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Abstract

Seks en drugsgebruik zijn tegenwoordig erg populair onder de 18 tot 25 jarigen in Nederland. 
Via Tinder worden er dagelijks afspraken voor seks gemaakt en iedere dag wordt er wel ergens 
in een studentenhuis drugs gebruikt. Toch worden deze onderwerpen nog veel te weinig 
besproken waardoor het vaak fout gaat: Denk aan geslachtsziektes die niet op tijd ontdekt zijn, 
overdosissen en misbruik. Uit onderzoek is gebleken dat dit grotendeels komt door het gebrek 
aan kennis over deze onderwerpen, zowel binnen onze doelgroep als binnen zorgmedewerkers. 
Mensen met problemen trekken hierdoor minder snel aan de bel, schamen zich en voelen zich 
vaak onbegrepen. Onterecht, want er zijn veel leeftijdsgenoten die met dezelfde problemen 
kampen. We hebben ontdekt dat anonimiteit een positieve rol kan hebben in het bevorderen 
van deze bespreekbaarheid mits deze voor iedereen zelf toe te passen is in een gewenste mate. 
Met de Hotbox in combinatie met De Volle Doos verspreiden we de nog missende kennis op het 
gebied van seks en drugs en laten we de doelgroep het gesprek over deze onderwerpen met 
elkaar aangaan, met of zonder identiteit.
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Het internet heeft een alsmaar groter wordende invloed op onze maatschappij en speelt 
een grote rol in onze dagelijkse levens. Ook is het toegankelijk voor steeds meer mensen 
en wordt het tegenwoordig  niet alleen meer gebruikt om informatie op te doen maar ook 
om informatie te delen. Voornamelijk het anoniem delen van informatie is vele malen 
makkelijker geworden. Dit heeft zowel positieve als negatieve bijkomstigheden. Er is nog 
niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van anonimiteit op het gedrag van mensen en 
hoe deze positief inzetbaar is. Het grootste deel van de onderzoeken over anonimiteit gaan 
al gauw over privacy of vrijheid van meningsuiting, niet zo zeer op wat het met iemands 
mentale staat doet.

De anonimiteit waarmee op vele blogs, social media en andere digitale platformen mee kan 
worden gereageerd of gediscussieerd, zorgt ervoor dat veel gevoelige onderwerpen beter 
bespreekbaar zijn. Zo geeft het onder andere mensen met bijvoorbeeld sociaal afgekeurde 
seksuele voorkeuren, traumatische ervaringen, niet geaccepteerde politieke voorkeuren, 
ziektes en mentale problemen de mogelijkheid om over hun problemen te praten, zonder 
enige vorm van gezichtsverlies te lijden. 

Onderzoek toont aan dat praten over taboeonderwerpen erg kan bijdragen aan iemands 
persoonlijke ontwikkeling. Omdat anonimiteit dit toegankelijker maakt, zou anonimiteit dus 
van grote invloed kunnen zijn op je persoonlijke ontwikkeling. Hoe kunnen we dit inzetten 
naast de mogelijkheden die het tot nu toe biedt? We hebben gemerkt tijdens het bespreken 
van ons onderwerp en tijdens het versturen van  enquêtes dat mensen het erg leuk vinden 
om over taboeonderwerpen te praten, met name over seks en drugs. Ook geven zij aan dit 
gemakkelijker te doen wanneer ze weten dat ze anoniem zijn. De interesse in ons onderwerp 
kwam voornamelijk van 18 tot 25 jarigen, vandaar dat dit onze doelgroep vormt.

De komende periode gaan wij aan de slag met de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we anonimiteit positief inzetten om zo taboeonderwerpen seks en drugs beter 
bespreekbaar te maken onder 18 tot 25 jarigen?

Deze exploratie is opgedeeld in vier fases, deze hebben wij zelf zo ingedeeld en deze lopen  
dus niet gelijk met de drie fases van Avans.

Positionering
Seks en drugs zijn onderwerpen die we samen erg veel bespreken. We merken hierbij vaak 
dat we veel scheve gezichten krijgen, dit vinden wij jammer. Door alles zo openlijk met 
elkaar te bespreken, kwamen we achter dingen over onszelf die we anders nooit bedacht 
hadden kunnen hebben. We merken dat door met elkaar te praten over deze onderwerpen, 
schaamte volledig wegvalt en we echt onszelf kunnen zijn. Veel seks- en drugsgerelateerde 
problemen worden door veel mensen gezien als iets doms, iets waar je het niet over moet 
hebben. Dit is zo zonde want je kan elkaar juist heel erg helpen door naar elkaar te luisteren 
en door van elkaar te leren. Als het ons binnen onze vriendschap al zo helpt, hoe zou het dan 
zijn als iedereen er zo makkelijk en open over kon praten met elkaar?

Inleiding
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Waarom samenwerken? 
We hebben tijdens labs allebei gemerkt dat er meerdere momenten waren waarop we vastliepen. 
Het hielp dan om met elkaar te discussiëren. Op deze manier wordt je onderwerp bekeken vanaf 
verschillende perspectieven, krijg je nieuwe inzichten en invloed van buitenaf. Je komt anders al vrij snel 
in je eigen bubbel. Met elkaar kunnen sparren, hebben we allebei nodig en dit werkt extra goed als je met 
hetzelfde onderzoek bezig bent. Daarnaast merkten we tijdens onze minor en ook tijdens onze stage 
vorig schooljaar, dat corona erg veel invloed had op onze creativiteit. Door het veel binnen zitten, weinig 
fysiek contact met anderen en vooral het veel alleen werken, kregen we beide steeds minder inspiratie en 
kwamen we in een creatieve dip terecht. Door tijdens ons afstudeeronderzoek samen te werken, hopen 
we dit te kunnen voorkomen. Ook zorgt samenwerken voor meer motivatie en prestatiedruk. Je blijft 
allebei actief bezig en voelt je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen afstuderen, maar ook voor dat 
van de ander. Buiten dat, vullen we elkaar ook perfect aan.  We hebben al eens eerder een project samen 
gedaan en dit ging erg goed. Sanne is grafisch sterk, Dick wil hier graag nog in leren. Dick is conceptueel 
en sociaal heel sterk. We kunnen elkaar dus mooi aanvullen en dingen aanleren. Zo kan Sanne werken 
aan verschillende design opties voor ons eindwerk en kan Dick zich verdiepen in de interactie tussen onze 
doelgroep en ons eindwerk. Ons onderwerp ligt bij sommigen vrij gevoelig. Het kan dan ook lastig zijn om 
hierover te praten. Door het onderwerp met zijn twee aan te snijden, is het makkelijker bespreekbaar en 
staan we twee man sterk. Ook hopen we door ons onderzoek zelf ook beter te worden in het bespreken 
van deze onderwerpen, niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar anderen.

Taakverdeling
Omdat we natuurlijk apart van elkaar afstuderen, hebben we besloten om ons onderzoek op te delen 
in  twee onderdelen: anonimiteit en bespreekbaarheid. Dick focust zich op de vraag: Hoe kunnen we 
anonimiteit positief inzetten? Sanne focust zich op de vraag: Hoe kunnen we taboe-onderwerpen seks 
en drugs beter bespreekbaar maken? In deze exploratie is duidelijk onderscheid gemaakt in wat we 
precies apart van elkaar gedaan hebben. Dit is te zien door de kleur van de elementen op de pagina’s (Zie 
voorbeelden hieronder). Tijdens onze carrière als cmd-er, zijn we er allebei achter gekomen dat we ieder 
project weer duidelijk onze eigen visie en identiteit naar voren willen laten komen. We zijn allebei makers 
en zijn graag onder de mensen. Dit zijn dingen die we dan ook zeker terug zullen laten komen in ons 
eindwerk.

Samenwerking
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Al aan het begin van ons onderzoek, hadden we een platform op Instagram: Drugspunt. 
Deze had Sanne samen met Luka opgericht tijdens haar minor toen ze onderzoek deed 
naar het taboe rondom recreatief drugsgebruik. Dick heeft zich aan het begin van dit 
onderzoek ook aangesloten bij Luka en Sanne. Het idee van het platform is dat we volgers 
anoniem hun vragen over en ervaringen met drugs laten delen. 

Iedere drug heeft zijn eigen illustratiestijl, passend bij het gevoel dat de drug je geeft. 
Volgers sturen vragen en ervaringen in, wij illustreren deze in het passende stijltje. 
Vervolgens delen we de verhalen als citaten met daarbij de gemaakte illustratie. Buiten 
de verhalen, illustreren  we ook feiten en geven we op een creatieve manier antwoord op 
vragen die we van onze volgers binnen krijgen. 

