




STELLINGENSPEL
• Wie van jullie gaat meerdere malen per jaar naar een fuif?

• Wie van jullie is er al eens aangesproken geweest op vervelend gedrag na het drinken van te veel 
alcohol?

• Wie van jullie stelde al eens de aanwezigheid van drugs vast op een fuif ?

– Welk gevoel had je daarbij?

– Had de aanwezigheid van drugs gevolgen voor u of andere fuifgangers?

• Wie van jullie was reeds op een fuif waar er verbaal of fysiek geweld werd gebruikt ?

– Wat was mogelijks de aanleiding daarvan? 

– Welk gevoel had je daarbij? 

– Welke gevolgen had dit voor u of voor andere fuifgangers?

• Wie van jullie(of iemand die je kent) is al eens slachtoffer geworden van een vechtpartij of een 
ongeval gelinkt aan drugs of alcohol? 

– Welke gevolgen bracht dit met zich mee? 
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TIJDENS HET UITGAAN GEBRUIKT MEN VAAK 
DRUGS MET SOMS HEEL WAT GEVOLGEN.

• Gezondheid: zowel fysiek als psychisch

• Slechte naam voor de fuifzaal, organisator en de gebruikers

• Storend gedrag 

• Agressie

• Illegaal-politie-pineut

• Relatie met o.a. de ouders

•Ongelukken ter plaatse of in het verkeer

•…



DRUGS WERKT VERSLAVEND

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo


WAT DOET DRUGS PRECIES?
• Drugs werken in op de hersenen

Hebben invloed op:               

• Denken, gevoel

• Zintuigen

• Bewustzijn

• Gedrag
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LEGALE DRUGS
ILLEGALE DRUGS
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STELLINGENSPEL
• Door een joint te roken ben je altijd helemaal relaxed?

• Is cannabis verboden? 

• Kan je een boete krijgen voor het dronken rijden met de fiets? 

• Moet je als fuifbuddy de ganse avond bij een slachtoffer vertoeven wanneer het 

verkeerd gaat?



DE 7 VERSCHILLENDE CATEGORIEËN (2016)

• Stimulantia - stimulerend, energieopwekkend

• Empathogenen - wekt/versterkt gevoelens

• Hallucinogenen - je ziet dingen die er niet zijn (realiteitsverlies)

• Dissociatieven - verbreken of verminderen de connectie tussen 

lichaam en geest

• Cannabinoïden - werkzame stoffen in cannabis,  thc, cbd, cbn…

• Verdovende - verdovend 

• Opioïden - opiumachtige eigenschappen (pijnstillend, kalmerend)



STIMULANTIA = STIMULERENDE MIDDELEN

• Bekende soorten: cocaïne, amfetamine – speed, crystal meth

Effecten

Uppers, verhoogde energie en hartslag, verwijde pupillen, paranoia, angst, seksuele opwinding, 

impotentie, uitputting “crash”, afhankelijkheid. 

Hoe herkennen?

Verwijde pupillen, actief, praterig, opgefokt, …(zie gedrag hierboven)

Risico’s op korte termijn

Te hoge lichaamstemperatuur, overbelasting van lichaam, crash, flauwvallen bij hoge dosis, besmetting 

door delen van snuifbuis, …

Wat kan je doen?

Persoon naar koele ruimte brengen, water aanbieden, rustige omgeving, hulpdiensten bellen(112)



EMPATHOGENEN = WEKT/ VERSTERKT GEVOELENS
• Bekende soorten :  XTC (MDMA = de werkzame stof) …

• Effecten

Liefdevol, verbondenheid, warm gevoel, begripvol, empathisch, blijdschap, stemmingswisseling, 

neerslachtigheid, afhankelijkheid

• Hoe herkennen?

Droge mond, misselijkheid en braakneigingen, tandenknarsen, grotere pupillen, hard zweten, (zie gedrag 

hierboven)

• Risico’s op korte termijn

Oververhitting, onzuiver product, te hoge MDMA waarden, geef verhoogde aanleiding tot onveilig 

seksueel gedrag,…

• Wat kan je doen?

Persoon naar koele ruimte brengen, water aanbieden, rustige omgeving, hulpdiensten bellen(112)



HALLUCINOGENEN = REALITEITSVERLIES
Bekende soorten : Lsd, paddo’s, pcp

• Effecten

Trippen, spirituele verbondenheid, verscherpte zintuigen, intense waarneming, visuele of auditieve 
hallucinaties, angst, paniek, psychische problemen, onrustig, ( soms agressief), lange werking (8 tot 12u) in 
golven

• Hoe herkennen?

