je tips krijgt als je invoert welke middelen je gaat
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gebruiken dat je dan info krijgt over de interactie. En het kan goed ook op de lange
termijn bijhouden wat je gebruikt, dat je daar ook feedback op krijgt. Het is wel
belangrijk dat het beveiligd wordt en je gegevens dus veilig bewaard worden.”
“Misschien zou het goed zijn als je hier je intrinsieke motivatie kunt invoeren
waarom je niet wilt outgaan. De app kan je hier dan aan herinneren. Bijvoorbeeld
omdat je dan je hond niet kunt uitlaten. Iedereen heeft wel iets wat hij/zij vervelend
vind. Dit boeit bepaalde mensen meer dan de gezondheidsrisico’s die je loopt door
het outgaan.”

R13

2. Harm reduction informatie verstrekken in de vorm van flyers
R11

“Flyers ga je natuurlijk niet meer lezen als je hard gaat op een feest. Misschien wel
thuis op een nuchter moment.”

3. Harm reduction informatie via internet/social media/drugsfora
Respondenten geven aan dat er al veel informatie bestaat over GHB, maar dat het lastig is om
(op fora) een onderscheid te maken in betrouwbaarheid. Op algemene voorlichtingssites
(bijvoorbeeld van verslavingsinstanties) ontbreken de ervaringsverhalen met praktische
gebruikstips. Er is behoefte aan een platform met betrouwbare informatie dat aansluit bij de
belevingswereld van de doelgroep en bovendien leuk is om te lezen.
R01

R01

R03
R08

R15

	
  
	
  

“Harm reduction vind ik een goede aanpak. Ik lees de apexx door als er
een
nieuwe uitgave is. Het combineren van leuke verhalen met goede tips is wel een
goede manier om informatie over te brengen, zo lezen mensen het ook makkelijker.”
“Humor scoort hoog op het internet. En het is beter als informatie passief naar je
toe komt (bijvoorbeeld een Facebook bericht op je timeline) dan dat je er actief
naar moet zoeken (app downloaden, openen).”
“Op Youtube laten zien wat er allemaal fout kan gaan.”
“Erop hameren dat je niet alleen jezelf er mee hebt maar ook je omgeving. Je wilt je
vrienden niet opzadelen met jou en andersom. Gebruik bewust, ja ik weet niet, ik
vind bewustwording van je eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk.”
Er is best wel wat informatie maar ik zou wel willen weten hoe andere mensen dit
ervaren en hoe zij hiermee omgaan. Vooral als het richting verslaving gaat.
Ervaringsverhalen zouden wel gemoderate moeten worden door professionals. Dat
ze bepaalde thema’s die vaak worden aangedragen gaan uitzoeken en
onderzoeken bijvoorbeeld.”
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4. Doseringstool
Respondenten geven aan dat de doseringsadviezen lastig zijn omdat de dosering sterk
persoonsafhankelijk is. Een tool die het doseren eenvoudiger maakt door weergave van het
aantal milliliters wordt wel als meerwaarde gezien.
R01
R02
R09
R14

“Als het wordt uitgedeeld, denk ik dat de drempel lager is om het te gebruiken, dan
wanneer je hiervoor naar de apotheek moet.”
“Het zou goed zijn om buisjes te ontwikkelen met milliliters erop en spuitjes te
verspreiden.”
“Als je al zo lang gebruikt, weet je precies hoe veel wat is. Alhoewel.. niet als je al
drie buisjes hebt gehad.”
“Het lijkt me wel lastig te realiseren omdat de dosis erg afhankelijk is per persoon
en je fysieke gesteldheid.”

5. Timer (om tijd tussen doseringen bij te houden)
De meeste respondenten beseffen zich dat de tijd bijhouden een belangrijke component is het
voorkomen van een overdosis. Hierdoor is de intentie om dit te doen meestal wel aanwezig, maar
niet alle respondenten hebben hier methodes voor gevonden die ze ook na meerdere dosis nog
kunnen hanteren.
R05
R08
R15

“Dat gaat toch niemand doen.”
“Ik houd gewoon de tijd bij. Maar misschien is dit wel een idee voor mensen die dat
niet doen en elke keer te snel achter elkaar nemen.”
“Je hebt een referentiekader nodig. Tijd is een heel raar fenomeen als je uit je dak
bent.”

6. Voorlichting met ervaringsdeskundigen
De meeste respondenten vinden de ervaringen van peers een nuttige aanvulling op
voorlichtingsmateriaal omdat iemand weet waar hij/zij over praat en ze zich kunnen herkennen in
de verhalen.
R03

R05
R12

	
  
	
  

“Je kunt pas over iets meepraten als je het zelf hebt gedaan; dus iemand die echt
GHB verslaafd is geweest moet je opleiden om mensen te helpen want die weten
waar ze over praten. Niet iemand die zomaar een boekje heeft gelezen.”
Door iemand “die uit die scene komt” die je kunt waarschuwen voor de negatieve
effecten.”
“Kijk naar de persoonlijke problematiek. Personen met persoonlijke problemen zijn
de personen die ook problematisch drugs gaan gebruiken.”
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7.

Primaire preventie op scholen

Opvallend is dat de meeste respondenten anderen zouden adviseren om niet te gebruiken en ook
van mening zijn dat dit het algemene advies zou moeten zijn aan jongeren.
R03

R13
R09

“Laat zien wat het met je doet, wat er kan gebeuren door de meest vreselijke foto’s.
De meeste mensen beginnen op hun 16de met GHB, maar sommigen waarschijnlijk
ook eerder.”
"Van heroïne leerde ik op school hoe verslavend het was. Van GHB wist ik niets.."
“Zeggen dat mensen het niet moeten gebruiken.”

8. GHB concentratie test
R03

“Een testje wat je bij jezelf kunt doen en waarmee je kunt zien hoeveel je al hebt
genomen door de concentratie GHB in je bloed. Bijvoorbeeld door het afnemen van
wangslijm of zweet onder je voetzool. Als het aangeboden wordt in discotheken,
dan zou het in bergen worden afgenomen. Ook gewoon voor de lol.”

9. Aansturen op afspraken binnen vriendengroepen m.b.t.

normen&waarden
Uit onderstaande citaten blijkt wel hoeveel impact veelvuldig outgaan heeft op een
vriendengroep. Mensen die regelmatig met elkaar gebruiken maken afspraken die aansturen op
eigen verantwoordelijkheid. Opvallend is dat deze afspraken vooral binnen de Randstad werden
genoemd, waar mensen over het algemeen wat bewuster met drugs lijken om te gaan.
R02
R12

R15

“Er wordt heel makkelijk over gedaan (ik ook altijd) “G-slaapje, laat lekker slapen”,
maar eigenlijk vind ik dit ook slecht.”
“Ik heb de afspraak met vrienden dat als iemand outgaat op een feestje hij 50 euro
in de pot moet gooien om de volgende keer hapjes en drankjes van te halen. Dit is
wanneer de betreffende persoon GHB heeft gebruikt, niet meer verbaal
aanspreekbaar is maar nog wel reageert op pijnprikkels. We hebben dit
afgesproken omdat we outgaan niet vinden kunnen op feestjes. Experimenteren
met drugs is normaal binnen mijn vriendgroep maar we willen dat iedereen er
verantwoord mee omgaat. Iedereen mag maximaal 1 keer zover gaan dat hij hulp
van anderen nodig heeft anders krijgt hij de hele groep over zich heen.”
“Ik vind het idee van de tripsitter goed. Iemand in de vriendengroep die de fles GHB
bij zich houdt en precies weet wanneer wie hoeveel heeft gekregen. Vooral als je je
eigen grenzen nog niet goed kent, gaat dit snel mis bij GHB… Maar dan moet je hier
wel met je vriendengroep aan comitten dat je deze methode gebruikt en anders
niet.”

10. Fles met dispenser die checkt op tijd en dosering
R15

	
  
	
  

“Bijvoorbeeld met een persoonlijke code op basis van een account waar je
persoonlijke eigenschappen op hebt ingevoerd. Of dat er een alarm afgaat als je te
vroeg bijneemt. Toch is dit wel lastig ook in verband met tolerantie. Het is wel heel
paternalistisch, dus het is de vraag of mensen dit willen gebruiken.”
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11. Polsbandje die vitale functies meet (evt. gekoppeld aan smartphone)
Weinig respondenten voelden iets voor het idee van een polsbandje dat vitale functies meet. Dit
heeft vooral te maken met het idee dat een dergelijk bandje als zodanig herkend zou worden dus
dat de kans klein is dat mensen daarmee gaan lopen.
R04

R09

“Voordat ik outga word ik heel beweeglijk (soms stuiptrekkingen) en ga ik
onsamenhangende verhalen vertellen. Ook krijg ik het warm en ga zweten.
Misschien dat een polsbandje die vitale functies meet hierdoor een alarm kan
afgeven via de smartphone naar vrienden?”
“Niemand in het uitgaanspubliek gaat dat omdoen, misschien bij thuisgebruik wel”

Informatiebehoefte
De meeste respondenten zeggen in de eerste instantie alles al te weten over GHB. Wel is er
behoefte aan ervaringsverhalen van anderen waar ze zich in kunnen herkennen en praktische tips
om de risico’s te beperken. Hoewel bestaande drugsfora hier deels in voorzien, noemen
respondenten ook dat het lastig is om hier onderscheid te maken tussen betrouwbare en
onbetrouwbare informatie.
R01
R02

R03
R04

R06
R08

R09
R10

R11

R12

	
  
	
  

“Het is niet dat ik zoveel nieuws lees, maar ik vind het interessant om te lezen wat
mensen erover zeggen.”
“Ik kijk op drugsvoorlichtingswebsite zoals die van Unity en vind documentaires over
GHB ook goed. Wat ik daar zag, zag ik ook in de praktijk bij mijn vrienden en bij
mezelf.”
“Ik heb het zelf allemaal gezien en gedaan dus voor mij zou het niet uitmaken,
misschien voor andere mensen.“
“Ik heb het altijd zelf gemaakt van het begin af aan, dus ik weet precies wat erin
gaat. Ik weet eigenlijk alles al, net als met die hersenkwabben, dat weten de meeste
mensen niet.”
“Je hebt het allemaal zelf in de hand.”
“Voordat ik iets nieuws gebruik wil ik altijd helemaal op de hoogte zijn van wat het
eventueel kan doen en wat de gevaren zijn, daar probeer ik mezelf altijd wel heel
erg over in te lichten via voorlichtingswebsites en drugsfora. Wel kan het
verwarrend zijn dat je niet weet wat wel en niet waar is.”
“Toen ik begon met GHB heb ik wel informatie opgezocht op internet. Nu heb ik zo
vaak gebruikt, ik weet alles wat wel kan gebeuren.”
“Ja, er zou meer informatie moeten komen over het gebruik van Butaandiol 1,4 als
vervanger van GBL in Nederland. Men zou voorzichtiger moeten zijn met linken van
Butaandiol 1,4 aan GHB (bijv. op Wikipedia), want zo ontdekken mensen het sneller.
“Ik weet al heel veel, dus zoek alleen nog dingen op over heel specifieke dingen en
middelen. Ik ben eigenlijk vooral bezig met het verspreiden van informatie. Vrienden
komen ook altijd naar mij toe.”
“Ik vind apexx.nl wel een tof initiatief maar het zou nog heel erg uitgebreid kunnen
worden.”
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R13

R14

R15

“Er moet meer voorlichting komen over hoe verslavend GHB is. Deze voorlichting
moet meer aansluiten bij mensen die GHB gebruiken. Dingen die enkel zeggen dat
het gevaarlijk is werken niet. Het vertrouwen moet eerst gewonnen worden en pas
dan wordt informatie aangenomen. Anders sluiten mensen zich af.”
“Ik vind het interessant om de ervaringen van andere mensen te lezen. Toch een
soort herkenning. Wellicht dat dit anderen nog zou helpen er vanaf te zien. Zelf heb
ik kinderen van 12 tot 14 verteld over mijn ervaringen. Ik denk dat dit effectief is ter
preventie van gebruik op latere leeftijd.”
Ik denk dat anderen veel zouden kunnen hebben aan elkaars ervaringsverhalen en
methodes om gebruik (samen met je vrienden) leuk te houden.”