Ons aantal volgers blijft maar groeien en de verhalen stromen binnen. Met inmiddels meer 
dan 150 ingestuurde (anonieme) verhalen, kunnen we concluderen dat Drugspunt een 
succes is en dat er duidelijk behoefte is aan zo’n soort platform. Tijdens ons onderzoek 
hebben we dit platform verder uitgebreid en onze volgers gebruikt als testpersonen, 
aangezien zij de kern van onze doelgroep vormen. 

Drugspunt gaat over drugs, niet zozeer over seks (op sommige verhalen na). Uiteindelijk 
willen we deze twee samenvoegen in ons onderzoek. Ook willen we kijken naar wat 
mogelijkheden zijn buiten een een interactief platform en een forum. Hoe kunnen we dit 
op zo’n manier uitbreiden dat onze doelgroep de ervaringen écht met elkaar kan delen en 
hoe maken we het anoniem maar toch persoonlijk? Hier hopen we achter te komen tijdens 
ons onderzoek en het voortzetten van Drugspunt.

Omdat ons onderzoek eerst vooral gefocust was op drugs en we seks pas later hebben 
toegevoegd, zijn de vragen uit onze eerste enquête alleen gedoeld op drugsgebruik. Deze 
resultaten staan kort samengevat op de volgende pagina’s. Een uitgebreid overzicht van 
alle antwoorden is te vinden in de bijlagen (Bijlage 1A en 1B). Op de pagina’s hierna staan 
ook voorbeelden van posts en stories op onze instagram-pagina.

FASE 1 Drugspunt
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Omdat we met Drugspunt iets wilde maken wat er nog 
niet was en aan de behoeftes van onze doelgroep wilden 
voldoen, hebben we twee vragenlijsten rondgestuurd. 
De vragenlijsten zijn in totaal door 437 mensen ingevuld. 
Van deze 437 mensen, hebben 353 mensen de link van 
“het afgelopen jaar wel drugs gebruikt” aangeklikt. Dit 
betekent dat ruim 82 procent van alle mensen die de 
lijst hebben ingevuld, drugs gebruikt. We hadden dit niet 
verwacht, het was voor ons wel weer bevestiging dat 
drugsgebruik dus eigenlijk veel veelvoorkomender en 
normaler is dan dat er over gedaan wordt. De uitgebreide 
resultaten van deze enquêtes zijn te zien in bijlage 1A en 
1B.

Twee vragenlijsten 
In het begin van ons onderzoek, lag onze focus dus voornamelijk op recreatief drugsgebruik en het 
bespreekbaar maken hiervan. Om hier een beter beeld van te krijgen, hebben we twee enquêtes 
rondgestuurd naar zoveel mogelijk mensen. Aan het begin van  ons onderzoek, hadden we onze 
doelgroep leeftijd nog niet beperkt tot 18 tot 25jarigen. We kregen echter wel de meeste reacties van deze 
groep, dit was een van de redenen waarom we deze leeftijdscategorie hebben gekozen als doelgroep.

Ook viel ons op hoe open mensen waren over hun drugsgebruik. We vroegen een aantal van hen later 
waarom dit zo was. “Omdat ik wist dat het anoniem was en niet naar me teruggekoppeld kan worden”, 
was een veelvoorkomend antwoord op deze vraag. We kregen erg veel enthousiaste reacties terug als: 
“Dit is de eerste enquête die ik leuk vond om in te vullen” of “Als je er nog meer hebt, stuur maar door!” 
Mensen stuurden de enquêtes zelfs vrijwillig door naar hun vrienden. Dit liet ons inzien dat er dus erg 
veel behoefte is aan praten over een taboeonderwerp als recreatief drugsgebruik. Mensen willen dus wel, 
maar doen het niet zo snel. Hier moet volgens ons verandering in komen.

Ook blijkt dat mensen lang niet alles weten over de drugs die ze gebruiken. We hielden onder andere 400 
testpersonen een lijst met drugs ranken van minst naar meest schadelijk. NIEMAND van de testpersonen 
had alles goed. Ook wisten zij lang niet alles te vertellen over de drugs die ze weleens gebruikten. 
Wanneer er openlijker over drugsgebruik gepraat kan worden, hopen we daarmee ook de kennis beter te 
verspreiden en dus ongelukken te voorkomen.

FASE 1 Drugspunt
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Twee enquêtes, de een met identiteit, de ander zonder
Omdat we zoveel positieve reacties kregen op onze eerste enquête over recreatief drugsgebruik, besloten 
we er nog een te versturen. Deze keer meer ingaand op praten over taboes in plaats van het drugsgebruik 
zelf. Bij deze enquête hebben we ervoor gekozen om twee verschillende varianten te maken: een 
anonieme en een niet anonieme lijst,  allebei met dezelfde vragen. Door deze enquêtes allebei naar 
verschillende mensen (beide ongeveer naar een even grote groep), wilden we achterhalen of er een 
duidelijk verschil zal ontstaan in de antwoorden. Geven mensen anders antwoord wanneer ze weten dat 
ze anoniem zijn in tegenstelling tot mensen die hun leeftijd, geslacht, werk/studie en woonplaats moeten 
invullen?

De uitgebreide resultaten met statistieken die uit deze survio zijn gekomen zijn te zien in de bijlagen 2A en 
2B. 

De vragen die gesteld worden in deze twee enquêtes gaan over taboeonderwerpen. Doordat wij zelf in 
het begin van ons onderzoek nog geen keuze gemaakt hadden in welke taboes we ons wilden verdiepen, 
hebben we er een heleboel aan bod laten komen. Doormiddel van de verschillende reacties hebben we 
uiteindelijk een keuze kunnen maken in welke twee taboes we ons verder gaan verdiepen: seks en drugs. 
De vragen gaan over wat volgens Nederland de grootste taboeonderwerpen zijn. Dit zijnonderwerpen 
zoals maandelijkse inkomens, angsten, seks, drugs, geheimen, etc.

Na het versturen hebben we een tijdje gewacht tot dat we het gewenste aantal bezoekers hadden 
ontvangen, we wilden namelijk wel een representatief resultaat en dus  ten minste 100 respondenten. 
We zijn uiteindelijk gekomen op een hoeveelheid van 456 bezoekers. Dat waren er 176 bij de niet-
anonieme enquête en 280 bij de anonieme enquête. Van deze bezoekers heeft ongeveer 50 procent de 
enquête het volledig ingevuld. Dit is een interessant inzicht omdat er dus een kans is dat dit percentage 
te maken heeft met de moeilijke vragen die aan bod komen. De helft van de mensen is namelijk afgehaakt 
tijdens het invullen van de enquête of direct na het openen ervan. Buiten de resultaten die te zien zijn 
in de samenvatting van Survio, hebben we de vragen ook nabesproken met mensen die ze hebben 
beantwoord. 

Van de mensen die de niet-anonieme vragenlijst hebben ingevuld (waarbij er werd gevraagd naar leeftijd, 
geslacht, studie en werk), vertelden ons dat ze niet altijd even open en eerlijk waren omdat ze wisten 
dat het naar hen terug gelinkt kon worden. De rest was echter wel erg eerlijk omdat aan het begin werd 
gezegd dat de vragenlijst 100% anoniem was en op geen enkele manier naar je  teruggelinkt kon worden. 
Het viel dan ook op dat de antwoorden van de anonieme lijst vaak veel uitgebreider waren dan de 
antwoorden van de niet-anonieme lijst. 

Wat ook opviel was dat mensen de laatste vraag ook erg leuk en open beantwoordden in de anonieme 
lijst. In deze optionele vraag vroegen we hen een leuk verhaal te vertellen over een ervaring die zij met 
drugs gehad hebben. Achteraf gezien, nu we onze onderwerpen bepaald hebben, hadden we dit eigenlijk 
ook over seks moeten doen. Maar we wisten toen natuurlijk nog niet of we daar iets mee wilden doen. De 
ingestuurde verhalen zijn in ieder geval een goede basis voor het voortzetten van Drugspunt.

FASE 1 Vooronderzoek
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Resultaten

Hieronder een aantal inzichten uit de enquêtes die niet te zien zijn in de resultaten van Survio in de 
bijlagen.

280 mensen hebben de anonieme enquête bezocht, dit zijn er 104 meer dan de niet-anonieme enquête. 

