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Gedrogeerd tijdens het uitgaan

Uitleg
Gedrogeerd worden tijdens het uitgaan: de schrik van veel jongeren. Sinds het 
uitgaansleven weer op gang is gekomen, verschijnen er in de media verschillende 
berichten over jongeren die gedrogeerd zijn tijdens het uitgaan. De meest bekende 
vorm: ghb in je drankje. Landelijke cijfers over drogering in Nederland zijn er niet, 
maar dat jongeren zich zorgen maken is wel duidelijk. Uit onderzoek onder 5000 
jongeren van NOS Stories blijkt dat bijna alle meisjes die uitgaan er rekening 
mee houden dat ze kunnen worden gedrogeerd. En dan is er ook nog een nieuw 
fenomeen om mogelijk rekening mee te houden: needle spiking. Geen drugs in je 
drankje, maar drugs geïnjecteerd in je been of arm tijdens het uitgaan.

Praat met behulp van deze les met je studenten over drogeren tijden het uitgaan: 
was is het precies, maken jouw studenten zich zorgen en hoe reageer je als je in 
zo’n situatie terechtkomt?

Belangrijk
Er kunnen studenten in je klas zitten die een vervelende ervaringen met 
drogering (tijdens het uitgaan) hebben. Het kan dan misschien lastig zijn om 
over dit onderwerp te praten. Zorg er daarom voor dat je van tevoren goed 
nadenkt welke onderwerpen je wel of niet bespreekt in de klas. Ook is het 
cruciaal dat er een veilige sfeer is in de klas. Je kunt hier nog even bij stilstaan 
door een aantal regels met elkaar op te stellen over respectvol met elkaar 
omgaan. Je kunt er ook voor kiezen om stil te staan bij de gevoelens van je 
studenten over het onderwerp.

Let er ook op dat je studenten niet onnodig bang worden. Benadruk dat 
drogering voorkomt in Nederland, maar dat het tijdens het uitgaan natuurlijk 
ook vaak goed gaat. Sta bovendien met behulp van deze les stil bij wat je kunt 
doen mocht je toch in een lastige situatie terechtkomen.

Benodigdheden
– PowerPointpresentatie ‘Gedrogeerd tijdens het uitgaan’.
– Smartboard of beamer.

Docenteninstructie

https://nos.nl/artikel/2428397-overal-berichten-over-drogeringen-in-uitgaansleven-hoe-zit-dat
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Lesopbouw

Stap 1 – Gedrogeerd tijdens het uitgaan (20 minuten)
Toon dia 2 en introduceer het onderwerp: geef aan dat jullie het gaan hebben over 
drogeren tijdens het uitgaan. Bekijk de nieuwsberichten met elkaar en vraag je 
studenten wat zij hebben meegekregen van de nieuwsberichten hierover. Vraag je 
studenten ook wat drogeren volgens hen inhoudt. 

Benoem dat er in de media de laatste tijd vaker berichten over ‘needle spiking’ 
verschijnen, vooral in Groot-Brittannië, Frankrijk en België. Bij slachtoffers van 
needle spiking is tijdens het uitgaan drugs in hun been of arm geïnjecteerd, waarna 
ze duizelig of misselijk werden of zelfs in elkaar zakten. In Nederland is er tot nu toe 
één melding van needle spiking gedaan. In andere landen zijn al meer meldingen 
gedaan en zorgt het fenomeen voor onrust bij het uitgaanspubliek.

Vraag je studenten of zij weleens gehoord hebben van needle spiking.

Toon dia 3. Hoe zit het in Nederland eigenlijk met drogeren tijdens het uitgaan? 
Geef aan dat NOS Stories een vragenlijst voorlegde aan bijna 5000 jongeren 
over drogeren tijdens het uitgaan. Maak een keuze: bekijk met je studenten de 
aflevering ‘De waarheid over drogeren’ (NOS Stories, 11:06 min) over dit onderzoek 
of laat ze het artikel Ook in Nederland melding van drogeren met naald tijdens 
uitgaan lezen.

Je kunt het filmpje of het artikel nabespreken met behulp van volgende vragen: 
–  Welke gedachten en gevoelens roepen de verhalen over drogeren tijdens het 

uitgaan bij je op?
– Maak jij je zorgen of zou jij je zorgen maken over drogeren tijdens het uitgaan?
– Waarom is het lastig om vast te stellen of je gedrogeerd bent?
– Welke symptomen ervaar je als je bent gedrogeerd?
– Waarom denk je dat drogering tijdens het uitgaan gebeurt?
–  Houd jij er tijdens het uitgaan rekening mee dat je mogelijk gedrogeerd  

kunt worden?
– Waarom kun je er zelf weinig aan doen om te voorkomen dat je wordt gedrogeerd?
–  In Engeland hebben vrouwen als protest het uitgaansleven een tijd geboycot. 