Analyse diepte-interviews
Op basis van bovenstaande data uit de diepte-interviews blijkt dat de informatiebehoefte sterk
samenhangt met hoe mensen met hun gebruik omgaan. Over het algemeen denken repondenten
alles al te weten maar zijn ze wel geïnteresseerd in ervaringsverhalen van anderen. Sommigen
denken wel degelijk bewust na over outgaan en zijn heel inventief in het bedenken van
pragmatische oplossingen, die hen helpen overdosering te voorkomen. Dit gaat vooral om
praktische methoden hoe te doseren en de tijd bij te houden. Interessant ook zijn de afspraken
binnen vriendengroepen met betrekking tot outgaan. Dit geeft wel aan wat voor invloed dit heeft
op de sfeer binnen een bepaalde setting. Om dergelijke afspraken te laten gelden binnen
vriendengroepen zullen eerst de normen en waarden (attitude) ten opzichte van outgaan op een
lijn moeten liggen.
Tegelijkertijd spreekt er uit de gegeven antwoorden ook een soort sceptische houding ten aanzien
van de mogelijkheid outgaan te voorkomen. Dit geldt vooral na meerdere doses, omdat er dan
sprake is van een onvoorspelbaar stapeleffect en mensen onder invloed niet in staat worden
geacht welke methode dan ook goed te hanteren.
Om bovenstaande tips te gebruiken binnen harm reduction adviezen, zal eerst moeten worden
uitgezocht of ze daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van een overdosis en enigszins
verantwoord zijn.
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Concepten Overdosispreventietool
Aan de respondenten is gevraagd of zij behoefte hebben aan meer informatie of hulp met hun
GHB. De meeste respondenten geven aan hier geen behoefte aan te hebben, omdat ze alles al
denken te weten. Toch komt dit niet overeen met de resultaten van dit onderzoek. Hieruit blijkt
dat er onder bepaalde respondenten wel degelijk kennis ontbreekt over het voorkomen van een
overdosis of eerste hulp bij outgaan. Vandaar dat er veelal na het invulllen van de vragenlijst, ‘off
the record’ is doorgevraagd naar mogelijke ideeën voor een overdosispreventietool. Ook is
binnen de diepte-interviews is hier nader op ingegaan.
Op basis van deze input komen drie concepten naar voren: een GHB thema-uitgave van het
apexx magazine, een G-app voor de smartphone en een doseringstool inclusief G-watch. Deze
concepten worden hier nader toegelicht:

1. GHB thema-uitgave apexx magazine
Het eerste concept, apexx, is een digitaal jongerenmagazine over drugs, seks en gezondheid van
Stichting Mainline. Tijdens het onderzoek zijn voldoende interessante data en indrukwekkende
ervaringsverhalen verzameld om een speciale GHB-editie mee te vullen. Bijvoorbeeld over de
relatie GHB en seks, aangezien seksuele opwinding vaak wordt genoemd als belangrijke reden
om GHB te gebruiken. Maar ook de broodje-aapverhalen die er leven binnen bepaalde groepen,
zoals dat je aan de PH-waarde kunt aflezen hoe sterk je GHB is. Een ander idee is een overzicht
van diverse gebruiksvoorwerpen met het aantal milliliters, aangezien uit het onderzoek naar voren
komt dat hier veel onduidelijkheid over is. Apexx kan ook op de smartphone worden gelezen en
als papieren uitgave worden uitgegeven. De vorige edities zijn tijdens het onderzoek goed
ontvangen door de respondenten.

2. Doseringstool inclusief G-watch
Het tweede idee is een doseringstool inclusief G-watch. Dosering en de tijd tussen innamen komen
bij GHB erg nauw en zijn de belangrijkste factoren van overdosering. Hoewel de meeste mensen
dit weten, gaat het snel fout. Onder invloed wordt het zicht slechter en raak je je tijdsbesef kwijt.
Om deze reden zou het goed zijn om een tool te ontwikkelen waarmee deze functies worden
versimpeld, ook in niet-nuchtere staat. Denk aan een buisje/flesje met milliliter graveringen (geen
inkt want dit vervaagt door het bestandsdeel GBL), een schenkdop om in druppels te kunnen
doseren (en die bijvoorbeeld niet meer dan 3 ML per keer kan schenken) en een lichtfunctie om
nauwkeurig te kunnen doseren in het donker. Deze doseringstool zou gekoppeld kunnen worden
aan een time-functie, om de tijd tussen innamen bij te houden. Eventueel zou deze gebruikstool
ook geïntegreerd kunnen worden met een monitorings-app voor de smartphone zodat je je
gebruik in de tijd kunt bijhouden.

3. G-app voor de smartphone
Het laatste concept is een G-app voor de smartphone. Er zijn al verschillende apps beschikbaar.
Zo bestaat de app ‘Van alcohol tot XTC’ van Iriszorg over de werking en risico’s van diverse
middelen. Ook het Trimbos Instituut heeft een app ontwikkeld. Deze is vooral bedoeld voor
uitgaanders om met elkaar in contact te blijven, maar geeft ook informatie over middelen en wat
te doen als het mis gaat. Bij de ontwikkeling van deze app was een van de ideeën om ook een tool
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voor mensen die GHB gebruiken te integreren. Dit idee is uiteindelijk niet doorgevoerd vanwege
de verschillen in behoeften van deelnemende landen. Om deze reden zou een G-app dit gat
kunnen vervullen, speciaal voor mensen die GHB gebruiken. Binnen het onderzoek hebben
respondenten diverse functies aangedragen die deze applicatie zou moeten bevatten. Denk aan
een doseringstool die o.a. berekent hoeveel je kunt hebben op basis van geslacht, lengte, gewicht
en combigebruik. Aangezien te snel bijnemen (o.a. door afname tijdsbesef) als een van de
belangrijkste redenen wordt aangedragen voor een overdosis mag een G-watch (tool waarmee je
gemakkelijk de tijd bijhoudt) niet ontbreken. Andere functies die zijn genoemd: algemene
informatie over GHB, wat te doen als iemand outgaat, zelfcontrole tips, monitoring van
druggebruik over de tijd heen (en de aanmoediging om een periode niet te gebruiken) en een
overzicht van verschillende gebruiksvoorwerpen en de bijbehorende aantal milliliters. De manier
waarop de app en de harm reduction adviezen worden vormgegeven zijn hierin bepalend of het
aanslaat bij de doelgroep. We denken aan de apexx infotainment stijl. Ook zou hierin wellicht een
hulpfunctie kunnen worden geïntegreerd: een nummer dat je kunt bellen op het moment dat het
fout gaat. Veel respondenten geven aan geen ambulance te willen bellen, maar liever een
ervaringsdeskundige te spreken, die zonder moreel oordeel een advies kan geven.

	
  
	
  

Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken – Mainline & CVO – 2014 / 2015

	
  

46	
  

4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Discussie
In dit hoofdstuk worden interpretaties en verklaringen gegeven van de onderzoeksresultaten op
basis van de visie van de onderzoekers, vergelijkbare onderzoeken en de mening van
professionals en ervaringsdeskundigen die zijn gesproken tijdens de nationale
focusgroepdiscussie.

Mensen met zeer veel GHB ervaring
De zeer ervaren groep gebruikt het vaakst en lopen hierdoor de meeste risico’s op een overdosis.
Naast het stapeleffect na meerdere doses lijkt een verminderde angst om in coma te raken een
rol te spelen bij het frequent outgaan. Ze maken zich er niet zoveel zorgen over. Het is immers al
zo vaak gebeurd en meestal worden ze gewoon weer wakker. Mensen met zeer veel ervaring op
het gebied van GHB lijken op den duur dus onvoorzichtiger en roekelozer te worden.
Dat de attitude van deze doelgroep met betrekking tot outgaan laks is (‘het hoort er nu eenmaal
bij’) maakt het potentieel lastig om op overdosispreventie in te steken bij deze groep. Toch maakt
het feit dat ze het meest outgaan en in coma raken, overdosispreventie voor hen juist van groot
belang. Daarbij werd outgaan door deze groep wel degelijk als voornaamste nadeel genoemd en
zei het merendeel van de respondenten dat ze per ongeluk in coma raakten. Slechts enkele
respondenten gaven aan dat dit een bewuste keuze was; bijvoorbeeld om in slaap te komen of om
de tijd sneller voorbij te laten gaan.
Zelf hebben ze alleen niet het idee dat ze outgaan kunnen voorkomen bij veelvuldig GHB gebruik.
Deze groep blijkt, in vergelijking met minder ervaren groepen, ook een kennisachterstand te
hebben met betrekking tot het voorkomen van een overdosis en eerste hulp bij overdosis. Waar ze
zich wel druk om lijken te maken zijn de praktische ongemakken als gevolg van veelvuldig outgaan
(brandgaten in de bank of een leeggestolen huis) en de lichamelijke gevolgen van veelvuldig
outgaan (littekens als gevolg van valpartijen en vergeetachtigheid). Het is dus goed om het
probleem ‘overdosis’ bij deze groep breder te benaderen en met voorlichting ook op de gevolgen
en (neven)effecten van outgaan en coma in te zetten.
Als motivatie voor gebruik spelen zelfverzekerdheid en het wegnemen van sociale remmingen bij
de zeer ervaren groep een belangrijke rol. Dit wijst op een onzekere en kwetsbare groep waarbij
het middel een belangrijke psychologisch functie vervult. Het gebruik lijkt een adaptieve strategie
te zijn in relatie tot psychische en sociale problemen. Dat maakt deze groep mogelijk vatbaarder
voor risicovol gedrag en afhankelijkheid. Om hen te kunnen helpen zal goed moeten worden
aangesloten bij deze (sociaal-psychologische) functie van GHB zonder moreel oordeel over
gebruik. Bovendien moet er worden bekeken in welke fase van verandering mensen verkeren
(Prochaska JO, DiClemente CC, Stages of Change, 1992) en wat er mogelijk is om schade te
verminderen.
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Binnen de Randstad versus daarbuiten
Grofweg gaat het binnen dit onderzoek om twee groepen. In de Randstad treffen we vooral de
hoger opgeleide respondenten aan. Zij hebben aanzienlijk vaker een baan of volgen vaker een
opleiding dan de andere respondenten. Gekeken naar de mate van gebruik zijn zij doorgaans niet
te typeren als mensen met zeer veel ervaring. Buiten de Randstad en specifiek ook voor de
Belgische respondenten geldt dat zij doorgaans lager zijn opgeleid, en vaker werkloos en/of zelfs
dakloos zijn. Met onder de mensen met zeer veel GHB ervaring (die doorgaans lager zijn opgeleid,
werkloos zijn en buiten de Randstad wonen) komt coma zeer vaak voor. Zij zijn mogelijk
onverschilliger of roekelozer (geworden) en gebruiken per gelegenheid aanzienlijk meer
doseringen GHB dan de minder ervaren respondenten (die hoger zijn opgeleid, vaker een baan
hebben of een opleiding volgen).
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de respondenten buiten de Randstad binnen dit
onderzoek vaker via de hulpverlening zijn gevonden (omdat de RDS-methode niet werkte). Dit in
tegenstelling tot binnen de Randstad waar respondenten vaker peer to peer zijn aangedragen.
Hierdoor zijn er buiten de Randstad mogelijk meer mensen die problematisch gebruiken
gesproken. Anderzijds bevestigt het geschetste beeld de uitkomst van eerdere onderzoeken dat
probleemgebruik voornamelijk buiten de Randstad plaatsvindt (Voorham L, 2012). Interessant
blijft waarom mensen binnen de Randstad blijkbaar genoegen nemen met een lagere frequentie
en dosis. Tijdens het veldwerk viel op dat de omgangscultuur in plattelandsgemeenten harder lijkt
dan die binnen de Randstad. Mensen gebruiken hier vaker ook doordeweeks en laten elkaar
eerder ‘gewoon liggen’ bij een overdosering. Het verschil in gebruikscultuur komt enigszins
overeen met het onderscheid dat criminoloog T. Nabben ook in zijn onderzoek maakt. Hij
beschrijft aan de ene kant de jonge ‘marginalen’ uit de dorpen die hard werken doordeweeks en
in het weekend ‘naar de kloten’ gaan. Zij gebruiken roekelozer. De mensen met zeer veel ervaring
in dit onderzoek hebben veelal geen opleiding of baan (meer), dus behoren strikt genomen niet tot
deze doelgroep. Wel lijkt de roekeloze gebruikscultuur ook op te gaan voor de respondenten
buiten de Randstad uit dit onderzoek. De groep uit de Randstad betreft de ‘agendahedonisten’:
studerende of werkende twintigers die hun gebruik agendamatig plannen en vooral gebruiken als
ze vrij zijn in het weekend. Zij gebruiken veel bewuster en gecontroleerd (T. Nabben, 2014). Ook
binnen dit onderzoek zijn binnen de Randstad vaker mensen gesproken die recreatief gebruiken.
Naast opleidingsniveau is er nog een mogelijke verklaring voor het verschil in kennisniveau en
attitude ten opzichte van outgaan tussen respondenten binnen en buiten de Randstad. Dit betreft
de aanwezigheid en effectiviteit van bepaalde preventieactiviteiten, zoals de
bewustwordingscampagne ‘Outgaan is nooit ok’ (GGD Amsterdam, 2012). Deze campagne is in
2012 uitgevoerd door de GGD Amsterdam in samenwerking met diverse clubeigenaren en
feestorganisatoren. Het doel was om mensen bewust te maken van de gevolgen van outgaan
mensen die gebruiken maar ook voor de rest van het uitgaanspubliek. Hoewel er binnen dit
onderzoek dus ook sprake is van een verschil in wervingsmethode, lijken mensen binnen de
Randstad wel degelijk een andere houding te hebben ten opzichte van outgaan. Bovendien
hebben ze meer kennis over eerste hulp bij een overdosis.

	
  
	
  

Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken – Mainline & CVO – 2014 / 2015

	
  

48	
  

Nederland versus België
De Belgische respondenten binnen dit onderzoek zijn in de minderheid en bovendien allemaal
geworven via de drugshulpverlening. De resultaten moeten daarom voorzichtig worden opgevat,
maar zijn desondanks wel interessant. Hoewel er in Nederland een zekere ‘scheiding der markten’
is (mensen die klassieke middelen gebruiken zoals heroïne en basecoke en mensen die nieuwe
middelen gebruiken) hebben de Belgische respondenten in dit onderzoek vaker ervaring met
zowel ‘oude’ als nieuwe middelen inclusief GHB. Belgische respondenten ervaarden het als
beangstigend hoe snel GHB opkomt en hoe weinig kennis mensen hebben die het middel
gebruiken. Dit geldt ook voor professionals. Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van dit
onderzoek waaruit blijkt dat Belgische respondenten minder kennis hebben op het gebied van
overdosispreventie of eerste hulp bij een GHB overdosis. Wellicht dat ze, vanwege dat gebrek
aan kennis over wat te doen bij een overdosis, meer geneigd zijn een ambulance te bellen dan de
Nederlandse respondenten. Ook geven ze vaker aan behoefte te hebben aan informatie of hulp
op het gebied van GHB. De respondenten suggereerden om een voorbeeld te nemen aan de open
vorm van drugsvoorlichting zoals we die in Nederland kennen.