176 mensen hebben de niet-anonieme enquête bezocht, waarvan maar 82 hem volledig hebben 
ingevuld: Dit is dus minder dan de helft van de mensen! Veel haakten af nadat ze zagen dat de lijst niet 
anoniem was.

We vroegen mensen of ze monogaam zouden zijn als de maatschappij het niet van hen zou verwachten. 
De opties waren “ja”, “nee”, en “dat zeg ik liever niet”. Bij de anonieme lijst werd er bij deze vraag door 
95% van de mensen geantwoord met ja of nee. “Zeg ik liever niet” kwam maar vier keer voor. Hierna was 
er een open vraag of ze dit antwoord wilden toelichten. Ondanks dat antwoorden niet verplicht was, 
gaf toch het grootste deel van de mensen wel antwoord op deze vraag, dit was niet het geval bij de niet-
anonieme lijst.

Van alle mensen die op “ja”  hadden gestemd bij de vraag: “Heb je een fetisj?”, beantwoordde 75% de 
open vraag waarin ze deze fetisj/ fantasie konden omschrijven. 

Drugs bespreken schijnt voor veel nog steeds lastig.  De mensen die de lijst anoniem beantwoord 
hebbben, deelden bijna allemaal een drugservaring, de niet-anonieme mensen  lieten deze vraag vaak 
open. 

De optie “zeg ik liever niet” is bij iedere gesloten vraag telkens slechts door maximaal 3 van de 90 mensen 
ingevuld als antwoord: veel minder dan bij de niet-anonieme lijst.

Alle optionele open vragen werden vaak uitgebreid en in detail beantwoord. De ingevulde reacties waren 
allemaal veel langer dan die van de niet-anonieme lijst.

Reacties van volgers, vrienden en vrienden 
van vrienden

We hadden natuurlijk beide een enquête 
gedeeld via social media. Dick deelde 
de niet-anonieme. Hij kreeg hierna een 
bericht van een kennis die hij al jaren niet 
had gezien. Dit is dus iemand die geen 
idee heeft waar ons afstudeerproject over 
gaat. Uit de enquête blijkt namelijk niet 
dat we doelen op anonimiteit, alleen op 
taboeonderwerpen.
Het gesprek dat Dick met haar had is te lezen 
op de screenshots hiernaast.

Deze persoon heeft in eerste instantie 
zonder te weten wat ons onderzoek precies 
inhield, de niet-anonieme enquête geopend. 
Hier kwam ze tot de conclusie dat het heftige 
vragen waren die ze liever wil beantwoorden 
in een anonieme variant. Zelf wist ze niet of 
deze er een was. Met dit gesprek werd dus 
ook weer bewezen dat mensen het toch 
fijner vinden om dit soort onderwerpen 
volledig anoniem aan te kaarten. 

Ook toen we onze enquête face-to-face met 
vrienden nabespraken en vroegen of ze 
hem wilden doorsturen, kregen we erg vaak 
de reactie: “Ja, maar wel die anonieme!”, 
mensen voelden zich er ook een beetje 
ongemakkelijk bij om de vragenlijst door 
te sturen omdat de vragen toch best wel 
persoonlijk zijn.

De meeste reacties waren echter heel erg 
positief. We kregen erg vaak te horen van 
mensen dat ze het een leuke lijst vonden, 
dat het een keer iets anders was dan de 
andere vragenlijsten die ze doorgestuurd 
krijgen en dat ze het ergens wel spannend 
vonden om zulke persoonlijke dingen te 
delen. Ook vroegen erg veel mensen of  we 
de  antwoorden met ze wilden delen. Dit laat 
dus ook zien dat er wel behoefte is aan dit 
soort gesprekken: mensen horen graag over 
andermans taboe-verhalen.

FASE 1 Vooronderzoek
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Polls
Om een antwoord te krijgen op onze tweede deelvraag: “Delen mensen meer wanneer ze anoniem zijn?” 
en om erachter te komen of er daadwerkelijk behoefte is om over taboeonderwerpen seks en drugs te 
praten, hebben we allebei een poll op social media gedeeld. Om zoveel mogelijk antwoorden in een zo 
kort mogelijke tijd te krijgen, hebben we besloten de polls zo kort mogelijk te houden.

De polls zijn door veel mensen beantwoord en we kregen ook erg veel priveberichten van mensen die 
zich graag beschikbaar stelden als testpersoon voor later in ons onderzoek. Ook zeiden veel mensen dat 
ze graag op de hoogte wilden blijven van ons onderzoek omdat hen het onderwerp zo erg aansprak. Dit 
was voor ons natuurlijk extra bevestiging dat er onder onze leeftijdsgroep zeker behoefte was aan praten 
over deze onderwerpen. De polls die we op Instagram gedeeld hebben met daarbij de percentages van de 
antwoorden zijn te zien op de volgende pagina’s.

In het vervolg van ons onderzoek gaan we meer vragen naar de redenen voor mensen hun stem. Waarom 
hebben ze deze behoeftes dan en waarom delen ze sneller dingen wanneer ze anoniem zijn? En is 
anoniem zijn een vereiste of maakt het het slechts makkelijker? In hoeverre willen ze anoniem zijn? 
Willen ze alleen zonder naam maar wel met bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen kunnen praten over deze 
onderwerpen of willen ze compleet anoniem zijn in de vorm van bijvoorbeeld een forum, waar je geen 
beeld of naam bij hebt. We willen met een aantal testpersonen in gesprek gaan en hen ook bepaalde 
testjes laten uitvoeren. Zo kunnen we hen met elkaar in gesprek laten gaan aan de hand van kaartjes met 
gespreksonderwerpen die zij dan eerst normaal met elkaar kunnen bespreken (dus face-to-face) en later 
anoniem vanuit achter hun scherm, eerst met geluid (dus wel een eigen stem) en later alleen achter een 
toetsenbord, zonder enige vorm van persoonlijkheid.

FASE 1 Vooronderzoek

Polls + resultaten DIcks Instagram-pagina

Polls + resultaten Sanne’s  Instagram-pagina
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Desk research

Waarom moet er meer besproken worden over seks en drugs? 
(Bij het onderzoeken van deze vraag is ook gekeken naar hoe anonimiteit hier een rol in kan spelen) 

Het belang van praten over seks met (en tussen) hulpverleners in de zorg 
Peter Leusink bevraagt in zijn beschouwing of huisartsen hun seksueel actieve patiënten nog wel kennen 
en of er met hen gepraat wordt over seksualiteit. Op 13 november 2015 wordt het genitaal gebied 
besproken tijdens het NHG-congres Onder Belicht omdat dit gebied nog te vaak onbesproken blijft. Veel 
problemen op het gebied van seksuele gezondheid en urogynaecologie zijn nog een uitdaging voor veel 
huisartsen. Wanneer er uitstrijkjes gemaakt moeten worden, wordt dit vaak gedaan door een assistente 
en volgens het NHG-Standaard Fluor vaginalis hoeft er geen lichamelijk onderzoek uitgevoerd te worden 
wanneer een vrouw al eerder een aangetoonde Candidainfectie had (een schimmelinfectie die makkelijk 
op te lossen is met een crème). Wanneer mannen bang zijn voor een soa, mag hij in een potje plassen en 
vrouwen kunnen zelf (thuis) een swab inbrengen. Wanneer dit niet goed of maar half uitgevoerd wordt en 
de swab niet ook anaal getest wordt, missen er 63% van de positieve uitslagen voor anale chlamydia’s bij 
mannen die seks hebben met mannen. Huisartsen krijgen genitaliën dus eigenlijk zelden te zien. 

Mannen die seks hebben met mannen en prostituees lopen meer risico op soa’s. Zij gaan met soa-
klachten voornamelijk naar de GGD. Dit geldt ook voor jongeren (mede doordat het vergoed wordt bij de 
GGD en bij de huisarts valt het binnen je eigen risico). Vrouwen die anticonceptie gebruiken en gezond 
lijkten te zijn, hoeven niet op een follow-up gesprek te komen en een morning-afterpil kan zonder recept 
bij de drogist gehaald worden. Ook toont onderzoek aan dat 40% van de vrouwen die ongewenst zwanger 
zijn, rechtstreeks naar een abortuskliniek gaan en slechts 18% van de vrouwen wordt doorverwezen 
naar de huisarts voor anticonceptie.  Uit een onderrapportage van seksueel geweld bij zowel mannen als 
vrouwen, blijkt dat de helft van de mannen die ooit een erectiepil hebben gehaald, niet terugkomen voor 
een vervolgrecept.

