
Fuifbuddie
Drugspreventie



Geschiedenis van drugs

• 6000 V.chr. : Kleitablet uit Iran/Irak met tekst over alcohol

• 4000 V.Chr. : Gebruik van Peyote cactus door indianen

• 2737 V.Chr. : Geschriften over de genezende kracht van 
cannabis

• 2500 V.Chr. :  Afbeeldingen kauwen coca bladeren in Peru

• 2000 V.Chr. : Teksten uit India over het roken van tabak

• 1400 V.Chr. : Boek over cannabisgebruik tijdens religieuze 
bijeenkomsten

• 700 V.Chr. : Griekse geschriften over hoe opium gevoelens 
onderdrukt

• …….

• 1776 : ontdekking van lachgas

• 1859 : cocaïne wordt geïsoleerd uit het cocablad 

• 1874 : Ontdekking van heroïne

• 1887 : Amfetamine wordt voor de eerste keer als een puur 
chemisch middel gemaakt

• 1912 : MDMA wordt voor het eerst gemaakt  

• 1938 : Ontdekking van LSD 

• …….



Beperkingen doorheen de 
geschiedenis 

• 2200 V.Chr - Belastingen op wijn om consumptie te beperken

• 300 V.Chr – Waarschuwingen voor verslavende werking van opium

• 81 – Romeinse keizer vernietigt de helft van wijngaarden om overmatig gebruik      
tegen te gaan 

• 1300 – Drinken van sterkedrank leidt tot misbruik

• 1700 – Ginepedemie in Engeland (bevolking London massaal verslaafd, stijging 
criminaliteit, losbandigheid,…….)

• 1839 – Chinezen vernietigen voorraden opium

• 1851 – Eerste wetten in VS om alcoholconsumptie te beperken

• 1881 – Eerste drankwet in Nederland, verkooppunten worden beperkt

• 1919 – Eerste Nederlandse opiumwet, handel voor medische doeleinden 
toegestaan 

• 1914 – bezit van drugs strafbaar in Verenigde Staten

• 1920 – 1933: Alcoholverbod in de Verenigde Staten

• …..



Uitgaanscultuur, 
muziek en de 
link met alcohol 
en ander 
druggebruik 

Motief gebruik uit bevraging 
• Genieten van het dansen

• Voor het plezier

• Om zich goed te voelen

• Vluchten uit de realiteit

• Zintuigelijke ervaringen

• Ontspanning 



Populaire middelen
• Alcohol 

• Cannabis

• Cocaïne

• XTC

In stijgende lijn
• Ketamine

• GHB

Uitgaanscultuur,muziek
en de link met alcohol 
en ander druggebruik



Wat doet 
drugs 
precies? 

• Werken in op de hersenen en beïnvloeden 

• Denken, gevoel

• Zintuigen

• Bewustzijn

• Gedrag



DE 7 
VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN

• 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)



Cocaïne 
(stimulerende middelen)

Manier van gebruiken

• Snuiven

• Spuiten (oplossen in water)

• Roken (base = gekookt)

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje

• Rietje

• Bankkaart



Speed/amfetamine
(stimulerende middelen)

Manier van gebruiken

• Snuiven

• Slikken

• Spuiten

•

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje

• Rietje

• Bankkaart



Cannabis
(Cannabinoiden)

Manier van gebruiken

• Roken

• Verwerkt in voedsel (spacecake)

• Verwerkt in drank (thee)

• Olie

Gebruikt materiaal

• Filters

• Blaadjes

• Plastic zakje met cannabis

• Tabak

• Hasjpijp

• Vaper



Ketamine
(Dissociatieven)
Manier van gebruiken

• Snuiven

• Spuiten

• Slikken (uitzonderlijk)

•

Gebruikt materiaal

• Opgerold briefje of rietje

• Bankkaart

• Gladde contrasterende ondergrond

• Op de top van een sleutel



XTC
(empathogenen)
Manier van gebruiken

• Slikken

• Drinken (poedervorm)