Medicijngebruik
Ruim de helft van de respondenten gebruikt ook medicijnen als benzodiazepinen en Ritalin. Naast
dit opvallend hoge percentage is verder interessant dat het voor een groot deel gaat om mensen
die nog nooit contact hebben gehad met de drugshulpverlening. Helaas is niet uit de data te
achterhalen of zij deze medicatie via de huisarts of op een andere (clandestiene) manier
verkrijgen. Daarnaast ie niet precies bekend hoe deze medicatie interacteert met GHB en andere
middelen, behalve dat de kans op overdosis in het geval van benzodiazepinen gebruik in
combinatie met GHB vergroot wordt. Een andere interessante observatie betreft het effect van
GHB op mensen die aangeven AD(H)D te hebben. Een paar respondenten met AD(H)D gaven
aan dat GHB voor hen een tegengesteld effect heeft vergeleken met het reguliere effect - net als
amfetaminen dat doen bij mensen met AD(H)D. GHB is voor hen een upper in plaats van een
downer. "Ik word rustig van speed en druk van GHB." en "Ik kan 3 dagen wakker blijven op de G en
de Keta". In de bestaande literatuur is vrijwel niets bekend over de werking van GHB bij
AD(H)D'ers. Binnen dit onderzoek geeft 19% van de respondenten aan Ritalin of Concerta te
gebruiken (niet bekend is of ze ook gediagnostiseerd zijn met AD(H)D). Deze groep gebruikt naar
verhouding iets minder vaak GHB, maar de dosering verschilt niet met mensen die geen Ritalin
gebruiken. Om hier heldere uitspraken over te kunnen doen, is verder onderzoek nodig.

Slaapproblemen
Een ander punt van discussie zijn de slaapproblemen onder mensen die GHB gebruiken. Mensen
die afhankelijk zijn worden vaak wakker van de ontwenningsverschijnselen. Hierdoor hebben ze
een verstoorde slaap en soms ook een verstoord dag/nacht ritme. Om toch een paar uur langer
te kunnen slapen nemen ze een overdosis GHB en leggen ze zichzelf dus eigenlijk in coma. De
helft van de respondenten gebruikt daarnaast slaap- en kalmeringsmiddelen, wat ook het risico
op outgaan vergroot. Overdag wordt vervolgens vaak amfetamine gebruikt om zich weer fit te
voelen. Dit lijkt veel op de cocaïne, heroïne, benzodiazepinen gebruikspatronen van de generatie
uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw (Grund, J-PC 1993). Wellicht is er bij mensen die GHB
gebruiken, speed en benzodiazepinen dezelfde functionele relatie ontstaan als reactie op het
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verstoorde dag/nacht ritme en het gebrek aan goede nachtrust. Een belangrijk speerpunt zou
kunnen zijn dit dag/nachtritme en de goede nachtrust te herstellen. In de eerste plaats heeft het
natuurlijk de voorkeur dit op een natuurlijke manier te doen (eventueel met professionele hulp),
door elke dag op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en wakker te worden. Een andere mogelijkheid
is het tijdelijk innemen van een nachtelijke substitutie. Naast slaapmedicatie, die op hun beurt ook
weer verslavend zijn, bestaan er ook andere middelen met een langere halfwaardetijd dan GHB
(zoals een GABA-agonist). Hierdoor wordt wellicht de behoefte en noodzaak om jezelf een paar
keer per nacht in coma te brengen verminderd. Bovendien zijn mensen overdag meer uitgerust,
wat het aangaan van dagactiviteiten of gedragsveranderingen ten goede kan komen. Wel zal
eerst moeten worden onderzocht of een dergelijke stof werkelijk minder schadelijk is dan GHB,
ook op de lange termijn.
Substitutietherapie zou bovendien een ingang kunnen bieden tot deze problematisch gebruikende
groep die vaak uit beeld raakt zodra ze terugvallen in gebruik omdat interventies zich bij deze
groep met name richten op abstinentie. Bovendien worden mensen die GHB gebruiken door
sommige instellingen voor maatschappelijke opvang geweigerd vanwege onder andere het hoge
risico op overdosering. Dit kwam naar voren uit de contacten met een aantal instellingen tijdens
dit onderzoek. Dit doet denken aan de jaren ’80 toen veel mensen die heroïne/basecoke
gebruikten niet werden bereikt omdat de toenmalige drugshulpverlening die zich vooral richtte op
abstinentie. Uiteindelijk ontstonden harm reduction activiteiten waarbij er werd gekeken hoe
mensen, binnen de kaders van hun gebruik, konden worden gestimuleerd veiliger te gebruiken of
te werken aan hun gezondheid en kwaliteit van leven. De spuitomruil en methadonverstrekking,
die niet gefocust was op afbouw en abstinentie maar op onderhoud en enige zelfcontrole, zijn
hiervan een voorbeeld. Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt bij de zeer ervaren groep
mensen die GHB gebruiken, die op dit moment tussen wal en schip vallen wat betreft
hulpverlening. Doseringstools en substitutietherapie voor deze groep zouden wellicht kunnen
bijdragen aan meer controle over het gebruik en rust op andere leefgebieden. Dit zou wellicht
nieuwe perspectieven kunnen bieden in de huidige - vaak uitzichtloze - situatie van deze groep.

Overdosispreventie
Ondanks de lakse houding van bepaalde subgroepen, wordt outgaan als belangrijkste nadeel van
GHB genoemd. Uit de kwalitatieve data blijkt bovendien dat mensen weldegelijk nadenken over
hoe ze outgaan kunnen voorkomen. Het is de rol van preventiemedewerkers deze inventieve en
pragmatische oplossingen in goede banen te leiden. Bepaalde elementen zouden wellicht
versterkt kunnen worden met kennis van experts en worden verspreid als harm reduction
adviezen. Dit zijn bottom up oplossingen die beter aansluiten bij de doelgroep.
Opvallend is ook de grote variatie in het geschatte aantal milliliters per gebruiksvoorwerp. Zo
gaven respondenten die een heel buisje gebruiken schattingen van hun dosis variërend van 3,0
milliliter tot 6,0 milliliter. Mensen erkennen dat een overdosis te voorkomen is door ‘goed te
doseren’, maar als niet helder is hoeveel men precies tot zich neemt, dan zijn aansturen op het
gebruik van een spuitje of de ontwikkeling van een ander soort doseringstool belangrijke vormen
van overdosispreventieinterventie.
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Motivatie van gebruik
Belangwekkend zijn de motivaties die worden gegeven voor het gebruik en hoe deze per
onderscheiden subgroep verschillen. Dit is van belang voor het ontwikkelen van
preventiemethoden die aansluiten bij de belevingswereld van die doelgroep.
Voor de matig ervaren groep is de relaxte roes een veel genoemde motivatie om GHB te
gebruiken. Zij gebruiken het middel recreatief om af en toe (bijvoorbeeld in het weekend) even te
ontspannen. Door de aanzienlijk ervaren groep wordt ‘verlies van controle’ als voornaamste
motivatie genoemd. Voor deze groep heeft het middel de functie om af en toe de remmen even
helemaal los te gooien. Voor de zeer ervaren groep is ‘het vrolijke, euforische gevoel en de
energie’ de voornaamste reden om te gebruiken. Veel mensen binnen deze groep zijn afhankelijk
van het middel en voelen zich zonder het middel lusteloos en ziek. Na een dosis GHB voelen ze
zich weer goed en hebben ze energie om de dag door te komen. Ook nemen zij GHB om ‘alles
even te vergeten/dempen van gevoel’. Het middel heeft voor hen de functie om problemen te
vergeten, die reeds aanwezig waren of zich door de gevolgen van het gebruik alleen maar verder
opstapelen. Zij vinden het moeilijk om met problemen en emoties om te gaan en onderdrukken
deze gevoelens door continu te gebruiken.

Informatiebehoefte naar subgroep
Op basis van de observaties tijdens het veldwerk, de kwalitatieve data uit de diepte-interviews en
vragenlijsten is een beeld verkregen van de verschillende subgroepen op basis van het gebruik en
de informatie- en hulpbehoefte. Hier volgt een beschrijving per subgroep:

Groep A: matige ervaring (1 tot 50 keer GHB gebruikt in hun leven)
De matig ervaren groep (26% van de respondenten) zijn over het algemeen bewust bezig met hun
gezondheid en willen outgaan het liefste voorkomen (o.a. wegens het negatief imago). Wanneer
het per ongeluk toch een keer gebeurt, heeft het schrikeffect bij deze groep meestal tot gevolg
dat ze stoppen of minder gaan gebruiken. Deze groep is geïnteresseerd in ervaringsverhalen,
harm reduction tips en de lange termijn effecten van GHB.
Groep B: aanzienlijke ervaring (50 tot 200 keer GHB gebruikt in hun leven)
De aanzienlijk ervaren groep (24% van de respondenten) hebben een andere informatiebehoefte.
Deze groep geeft aan dat, mede door de frequentie van het gebruik, het nog wel eens misgaat,
waardoor ze soms outgaan. Dit is niet bewust, maar ze zoeken wel met regelmaat het randje op.
Een tool met tijdscontrole lijkt een goed hulpmiddel voor deze groep die zijn eigen grenzen af en
toe kwijt is. Ook een doseringstool kan helpen; nuchter weten ze nog hoeveel ze kunnen hebben
maar na een paar doses raakt dat bewustzijn vaak op de achtergrond. Ten slotte zou een
monitoringstool mogelijk interessant kunnen zijn voor deze groep. Hiermee kan het gebruik over
de tijd heen inzichtelijk worden gemaakt en perioden van niet gebruiken bekrachtigd kunnen
worden met praktische zelfregulering en controle tips.
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Groep C: zeer veel ervaring (meer dan 200 keer GHB gebruikt in hun leven)
Tot slot de groep zeer ervaren groep (50% van de respondenten). Zij ontkennen veelal de ernst
van hun gebruik en lijken in eerste instantie weinig oor te hebben naar gezondheidsvoorlichting.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van deze groep mensen betrof die we spraken in
een kliniek en die net waren gestopt. Deze mensen met zeer veel GHB ervaring geven aan dat
voorlichting zich zou moeten richten op het voorkomen van GHB gebruik en het voorkomen van
een terugval na afkicken. Overdosispreventie geloven ze niet echt in, outgaan hoort nu eenmaal
bij regelmatig GHB gebruik. Wat deze groep wel boeit zijn de irritante gebeurtenissen als gevolg
van outgaan. Denk aan: brandgaten in de bank of zelfs brand in huis, spullen die gestolen worden
door ‘vrienden’, van de trap vallen, kinderen op het schoolplein laten staan en met het hoofd op
het stuur in slaap vallen tijdens het auto of scooter rijden. Ook de lichamelijke ongemakken komen
bij deze groep om de hoek kijken. Respondenten spraken over: stuiptrekkingen (met lichamelijke
gevolgen zoals: knobbels op de hand door het trekken van de pink), wondjes op handen en voeten,
afbraak van tanden, vocht vasthouden, vergeetachtigheid en nierschade. Een harm reduction
boodschap zal moeten aansluiten bij deze belevingswereld.

Feedback en aanvullende ideeën nationale focusgroepdiscussie
Discussie
Op 28 januari 2015 is een focusgroepsdiscussie georganiseerd met diverse onderzoekers,
hulpverleners en ervaringsdeskundigen op het gebied van GHB uit Nederland. Het doel van deze
bijeenkomst was om feedback te krijgen op de concepten voor de overdosispreventietool en om
aanvullende ideeën te verzamelen.
• Een app over GHB werd beschouwd als het idee dat het lastigste realiseerbaar is doordat
het moeilijk is om drugsgerelateerde applicaties in de app-store te introduceren.
Bovendien speelt de privacygevoeligheid van de gebruiksinformatie een rol. Als
alternatief werd aangedragen om mensen die GHB gebruiken actiever op de hoogte te
stellen van bestaande functies op de smartphone (zoals het bijhouden van doseringen in
notities en de timerfunctie) en hoe deze kunnen bijdragen aan veiliger GHB gebruik.
• Zowel de GHB thema-uitgave van het apexx magazine als de doseringstool met timer
werden gezien als preventieactiviteiten die kunnen bijdragen aan bewustwording en het
openbreken van de discussie over veilig gebruik (zoals doseren). De deelnemers twijfelden
echter of deze interventies ook zouden aanslaan bij de zeer ervaren groep. Mogelijk zou
veldwerk door middel van peers hieraan kunnen bijdragen. Ook werd geopperd de stijl
van het apexx magazine te versimpelen voor deze subgroep, van artikelvorm naar video’s
bijvoorbeeld.
Tijdens de focusgroepdiscussie werden als nieuwe ideeën aangedragen:
• Een GHBob: een persoon binnen de vriendengroep die nuchter blijft en de tijd en dosering
voor iedereen in de gaten houdt (eerder werd deze persoon door een respondent
‘Medicijnman’ genoemd).
• Een GHB-hulplijn: een telefoonnummer dat je kunt bellen om anoniem advies te vragen in
het geval van een overdosis (aan een ervaringsdeskundige of professional) in plaats van
de ambulance te bellen
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•

•

Primaire preventie op scholen (eventueel met inzet van ervaringsdeskundigen). Zoals een
ervaringsdeskundige zei: "Van heroïne wist ik van jongs af aan hoe verslavend het was.
Hierdoor heb ik nooit heroïne gebruikt. Van GHB wist ik niets. Het eerste wat ik hierover
hoorde was hoe fantastisch het was en dat je er geen kater aan overhoudt. Ik had liever
op jonge leeftijd al de boodschap gekregen dat GHB vergelijkbaar is met heroïne.”
Een bewustwordingscampagne gericht op het verminderen van de praktische
ongemakken en fysieke gevaren als gevolg van veelvuldig outgaan voor de zeer zeer
ervaren groep die voornamelijk thuis gebruikt. Bijvoorbeeld in de vorm van een video die
online gedeeld kan worden naar het voorbeeld van de campagne ‘Outgaan is nooit ok’
van de GGD Amsterdam.