Door gebrek aan scholing en training bij de huisarts wordt er vaak niet tot een juiste aanpak gekomen 
bij seksualiteit gerelateerde aandoeningen. Het is hiervoor dus noodzakelijk dat seksualiteit proactief 
ter sprake gebracht moet worden en dat seksuele gezondheid meer aandacht moet krijgen binnen 
huisartsgeneeskundig onderzoek en onderwijs.  

In 2018 deden twee studenten (Bram van Dort & Rick Mulder) van Social Work een de Academie voor 
Sociale Studies onderzoek naar wat mannen die seks hebben met mannen nodig hebben van de 
hulpverleners binnen Sense Noord--Nederland om het onderwerp chemsex (seks onder invloed van 
harddrugs) bespreekbaar te maken. Hun doelgroep krijgt dagelijks te maken met stigmatisering. Het 
grootste probleem hierin is homofobie. De acceptatie van homoseksualiteit in Nederland lijkt toe te 
nemen maar nog steeds vindt 35 procent van de Nederlanders het aanstootgevend om twee zoenende 
mannen in het openbaar te zien (NOS, 2015). Deze stigmatisering en die over drugsgebruik en soa’s, kan 
zorgen voor een verslechtering van de fysieke en mentale gezondheid en een lager zelfbeeld onder deze 
mannen. Ook is het vaak de reden dat mannen geen hulp zoeken voor een eventuele verslaving of soa. 
In het onderzoek van Stutterheim et al. (2017) worden de emotionele gevolgen van de stigmatisering 
besproken. Zo blijkt dat stigmatiserende reacties van hulpverleners in de gezondheidzorg kunnen 
leiden tot een belemmering van de behandeling van zowel soa’s als een drugsverslaving. Zorg wordt 
hierdoor namelijk vermeden en gebruikers houden informatie achter door een gevoel van schaamte. 
Hulpverleners schijnen nogal wat vooroordelen te hebben over middelengebruikers in het algemeen. Zo 
gaven sommige hulpverleners aan dat ze voor hun gevoel extra voorzichtig te moeten zijn met cliënten 
die een hoger risico lopen op hiv. Een verslaving wordt door de geïnterviewde hulpverleners vaan gezien 
als iets waar de persoon in kwestie zelf controle over heeft (Stutterheim & Bos, 2015). In praktijk werkt dit 
natuurlijk niet zo en is het niet zo makkelijk om van een verslaving af te komen.  
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Uit het onderzoek van Bram van Dort & Rick Mulder 
blijkt dat de doelgroep (mannen die chemsex hebben 
met mannen) vooral verandering wil zien binnen 
de houding van hulpverleners in de zorg. Zij zouden 
graag een onbevooroordeelde houding bij hen zien, 
meer kennis over de context van chemsex en het actief 
bevragen van chemsex en de behoeften van de cliënt. 
Ook blijkt uit de focusgroep dat er een gebrek aan 
kennis is omtrent soa’s. 

Mensen hebben op het gebied van seksualiteit vaak 
verwachtingen die gebaseerd zijn op mythes en 
vooroordelen. Zo gebruiken mensen vaak door de 
media verspreide seksbevorderende medicatie zonder 
wetenschappelijk bewijs en worden erectiepillen 
vaak onterecht voorgeschreven. Doorvragen naar 
de context is erg belangrijk bij een probleem zoals 
bijvoorbeeld een erectiestoornis. Mannen die 
met dit probleem bij de huisarts komen, zien dit 
probleem vooral als een opzichzelfstaand probleem, 
de complexere problematiek (zoals bijvoorbeeld 
psychische klachten) worden hierbij vaak genegeerd. 
Er is nog veel onwetendheid over hoe mannen en 
vrouwen seksueel reageren. Er ontstaan dus ook 
veel misvattingen op dit gebied. Denk aan: “Mannen 
kunnen altijd”, “De vagina is haar seksorgaan”, “Seks 
moet spontaan gaan” etc. Huisartsen zouden hier 
een rol als realiteitscoach kunnen aannemen en 
met correctie informatie en goede adviezen kunnen 
komen. Het bespreekbaar maken van seksualiteit en 
genitaal onderzoek zijn dus noodzakelijke onderdelen 
van het diagnosticeren van verschillende somatische 
en psychische klachten. Het is dus kwalijk dat dit 
nauwelijks of erg moeizaam gebeurt.  

Het belang van praten over drugs met (en tussen) 
hulpverleners in de zorg 
Bijna 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder 
(77,6%) drinkt weleens alcohol. Eén op de 14 (6,9%) 
volwassen Nederlanders drinkt overmatig en 7,7% 
is een zware drinker (Trimbos, 2020). Mondriaan, 
een instelling voor mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen, geeft aan dat een praktijk 
met 2.350 patiënten ongeveer tweehonderd patiënten 
telt met een problematisch drinkpatroon. Vaak is het 
zo dat tussen patiënten waarbij geen diagnose gesteld 
is, veel zware drinkers zitten. De gemiddelde huisarts 
herkent hier slechts een klein deel van tijdens zijn 
spreekuren. 

Desk research

Dit komt mede doordat overmatig 
alcoholgebruik weinig specifieke klachten 
en symptomen veroorzaakt. Over verslaving 
bestaan nog veel misverstanden en 
vooroordelen in de samenleving. Denk hierbij 
aan: “Verslaafd worden is je eigen schuld”, 
“Verslaafden doen het zichzelf aan en zijn 
sukkels” etc. Mensen met een verslaving 
worden vaak afgewezen en buitengesloten. Een 
verslaving op zich brengt al ernstige psychische 
klachten met zich mee, deze stigmatisering zal 
deze alleen maar versterken. De stigmatisering 
kan zorgen voor een gevoel van schuld en 
schaamte en een verminderd gevoel van regie 
en kracht. Het kan een barrière veroorzaken 
bij het vinden van een woning en baan en kan 
zorgen voor isolatie en daarmee het verbreken 
van vriendschappen en relaties. Deelname aan 
de samenleving wordt voor mensen met een 
verslaving extra lastig gemaakt op deze manier. 
Het stigma dat aan mensen met een verslaving 
kleeft, blijft ernstiger te zijn dan bij andere 
psychische aandoeningen zoals depressie of 
schizofrenie (Van Boekel, 2015). 

Uit dit onderzoek van Van Boekel bleek 
ook dat hulpverleners denken dat de cliënt 
zelf controle heeft over middelengebruik/ 
verslaving (attributieovertuiging). Zo’n 
attributieovertuiging kan van invloed zijn op de 
stigmatiserende houding van de hulpverlener. 
Het onderzoek toont aan dat deze hulpverleners 
vaak een negatieve houding hebben ten 
opzichte van verslaafden. Factoren die daarin 
een rol spelen zijn gebrek aan scholing en 
ondersteuning van de hulpverleners vanuit de 
organisatie. Het ervaren van meerdere stigma’s 
tegelijkertijd, ook wel gelaagde of dubbele 
stigma’s genoemd, kan ervoor zorgen dat de 
negatieve gevolgen voor de gestigmatiseerde 
(in dit geval: de verslaafde) ernstiger worden 
(Semple et al., 2012; Stutterheim et al., 2017). 
Trimbos heeft een factsheet gemaakt en daarop 
de belangrijkste bevindingen op het gebied 
van stigmatisering rondom verslavingen 
samengevat. Op de volgende pagina staan twee 
tabellen die duidelijk aangeven dat dit stigma 
een groot probleem is binnen de zorg en binnen 
de bevolking.

Uit een onderzoek van Schomerus 
in 2011 blijkt dat de meerderheid 
van de bevolking alcoholverslaving 
niet als een ziekte beschouwt, 
maar als eigen schuld (tabel 2). 
Dit terwijl dit niet het  geval is. Het 
negatieve beeld dat er onder de 
bevolking heerst over overmatig 
alcoholgebruik en over recreatief 
drugsgebruik is dus erg negatief. 
Ook worden mensen met een 
alcoholverslaving eerder als 
onbetrouwbaar ervaren.