• Snuiven ( komt weinig voor)



GEGISTE DRANKEN 
+16

BIER, WIJN, CAVA,   
MARTINI, PORTO,…

Alcohol 



Gedestilleerde dranken

+18 PISANG, FLUGEL, WISKEY, RICARD, 
BREEZER, WODKA, GIN, JENEVER, …



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 
Oververhitting en grotere kans op uitdroging 
extra belasting van lever en nieren 

Vb 2 : Xtc gecombineerd met 
pepdrankjes verhoogt het risico 
op stress, zenuwachtigheid en 
hartritmestoornissen. 



https://rtv.be/artikels/scoutsfuif-ravels-
loopt-uit-de-hand-politie-moet-
pepperspray-gebruiken-a78938

Risico’s tijdens fuiven 

https://rtv.be/artikels/scoutsfuif-ravels-loopt-uit-de-hand-politie-moet-pepperspray-gebruiken-a78938


Krantenkoppen 

• Massale vechtpartij en te veel volk op fuif Chiro Bodegem

• Twee agenten gewond bij tussenkomst op fuif in Kortrijk Xpo

• Zware vechtpartij in zaal St. Jan tijdens scoutsfuif, politie moet 
tussenkomen.

• BEERSEL - Zware vechtpartij na chiro-fuif. Vier agenten 
gewond

• Twee politie-inspecteurs gewond op fuif in Alsemberg

• Drie jongeren aangehouden na zware vechtpartij fuif aan ...

https://www.dekrantenkoppen.be/clickout/1999945/Twee-agenten-gewond-bij-tussenkomst-op-fuif-in-Kortrijk-Xpo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivlcaQhb38AhUH87sIHUu9BRwQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rtv.be%2Fartikels%2Fdrie-jongeren-aangehouden-na-zware-vechtpartij-fuif-aan-berucht-steegje-a115269&usg=AOvVaw0_9J0kDxMqmWxavULgb6u5


Risicosituaties 
herkennen en 
daarop 
inspelen

Drugs (inclusief alcohol) creëren een verhoogd risico op conflicten. 
Geen controle over het gedrag
Onvoorspelbaar gedrag 
Het gevoel dat ze voor niks of niemand bang moeten zijn 
(onoverwinnelijk)
Vervelend gedrag (bv. ongewenste intimiteit)

Hoe opmerken?
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?
Beter voorkomen dan genezen. Iemand die bv. dronken is spreek je 
best even aan over zijn/haar storend gedrag
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



Conflicten  

• Bij een conflict kunnen er botsingen zijn 
tussen…

❑ persoonlijkheden 

❑ Behoeften (gras maaien op zondag)

❑ Belangen (keuze kleur aankoop nieuwe 
auto)

❑ Waarden (respect, vrijheid, 
rechtvaardigheid)

❑ meningen 



Voel je je 
tekortgedaan of 
gedwarsboomd? 

(on)bewust signalen 
uitzenden van 
frustratie of 

ontevredenheid

De ander doet daar 
ook iets mee, ook 

(on)bewust



Conflicten horen bij 
het leven 
(enkele factoren 
die conflicten in de 
hand werken)

• Egocentrisch (met onszelf bezig zijn, onze 
slag willen thuishalen)

• Gedrag lokt gedrag uit (je krijgt wat je 
geeft)

• We (ver)oordelen te snel (4sec om eerste 
indruk te maken)

• De rol van de groep (de groep zet je 
onbewust onder druk)



De 4 
conflictfasen

• Latente fase (sluimerende fase)

• De fase van onderkenning (fase 
bewustwording)

• De emotionele fase (fase irritaties)

• De manifeste fase (fase uitbarsting)



https://www.vad.be/catalogus/
detail/veilig-feesten

https://www.vad.be/catalogus/detail/veilig-feesten


Jurgen Verleyen | Stedelijk Preventieteam

Drugspreventie

Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk
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