Geconcludeerd werd dat alle besproken ideeën een bijdrage kunnen leveren aan de
bewustwording over overdosering, maar dat geen van de ideeën past bij elke subgroep. De
voorgestelde interventies zullen los van elkaar slechts een relatief klein effect hebben op het
verminderen van de risico’s. Maar het zijn wel verschillende manieren om contact te houden met
‘verborgen’ doelgroepen en in gesprek te blijven over veilig gebruik. Alle deelnemers
onderstreepten het belang hiervan, gezien het hoge aantal overdoses dat voorkomt onder met
name de zeer ervaren groep. En het feit dat er op dit moment nog geen hulpvorm bestaat die
aansluit bij deze groep. Want ook wanneer zij nog niet toe zijn aan stoppen is overdosispreventie
van groot belang. Dit, gezien de risico’s op hersenschade of zelfs overlijden. Maar ook vanwege
de hoge maatschappelijke kosten die gepaard gaan met herhaalde
ziekenhuisopnames.Bewustwording, samen zoeken naar pragmatische oplossingen die het risico
beperken en het bekrachtigen van zelfcontrole mechanismen zijn harm reduction technieken die
ook bij de oudere groep mensen die heroïne gebruiken hebben bijgedragen aan relatief veilig en
bewust gebruik. Voorwaarde is wel dat mensen actief benaderd worden achter de voordeur en
dat hulpverleners zich verplaatsen in hun leefwereld. Hierin is wellicht ook een rol voor peers
weggelegd. Gedacht wordt aan een pakket van harm reduction interventies die elkaar aanvullen
en aansluiten bij de verschillende behoeften van subgroepen.
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Conclusie
	
  
	
  
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:

Welke typen harm reduction interventies kunnen worden ontwikkeld om
het risico op GHB-overdosis en de daarmee samenhangende
gezondheidsschade te verminderen?
Om deze vraag te beantwoorden zal eerst antwoord worden gegeven op de deelvragen.

1. Hoe ziet de groep mensen die voornamelijk GHB thuis gebruikt eruit?
Van de 146 respondenten in Nederland en België gebruikt 88% ook thuis. Hiervan gebruikt 38%
vooral thuis. Deze groep is relatief ouder (gemiddeld 32 jaar) en heeft vaker geen opleiding en
geen baan. Van de hele onderzoekspopulatie is het merendeel autochtoon Nederlands, 72% man
en gemiddeld 28 jaar. Het zijn allemaal mensen die meerdere middelen gebruiken en de helft
gebruikt daarnaast ook medicatie als benzodiazepinen en Ritalin. Buiten de Randstad wordt soms
ook basecoke gebuikt. Heroïnegebruik is vooral in België aangetroffen. Het eerste GHB-gebruik
vindt meestal plaats op 21-jarige leeftijd. Als voornaamste voordelen van GHB worden ervaren:
zelfverzekerd/sociaal voelen, het krijgen van een euforische energie en een gelukkige roes.
Outgaan, de vieze smaak en de kans op verslaving worden genoemd als de belangrijkste nadelen.
GHB wordt het meest met vrienden gebruikt, maar de helft gebruikt ook wel eens alleen. Op basis
van het aantal keren dat iemand ooit in zijn leven GHB heeft gebruikt kan de
onderzoekspopulatie worden gescheiden in drie subgroepen: de matig ervaren groep (1 tot 50
keer), de aanzienlijk ervaren groep (50 tot 200 keer) en de zeer ervaren groep (200 keer of
vaker). Vooral de laatste groep gebruikt voornamelijk alleen. Bijna alle respondenten zijn wel eens
outgegaan op de GHB en zeven op de tien is wel eens in coma geraakt. De helft van de
respondenten heeft contact (gehad) met de drugshulpverlening.

2. Welke persoonlijke en omgevingskenmerken vergroten het risico op een overdosis?
Middel
Niet zozeer de mensen die net beginnen met GHB maar juist de zeer ervaren groep heeft meer
risico op een overdosis. Zij gebruiken vaker, nemen iets hogere doseringen, maar vooral meer
doseringen per gelegenheid. In driekwart van de comagevallen is GHB gecombineerd met een
ander middel, vooral alcohol en speed. Combigebruik met alcohol vergroot de kans op outgaan
aangezien dit net als GHB een downer is. Door combigebruik met speed kunnen mensen langer
doorgaan en nemen ze over het algemeen meer GHB. Hierdoor gaat iemand uiteindelijk alsnog
out door het zogenoemde ‘stapeleffect’ na meerdere doses.
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Mens
Geslacht en leeftijd hangen niet samen met het risico op een coma, een laag opleidingsniveau
vergroot dat risico wel. Ook de motivatie voor gebruik lijkt een rol te spelen; mensen die GHB
gebruiken omdat ze er sociaal en zelfverzekerd van worden zijn vaker in coma geraakt. De zeer
ervaren groep met een groter risico op overdosis gebruikt bovendien vaker om hun gevoel te
dempen en alles even vergeten.
Milieu
De zeer ervaren groep is vooral buiten de Randstad getroffen. Het risico op een coma lijkt niet
zozeer samen te hangen met thuisgebruik, maar wel met alleen gebruiken.

3. Welke maatregelen nemen mensen bij of ter preventie van een overdosis?
De eerste hulp die mensen aan elkaar bieden wanneer iemand outgaat verschilt per regio.
Mensen uit de Randstad zeggen bij een overdosis vaker de ademhaling te controleren, iemand in
stabiele zijligging te leggen en een pijnprikkel te geven. Buiten de Randstad laten respondenten
elkaar eerder ‘gewoon liggen’ en wordt bovendien minder vaak de ambulance gebeld. Dit gaat
veelal om de zeer ervaren groep. De Belgische respondenten bellen wel de ambulance, houden
iemand wakker of zetten diegene onder de koude douche. Volgens respondenten zijn de
belangrijkste maatregelen om een overdosis te voorkomen: goed doseren, niet te snel bijnemen en
de tijd bijhouden. Belgische respondenten noemen vaker: niet combineren met andere middelen.
Respondenten hebben diverse praktische oplossingen en zelfcontrole mechanismen om outgaan
te voorkomen zoals een screenshot maken van de tijd van inname, blijven bewegen en geen GHB
fles in huis hebben. Vier op de vijf respondenten zeggen geen behoefte te hebben aan informatie
over GHB of hulp. De mensen die wel behoefte hebben aan informatie zijn vooral de
respondenten met zeer veel GHB ervaring, diegenen die ook een ambulance bellen bij een
overdosis en de Belgische respondenten.
Respondenten hebben diverse ideeën aangedragen voor een overdosispreventietool waaronder:
een app voor op de smartphone, online harm reduction informatie, een doseringstool met timer,
voorlichting met ervaringsdeskundigen en aansturen op afspraken over normen en waarden met
betrekking tot outgaan binnen vriendengroepen. Daarnaast zijn genoemd: een GHB-hulplijn, een
bewustwordingscampagne en primaire preventie op scholen om GHB gebruik te voorkomen.
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Welke typen harm reduction interventies kunnen worden ontwikkeld om het risico op een
GHB-overdosis en de daarmee samenhangende gezondheidsschade te verminderen?
De conclusie is dat de te ontwikkelen harm reduction interventies sterk afhankelijk zijn van de
subgroep en hun informatiebehoefte en kennisniveau op het gebied van overdosis.
De matig ervaren groep (1 tot 50 keer in hun leven) is vooral geïnteresseerd in ervaringsverhalen
en harm reduction tips.
De aanzienlijk ervaren groep (20 tot 50 keer) heeft behoefte aan zelfcontroletips onder andere op
het gebied van doseren en de tijd bijhouden.
De zeer ervaren groep (meer dan 200 keer) is vooral geïnteresseerd in de langetermijn effecten
van GHB-gebruik en regelmatig outgaan. Ook informatie over (blijvend) stoppen werd genoemd.
De noodzaak voor overdosispreventie is het hoogste voor de zeer ervaren groep. Binnen dit
onderzoek zijn zij vooral getroffen in dorpen buiten de Randstad. Zij gebruiken meer doseringen
per gelegenheid en voornamelijk alleen thuis. Hoewel outgaan als voornaamste nadeel van GHB
werd genoemd, ziet deze groep het tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun
gebruik. In vergelijking met minder ervaren subgroepen hebben ze een kennisachterstand op het
gebied van overdosispreventie en eerste hulp bij een overdosis. Ze bellen minder snel een
ambulance, proberen iemand niet wakker te houden en laten iemand vaak ‘gewoon’ liggen. Het
feit dat deze groep in vergelijking met de andere subgroepen wel meer behoefte heeft aan
informatie biedt mogelijke aanknopingspunten voor interventies met als doel attitude-verandering
ten opzichte van outgaan. Voorlichting zou kunnen insteken op GHB-gerelateerde onderwerpen
waar zij hinder van ervaren, zoals ongelukken (in het verkeer of in huis als gevolg van brand) en de
lichamelijke ongemakken (gewichtstoename, vergeetachtigheid en bewegingsstoornissen). Ook
de motivatie van gebruik bij deze groep, veelal sociaal losser worden en zelfverzekerd voelen,
biedt een ingang om het gesprek aan te gaan. Door het verstevigen van sociale vaardigheden kan
de functie die het middel vervult op den duur minder belangrijk worden.
Een andere groep die naar verhouding minder kennis heeft over preventie van en eerste hulp bij
een overdosis zijn de Belgische respondenten. Aangezien zij wel behoefte hebben aan informatie
zouden Nederlandse harm reduction activiteiten mogelijk kunnen bijdragen aan het kennisniveau
mensen in Vlaanderen die GHB gebruiken.
Respondenten uit de Randstad waren meer op de hoogte van eerstehulp maatregelen bij een
overdosis. Outgaan willen ze het liefste voorkomen. Van belang is om onder deze groep
praktische harm reduction tips acief te verspreiden. Denk aan: niet alleen gebruiken, gebruik
maken van een doseringstool en timer, een doseringsadvies en het attenderen op het risico van
een overdosis door het stapelen van doseringen en het combineren met andere middelen.
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5. AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk wordt het idee een ‘Comprehensive GHB Prevention, Harm reduction and
Treatment package’ geïntroduceerd. Hiervoor zal eerst een overzicht worden gegeven van de
GHB interventies die op dit moment al bestaan of reeds in ontwikkeling zijn. Hieruit wordt duidelijk
welke preventieactiviteiten op dit moment nog ontbreken. Op basis hiervan worden vervolgens
enkele suggesties gedaan voor te ontwikkelen interventies per subgroep. Deze interventies zijn
voorgelegd aan de Europese partners binnen dit onderzoek. Hierna is een keuze gemaakt welke
interventie als uitkomst van dit onderzoek is ontwikkeld en getest binnen een pilot. Dit hoofdstuk
wordt beëindigd met een beschrijving en evaluatie van deze pilot-interventie.

5.1 Comprehensive GHB Prevention, Harm reduction and Treatment
package
Binnen dit onderzoek zijn verschillende preventie activiteiten naar voren gekomen die een
bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de risico’s van overdosering en bewustwording
op dit gebied. De diversiteit in subgroepen vraagt om een geïntegreerde benadering op het
gebied van GHB preventie-interventies. De bestaande interventies op het gebied van GHB zijn
versnipperd en het overzicht ontbreekt. Bovendien is er in het huidige aanbod van interventies op
het gebied van GHB weinig aandacht voor harm reduction.
Op basis van de onderzoeksresultaten adviseren wij daarom een ‘Comprehensive GHB
Prevention, Harm reduction and Treatment package’, een veel omvattend pakket dat problemen
van verschillende kanten benaderd. Dit idee is gebaseerd op het WHO pakket voor HIV
preventie, harm reduction en behandeling onder mensen die drugs injecteren, waarbinnen
verschillende interventies worden geïncludeerd, die gezamenlijk bijdragen aan de preventie van
de aidsproblematiek (WHO, 2014). Overdosispreventie vormt een onderdeel van dit
preventiepakket en wordt aangevuld met andere interventies die de gezondheid bevorderen. Met
een geïntegreerde aanpak van GHB problematiek kan een belangrijke stap worden gemaakt in
de gezondheidspromotie van mensen die regelmatig GHB gebruiken.
Om een ‘Comprehensive GHB Prevention, Harm reduction and Treatment package’ te
ontwikkelen is het delen van kennis en samenwerking tussen alle betrokken partijen van groot
belang. Interventies kunnen aan elkaar gekoppeld worden en kunnen aanvullend op elkaar
werken. Een goede coördinatie is hierbij essentieel.
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5.2 Overzicht bestaande GHB interventies
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er op dit moment al bestaat en nog ontbreekt binnen
het spectrum van preventie, behandeling en nazorg zijn de interventies in Nederland ingedeeld
naar het interventiespectrum van Mrazek & Haggerty, 1994. België is hierin niet meegenomen.
Wellicht kan dit overzicht als inspiratie dienen.
Hieronder zal aan de hand van het interventiespectrum de bestaande of reeds in ontwikkeling
zijnde interventies worden beschreven. Hierbij moet worden opgemerkt dat onderstaand
overzicht niet allesomvattend is. Wel geeft het een grove indicatie van de preventiesectoren
waarbinnen al diverse interventies zijn ontwikkeld en de preventiesector waarbinnen er nog
hiaten bestaan.