In hun scriptie concludeerden Bram van Dort en Rick Mulder dat hulpverleners zullen moeten gaan 
werken vanuit een passende grondhouding. Het is hierbij belangrijk dat zij een onbevooroordeelde 
houding aannemen; kennis hebben over (in het geval van deze scriptie) chemsex maar dus ook over 
verslavingen en dat zij actief vragen naar chemsex en of de cliënt eventueel hulp nodig heeft. Zij 
adviseerden om een sensiviteitstraining te ontwikkelen die gericht is op het verkrijgen van inzichten 
in de effecten van dubbele stigma’s en de bewustwording van attributieovertuiging. Zo’n training kan 
ervoor zorgen dat de stigma’s reduceren en dus ook de negatieve gevolgen hiervan (Stutterheim et al, 
2017). Meer kennis op het gebied van chemsex kan makkelijk onder aandacht gebracht worden door 
bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp is dus erg belangrijk 
zodat er voortaan betere conclusies getrokken kunnen worden door hulpverleners en mensen met 
problemen op het gebied van chemsex en verslavingen op een juiste manier geholpen kunnen worden.  

Lore Ceurstemont onderzoekt in zijn masterproef wat de invloed van stigmatisering is op psychische 
problemen bij jongeren.  Hij is hiervoor in gesprek gegaan met vier jongeren binnen een afdeling van 
de jeugdpsychiatrie. Zij vertelden hem dat ze hun opname doorgaans positief ervaren maar toch veel 
negatieve reacties van mensen in hun omgeving krijgen. Dit publiek stigma is van grote invloed op de 
zelfperceptie van de jongeren. Doordat anderen een bepaald beeld van hen hebben, wordt hun zelfbeeld 
aangetast en worden hun psychische problemen alleen maar erger. Dit komt ook weer naar voren in de 
openheid van de jongeren omtrent te opname naar anderen toe. Twee van de vier jongeren vertellen dat 
ze niet iedereen vertellen over de opname, de twee andere kiezen er zelfs voor om het met niemand te 
delen en zichzelf helemaal af te sluiten. Dit terwijl is aangetoond dat psyschische problemen makkelijker 
te verhelpen zijn wanneer er over gepraat wordt. 
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De stigmatisering rondom drugs en seks kan er dus voor zorgen dat onze doelgroep zich 
minder open durft te stellen en daardoor meer psychische klachten ontwikkeld. Trainingen die 
ervoor zorgen dat hulpverleners maar ook omstanders van mensen met een seks, drank en/of 
drugsverslaving meer kennis hebben op het gebied van seks en drugs zouden kunnen zorgen 
voor een reductie in de publieke stigmatisering en daardoor uiteindelijk voor minder (ernstige) 

psychische klachten bij de mensen die last hebben van deze stigmatisering. 

Seksuele voorkeuren, fetisjen en fantasieën (anoniem) ontdekken 
Ieder jaar ontstaan er nieuwe seksfetisjen en dus zijn er ook ieder jaar meer seks gerelateerde 
onderwerpen om te bespreken maar ook om zelf te ontdekken. De incognito functie op Google 
heeft er onder andere voor gezorgd dat er meerdere seksuele revoluties zijn ontstaan. Met deze 
functie kun je anoniem informatie opzoeken zonder dat het te zien is in je zoekgeschiedenis 
en zonder dat jouw bezoek op een website naar je terug te traceren is. Veel mensen zoeken 
dingen uit nieuwsgierigheid op via het internet. Als dit informatie over seksualiteit of seksuele 
gezondheid is, gaat dit vaak gepaard met schaamte, dit werd onder andere bewezen in een 
onderzoek door Harriet Kempson. (16) Anonimiteit is voor mensen van groot belang als het gaat 
om onderzoek doen naar hun seksualiteit. Uit een wereldwijd verstuurde survey kwam dat 98% 
van de activisten op het gebied van seksuele rechten, vrouwenrechtactivisten, abortusactivisten, 
LBGTQ-activisten en seksuele voorlichtingsactivisten dat het internet “absoluut cruciaal is voor 
seksuele rechten”. 

Anoniem zijn helpt volgens Kempsons onderzoek bij het vinden van antwoorden op persoonlijke 
kwesties en dus bij het ontdekken van wie je bent. Wanneer je het idee hebt dat je bekeken wordt 
en je privacy van je weggenomen wordt, durf je minder te onderzoeken. Nadine Moawad van APC, 
deed verder onderzoek naar het belang van anonimiteit op het gebied van seksualiteit en richtte 
“Ask about it” op, een platform waarop jongeren openlijk anoniem kunnen discussiëren over seks 
gerelateerde onderwerpen. Een soortgelijk platform als Drugsinfoteam (lees hier later meer over) 
is maar dan voor seks in plaats van drugs. Er bleek veel vraag naar zo’n platform want het was al 
vrij snel erg populair. Behoefte naar praten over seks is er dus zeker wel onder onze doelgroep. 

Desk research

EROTICS is een onderzoek over seks, rechten en het internet en hoe deze drie samenhangen. Seksualiteit 
is een universeel en fundamenteel aspect van de mens. Iedereen, ongeacht zijn of hhaar verschillen, 
heeft recht op het maken van eigen beslissingen als het gaat om hun eigen lichaam. Dit geldt voor zowel 
gezondheid als sociaal en culturele ontwikkeling, werk en seksuele relaties. Helaas is het in de praktijk 
zo dat dit niet altijd het geval is. Veel mensen die te maken krijgen met discriminatie en een “verkeerde 
norm” binnen de samenleving, ondervinden problemen met het uitvoeren van deze rechten. Zo worden 
jonge mensen vaak als incapabel gezien als het gaat om het maken van beslissingen over je eigen lichaam 
en seks. In Amerika mogen mensen jonger dan 17 niet in de ongefilterde afdeling van de bibliotheek 
komen: zij krijgen naakte mensen dus niet te zien. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van EROTICS ook 
dat er onvoldoende seksuele voorlichting plaatsvindt op scholen. Dit zorgt ervoor dat de rechten van 
deze jongeren beperkt worden en zij op deze manier minder kunnen ontdekken over zichzelf en het hen 
dus lastiger gemaakt wordt om keuzes over hun eigen lichaam te maken. Maar waar trek je de grens? 
Zou wel iedereen toegang moeten kunnen krijgen tot alle informatie op het gebied van seks (en drugs) of 
moeten we dit bewust uit de buurt van kinderen en jongvolwassenen houden? 

De meeste geblokkeerde sites voor jongeren hebben te maken met seksuele content. Dit betekent echter 
ook dat er nuttige informatie geblokkeerd wordt: In een onderzoek naar internettoegang op hogescholen 
werd bevestigd dat sites met sociaal controversiële onderwerpen zoals anticonceptie, abortus, homo- en 
lesbienne gerelateerde problemen en roken ook vaak geblokkeerd zijn. Dit beperkt hen in hun zoektocht 
naar hun seksuele geaardheid en behoeften. 

Slachtoffers van seksueel misbruik 
Het viel Moawad met haar platform Ask about it op dat er veel vrouwen waren die via haar platform 
praatten over seksueel misbruik. Anonimiteit helpt ook om seksueel geweld en discriminatie te 
bestrijden. Een slachtoffer zal bijvoorbeeld door schaamte of angst niet durven op te staan tegen de 
daders, maar als hun identiteit volledig verborgen is, durven zij dit wel. Op deze manier wordt ook 
het beschuldigen van slachtoffers vermindert. Er wordt geen argument gevormd door het zien van de 
kleding, lichaamsvorm of decolleté van het slachtoffer als hun identiteit nooit aan het publiek wordt 
bekendgemaakt. Er bestaan naast Ask about it nog veel andere platforms waarop slachtoffers van 
seksueel misbruik met elkaar kunnen praten en steun bij elkaar kunnen vinden zonder hun naam te 
noemen.  

Een rapport van Samson (2012) toont aan dat er ook op het gebied van seksueel misbruik onder kinderen 
veel te weinig wordt besproken binnen zorgopleidingen. Er ontstond een toenemende aandacht 
voor seksueel misbruik omdat er in dat jaar steeds meer verhalen boven water kwamen. Seksuele 
ontwikkeling en seksueel misbruik zijn twee onderwerpen die nauwelijks tot niet worden meegenomen 
in de opleiding. Er is dus weer te weinig kennis, net als bij de hiervoor genoemde onderwerpen chemsex, 
drugs en problemen op het gebied van seksualiteit. Hoe kunnen mensen er onderling over praten als dit 
niet eens gedaan wordt binnen de hiervoor bedoelde opleidingen?