Wat vind je hiervan? En denk je dat het op lange termijn werkt om drogeren 
tegen te gaan? 

https://nos.nl/artikel/2428308-ook-in-nederland-melding-van-drogeren-met-naald-tijdens-uitgaan
https://www.youtube.com/watch?v=UJ0eQQDz4_0
https://nos.nl/index.php/artikel/2428308-ook-in-nederland-melding-van-drogeren-met-naald-tijdens-uitgaan
https://nos.nl/index.php/artikel/2428308-ook-in-nederland-melding-van-drogeren-met-naald-tijdens-uitgaan
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Stap 2 – Wat zou je doen als? (20 minuten)
Toon dia 4 en deel de klas in groepjes van drie of vier studenten op. Geef aan 
dat je studenten met elkaar in gesprek gaan over situaties rondom drogering en 
uitgaan. Licht het verloop van het gesprek toe:
– Lees de situatie. Deze wordt klassikaal getoond.
– Bedenk voor jezelf wat je in deze situatie zou doen (maximaal 1 minuut).
– Wissel in je groepje uit over wat je in deze situatie zou (kunnen) doen.

Toon dia 5 tot en met 13 en laat je studenten bij elke dia met elkaar in gesprek 
gaan. Je kunt alle situaties behandelen of er een aantal uitkiezen:
–  Je gaat met vrienden uit. Jullie hebben verhalen gehoord over drogering tijdens 

het uitgaan en zijn bang dat het jullie misschien ook overkomt.
–  Een vriend of vriendin met wie je uitgaat lijkt zich opeens niet goed te voelen 

tijdens het uitgaan.
–  Je bent op een feestje en hebt het gevoel dat iemand drugs bij jou in je drankje 

heeft gedaan.
–  Je staat bij de bar en ziet dat iemand iets in andermans drankje stopt. Je denkt 

dat het om drugs gaat.
– Iemand vertelt dat hij/zij denkt dat hij gisteravond gedrogeerd is op een feestje.
–  Net zoals in Engeland, boycotten vrouwen in Nederland uit protest het uitgaansleven.
–  Je bent eigenaar van een club en krijgt berichten dat er de afgelopen tijd bij jou 

in de club mogelijk mensen gedrogeerd zijn.
–  Je hebt kinderen en een van je kinderen gaat uit. Je bent bang voor de risico’s 

van drogeren tijdens het uitgaan.

Ga de dia’s af waarover je studenten met elkaar in gesprek zijn gegaan en bespreek 
de situaties klassikaal na. Vraag bij elke situatie aan een aantal studenten wat zij 
zouden doen in deze situatie en waarom.

Stap 3 – Afsluiting (5 – 10 minuten)
Toon dia 14. Sluit de les af door te reflecteren op het onderwerp:
– Hoe vond je het om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp?
– Wat kun je doen als je zelf mogelijk gedrogeerd bent?
– Wat kun je doen als iemand in je omgeving mogelijk gedrogeerd is?
– Wat kun je doen als je ziet dat iemand een persoon probeert te drogeren?
– Wat kun je doen om de kans te verkleinen dat je gedrogeerd wordt?
–  Is er nog iets dat je kwijt wilt over dit onderwerp of over de uitzending van  

NOS Stories?

Geef nog expliciet aan dat je altijd hulp moet zoeken of er met iemand over moet 
praten als je slachtoffer denkt te zijn van drogering.
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Extra informatie
–  ‘Overal berichten over drogeringen in uitgaansleven: hoe zit dat?’ (NOS,  

11 mei 2022).
–  ‘Ook in Nederland melding van drogeren met naald tijdens uitgaan’ (NOS, 11 

mei 2022).
– ‘Drugs in drankjes: waarom onderzoek naar drogeren zo lastig is’ (Trimbos). 
– ‘Wat te doen bij drogering?’ (Spuiten en slikken, 11 mei 2022).

https://nos.nl/artikel/2428397-overal-berichten-over-drogeringen-in-uitgaansleven-hoe-zit-dat
https://nos.nl/artikel/2428397-overal-berichten-over-drogeringen-in-uitgaansleven-hoe-zit-dat
https://nos.nl/artikel/2428308-ook-in-nederland-melding-van-drogeren-met-naald-tijdens-uitgaan
https://nos.nl/artikel/2428308-ook-in-nederland-melding-van-drogeren-met-naald-tijdens-uitgaan
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/drugs-in-drankjes-waarom-onderzoek-naar-drogeren-zo-lastig-is/
https://www.npo3.nl/spuiten-en-slikken/wat-te-doen-bij-drogering

	_Hlk93067344