PREVENTIE
Universele preventie is gericht op de algemene bevolking of een deelpopulatie die niet
geïdentificeerd is op basis van een individuele risicofactor.
• Voorlichting op middelbare scholen aan leerlingen, eventueel met inzet van
ervaringsdeskundigen. GHB is inmiddels opgenomen in het landelijke voorlichtingsproject
‘De Gezonde School en Genotmiddelen’.
Selectieve preventie richt zich op individuen of een subgroep van de populatie waarbij het
risico op het ontwikkelen van een verslavingsprobleem aanzienlijk groter dan gemiddeld is.
•

	
  
	
  

Lokale bewustwordingscampagnes in risicogebieden ter preventie van de eerste keer
gebruik. Een voorbeeld hiervan is de interventie ‘G-Spot’ van het Trimbos instituut,
Novadic Kentron en Unity, die inspeelt op de rol van vrienden bij eerste gebruik op
evenementen en de invloed van GHB op onveilige seks. Een ander voorbeeld is de
campagne ‘Outgaan is nooit ok’ van GGD Amsterdam, met als doel uitgaanders bewust te
maken van de gevolgen van outgaan voor de persoon zelf en zijn of haar omgeving.
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•

•

•

Het bijscholen van professionals met een poortwachterfunctie zoals docenten en
huisartsen, met als doel voegsignalering van GHB problematiek. Er bestaan diverse
cursussen op dit gebied, maar het aanbod kan in bepaalde risicogebieden wellicht
actiever worden aangeboden.
Training en visieontwikkeling bij partijen die veel met de doelgroep in aanraking komen,
maar niet zozeer belast zijn met een zorgplicht, met als doel de zorgketen te verbeteren.
Een voorbeeld is het onderzoek van het Bonger instituut in opdracht van Politie en
Wetenschap. Dit onderzoek heeft tot doel de GHB-problematiek in de 'brandhaarden' op
het platteland in kaart te brengen, met een scherp oog voor de politiepraktijk en wat
diverse korpsen van elkaar kunnen leren.
Het initiëren van lokale monitoringsnetwerken zodat nieuwe gebruikstrends vroegtijdig
worden gesignaleerd via triangulatie. Een voorbeeld is de Local Pass methodiek,die is
ontwikkeld binnen een samenwerking van diverse drugspreventieorganisaties uit vijf
verschillende Europese landen.

Geïndiceerde preventie is gericht op individuen die wel tekens, klachten of symptomen
hebben van potentieel problematisch middelengebruik, maar die (nog) niet in abstinentiegerichte
behandeling zijn. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere
gezondheidsschade te voorkomen door een interventie of behandeling.

Op dit moment zijn er nog weinig tot geen harm reduction interventies ontwikkeld voor mensen
die al problematisch GHB gebruiken.

BEHANDELING
Case-identificatie/Standaardbehandeling
• Detox behandelingen in klinieken, waarbij met behulp van farmaceutische GHB of
benzodiazepinen gecontroleerd wordt afgebouwd. Tijdens dit lichamelijk
ontwenningsproces staan cliënten onder medisch toezicht van artsen en
verpleegkundigen. Na het ontgiften van GHB volgt vaak een behandeling gericht op de
psychische afhankelijkheid in de vorm van gesprekken en trainingen.

LANGE TERMIJN
Lange termijn behandeling/nazorg
• Gezien de grote kans op terugval na behandeling van GHB verdient het meer aandacht
om te onderzoeken welke langetermijnbehandeling cliënten kan ondersteunen om blijvend
te stoppen. Een voorbeeld is de pilot van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij
mensen Baclofen krijgen voorgeschreven.
• De kans op terugval wordt grotendeels bepaald door hoe mensen na behandeling tegen
het middel en hun eigen verslaving aankijken. Welke functie heeft GHB voor hen en hoe
komt het dat zoveel mensen nadat ze zijn afgekickt nog positieve eigenschappen
toekennen aan het middel? Novadic Kentron en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn
gestart met een verkennend onderzoek. Het lijkt erop dat met name het vergroten van
zelfvertrouwen en het leren omgaan belangrijke thema’s zijn om terugval te voorkomen.

	
  
	
  

Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken – Mainline & CVO – 2014 / 2015

	
  

59	
  

•

Veel mensen vallen in een gat wanneer ze uit de kliniek komen. Het actief begeleiden van
deze groep in het vinden van werk of een andere zinvolle dagbesteding is daarom van
groot belang. Een voorbeeld is het project ‘Samen Herstellen’ van Novadic Kentron.
Mensen die inmiddels zijn afgekickt begeleiden cliënten die zich hebben aangemeld voor
behandeling door hun eigen ervaring in te zetten. Een vervolgstap is bijvoorbeeld de
opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid’.
Deze driejarige opleiding is een variant van de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen (Maatschappelijke Zorg) en richt zich op ervaringsdeskundigen.

5.3 Aanbevolen GHB interventies naar subgroep
Hoewel er op dit moment al veel interventies in ontwikkeling zijn of worden uitgevoerd, bestaat er
dus nog een gat binnen het onderdeel geïndiceerde preventie. Dit gaat om interventies gericht op
individuen die wel tekens, klachten of symptomen hebben van potentieel problematisch
middelengebruik, maar die (nog) niet in abstinentiegerichte behandeling zijn. Het doel is het
ontstaan van ziekte (of verslaving) of verdere gezondheidsschade bij hen die reeds een
afhankelijkheid hebben ontwikkeld, te voorkomen. Bovendien kan overdosispreventie dure
zorgkosten van ambulancediensten en spoedeisende hulp besparen, aangezien bij
drugsincidenten GHB het vaakst in het spel is (Monitor drugsincidenten 2013, Trimbos) Hierin is
wellicht een rol weggelegd voor preventiemewerkers (al dan niet van verslavingszorginstellingen
en eventueel met inzet van peers) en veldwerkers van jeugdzorginstellingen.
Bij de ontwikkeling en uitvoering van interventies binnen geïndiceerde preventie is het van belang
om geen moreel oordeel te hebben over gebruik, maar binnen de kaders van het gebruik (samen)
te zoeken naar methoden om bewuster en veiliger te gebruiken en de risico’s te beperken. De
boodschap moet niet belerend overkomen en moet ook leuke/grappige elementen bevatten (infotainment). Het is van groot belang dat de stijl van de informatie aansluit bij de belevingswereld
van de doelgroep zodat mensen zich erin kunnen herkennen. Hier volgt een overzicht van
verschillende subgroepen, hun informatiebehoefte en mogelijke harm reduction interventies die
hierbij zouden aansluiten.

A. Matig ervaren groep (1 tot 50 keer GHB gebruikt in hun leven)
Mensen met matige ervaring op het gebied van GHB zijn veelal bewust bezig met hun gezondheid
en willen outgaan het liefste voorkomen. Binnen deze groep heeft outgaan over het algemeen een
negatief imago, wat blijkt uit de afspraken die gemaakt worden binnen vriendengroepen.
Wanneer het per ongeluk toch een keer gebeurt, heeft het schrikeffect meestal tot gevolg dat ze
minder gaan gebruiken of zelfs stoppen. Deze groep is onder andere geïnteresseerd in
ervaringsverhalen, harm reduction tips en de lange termijn effecten van GHB.
•

	
  
	
  

GHB thema-uitgave apexx magazine
Een mogelijke interventie die past bij de matig ervaren groep is online en offline
informatie over seks, drugs en gezondheid. Zoals uit dit onderzoek naar voren komt heeft
deze groep over het algemeen een wat hoger opleidingsniveau. Informatieve artikelen
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waarbij ervaringsverhalen worden aangevuld met kennis van experts zijn mogelijk
interessant voor deze groep. Een voorbeeld is het digitale magazine apexx.nl. De
doelgroep bestaat uit jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar die middelen gebruiken. Lezers
kunnen ook zelf schrijven, waarna de teksten worden geredigeerd en aangevuld met
expertkennis. Bij elk artikel is er ruimte voor reacties. Voor meer informatie over specifieke
middelen wordt doorverwezen naar andere zorginstanties en informatiewebsites als Unity.
Tijdens het onderzoek zijn voldoende interessante data en indrukwekkende
ervaringsverhalen verzameld om een speciale GHB-editie mee te vullen. Bijvoorbeeld over
de relatie GHB en seks, aangezien seksuele opwinding door deze groep vaak wordt
genoemd als motivatie om GHB te gebruiken. In een ander artikel zouden de vele broodjeaapverhalen over GHB gefilterd kunnen worden met expertkennis. Zoals dat je aan de
PH-waarde kunt aflezen hoe sterk je GHB is. Een ander idee is een overzicht van diverse
gebruiksvoorwerpen met het aantal milliliters, aangezien uit het onderzoek naar voren
komt dat hier veel onduidelijkheid over is. Apexx kan ook op de smartphone worden
gelezen en als papieren uitgave worden uitgegeven. Vorige edities zijn goed ontvangen
door respondenten.
•

GHBob/Medicijnman
De GHBob/Medicijnman is een persoon binnen een vriendengroep die nuchter blijft en de
tijd en dosering voor iedereen in de gaten houdt. Deze afspraak werkt alleen als de hele
vriendengroep hiermee instemt. Het idee kan wellicht door middel van een campagne
worden geïntroduceerd en bekrachtigd.

•

GHB-hulplijn
Aangezien het bellen van een ambulance soms wordt gezien als een drempel om hulp te
vragen, zijn mensen wellicht eerder geneigd een GHB-hulplijn te bellen. Medewerkers van
de GHB-hulplijn kunnen ervaringsdeskundigen zijn en/of professionals. Het is echter de
vraag of een dergelijke hulplijn ethisch verantwoord is en of er op basis van een
telefoongesprek (en eventueel foto/videomateriaal) een goed advies kan worden
gegeven. In ieder geval zal er een goede samenwerking moeten zijn met de ambulance,
voor het geval zij alsnog moeten ingrijpen.

B. Aanzienlijk ervaren groep (50 tot 200 keer GHB gebruikt in hun leven)
De mensen met aanzienlijke ervaring op het gebied van GHB geven aan dat, mede door de
frequentie van het gebruik, het wel eens misgaat. Ze gaan niet bewust out, maar zoeken wel met
regelmaat het randje op. Tools die helpen gemakkelijker nauwkeurig te doseren, de tijd bij te
houden of het gebruik van de afgelopen periode inzichtelijk te maken sluiten aan bij hun
behoeften.
•

	
  
	
  

Doseringstool inclusief G-watch
Dosering en de tijd tussen innamen komen bij GHB erg nauw en zijn de belangrijkste
factoren van overdosering. Hoewel de meeste mensen dit maar al te goed weten, gaat het
snel fout. Onder invloed wordt het zicht slechter en raak je je tijdsbesef kwijt. Om deze
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reden zou het goed zijn om een tool te ontwikkelen waarmee deze functies worden
versimpeld, ook in niet-nuchtere staat. Denk aan een buisje/flesje met milliliter
graveringen (geen inkt want dit vervaagt door het agressieve schoonmaakmiddel GBL),
een schenkdop om in druppels te kunnen doseren (en die bijvoorbeeld niet meer dan 2 ML
per keer kan schenken) en een lichtfunctie omdat nauwkeurig doseren in het donker lastig
is. Deze doseringstool kan gekoppeld worden aan een timefunctie, een zogenaamde Gwatch om de tijd tussen innamen bij te houden. Eventueel zou deze gebruikstool ook
geïntegreerd kunnen worden met een monitorings-app voor de smartphone zodat je je
gebruik in de tijd kunt bijhouden.
•

G-app voor de smartphone
Binnen het onderzoek hebben respondenten diverse functies aangedragen die deze
applicatie voor de smartphone zou moeten bevatten. Denk aan een doseringsfunctie die
berekent hoeveel je kunt hebben op basis van geslacht, lengte, gewicht en combigebruik.
Aangezien te snel bijnemen (o.a. door afname tijdsbesef) als een van de belangrijkste
redenen wordt aangedragen voor een overdosis mag ook een monitoringsfunctie niet
ontbreken. Andere functies die zijn genoemd zijn: algemene informatie over GHB, wat te
doen als iemand outgaat, zelfcontrole tips, een overzicht van verschillende
gebruiksvoorwerpen en de bijbehorende aantal milliliters en monitoring van druggebruik
over de tijd heen. Binnen de laatst genoemde functie kan een periode van niet gebruiken
worden bekrachtigd met praktische zelfregulerings- en controle tips. Ook zou hierin
wellicht een hulpfunctie kunnen worden geïntegreerd: zodat je direct contact krijgt met
een professional mocht het een keer fout gaan.
Uit gesprekken met respondenten en professionals zijn ook diverse moeilijkheden naar
voren gekomen die komen kijken bij het ontwikkelen van een dergelijke applicatie. Denk
aan: de mogelijkheid om een drugsgerelateerde app in de Apple store te krijgen en de
vraag of mensen werkelijk bereid zijn privacy gevoelige informatie in te vullen dat nodig is
om persoonlijke harm reduction adviezen te kunnen geven.