Het belang van de bespreekbaarheid van drugs 
In 1983 begon Jaap Jamin te werken bij de Jellinek kliniek, expert op het gebied van middelengebruik 
en verslaving. In 2018 nam hij ontslag en werd hij geïnterviewd door npo 1. (21) Jaap was 
preventiemedewerker maar dat betekent niet dat hij een voorstander was van direct stoppen met drugs. 
Onderzoek van Trimbos (2020) toont aan dat de meeste mensen die beginnen aan drugs, dit doen tussen 
hun 18e en 24e levensjaar.
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Volgens Jamin moet daarom de focus op jongeren liggen wanneer we de risico’s van drugs willen 
beperken, hij zegt: “Wij zijn er altijd vanuit gegaan, áls mensen het doen, zorg dan dat ze het met zo’n min 
mogelijk risico doen.’’ Hij raadt jongeren het ook aan om hun drugsgebruik met hun ouders te bespreken. 
Jamin: ‘’Hoe geheimzinniger je erover doet en hoe minder je ervan weet, hoe meer risico je neemt. Als je 
drugs wil gebruiken moet je het risico zo klein mogelijk houden.’’ Ook is Jamin ervan overtuigd dat het 
legaliseren van drugs veel problemen op zou lossen. Illegaliteit zal namelijk nooit een argument voor 
gebruikers zijn om te stoppen met gebruiken of om het niet uit te proberen. Zolang het aanbod er is, 
zullen ze het gaan gebruiken. Het nadeel aan deze illegale handel is dat er veel troep tussen zit. Dit brengt 
veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Wanneer drugs gelegaliseerd zouden worden, zouden ze eerst 
getest moeten worden en zouden er dus geen gevaarlijke stoffen in zitten. Jamin: “Het vervelende van de 
discussie vind ik, als je drugs verbiedt, betekent het niet dat het er niet is.’’ 

Waarom is het belangrijk om te praten over taboe-
onderwerpen en schaamte in het algemeen? 
Persoonlijke ontwikkeling  
Wanneer gevoelige onderwerpen besproken worden, voelen vooral jongeren zich vaak sneller begrepen 
en kunnen zij dingen beter relativeren. Ook ontstaat er op deze manier een vertrouwde band met de 
persoon met wie je zo’n gevoelig gesprek aangaat. Je stelt elkaar kwetsbaar bij elkaar op en leert van 
elkaar maar ook over jezelf. In een onderzoek door Willeke Daamen en Deniz Ince (2014) is gekeken naar 
wat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van 18 tot 25-jarigen. Hieruit werd geconcludeerd dat 
iemands persoonlijke ontwikkeling bevorderd kan worden door de volgende dingen: 

Vervolgens ben ik wat specifieker gaan zoeken naar wat het bespreekbaar maken van gevoelige 
onderwerpen doet met het individu. Ook heb ik veel opgestoken uit het boek “Patronen Doorbreken” 
van Hannie van Genderen en Gitta Jacob (2012). Bespreekbaarheid speelt mee met het relativeren en 
het verlichten van taboeonderwerpen. Zo kun je terugkijken naar onderwerpen die vroeger vaak uit de 
weg werden gegaan zoals bijvoorbeeld het openlijk praten over eetstoornissen of andere psychische 
problemen. Tegenwoordig zijn dit soort onderwerpen veel beter bespreekbaar. Doordat dit zo is, voelen 
mensen vaak minder schaamte wanneer ze over hun problemen praten, het is immers een “bekend iets”. 
Doordat de schaamte en angst deels wegvalt, is praten makkelijker en kan er dus ook sneller naar een 
oplossing toe gewerkt worden.  Op deze manier zorg je er ook voor dat mensen met angsten positiever 
gaan denken en hun problemen beter kunnen aanpakken. Ze voelen zich begrepen en gehoord en 
kunnen zichzelf en anderen met dezelfde soort problemen helpen door te praten. Dit praten draagt 
dan weer bij aan iemands persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke groei vindt juist onder jongeren 
extreem veel plaats. Vandaar dat dit ook aansluit bij onze doelgroep.   

Schaamte 
Wetenschapsjournalist Melissa Dahl onderzocht in haar boek Look at me (2018) de psychologie achter 
ongemakkelijke situaties. Uit haar onderzoek bleek dat sociaal ongemak grote impact kan hebben. 
Wanneer je je niet regelmatig voor jezelf geneert, schijn je minder zelfontwikkeling door te maken. Door 
jezelf voor schut te zetten en af en toe op je bek te gaan, kun je voluit leven en om te komen waar je wil 
komen, zul je risico’s moeten lopen en bereid zijn om te falen. 

Het ontwikkelen van competenties (sociaal, emotioneel, gedragsmatig, cognitief en moreel);    
Het bevorderen van persoonlijke effectiviteit;    
Het beïnvloeden van duidelijke standaarden voor gedrag, uitgedragen door gezin en de gemeenschap;   
Het bevorderen van gezonde binding met volwassenen, leeftijdsgenoten en jongere kinderen;    
Het bieden van kansen voor participatie van jeugd en erkenning voor hun inzet en betrokkenheid. 

Desk research
Dahl gelooft in de “kracht van ongemakkelijke gesprekken”.  Ze leert tijdens haar onderzoek veel over 
de psychologische voordelen van schaamte, het verschil tussen cognitieve en meelevende empathie 
en dat sommige situaties zo ongemakkelijk zijn, dat we ze uit de weg gaan. Zo blijkt uit een campagne 
van liefdadigheidsorganisatie Scope (2014) dat twee derde van de Britten zich ongemakkelijk en 
oncomfortabel voelen in de buurt van gehandicapten. Een vijfde van de 18 tot 35-jarigen gaven zelfs aan 
dat zij contact met een gehandicapt persoon bewust zouden ontwijken omdat het hen ongemakkelijk liet 
voelen. Dit geldt dus voor veel meer “ongemakkelijke” situaties dan alleen een moeilijk gesprek aangaan. 

Dahl geeft in haar boek verschillende tips voor het omgaan met gênante gesprekken en beschamende 
situaties. Wanneer je gekweld wordt door een terugkerende beschamende herinnering, helpt het om te 
achterhalen wat deze herinnering precies activeert. Hierdoor kom je er misschien achter dat er dingen 
zijn die kunnen helpen dit probleem op te lossen. Ook geeft ze het advies om aardiger voor jezelf te zijn. 
Beeld je in wat je tegen je beste vriendin zou zeggen wanneer zij iets beschamends doet en zeg dit tegen 
jezelf. Vraag jezelf ook af of het wel echt zo erg is voor anderen als dat het voor jou voelt. Je bent niet de 
enige die dit voelt, het overkomt iedereen. Jezelf vergelijken met anderen helpt hierin. Er is immers nog 
nooit iemand doodgegaan aan zichzelf voor schut zetten. Haar belangrijkste advies is: Ben dankbaar 
voor het feit dat je je ongemakkelijk voelt en schaamt voor dingen, het creëert namelijk een gevoel van 
saamhorigheid en het verbindt ons alleen maar. 

Hoe wordt er al geprobeerd om taboe-onderwerpen beter 
bespreekbaar te maken? 
Seksuele voorlichting 
Seksuele voorlichting is een verplicht onderdeel op de basisschool, in het speciaal onderwijs en in de 
onderbouw van de middelbare school. Hoe dit wordt uitgevoerd, is op iedere school anders. Wel moeten 
ze voldoen aan een aantal kerndoelen. Ouders en Onderwijs heeft een overzicht gemaakt van deze 
kerndoelen, deze zijn als volgt: 

Voor basisonderwijs en speciaal onderwijs gelden kerndoel 38 en 53: “De leerlingen leren hoofdzaken 
over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, 
en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder 
seksuele diversiteit.” 
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs geldt kerndoel 43: “De leerling leert over 
overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert 
eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit 
en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

FASE 1 

16



In praktijk is het helaas zo dat er maar erg weinig aandacht aan deze kerndoelen besteed wordt. Zo 
hebben Dick en ik allebei misschien drie lesjes seksuele voorlichting gehad vroeger en het enige dat mij 
is bijgebleven is het veel giechelen en het zo groot mogelijk opblazen van een condoom. Over (gender)
diversiteit hebben we het niet gehad en ik heb me lang geschaamd voor dingen die later juist heel 
normaal bleken te zijn. 