Wijde pupillen, zweten, droge mond, misselijk, koude rillingen (zie mogelijk gedrag hierboven)

• Risico’s op korte termijn

Beoordelingsvermogen valt weg = gevaarlijk gedrag

Gedrag heel moeilijk te voorspellen

• Wat kan je doen?

Tot rust laten komen, iemand uit vriendenkring bij hem plaatsen, persoon op zijn gemak 
stellen, persoon aan herinneren wie hij is, zelf rustig zijn, hulpdiensten bellen (112)



DISSOCIATIEVEN = VERBREKEN/VERMINDEREN DE 
WERKING TUSSEN LICHAAM EN GEEST.
Bekende soorten: Ketamine-special K, 

• Effecten

Uittreding, euforisch, zweverig, ontkoppeld, onthecht, ontspannen, verdoofd, bang, onbeweeglijk, 

vastgeklemd in K-hole = bijna dood ervaring, paniek, afhankelijk, …

• Hoe herkennen?

Grote pupillen, moeilijke coördinatie en motoriek, verward spreken ( gedrag van hierboven)

• Risico’s 

Coma, Psychisch gevoelige mensen = extra gevoelig voor psychosen, schadelijk voor organen bij 

langdurig gebruik, plots op de grond vallen… 

• Wat kan je doen?

Persoon op zijn gemak stellen, laat de persoon gaan neerliggen, stabiele zijligging, hulpdiensten bellen 

(112)



CANNABINOÏDEN = WERKZAME STOFFEN IN 
CANNABIS (THC, CBN, CBD) 
• Bekende soorten straatnamen : cannabis, hasj, weed 

• Effecten

Stoned, kalm, vreetbui, relax, genietend, zweverig, lacherig, sensueel, paranoia, angst, lui(heid), psychische 

problemen, afhankelijkheid, versterkt de emotie van het moment, …

• Hoe herkennen?

Rode aderen in ogen, droge mond, vergeetachtig, traag van begrip, sloom bewegen

• Risico’s op korte termijn

Plotse bloeddrukdaling , flauwte, misselijkheid, te hoge THC waarden, …

• Wat kan je doen?

Persoon op zijn gemak stellen (is niet levensbedreigend), rustige omgeving opzoeken, neerliggen met de 

voeten iets hoger, (aanhoudende paniek = hulpdiensten bellen112)



VERDOVENDE  

Bekende soorten : GHB, alcohol, …(gamma hydroxy boterzuur)

• Effecten

Buzzing of zinderen, euforisch, zelfzeker, ontspannen, roekeloos, ontwenning, afhankelijkheid, braken, 

overdosis, bewusteloosheid, coma, …

• Hoe herkennen?

Lage dosis = praterig, hoge dosis = slaperig, zin in seks, zoute smaak,(zie gedrag hierboven) 

• Risico’s op korte termijn

Overdosis, moeilijk te doseren, coma, 

• Wat kan je doen?

Stabiele zijligging, rustige omgeving, hulpdiensten bellen 112



OPIOÏDEN = OPIUMACHTIGE EIGENSCHAPPEN 
( VERDOVEND/ PIJNSTILLEND
Bekende soorten: Heroïne, methadon, morfine, …

• Effecten

Onverslaanbaar, zelfzeker, pijnloos, veilig, euforisch, afhankelijkheid, ontwenning, overdosis, verliefdheid, 

seksuele gevoelens, onverschillig,…

• Hoe herkennen?

Vernauwde pupillen, versuft, slaperig, priklittekens, (zie gedrag hierboven)

• Risico’s op korte termijn

Zuiverheid, overdosis zelfs bij kleine dosis, coma, dood, ongeluk tijdens het spuiten, ongevallen, 

besmetting

• Wat kan je doen?