C. Zeer ervaren groep (meer dan 200 keer GHB gebruikt in hun leven)
De mensen met zeer veel ervaring op het gebied van GHB ontkennen veelal de ernst van hun
gebruik en lijken in de eerste instantie weinig oor te hebben voor overdosispreventie. Voorlichting
zou zich volgens hen moeten richten op het voorkomen van GHB gebruik en het voorkomen van
terugval na behandeling in een kliniek. Outgaan hoort er nu eenmaal bij als je regelmatig GHB
gebruikt. Wel maken ze zich druk over de gevolgen van outgaan zoals brand, gestolen spullen en
verkeersongelukken. Ook de lichamelijke ongemakken als gevolg van veelvuldig gebruik komen bij
deze groep om de hoek kijken. Denk aan stuiptrekkingen, wonden, afbraak van tanden, vocht
vasthouden, vergeetachtigheid en nierschade.
Deze groep gebruikt over het algemeen thuis en wordt hierdoor niet bereikt door
preventieactiviteiten binnen het uitgaansleven. Ook zijn ze (nog) niet altijd in beeld van de
verslavingszorg. Of niet meer, in het geval van een terugval na behandeling. Op dit moment wordt
deze groep vaak enkel benaderd in het geval van overlast. Als er wel hulp wordt geboden, is dit
vaak gericht op abstinentie. Mensen die hier (nog) niet voor openstaan vallen tussen wal en schip.
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Dit, terwijl we in het verleden hebben gezien bij de groep mensen die heroïne gebruiken, dat harm
reduction wel degelijk kan leiden tot relatief veilig en bewust gebruik. Mogelijke harm
reductiontechnieken zijn: bewustwording, samen zoeken naar pragmatische oplossingen die de
risico’s beperken en het bekrachtigen van zelfcontrole mechanismen. Want ook wanneer mensen
nog niet toe zijn aan stoppen is overdosispreventie gezien de risico’s op hersenschade of zelfs
overlijden van groot belang. Voorwaarde is wel dat ze actief benaderd worden achter de
voordeur en dat we ons verplaatsen in hun leefwereld. Hierin is wellicht ook een rol voor peers
weggelegd.

	
  
	
  

•

Veldwerk door veldwerkers (eventueel met inzet van peers)
Met veldwerkactiviteiten worden mensen actief benaderd (op hangplekken of achter de
voordeur) met als doel het gesprek aan te gaan over gebruik. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van de Presentie Theorie (Baart, A. J. 2007) en Motiverende Gespreksvoering
(Miller, R.M. Rollnick, S. 2008) aangevuld met persoonlijke feedback over middelengebruik.
Ook kan er op een speelse manier worden gewerkt met behulp van kennisquizjes of een
voorlichtingsspel. Gesprekken hoeven niet direct te gaan over overdosering maar kunnen
ook ingaan op het beperken van de praktische en lichamelijke risico’s als gevolg van
outgaan en eventuele andere hulpvragen. Samen kan worden gezocht naar alternatieven
voor de functie die het middel heeft en het bekrachtigen van zelfcontrolemechanismen. De
inzet van peers kan ervoor zorgen dat de boodschap in dezelfde taal wordt overgebracht.
Bovendien kan dit een zinvolle dagbesteding vormen voor mensen die reeds zijn afgekickt
en daarna vaak in een gat vallen. Wel zal er veel tijd moeten worden gestoken in het
selecteren en trainen van peers, het onderhouden van lokale netwerken en het voorkomen
van een terugval.

•

Verstrekking van materiaal ter bevordering van veilig gebruik
Om veilig gebruik te bevorderen en het gesprek hierover aan te gaan tijdens
veldwerkactiviteiten is het uitdelen van materiaal een goede methode om contact te
maken. Door hun gebruik niet veroordelen, voelen mensen zich meer serieus genomen.
Mogelijk materiaal is: doseringsspuiten en timers.

•

Bewustwordingscampagnes
Met behulp van een campagne kan een bepaalde boodschap worden overgedragen
toegespitst op een bepaalde subgroep. Een voorbeeld is een overdosispreventiecampagne gericht op het verminderen van de risico’s en fysieke en praktische
ongemakken als gevolg van veelvuldig outgaan mensen die vooral thuis gebruiken. Een
bewustwordingscampagne kan worden ingezet om (uiteindelijk) tot attitudeverandering te
komen. Deze zeer ervaren groep zal eerst de ernst van de gevolgen moeten inzien, voor ze
outgaan als een probleem gaan ervaren en een minder lakse houding zullen aannemen.
Een campagne in de vorm van een korte video heeft als voordeel dat het gemakkelijk
gedeeld kan worden door zowel professionals tijdens veldwerkactiviteiten als onder
mensen die GHB gebruiken. Bovendien is een video vaak toegankelijker voor mensen met
een laag opleidingsniveau dan geschreven materiaal.
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•

Substitutiebehandeling
Veel mensen binnen de zeer ervaren groep nemen een overdosis GHB om te kunnen
slapen. Aanbevolen wordt te onderzoeken hoe het dag/nacht en/of slaapritme
gestabiliseerd kan worden. Mogelijk biedt een substitutiebehandeling bestaande uit een
agonist met langere halfwaardetijd dan GHB een oplossing. Wellicht dat mensen hierdoor
minder snel geneigd zijn meerdere keren per nacht een overdosis GHB te nemen.
Voorwaarde is wel dat er eerst wordt onderzocht of een dergelijke stof minder schadelijk
is dan GHB, ook op de lange termijn.

De interventieideeën voor zeer ervaren groep zijn besproken op de Europese focusgroepdiscussie
met nationale en internationale partners. Naar aanleiding van deze feedback is vervolgens een
pilot-interventie ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het verslag van de focusgroepdiscussie
en het projectplan van de video-interventie zijn bijgevoegd als bijlagen.
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bijlagen
	
  

Bijlage I: Uitkomsten en feedback Europese focusgroepdiscussie
Op 25 maart 2015 organiseerde Stichting Mainline een Europese focusgroepdiscussie met negen
Associate Partners uit onder Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Roemenië, Portugal, België en
Nederland. Het doel van de bijeenkomst was om feedback te verkrijgen op de
onderzoeksresultaten van het GHB Overdosispreventie Onderzoek en het bespreken van de
‘GHB Comprehensive Prevention, Harm reduction and Treatmend package’ bestaande uit
verschillende type harm reduction interventies. Ook werd er gediscussieerd over de manier
waarop moeilijk bereikbare groepen toch bereikt kunnen worden. En over de manier waarop de
studieresultaten verspreid en toegepast kunnen worden in andere Europese landen.
Behalve voor de Nederlandse, Belgische en Britse partners is het middel GHB vrij onbekend. De
overige partners waren daarom zeer geïnteresseerd in de opkomst in Nederland en Vlaanderen
met het oog op mogelijke verspreiding van GHB (en andere nieuwe middelen) in Europa.
De deelnemers waren het erover eens dat het lastig is om tot één harm reduction interventie
gezien de diversiteit van de verschillende subgroepen. Vandaar dat bij de selectie van
interventies voor één doelgroep is gekozen: de mensen met zeer veel ervaring op het gebied van
GHB die voornamelijk thuis gebruiken. Uit het onderzoek komt immers naar voren dat zij de
grootste kans hebben op een overdosis maar tegelijkertijd een lakse houding hebben ten opzichte
van outgaan. Naast kennisoverdracht dient de interventie zich dus te richten op
attitudeverandering met als uiteindelijk doel: gedragsverandering. Echter, heldere cijfers over het
aantal (fatale) overdoses en de lange termijn gevolgen van GHB-gebruik en veelvuldig outgaan
ontbreken vooralsnog. Mensen die GHB gebruiken zullen dus op een andere manier overtuigd
moeten worden van de risico’s. Tot slot werd geconcludeerd dat geen van de interventies op
zichzelf staand waarschijnlijk een overdosis zou kunnen voorkomen, dus dat een combinatie van
interventies de voorkeur heeft.

Verspreiding online/offline harm reduction informatie
Als voordelen van online informatie werden genoemd dat op deze manier een breed scala aan
onderwerpen behandeld kan worden dat toegankelijk is voor een breed publiek. Als grootste
nadeel van online informatievoorziening werd genoemd dat er momenteel al een enorm breed
aanbod van websites en fora met betrekking tot drugsgebruik beschikbaar is. Dit zou een harm
reduction interventie in de vorm van een nieuwe website overbodig kunnen maken. Bovendien is
het online lastig om een onderscheid te maken tussen betrouwbare en minder betrouwbare
informatie.
Met dit doel heeft Stichting Mainline een paar jaar geleden apexx.nl opgezet: een online
magazine dat bestaat uit ervaringsverhalen gecheckt en aangevuld met kennis van professionals.
Een thema-uitgave over GHB zagen de deelnemers als een goed idee om de kennis, ervaringen en
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harm reduction tips uit dit onderzoek te delen. Maar de huidige vorm van het magazine met
verdiepingsartikelen lijkt minder geschikt als overdosispreventietool voor de zeer ervaren groep.
Offline informatie (bijvoorbeeld een folder of magazine) is minder vluchtig dan online informatie
en kan worden ingezet om de discussie open te breken over bepaalde onderwerpen tijdens
veldwerkactiviteiten en onder mensen die GHB gebruiken onderling. Het Mainline magazine voor
mensen die heroïne- en basecoke gebruiken is hier een goed voorbeeld van. Het voordeel van
offline informatie is dat dit selectief (onder bepaalde subgroepen) verspreid kan worden.
Opgemerkt werd dat harm reduction informatie staat of valt met de juiste toon, passend
taalgebruik en voldoende beeldmateriaal.

Veldwerk
Veldwerk werd gezien als de beste methode om mensen achter de voordeur te bereiken. Ook
binnen dit onderzoek is Stichting Mainline op deze manier met een relatief verborgen doelgroep
in contact gekomen. Dit verliep vaak via het netwerk van mensen die GHB gebruiken en
professionals en kostte wel veel tijd. Het voordeel van direct contact is dat er een
vertrouwensband kan worden opgebouwd. Bovendien kan op deze manier goed worden ingeschat
om wie het gaat, wat hij/zij nodig heeft en hoe een preventieboodschap het beste kan worden
aangeboden zodat het ook aankomt.
Peer-education
Peer-education werd beoordeeld als de beste manier om een boodschap over te brengen bij deze
doelgroep. Peers zijn ervaringsdeskundigen, spreken de taal van de doelgroep en bieden
bovendien vaak toegang tot andere mensen die gebruiken. Door ervarinsgdeskundigen over hun
eigen ervaringen te laten vertellen kan ook het gebrek aan wetenschappelijke kennis,
bijvoorbeeld over de lange termijn gevolgen, worden opgevangen. Verhalen die aansluiten bij hun
eigen belevingswereld maken bovendien vaak meer indruk dan cijfermatige informatie over de
risico’s. Maar er kleven ook praktische en ethische dilemma’s aan het inzetten van mensen die
GHB gebruiken of hebben gebruikt in het verleden. Zo kost het opbouwen en onderhouden van
goede peernetwerken veel tijd en is de opkomst en inzet niet ten alle tijden betrouwbaar. En
wanneer er wordt samengewerkt met mensen die zijn afgekickt bestaat de kans op terugval
wanneer zij weer geconfronteerd worden mensen die gebruiken. Het is voor een landelijke
stichting als Mainline lastig om hier zicht op te houden zodra peers uit het zicht zijn van onze
veldwerkers.
Bewustzijnscampagne gericht op een specifieke subgroep
Een bewustzijnscampagne werd gezien als een goede interventie om in korte tijd een grote groep
te bereiken. Een video kan gemakkelijk online worden gedeeld en doordringt op deze manier
netwerken die professionals waarschijnlijk niet zouden bereiken. Wel zal eerst goed moeten
onderzocht voor wie de video wordt gemaakt en hoe de boodschap het beste kan worden
overgebracht zodat mensen de video ook werkelijk (af)kijken. Gezien het lage opleidingsniveau
van de zeer ervaren groep binnen dit onderzoek sluit een video waarschijnlijk beter aan dan
geschreven materiaal. Bovendien zitten zij vaak thuis en maken veel gebruik van hun smartphone
en het internet. Bewustzijnscampagnes werden ook gezien als een interessante interventie voor
ouders of de directe vriendenkring. Bij hen is vaak een gebrek aan kennis over GHB. Als nadeel
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werd genoemd dat het werkelijke effect (in dit geval bewustwording over de risico’s van
overdosering) moeilijk kan worden gemeten en hoe lang een dergelijke boodschap blijft hangen.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de combinatie van veldwerk ondersteund met
harm reduction informatie werd gezien als de meest doeltreffende interventie om mensen achter
de voordeur te bereiken. Om de informatie te laten aansluiten bij de belevingswereld van de
doelgroep, kan hierbij het beste worden gewerkt met ervaringsverhalen van peers aangevuld met
kennis uit dit onderzoek en van experts. Voor het doel dat wordt beoogd; attitudeverandering ten
opzichte van outgaan, werd een bewustwordingscampagne gezien als een passende interventie.
Het lage opleidingsniveau van de doelgroep en het veelvuldig gebruik van hun smartphone en het
internet, geven een video de voorkeur boven geschreven voorlichtingsmateriaal. Al deze adviezen
zijn meegenomen in de interventie die Stichting Mainline als uitkomst van dit onderzoek heeft
ontwikkeld en binnen een pilot heeft uitgezet. Mogelijk kan deze tool uiteindelijk ook in andere
Europese landen worden verspreid onder mensen die GHB gebruiken. Of in aangepaste vorm ook
onder verborgen groepen die andere middelen gebruiken.
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Bijlage II: Pilot-interventie
Als uitkomst van dit onderzoek is een pilot-interventie ontwikkeld en getest. Hier volgt een
projectplan bestaande uit de aanleiding en achtergrond van de interventie, de probleemstelling,
het doel, de doelgroep, de inhoud en de wijze van verspreiding. Ten slotte volgt een analyse van
de verzamelde feedback op de interventie en de aanbevelingen die hieruit voortkomen.