Ik ben niet de enige die niet veel aan seksuele voorlichting gehad heeft. Uit het onderzoek ‘Seks onder 
je 25e’ (Rutgers en Soa Aids Nederland, 2017) lijkt dat jongeren vinden dat de seksuele voorlichting op 
scholen nog op veel vlakken tekort schiet. Dit gaat dan vooral over seksuele- en genderdiversiteit. Er 
deden in totaal 300 scholieren mee aan het onderzoek, allemaal tussen de 15 en 20 jaar oud. Ze gaven 
seksuele voorlichting een matige score: Een 5.8. Volgens hen moet de taboe op praten over seksualiteit 
doorbroken worden. Zoals Rutgers zegt: “Heel veel meiden en jongens zijn onzeker over dingen die heel 
normaal zijn. Het is belangrijk om daarover te praten, dat het helemaal niet gek is. En sowieso dat seks niet 
gek is. Dat daar geen taboe op hoeft te rusten. Relaties is ook gewoon belangrijk om over te praten.”  Ook 
blijkt dat sommige leerlingen geen goede en/of betrouwbare informatie over seks vanuit huis mee krijgen. 
Het is dus erg belangrijk dat zij dit in het onderwijs dan wel krijgen. 

Op school gaat de aandacht vooral uit naar het “biologie gedeelte” van seksuele vorming. Er wordt wel 
gepraat over de feiten zoals de functies van geslachtsdelen en over verschillende soa’s maar het gaat 
niet in op het gevoel dat erbij komt kijken, de ervaring van seks. Uit het onderzoek kwamen een aantal 
belangrijke punten die leerlingen vooral misten in de lesstof: 

Informatie over seksuele en genderdiversiteit: Homoseksualiteit en transseksualiteit wordt amper 
besproken. 

Het emotionele aspect van seks. Er wordt niet gesproken over hoe je met elkaar omgaat in een relatie 
en tijdens de seks. De leerlingen hadden graag meer gehoord over plezier in seks, behoeftes, sexting 
en porno (en de daarbij horende onrealistische verwachtingen).  

De leerlingen gaven aan het liefst les te krijgen op verschillende manieren. Ze gaven hierbij discussies, 
vragenrondes, praktische opdrachten, films en spel als voorbeelden. Hieruit is een campagne gestart: 
#kweetnie. Met deze hashtag kunnen jongeren hun twijfels over hun seksuele geaardheid bespreken en 
het met elkaar bediscussiëren. Ook ontstond er door dit onderzoek een website: iedereenisanders.nl. 
Hierover is in Dicks deskresearch meer te lezen. 

Voorlichtingen over drugs 
Voordat ik samen met een andere student van mijn minor Drugspunt had opgericht, hebben we 
gekeken naar wat er al zijn voor soortgelijke platformen. Educatie over drugs op scholen wordt vaak niet 
gegeven, als dit wel zo is, was dit vaak in de vorm van een soort antidrugs campagne. Er kwamen dan 
ex-verslaafden bij scholen langs om hun verhalen te vertellen. Deze vorm van voorlichting dient als een 
soort bangmakerij: Scholieren worden op deze manier behoedt voor alle gevaren van drugs. Belangrijk 
natuurlijk, want drugsgebruik brengt ook heel veel risico met zich mee. Statistieken van het Trimbos 
Instituut tonen aan dat in 2019 bijna een kwart van de 20 tot 24 jarigen en iets meer dan een kwart van de 
25 tot 29-jarigen ooit in hun leven extacy hadden gebruikt. Bijna een kwart (22,9%) van de bevolking van 
18 jaar en ouder gaf in 2020 aan ooit wel eens cannabis (hasj of wiet) te hebben gebruikt. Dit laat zien dat 
drugsgebruik dus erg veel voorkomt binnen onze doelgroep. De cijfers die uit onze fieldresearch kwamen 
bevestigden zelfs dat de ruime meerderheid van onze 1500 ondervraagden weleens drugs gebruiken (hier 
is later meer over te lezen).  

Ondanks de preventieve voorlichtingen, wordt er dus alsnog recreatief drugs gebruikt. Over het gebruik, 
de werking en de dosering van drugs wordt in de meeste voorlichtingen niet gepraat. Zonde, want het 
delen van deze kennis zou erg veel ongelukken kunnen doen voorkomen. Wel zijn er verschillende 
platforms waarop je met al je drugsvragen terecht kan. Deze zijn later verder uitgelicht.

Desk research

Nellie Benner, Drugslab  BNNVARA,  2016
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Informatie verkrijgen via internet over seks (Platformen)  
Ik heb verschillende websites bezocht die proberen seks beter bespreekbaar te maken. Ik licht er hieronder 
twee uit die van toepassing kunnen zijn op ons onderzoek. 

SEXWISE 
Sexwise is een website waarop de makers eerlijk advies geven over voorbehoedsmiddelen, 
zwangerschappen, soa’s en plezier in bed. De site is erg jeugdig en de taal die wordt gebruikt is erg 
informeel, dit geeft het een wat persoonlijker gevoel. Het voelt namelijk alsof de makers echt tegen jou 
als bezoeker aan het praten zijn op een manier hoe je vrienden ook met je zouden praten. De site is vooral 
informatief en verder niet interactief. 

SENSE 
Sense is een platform voor al je vragen over seks, liefde en relaties. Dit platform is, in tegenstelling tot 
Sexwise, wel erg interactief. Bezoekers kunnen vragen insturen, kennistests doen, verhalen insturen en alle 
informatie die ze nodig hebben op het gebied  van seks opzoeken. Ook heeft de sites verschillende polls 
waar je iedere dag op kunt stemmen. De statistieken laten zien hoeveel mensen er gestemd hebben en 
waarop. Dit zorgt voor een gevoel van herkenning en daardoor saamhorigheid. Met het platform wil Sense 
iedereen zich op zijn of haar gemak laten voelen en iedereen voorzien van alle informatie die zij nodig 
hebben in de slaapkamer en in relaties. 

Informatie verkrijgen via internet over drugs (Platformen) 
Naast ons eigen platform, Drugspunt, zijn er nog een aantal andere platformen die ervoor zorgen dat 
drugsgebruikers alle informatie die ze nodig hebben makkelijk online kunnen vinden. We hebben er hier een 
aantal van bekeken en naast elkaar gelegd. 

DRUGSDIALOOG 
DrugsDialoog (2021) heeft als missie “het voeren van een open dialoog over het Nederlandse drugsbeleid. 
Het platform erkent dat er een hoop risico’s verbonden zijn aan recreatief drugsgebruik en dat er nog 
enorm veel problemen zijn binnen illegale drugshandel. Ze beweren dat discussies over drugs en het 
drugsbeleid worden gevoerd op basis van emoties en vooroordelen, in plaats van wetenschappelijke 
inzichten en argumenten. Zij willen het gesprek daarom aangaan op een andere manier. Hun doel is om 
de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden, de overlast te beperken en de veiligheid 
van de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen. Bezoekers van het platform kunnen hun voor- of 
tegenargumenten over de actuele maatregelen rondom drugs kwijt en deze maatregelen beoordelen. 
Hun beoordelingen worden teruggekoppeld naar de bestuurders en beleidmakers. Op deze manier zorgt 
DrugsDialoog ervoor dat iedereens mening telt en bij de overheid terecht komt. Op deze manier vormen de 
gebruikers samen met de beleidmakers een nieuw beleid. 

DRUGSLAB 
Drugslab is een YouTube kanaal van de Nederlandse omroep BNNVARA, opgericht in 2016. Wekelijks 
publiceerden ze een video waarin telkens weer een nieuwe drugs uitgeprobeerd werd door een van de 
presentatoren. Ze vertellen hierbij over de do’s en don’ts van de drugs en leggen uit wat de werking van deze 
drug is. De reden waarom BNN startte met het programma is omdat jongeren steeds meer informatie over 
drugs via internet halen. Het programma is opgezet vanuit het uitgangspunt dat jongeren tegenwoordig veel 
met drugs experimenteren en een goede voorlichting ongelukken kan voorkomen. Het kanaal was een groot 
succes en is vertaald naar meerdere talen. Er was dus grote behoefte naar zo’n soort programma vanuit de 
doelgroep. 

DRUGSINFOTEAM 
Drugsinfoteam is een website dat persoonlijk advies geeft aan gebruikers van partydrugs. De makers van de 
site richten zichh op het vergroten van de kennis over drugs en op het beperken van de risico’s. Je kan als 
bezoeker informatie per drugs vinden en leest hierbij niet alleen over de werking van de drugs maar ook over 
de dosering, de gevaren en het gebruik. Ook worden er tips gegeven over hoe je een goede sfeer creeert bij 
het gebruik van een bepaalde drugs. Naast het opzoeken van informatie, kun je ook (anoniem) een vraag 
insturen. Deze wordt beantwoord en op de site gezet zodat andere bezoekers hier ook van kunnen leren. 