Stabiele zijligging, zorg dat niemand in aanraking komt met eventuele spuiten, hulpverlening bellen 112, 



LEGALE DRUGS ( ALCOHOL)

VERDOVENDE MIDDELEN

• Alcohol is de oudste en meest verspreide drug ter wereld

• Maatschappelijk aanvaardt maar gevaarlijk en schadelijk bij overmatig gebruik

Alcohol mag maar onder bepaalde voorwaarden…

-16 jaar = verboden (behalve dranken van minder dan 0,5 %) vb. tafelbier

-18 = enkel bier en wijn (gegiste dranken)

+18 = bier, wijn en (sterke dranken = gedestilleerde drank)

Verkoper mag/moet je identiteitskaart vragen bij twijfel over de leeftijd (strafbaar)

In het verkeer:

• Onder invloed gemotoriseerd rijden of zelfs met de fiets is strafbaar vanaf 0,5 promille alcohol in het 

bloed. 

De wet beteugeling van dronkenschap:

• Dronkenschap op openbare plaatsen

• Schenken/ doen drinken van alcohol aan een kennelijk dronken persoon. 



TOP 5 MEEST GEBRUIKTE DRUGS 

1.Alcohol 

2.cannabis

3.XTC

4.Cocaïne

5.Speed

(Ketamine in stijgende lijn)



HOE ZIEN DIE DRUGS ER NU PRECIES UIT?
•Cocaïne
Manier van gebruiken

• Snuiven

• Spuiten (oplossen in water)

• Oraal aangebracht

• Roken (base = gekookt)

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje

• Rietje

• Bankkaart

• Gladde contrasterende ondergrond
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HOE ZIEN DIE DRUGS ER NU PRECIES UIT?
• Amfetamine (speed)

Manier van gebruiken

• Snuiven

• Slikken

• Spuiten

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje

• Rietje

• Bankkaart

• Gladde contrasterende ondergrond
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HOE ZIEN DIE DRUGS ER NU PRECIES UIT?
• Cannabis

Manier van gebruiken

• Roken

• Verwerkt in voedsel (spacecake)

• Verwerkt in drank (thee) 

Gebruikt materiaal

• Filters

• Blaadjes

• Plastic zakje met cannabis

• Tabak

• Hasjpijp
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HOE ZIEN DIE DRUGS ER NU PRECIES UIT?
• Ketamine

Manier van gebruiken

• Snuiven

• Spuiten

• Slikken (uitzonderlijk)

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje of rietje

• Bankkaart

• Gladde contrasterende ondergrond

• Op de top van een sleutel
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HOE ZIEN DIE DRUGS ER NU PRECIES UIT?
• XTC

Manier van gebruiken

• Slikken

• Drinken (poedervorm)

• Snuiven ( komt weinig voor)

Gebruikt materiaal

Drank
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HET GEVAAR BIJ COMBINATIEGEBRUIK  

• Het mixen van verschillende drugs verhoogt de risico’s. Elke drug heeft zijn eigen 

specifieke werking en resultaat. De producten werken versterkend.

• Onvoorspelbaar

• Vb 1: Xtc gecombineerd met alcohol verhoogt de kans op oververhitting. De 

lever en nieren worden extra belast. Negatieve en vervelende bijwerkingen zoals 

agressie en achterdocht kunnen worden versterkt. 

• Vb 2 : Xtc gecombineerd met pepdrankjes verhoogt het risico op stress, 

zenuwachtigheid en hartritmestoornissen. 



ILLEGALE DRUGS ZIJN VERBODEN VOOR ELKE 
LEEFTIJD!!!

•Aangepaste wetgeving sinds 06/09/2017

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4aWVo6rZAhWDLlAKHZaiD9oQjRwIBw&url=https://www.stickythings.nl/drugs-verbod-sticker-1259&psig=AOvVaw1h8m-J5vbuh6CGJottP-RY&ust=1518864982662978


FUIFBUDDY
• https://nieuws.vtm.be/binnenland/13944-fuifbuddys-grijpen-op-feestjes

https://nieuws.vtm.be/binnenland/13944-fuifbuddys-grijpen-op-feestjes


TIPS VOOR DE FUIFBUDDY (HOUDING)

• Zorg dat je herkenbaar bent als fuifbuddy 

• Probeer kalm te blijven tijdens ongewone situaties

• Blijf te allen tijde vriendelijk en toegankelijk. Probeer om een 

professionele bezorgde vriend te zijn. (speel niet de politieagent) 

Hierdoor verkleint ook de kans op agressie ten aanzien van jezelf. (Zie 

houding sociale vaardigheden)

• Als je je oncomfortabel voelt om ergens in te grijpen vraag hulp aan een 

collega of bel de politie wanneer je denkt dat het uit de hand zal lopen.  