Projectplan
Aanleiding en achtergrond
In de zomer van 2014 heeft Stichting Mainline het onderzoek ‘Overdosispreventie onder mensen
die GHB gebruiken’ uitgevoerd in Nederland en België. Het doel was om verborgen groepen
achter de voordeur te bereiken en de karakteristieken die samenhangen met overdosering te
verkennen. In totaal zijn er 146 vragenlijsten afgenomen en 15 diepte-interviews gedaan. Hieruit
komt naar voren dat vooral de zeer ervaren groep vaker in coma raakt maar dat zij nauwelijks
bereikt worden door preventie-activiteiten. Stichting Mainline adviseert op basis van dit
onderzoek uit te gaan van een ‘Comprehensive GHB Prevention. Harm reduction and Treatment
package’ waarbij bestaande en te ontwikkelen interventies op het gebied van GHB elkaar
aanvullen. Om het gat te dichten dat op dit moment bestaat op het gebied van harm reduction
activiteiten voor de zeer ervaren groep worden diverse interventiemogelijkheden voorgesteld.
Deze ideeën zijn besproken met de nationale en Europese partners. Hierna is een keuze is
gemaakt voor een pilot-interventie die vervolgens is ontwikkeld en getest als uitkomst van dit
onderzoek.
Dit interventievoorstel sluit aan bij de plannen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport om te onderzoeken op welke wijze en vorm inhoud kan worden gegeven aan een
interventieplan GHB waarmee (acute) gezondheidsincidenten kunnen worden voorkomen en
verslaving kan worden teruggedrongen. Het Ministerie erkent de ernst van de GHB problematiek
en onderstreept problematisch thuisgebruik hierbij als complicatie. Ook zij zien in dat de
verborgenheid van deze groep nieuwe vormen van outreaching, behandel- en preventieinterventies vergt. Gelet op de regionale verschillen geeft het Ministerie de voorkeur aan
regionaal maatwerk (Rijn, M.J. van, 2015).
Probleem
Uit het onderzoek ‘Overdosis preventie onder mensen die GHB gebruiken’ komt naar voren dat
vooral de zeer ervaren subgroep veel outgaat. Hoewel ze outgaan als belangrijkste nadeel
ervaren, zien ze het tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun gebruik. Qua
kennisniveau op het gebied van overdosispreventie en eerste hulp bij outgaan blijkt deze groep
achter te lopen op minder ervaren groepen. Ze bellen minder snel een ambulance, proberen
iemand niet wakker te houden, maar laten iemand ‘gewoon’ liggen. Deze groep gebruikt
voornamelijk thuis en wordt hierdoor niet bereikt door preventieactiviteiten in het
uitgaansgelegenheden. Hulp van verslavingszorginstellingen richt zich voornamelijk op
abstinentie. Mensen die (in de eerste instantie) geen behoefte hebben om te stoppen, worden
hierdoor vaak niet bereikt met preventieactiviteiten. Dit, terwijl we in het verleden bij de groep
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mensen die heroïne gebruiken hebben gezien dat harm reduction wel degelijk kan leiden tot
relatief veilig en bewust gebruik. Mogelijke harm reductiontechnieken zijn onder andere:
bewustwording, samen zoeken naar pragmatische oplossingen die de risico’s beperken en het
bekrachtigen van zelfcontrole mechanismen. Want ook wanneer mensen nog niet toe zijn aan
stoppen is overdosispreventie gezien de risico’s op hersenschade of zelfs overlijden van groot
belang. Daarnaast drukken drugsincidenten veroorzaakt door GHB gebruik het zwaarst op de
spoedeisende hulp en ambulancediensten (Monitor Drugsincidenten 2013, Trimbos). Dat mensen
die problematisch gebruiken proportioneel vaak outgaan, betekent dat er met overdosispreventie
onder deze groep veel maatschappelijke winst te behalen is.
Doel
De video-interventie heeft als doel om de kennis over de risico’s van outgaan onder mensen met
zeer veel ervaring op het gebied van GHB te vergroten. Door middel van kennis over de risico’s
wordt uiteindelijk geprobeerd de attitude ten opzichte van outgaan te veranderen en mensen aan
te zetten tot veiliger gebruik. De interventie heeft bovendien als doel de discussie over outgaan
open te breken binnen de doelgroep en tussen professionals en mensen die GHB gebruiken.
Doelgroep
Deze video is in de eerste instantie bedoeld voor mensen met zeer veel ervaring op het gebied
van GHB die vooral thuis gebruiken. Zoals uit het onderzoek naar voren komt heeft deze groep
het meeste risico op een coma, maar tegelijkertijd zien zij outgaan vaak niet als een probleem. Zij
gebruiken vaker, meer doseringen per gelegenheid en vaker alleen (thuis). Verder vormen een
laag opleidingsniveau en de motivatie om het middel te gebruiken (sociaal en zelfverzekerd
voelen) risicofactoren die de kans op een coma vergroten. Bovendien is er binnen deze groep
weinig kennis over overdosispreventie en eerste hulp bij overdosis. Over het algemeen werden zij
buiten de Randstad aangetroffen.
Om te onderzoeken of de video ook aanslaat onder andere subgroepen en mensen die niet
gebruiken, zal binnen binnen deze pilot de video breed worden verspreid.
Omschrijving interventie
Op basis van het onderzoek zijn een aantal onderwerpen geselecteerd die op een directe of
indirecte manier zijn verbonden met overdosering en outgaan. Op basis van deze onderwerpen is
het script van de video samengesteld. De ervaringen van peers vormen de basis. Dit wordt
aangevuld met professionele kennis en harm reduction tips.

Video
Er is gekozen voor een video-interventie omdat dit medium beter aansluit bij het lage
opleidingsniveau van de doelgroep dan geschreven voorlichtingsmateriaal. Bovendien bevind
deze groep zichvoornamelijk thuis en maken ze veel gebruik van hun smartphone en het internet.
De video met de titel ‘GHB & (F)OUTGAAN’ is op YouTube geplaatst en kan gemakkelijk online
worden gedeeld binnen het eigen netwerk. De duur van de video is 14 minuten.
Peer-education
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Vanuit het idee de mensen die GHB gebruiken de ervaringsdeskundigen zijn en outgaan was
samenwerking met peers essentieel. Aan de peers is gevraagd vanuit hun eigen ervaring te
vertellen hoe zij hiermee omgaan en wat zij anderen zouden adviseren. Op deze manier wordt de
boodschap precies toegespitst op de belevingswereld van doelgroep. Hoewel aanvankelijk werd
gedacht aan de inzet van peers (mensen die actief gebruiken of in het verleden hebben gebruikt)
tijdens veldwerkactiviteiten, is er voor deze pilot-interventie gekozen voor een alternatieve vorm.
Het opbouwen van peernetwerken waarbij tevens een goede voorbereiding, begeleiding en
nazorg wordt geboden, bleek voor deze pilot te veel tijd te kosten. Vandaar dat er is gekozen voor
een interventie waarbij vier respondenten met zeer veel GHB ervaring in een video hun verhaal
vertellen. Van groot belang was dat de anonimiteit van de betrokkenen werd gewaarborgd.
Vandaar dat de personen onherkenbaar en onder vermelding van een pseudoniem in beeld
komen. De personages zijn respondenten uit het vooronderzoek die zijn benaderd vanwege hun
persoonlijke ervaringen. De ervaringen van drie mensen die nog actief GHB gebruiken worden
aangevuld met het verhaal van een persoon die 1,5 jaar geleden is afgekickt. Deze persoon kan
goed reflecteren op zijn periode van gebruik en de lange termijn gevolgen van veelvuldig
outgaan. De samenwerking met peers verliep goed en ook na afloop van de opnamedag is het
contact onderhouden. Hieruit blijkt dat het vertellen maar ook het terugzien van hun persoonlijke
verhaal veel indruk heeft gemaakt en zelfs tot gedragsverandering heeft geleid. Een evaluatie
van de deelnemers is bijgevoegd aan dit projectplan.

Veldwerk
De video kan online worden gedeeld. Op deze manier worden netwerken bereikt die professionals
nooit kunnen bereiken. Daarnaast kan de video worden ingezet als tool voor professionals om
(tijdens veldwerkactiviteiten) het gesprek aan te gaan over overdosering en outgaan. Deze
manier heeft als voordeel dat er direct contact is met de de doelgroep en dat de video kan
worden aangevuld met motiverende gespreksvoering. Denk hierbij aan: het gebruik van tools om
veilig te doseren en te tijd bij te houden, het bekrachtigen van zelfcontrole mechanismen en het
zoeken naar alternatieven voor de functie die het middel heeft.
Inhoud van de interventie
In de introductie van de video ‘GHB & (F)OUTGAAN’ vertellen de peers hoe zij met GHB zijn
begonnen en hoe zij nu tegen het middel aankijken. Na afloop van de introductie volgt een tekst
in beeld waarin wordt aangegeven wat GHB is, waarvan het gemaakt wordt en dat het sinds 2012
op Lijst 1 van de Opiumwet staat.

GHB en de gevolgen
De peers vertellen vanuit hun eigen ervaring over de gevolgen van veelvuldig GHB-gebruik. De
voorbeelden hebben betrekking op verslaving (zoals niet zo maar op vakantie kunnen zonder
GHB), lichamelijke klachten (zoals vocht vasthouden), niet goed meer kunnen nadenken, lakser en
vergeetachtig worden, door niemand meer serieus genomen worden en steeds vaker outgaan.
Daarna komt er informatie in beeld over het verschil in effect van GHB na een kleine dosis
(ontspannen gevoel en seksueel stimulerend werken) en na hoge/meerdere doseringen (misselijk
worden en outgaan).
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Outgaan
De peers vertellen voorbeelden van situaties waarin zij of anderen in hun omgeving outgingen. Zo
vertelt een meisje hoe zij erbij was dat een ander meisje werd aangerand door vijf mannen. Hoe zij
heeft geprobeerd haar wakker te krijgen, maar dat dit niet lukte. Ze geeft aan dat ze hier wel
angstig door is geworden. De persoon die inmiddels is gestopt vertelt hoe hij ten tijde van zijn
verslaving ’s nachts dubbele doses nam en zichzelf ‘knock out’ dronk om te kunnen slapen. Daarna
wordt door middel van tekst in beeld het verschil uitgelegd tussen slapen, bewustzijnsverlies en
een ademhalingsstilstand.
Outgaan en de gevolgen
De peers vertellen over de korte en lange termijn gevolgen van (veelvuldig) outgaan. Een persoon
vertelt over een auto-ongeluk dat hij heeft veroorzaakt, een ander over hoe kwetsbaar je bent als
vrouw als je out bent gegaan en een anders over geheugenverlies.
Moet je altijd de ambulance bellen?
Nadat deze vraag is beeld is gekomen antwoord een persoon dat dit meestal niet nodig is. Maar
hij voegt hieraan toe dat er genoeg situaties zijn dat het wel nodig is en hoe goed het dan is dan is
dat er toch iemand belt. Hij geeft zelf aan dat als er op dat moment alleen maar mensen waren
geweest die GHB gebruiken (met een lakse houding ten opzichte van outgaan), er toch wel
ongelukken waren gebeurd. De persoon die inmiddels is afgekickt vertelt dat hij in een paar jaar
tijd maar liefst 87 keer in het ziekenhuis is wakker geworden nadat hij was outgegaan. Hoewel hij
dit toen nergens voor nodig vond (omdat hij ook een bed ophield voor andere mensen die het
naar zijn mening meer nodig hadden) beseft hij zich nu achteraf dat dit geen reële gedachte is. De
mensen die voor hem belden wisten niet wat er aan de hand was en maakten zich zorgen.
Eerste hulp bij overdosis
Door middel van tekst in beeld wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen als iemand outgaat:
- Probeer iemand wakker te houden d.m.v. pijnprikkels: knijp hard in de schouderspier of
nagels.
- Leg iemand op de zij met het hoofd iets achterover. Zo voorkom je dat iemand stikt in zijn
tong of braaksel.
- Voorkom onderkoeling: zorg voor een deken of jas.
- Reageert iemand niet op pijnprikkels? Bel dan ALTIJD de ambulance. Dit heeft geen justitiële
gevolgen.
Hoe kun je outgaan voorkomen?
Vanuit hun eigen ervaring worden tips gegeven om outgaan te voorkomen. Voorbeelden zijn: niet
teveel nemen, doseringsspuiten gebruiken, oppassen met verschillende maten doppen, wachten
tot het aanslaat en niet te snel bijnemen. Maar ook door rekening te houden met of je van tevoren
hebt gegeten en of je andere middelen hebt gebruikt. Deze tips worden aangevuld met praktische
harm reduction adviezen over onder andere doseren en de tijd bijhouden.
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Combinatie met andere middelen
• Downers & GHB
Een persoon vertelt over zijn ervaring met benzodiazepinen; hoe verslavend dit middel is en hoe
gevaarlijk de combinatie met GHB is. Daarna verschijnt de informatie in beeld dat downers
(alcohol, cannabis, ketamine, slaap- en kalmeringsmiddelen) de kans op outgaan vergroten. De
combinatie met GHB zorgt ervoor dat de ademhaling wordt onderdrukt en dit is levensgevaarlijk.
• Uppers & GHB
Eerst volgt een persoonlijke ervaring van een peer die vertelt dat als hij een aantal dagen wakker
was op de speed en dan GHB gebruikte direct outging. Maar omdat zijn lichaam dan moe was,
ging hij niet alleen out maar sliep hij in een diepe slaap door. Daarna verschijnt de informatie in
beeld dat uppers (speed, cocaïne, XTC) outgaan kunnen vertragen. Als je toch outgaat, is de
coma dieper en langer. Bovendien kan deze combi zorgen voor epileptische aanvallen en
bewegingsstoornissen.

