Preventieve aanpakken
rond GHB-gebruik
Do’s en don’ts bij preventie

In deze factsheet vindt u
informatie over preventieve
aanpakken rond GHB-gebruik.
Er wordt antwoord gegeven op
de volgende vragen:
• Hoe kan riskant gebruik van
GHB aangepakt worden?
• Wat zijn de effecten en
risico’s van GHB-gebruik?
• Wat zijn de kenmerken
van de verschillende
gebruikersgroepen?
• Wat zijn de aanbevelingen
van experts rond riskant
GHB-gebruik?
• Welke preventieve aanpakken
zijn er in de praktijk?

GHB is een middel dat al jaren met regelmaat in het nieuws komt. Gebruik van GHB
is laagdrempeliger dan andere middelen; het is goedkoop, gemakkelijk verkrijgbaar,
het levert snel resultaat op en na gebruik volgt geen katergevoel. GHB-gebruikers
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Hoe kan riskant gebruik
van GHB aangepakt worden?
De groep GHB-gebruikers is erg divers: van hoog tot laag opgeleid, variërend in leeftijd
en wonend op zowel het platteland als in stedelijk gebied. Bij het bepalen van een preventiestrategie is het noodzaak om eerst het lokale GHB-gebruik goed te monitoren.
Dit kan bijvoorbeeld met de Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs gericht op het uitgaanscircuit (meer informatie op www.trimbos.nl). Clubeigenaren, jongerenwerkers, veldwerkers van instellingen voor verslavingszorg, voetbalverenigingen en wijkagenten
spelen een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de problemen en bij het bepalen
van een geschikte aanpak. Zij zijn immers bekend met de doelgroep.
Uit de expertmeeting bleek dat er specifieke gebruikersgroepen te onderscheiden zijn:
hangjongeren, uitgaanders (met name in de fetisj- en homoscene) en thuisgebruikers.
Om deze groepen beter in kaart te brengen zijn er telefonische interviews gehouden
met diverse preventieprofessionals. Per gebruikersgroep volgen hieronder de motieven
voor gebruik, de bijzonderheden en uitdagingen voor preventie.
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Een integrale
Andere aanbevelingen
rond riskant GHB-gebruik en de aanpak
gevolgen hiervan
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handelen en juiste doorverwijzing bij

kers, politie, jongerenwerkers moeten

GHB intoxicatie.

van

adequaat

medisch

Lees ook de folder GHB de antwoorden
gericht op algemeen publiek en de folder

GHB Read it gericht op uitgaanders.
Deze folders zijn te bestellen via

http://www.trimbos.nl/webwinkel.

Preventieve aanPakken
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Do’s en Don’ts bij preventie

een voorbeeld van een lokaal
plan van aanpak

Colofon
Uitgave
Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht

Vanwege een toename van het aantal GHB-gerelateerde ambulanceritten in Amsterdam
en het verslavende karakter bij chronisch gebruik is in Amsterdam het Actieplan GHB
opgesteld. Dat is gedaan door het platform preventie genotmiddelengebruik onder lei-

T: 030 – 297 11 00
www.trimbos.nl
info@trimbos.nl

ding van GGD Amsterdam. Met dit plan wordt beoogd de negatieve gevolgen van riskant
gebruik te voorkomen en adequate ondersteuning te geven aan de groep GHB-verslaafden en gebruikers met acute problemen door gebruik van GHB.
Hiertoe zijn vier actiepunten geformuleerd:

Deze factsheet is gemaakt met financiële
steun van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).
Tekst

1. Monitoring van ontwikkelingen in gebruik van GHB

Sarah Horjus en Marloes van Goor

Het samenvoegen van gegevens uit diverse monitors en registraties in het uitgaans-

Projectteam Uitgaan, Alcohol en Drugs

circuit kan een beter beeld geven van het GHB-gebruik. Daarnaast wordt er via
focusgroepen gesproken met mensen uit risicogroepen om meer inzicht te krijgen in

Eindredactie
Marloes van Goor

motieven van gebruik en mogelijke preventie- en voorlichtingsactiviteiten.
Ontwerp en vormge ving

2. Informatievoorziening voor speciﬁeke doelgroepen
Om het bewustzijn over risico’s van GHB te vergroten moet er op maat gemaakte voorlichtingcampagnes voor de verschillende doelgroepen worden aangeboden. Een voor-

Edividual
Druk
Eerste druk, april 2011

beeld van een succesvol initiatief is een discussieavond in Club Church (een homo
georiënteerd horeca-onderneming). Ook is er behoefte aan één (bestaande) website als
informatiebron over GHB. Jellinek ontwikkelt kennis- en signaleringstesten voor GHB.
Met deze testen kan worden nagegaan of het eigen gebruik riskant is.

Bestelinformatie
Deze factsheet is te bestellen
(bestelnr. PFG91311) of gratis te downloaden
via www.trimbos.nl. U kunt ook terecht bij
de afdeling bestellingen, tel. 030 - 297 11 90;

3. Adequate incidentenhulpverlening in het uitgaanscircuit
Om goed om te kunnen gaan met alcohol- en drugsgerelateerde gezondheidsincidenten
zullen horecapersoneel, portiers en politie werkzaam in het uitgaanscircuit getraind
moeten worden in Eerste Hulp bij Drank- en drugsincidenten (EHBDu). Daarnaast wordt
de aanbeveling van de landelijke expertmeeting over het standaardiseren van proposten volledig onderschreven.
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Heeft u vragen naar aanleiding van deze
publicatie of wilt u meer informatie over
Neem contact op met de helpdesk via mail

tocollen en betere nazorg op eerste hulp

Hulp moet makkelijker, sneller en toegan-

Vragen?

het project Uitgaan, Alcohol en Drugs?

Gebruikte bronnen:

4. Laagdrempelig
hulpaanbod voor problematische
GHB-gebruikers

bestel@trimbos.nl.

helpdeskalcoholdrugs@trimbos.nl of bel
met 030 – 295 92 00.
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