TAKEN VAN DE FUIFBUDDY 
DRUGGERELATEERD

• Kennis van de infrastructuur

• Afspraken maken met je medefuifbuddy’s, barpersoneel

• Risicosituaties herkennen en daarop inspelen

• Dealen / gratis weggeven / gebruik van drugs melden aan politie 

• Eerste hulp bieden aan druggebruikers in risicovolle situaties



KENNIS VAN DE INFRASTRUCTUUR
• Belangrijk om te weten waar de nooduitgangen zijn, hoe die open gaan

• Geen voorwerpen in de weg die de vluchtweg belemmeren (bv. 

Infostand)

• Waar de EHBO kisten zich bevinden

• Ook de buitenomgeving op voorhand eens bekijken (verborgen hoekjes)

• Af en toe eens de ronde doen in de zaal en de verschillende niveaus. 

(plaatsen die minder in het oog springen)

• Hang eventueel boodschappen uit dat drugs niet getolereerd wordt. 



AFSPRAKEN MAKEN MET JE 
MEDEFUIFBUDDY’S, BARPERSONEEL
• Zorg ervoor dat jullie niet als collega fuifbuddy’s de hele tijd samen staan. 

verspreidt staan/rondlopen in de zaal vergroot het overzicht

• Zorg dat je de organisator van de fuif kunt bereiken bij problemen

• Vraag aan het barpersoneel om ook verdacht gedrag te melden aan jullie. Vraag 

hen ook om op een verantwoorde  manier alcohol te gaan schenken. Iemand die 

bijna omvalt van dronkenschap geef je geen alcohol meer.

• Zorg dat je een opgeladen gsm bij je hebt zodat jullie elkaar kunnen bereiken 

wanneer het nodig is. Bij voorkeur schakel je zowel het belsignaal en de trilfunctie 

in. Steek je gsm in je broekzak. Geef je nummer ook aan het barpersoneel. 



RISICOSITUATIES HERKENNEN EN 
DAAROP INSPELEN
Drugs (inclusief alcohol) creëren een verhoogd risico op conflicten. 

• Geen controle over hun handelingen

• Onvoorspelbaar gedrag 

• Het gevoel dat ze voor niks of niemand bang moeten zijn (onoverwinnelijk)

• Vervelend gedrag (bv. ongewenste intimiteit)

Hoe opmerken?

• Beter voorkomen dan genezen. Iemand die bv. dronken is spreek je best even aan over zijn gedrag

• Een agressief iemand kan al geruime tijd signalen geven (boos kijken, anderen intimideren)

• Ook groepjes kunnen uit zijn op een vechtpartij. (haantjesgedrag)

Wat kan je doen?

• Grijp in als je er goed bij voelt. Vraag hulp aan je collega’s

• Voel je aan dat het uit de hand zal lopen? Bel de politie



DEALEN OF GRATIS WEGGEVEN VAN 
DRUGS MELDEN AAN POLITIE 
Hoe opmerken?

• Vaak kortstondig contact met verschillende mensen. Verlaat vaak de zaal om te verkopen of gaat 

ergens afgezonderd staan met de koper

• Stapt regelmatig naar de auto om drugs te halen

• Blijft vaak op dezelfde plaats staan

• Nemen geen deel aan het fuifgebeuren

• Houden zelf alles nauwlettend in het oog of niemand hen door heeft

Wat kan je doen?

• Zorg dat jullie zelf niet opvallen, de dealer mag niet weten dat jij hem doorhebt. 

• Zie je iemand drugs gebruiken? Melden aan de organisator + politie bellen (101) !!!

• Politie opwachten en dader aanwijzen 



EERSTE HULP BIEDEN AAN DRUGGEBRUIKERS 
IN RISICOVOLLE SITUATIES
Bij bewustzijn 

•Kalmeer de persoon

•Koele ruimte 

•Kalme ruimte



EERSTE HULP BIEDEN AAN DRUGGEBRUIKERS IN 
RISICOVOLLE SITUATIES
Bewusteloos

• Bel altijd de 112

• Maak luchtwegen vrij

• Verwijder spannende kledij

Ademt niet = reanimeren (zie EHBO + hulpdiensten bellen (112) 

• Hoeveel slachtoffers

• Bij bewustzijn (ja/nee)

• Probeer te achterhalen welke middelen het slachtoffer heeft gebruikt. 

• Exacte locatie



EINDE 
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