Tips voor mensen die GHB gebruiken
Ten slotte geven de peers praktische tips om de risico’s van GHB gebruik en outgaan te
verminderen of te voorkomen. Voorbeelden zijn: niet de straat opgaan als je GHB hebt gebruikt,
oppassen met hoeveel GHB je neemt, een doseringstool gebruiken, niet laks zijn en stoer doen
tegenover vrienden en geen GHB gebruiken in het verkeer of als je pannen op het vuur hebt
staan. Ook worden enkele zelfcontrole tips gegeven: wil je toch GHB gebruiken, houd het dan bij
een keer in het weekend. En ook al voel je je de volgende dag verrot, voorkom dat je gelijk weer
gaat gebruiken want dan is de kans op verslaving aanwezig. De video wordt afgesloten met de
boodschap: voorkom levensgevaarlijke situaties voor jezelf en verpest de avond/nacht niet voor
mensen in je omgeving. Outgaan is NIET normaal.
Verspreiding interventie
De video is online verspreid onder respondenten uit het onderzoek en op de Facebookpagina van
apexx.nl. Hierbij is gevraagd de video te delen met andere mogelijke geïnteresseerden.
Daarnaast is de video gedeeld met professionals waarmee in het onderzoek is samengewerkt en
die in contact staan met de doelgroep. Waaronder de partnerorganisaties: Free Clinic, CGG
VAGGA (België) en Iriszorg, Trimbos instituut en De Regenboog Groep/Correlation (Nederland).
Veldwerkers van Stichting Mainline en andere professionals hebben de video binnen hun werkveld
laten zien aan mensen die GHB gebruiken en daarna gevraagd een online feedbackformulier in te
vullen.
Gedurende de looptijd van 14 dagen van de pilot is de video 570 keer bekeken op YouTube.com.
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Evaluatie video interventie
De video interventie is geëvalueerd door de deelnemers van de video en door 60 mensen die de
video hebben bekeken.

Evaluatie deelnemers
Samen met de mensen die hebben meegewerkt aan de video is geëvalueerd wat ze van de
opnamedag en het eindresultaat vinden. Met alle vier de deelnemers is telefonisch nagepraat.
Daarnaast is er door allemaal een online evaluatieformulier ingevuld. De resultaten zullen hier
worden besproken.

Opnamedag
Alle deelnemers vonden de opnamedag heel leuk. Drie personen vonden het ook spannend en
twee personen vonden het ook leerzaam. Daarnaast gaf een persoon het ook emotioneel te
hebben ervaren. Ten slotte gaf een persoon aan de dag zeer vermoeiend te vinden: “Ik kon niet
stil zitten en recht in de camera kijken”.
Inhoud
Twee personen geven aan na afloop van de video anders te zijn gaan kijken naar het eigen
gebruik: “Na afloop besefte ik me dat ik toch echt wel een probleem heb, waar ik niet zomaar
vanaf kom.” Twee personen zijn na afloop van de video zelfs gestopt met gebruiken: “Ik ben vollop
blijven gebruiken tot de datum dat ik opgenomen zou worden. Ik heb detox gedaan en nu
behandeling. Ik heb wel een terugval gehad maar ben nu weer gestopt.” De persoon die inmiddels
1,5 jaar is gestopt is niet anders gaan kijken naar zijn eigen gebruik door de video. Twee
deelnemers geven aan anders te zijn gaan denken over het voorkomen van outgaan: “Geen GHB
meer gebruiken”. Twee deelnemers zijn anders gaan denken over eerste hulp bij outgaan. Een van
hen geeft aan: “Sommige dingen die werden vermeld in de video wist ik zelf niet eens”. De ander
zegt: “Je moet de situatie gewoon zelf onder controle houden.” Een deelnemer geeft aan anders
te zijn kijken naar outgaan: “Ik ben in gaan zien dat het out gaan toch niet zo ongevaarlijk is dan
dat het leek op het moment dat ik vol in gebruik zat.” De overige deelnemers zijn niet anders gaan
kijken naar outgaan: “Dat blijft hetzelfde.” Wel vertelde een van hen: “Ik ging de laatste tijd steeds
vaker en dieper knock-out. Normaal gesproken wist ik altijd nog wel hoe en wat. Maar de
afgelopen tijd ging het veel te ver. Als ik wakker werd wist ik zelf écht helemaal niks meer van wat
er was gebeurd. Nadat een trouwe vriend dusdanig van mij was geschrokken toen ik ‘knock’ ging,
was dat voor mij de druppel. Nu ben ik geminderd met GHB en probeer ik outgaan te voorkomen.”
Evaluatie eindresultaat
Alle deelnemers zijn positief over het eindresultaat van de video. Een van hen geeft aan: “Het is
erg duidelijk”. Een ander: “Het is goed dat jullie dit aanpakken want GHB is zeker een groot
probleem.” En nog een andere deelnemer zegt: “Ik vind dat de video andere mensen kan
helpen/wakker laat worden!” Een deelnemer heeft wel een paar suggesties: “Ik vind de video vrij
kort. En wat mij betreft hadden de gekozen ervaringsverhalen schokkender mogen zijn.” De
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deelnemers hebben de video ook aan vrienden, kennissen en familie laten zien. Naasten
reageerden postief maar schrokken ook van de verhalen. Een deelnemer geeft aan: “Ze vonden
het knap dat ik het durfde”. Een ander zegt: “Ik zei dat ik mensen ermee hielp en anderen vonden
dat ook.” Een van hen heeft de video ook aan medeclienten in de kliniek laten zien: “Ze stonden
versteld van de risico’s.”
Toekomst
Alle deelnemers waren tevreden over hoe ze (onherkenbaar) in beeld kwamen en hebben
toestemming gegeven de video op YouTube.com te plaatsen. Allen zouden nog wel een keer hun
bijdrage willen leveren aan een dergelijke interventie. Een deelnemer zei: “Ik vond het leuk en het
is voor een goed doel.” Een ander: “Ik help graag andere mensen door mijn verhalen te vertellen.”
Een ander: “Ik sta open voor al jullie ideeën, aangezien ik het een mooi initiatief vind en ik er
graag aan mee werk. Ik hoop ook echt dat mensen er iets van opsteken en dat het een verschil
gaat maken.” En de laatste: “Ik vind dat er te weinig informatie is ide geschikt is voor mensen die
al gebruiken.”

Analyse feedbackformulieren
Na het zien van de video is gevraagd een online feedbackformulier invullen op
SurveyMonkey.com. In totaal hebben 60 mensen hun mening gegeven over de video.

Werving
Van de totale onderzoekspopulatie is 60% online in aanraking gekomen met de video,
bijvoorbeeld via e-mail of apexx.nl. De overige 40% is offline op de video gewezen, bijvoorbeeld
door een professional tijdens veldwerk.
Gebruik
De ervaring met GHB is onderverdeeld op basis van een schatting van het aantal keren dat
iemand in zijn/haar leven heeft gebruikt. Hieruit blijkt dat 22% 1 tot 50 keer GHB heeft gebruikt in
zijn leven, 7% 50 tot 200 keer en 17% meer dan 200 keer. Verder heeft 55% geen ervaring met
GHB, dit gaat bijvoorbeeld om vrienden/familie en professionals.
Algemene indruk video
• Bijna iedereen (98%) vond de video interessant. Hiervan gaf 22% aan de video heel erg
interessant te vinden, 55% zeer interessant en 22% redelijk interessant.
• 76% van de kijkers vond de video (helemaal) niet saai. 20% vond de video redelijk saai en
4% zeer saai.
• 31% vond de video (heel) erg herkenbaar. 22% vond de video redelijk herkenbaar, 18% niet
herkenbaar en 29% helemaal niet herkenbaar.
• Het merendeel van de kijkers vond de video leerzaam: 18% geeft aan de video heel erg
leerzaam te vinden, 47% zeer leerzaam en 29% redelijk leerzaam. De overigen vonden de
video niet leerzaam (4%) of helemaal niet leerzaam (2%).
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Inhoud
Het merendeel van de kijkers heeft uit de video iets opgestoken over het middel GHB (93%), het
voorkomen van outgaan (91%), eerste hulp bij outgaan (89%) en de gevolgen van outgaan (91%).
44 mensen hebben antwoord gegeven op de open vraag wat hen het meeste is bijgebleven van
de video. 50% van de kijkers noemt de heftige verhalen van als gevolg van langdurig gebruik.
Hiervan noemt 31% specifiek de ernst van de verslaving en 18% noemt het voorbeeld van het autoongeluk uit de video. Verder noemt 34% een harm reduction advies uit de video als hetgeen hen
het meeste is bijgebleven. Voorbeelden die worden geneomd: het belang van het voorkomen van
outgaan, doseren (met behulp van spuitje), tijd bijhouden, verschil tussen slapen en outgaan,
combi gebruik (met uppers/downers) en eerste hulp bij outgaan. De overige 16% noemen
voorbeelden als: dat je ervan aankomt, geschrokken van het bestandsdeel gootsteenontstopper,
de leeftijd van de deelnemers, de trage manier van spreken en respect voor de hoofdpersonen
dat ze hieraan hebben meegedaan.
Attitude ten opzichte van outgaan
73% geeft aan niet anders te zijn gaan denken over outgaan. Helaas is hierbij geen toelichting
gevraagd. Maar aangezien het voor 55% gaat om mensen die niet gebruiken, zullen de meesten al
een negatieve houding ten opzichte van outgaan hebben. 27% zegt na het kijken van de video
anders te zijn gaan denken over outgaan. De uitleg die hierbij wordt gegeven heeft veelal
betrekking op het feit dat ze een nog duidelijker beeld hebben gekregen van de risico’s en het
daarom willen voorkomen. Specifieke voorbeelden die worden genoemd zijn: dat je moet
oppassen met activiteiten als koken als je GHB hebt gebruikt, dat je door combinatie met uppers
in een dieper coma kunt raken, hoe gevaarlijk het kan zijn om geen hulp in te schakelen als iemand
outgaat en dat outgaan grotere gevolgen heeft dan ‘even slapen’.
Suggesties ter verbetering
62% heeft suggesties gegeven ter verbetering van de video. De aanbevelingen hebben zowel
betrekking op de inhoud (47%) als op de vormgeving (53%).
Verspreiding video
77% geeft aan dat iedereen deze video zou moeten zien (dus ook mensen die niet gebruiken). 19%
zegt de video alleen geschikt te vinden voor mensen die wel eens GHB hebben gebruikt. En 4%
vind de video alleen geschikt voor mensen met zeer veel GHB ervaring.
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Aanbevelingen video interventie
Naar aanleiding van de feedback is de video op een aantal punten aangepast. Bovendien is er
een versie gemaakt met Engelse ondertiteling. Op deze manier kan de video gemakkelijk online
gedeeld worden, zowel in Nederland als in andere Europese landen.
Uit de feedback op de pilot-interventie video blijkt dat bijna iedereen van mening is dat de video
breed zou moeten worden verspreid; dus ook onder minder heftige subgroepen en zelfs mensen
die niet gebruiken. Wel wordt hierbij aanbevolen duidelijk het doel en de (oorspronkelijke)
doelgroep te vermelden:

De video ‘GHB & (F)OUTGAAN’ is gemaakt voor en door mensen met zeer veel GHB ervaring.
De video sluit aan bij de belevingswereld van deze mensen, die vaak het stadium van
pleziergebruik al gepasseerd zijn. Deze groep gebruikt veelal thuis en worden hierdoor niet
bereikt door drugsvoorlichting op feesten. Ook de reguliere verslavingszorg sluit niet altijd aan,
omdat zij zich richten op abstinentie en deze mensen (nog) niet willen stoppen. Ondertussen loopt
deze groep wel het meeste risico op coma en ongelukken als gevolg van outgaan. Dit komt naar
voren uit het Europese onderzoek: ‘Overdose prevention among hard-to-reach people who use
GHB’. Zelf ziet deze groep outgaan vaak niet als een probleem, eerder als een onderdeel van hun
gebruik. Aangezien zij zichzelf zien als de ervaringsdeskundigen, zijn zij minder geneigd iets aan te
nemen van professionals. Vandaar dat er binnen deze video is gekozen voor peer-education. Wat
voor tips en tricks hebben mensen die GHB gebruiken elkaar te bieden om de risico’s van outgaan
te verminderen? Op deze manier wordt refelectie op het eigen gebruik gestimuleeds evenals
refelectie op de lakse houding ten opzichte outgaan. Tevens vormt de video een tool om de
discussie over deze onderwerpen aan te wakkeren.
Mogelijk is de video ook interessant als overdosispreventie voor mensen die worden ontslagen uit
het ziekenhuis nadat ze in comateuze toestand zijn opgenomen op de Eerste Hulp. Ook zou de
video een onderdeel kunnen vormen van terugvalpreventie na behandeling in een kliniek. Een
andere mogelijkheid is om de video te laten zien aan jongeren (op middelbare scholen) in
gebieden waar veel problematisch GHB wordt gebruikt.
Om te zorgen dat de video-interventie op de juiste manier wordt geïmplementeerd ontwikkelt
Stichting Mainline een training voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen
die GHB gebruiken. Binnen dit onderzoek is voldoende interessante data en casuistiek verzameld
om binnen een training op een interactieve manier mee aan de slag te gaan. Bij de video zal een
uitgebreide instructie worden gegeven hoe professionals de video als tool kunnen inzetten om het
gesprek aan te gaan over overdosering.
Tevens wordt de video in de periode september 2015 tot februari 2016 doorontwikkeld als
interactieve game voor mensen die GHB gebruiken. De resulaten van dit onderzoek vormen de
basis van het studieproject ‘Game development’ van de master Game Studies (Information
Studies, Science Park, UvA, Amsterdam). Dit is een interdisciplinair vakgebied op het snijvlak van
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de informatica, psychologie, (nieuwe) media en kunstmatige intelligentie. Een groep studenten zal
in dit project van 5 maanden de behoeften van de belanghebbenden gaan onderzoeken (in dit
geval de mensen met zeer veel GHB ervaring en een hoog risico op outgaan). Vervolgens zullen
ze dit samen met de theorie (in dit geval van gedragsverandering) gaan vertalen naar innovatieve
spelconcepten. Het project zal inhoudelijk worden begeleid door Stichting Mainline en als
academisch adviseur is een gedragspsycholoog aangesteld.
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