Desk research

Het vlaggensysteem - Bespreekbaarheid van seks bevorderen
Voor een afstudeerproject deed een groep studenten van Social Studies onderzoek naar hoe het 
vlaggensysteem de bespreekbaarheid van seksualiteit kan bevorderen onder jongeren en groepswerkers. 
Hun focusgroep bestaat uit jongeren van 12 t/m 18 jaar binnen de residentiële jeugdzorg, een wat jongere 
leeftijdsgroep dan onze doelgroep dus, maar zeker niet irrelevant. In deze adolescentiefase groeit de 
interesse in het andere geslacht en maken jongeren veel veranderingen door op het gebied van seksualiteit. 
Uit de interviews kwam dat de jongeren vertrouwen, openheid en oprechte interesse misten vanuit de 
groepswerkers. De studenten van dit project hebben competenties opgesteld die nodig zijn zodat jongeren 
zich veilig genoeg voelen om over seksualiteit te praten. Dit is waar het zogeheten vlaggensysteem bij 
komt kijken. Met het vlaggensysteem wordt geprobeerd seksueel overschrijdend gedrag onder kinderen 
en jongeren terug te dringen en te voorkomen. Het dient als hulpmiddel voor onder andere ouders, 
zorgmedewerkers en professionals om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te 
maken en om gepast te reageren. Hieronder staat toegelicht wat het vlaggensysteem precies inhoudt. 
(Deze informatie komt letterlijk van www.vlaggensysteem.nl) 

Wanneer groepswerkers zich in dit vlaggensysteem verdiepen, kunnen de jongeren makkelijker met hen 
praten over seks. Dit is zo omdat ze volgens hen meer kennis hebben over wat gezonde en ongezonde 
seksualiteit is. Ook komt uit de resultaten dat het vlaggenspel alleen gespeeld kan worden in de laatste fase 
van de groepsdynamica. De jongeren moeten namelijk genoeg vertrouwen in de groepswerkers hebben en 
hen vertrouwen. Voor die tijd praten zij niet zo open over seksualiteit. Jongeren gaven ook hun voorkeur aan 
dat zij het liever speelden met jongens en meisjes apart van elkaar.
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Wat houdt anonimiteit in?
Naamloos, ongetekend
Omdat deze term erg vaak aan bod gaat komen leek het ons erg verstandig om eerst eens even toe te 
lichten wat de term “anonimiteit” nu eigenlijk inhoudt.  

Anonimiteit betekent dat iemands identiteit niet bekend is. Het Griekse ‘anonymia’ betekent letterlijk 
‘zonder naam’. Vaak wordt bij anonimiteit de persoonlijke identiteit bewust onbekend gehouden. De 
reden om anoniem te blijven kan allerlei verschillende redenen hebben. De meest algemene is degene 
die ervoor zorgt dat je privacy hebt.  

In het dagelijks leven komen veel situaties voor waarin anonimiteit heel natuurlijk is. Als onbekenden 
van elkaar hoef je je bijvoorbeeld lang niet altijd aan elkaar voor te stellen. Tijdens een gesprek met een 
voorbijganger op straat een of winkelmedewerker is het heel gewoon om anoniem te blijven. Naast het 
beschermen van de privacy kan vrijheid een belangrijke motivatie zijn voor anonimiteit, bijvoorbeeld bij 
het invullen van een stembiljet tijdens verkiezingen. 

Anonimiteit biedt veel mogelijkheden, maar zijn die mogelijkheden wel altijd positief inzetbaar of 
verschilt dit juist per plek en motivatie? Dat is een van de dingen die wij willen gaan onderzoeken binnen 
ons project.

Hoe wordt anonimiteit positief  ingezet?
Anonimiteit bevindt zich op een heleboel plekken. Dit zijn plekken zoals de drugswereld, the gay scene, 
werk, internet, en de sekswereld.  Maar hoe zit het met de eigenschap van de anonimiteit binnen deze 
plekken. Worden ze gebruikt op een positieve manier of juist op een hele negatieve manier. Dat ga ik 
hieronder toelichten.  

De gay scene/ sekswereld
De gay scene heeft veel betrekking op ons onderzoek. Dit komt door de combinatie van drugs en seks 
die hier erg aanwezig is. Anonimiteit speelt hierbij een grote rol als het gaat over de date wereld van de 
homoseksuelen. Het verschilt binnen datingapps hoe speels je omgaat met je anonimiteit. Zo is het bij 
Grindr mogelijk te variëren tussen alleen je voornaam tot het alles weggeven van je identiteit.   

In 2019 onderzoekt E.V.A Verlaar in haar onderzoek hoe anonimiteit een rol speelt in de waarde van 
contact binnen de digitale gay dating culture. Wanneer je op Grindr verschillende kenmerken buiten 
beeld laat en dus niet de gehele, “round character” toont, wordt de identiteit van iemand (deels) 
geanonimiseerd. In de gay scene is er een angst om buiten de identity play te treden. Deze angst ontstaat 
door het doorzetten van het contact. Het veilige en makkelijke contact wordt dan omgetoverd tot een 
veel intiemere laag. Hier word je uit je safe-space getrokken en blootgesteld aan de realiteit. Veel gays 
struggelen met de ontmoeting omdat ze zich misschien wel anders hebben voorgedaan als de persoon 
die ze in werkelijkheid zijn.  

Door het verbergen van je gezicht op dating apps zoals Grindr verhoog je natuurlijk je anonieme 
uitstraling. Hier is het dan wel de vraag of dit is waar je naar opzoek bent. Je zorgt er in deze scene 
namelijk wel voor dat de kansen verkleind zullen worden tot succes.  Dus als je het op deze manier bekijkt 
kan er nog wel van twijfel worden gesproken over hoe positief het gebruik van anonimiteit is.  

Een andere belangrijke bijkomstige factor in deze sociale context van de gay-dating scene is de mate 
van gevoel van veiligheid rondom anonimiteit. Door het beïnvloeden van de eigen mate van anonimiteit 
bepaalt men ook in zekere mate het gevoel van veiligheid. Delen van locatie kan zowel de daadwerkelijke 
veiligheid, als gevoel van veiligheid in gevaar brengen. Een anoniem profiel zorgt voor veiligheid voor de 
gebruiker zelf wat betreft sociale gevolgen.  
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Een oplossing die men weleens heeft proberen toe te passen is een torso-foto. Dit voorkomt dat men 
wordt veroordeeld om zijn seksualiteit buiten de community, maar zorgt er ook voor dat de gebruiker 
binnen de community minder makkelijk ge-“slut-shamed” wordt.  Dit is dus aan de andere kant wel een 
erg positieve rol van anonimiteit die wordt toegepast binnen de gay scene. 

In 2014 schrijft Rafia Shaikh over hoe cruciaal anonimiteit is voor seksuele exploratie en bevordering 
van rechten activisme. Hierin vertelt ze dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het ontbreken van 
anonimiteit vooral slecht uitpakt voor vrouwen. Omdat deze zich niet meer totaal veilig voelen in situaties 
van gebruik van internet en de exploratie op gebied van seks. 

Omdat het onderzoek hiervoor niet mogelijk zou zijn geweest zonder anonimiteit laat het eigenlijk 
zien dat er wat aan moet worden gedaan. Het recht op anonimiteit moet dus in gelijke mate worden 
beschermd. Zodat er geen onderscheid meer gemaakt kan worden in gender.  Van het niet kunnen 
ontdekken van hun seksualiteit tot het zoeken naar iets privé op Google, ze voelen zich vaak bekeken, 
met de angst dat hun hele bescherming wegvalt.  Anonimiteit speelt dus voor verschillende genders een 
rol en onderzoek toont aan dat ook op het vlak van seks er nog een hele boel dingen mis gaan.  

De fysieke wereld
Anonimiteit in de fysieke wereld kent een hele andere vorm. Hierbij werkt het niet met een onzichtbaar 
profiel of stemvervorming. Maar wat dan wel?  

Het is niet al te lang geleden dat er hevige rellen plaatsvonden door heel Nederland. Winkels werden 
volledig geplunderd, stations werden vernield en auto’s werden bekogeld. Heftig dus. Maar hoe kan het 
nou zo zijn dat er nog steeds zoveel daders niet opgepakt zijn en waarom kende deze rellen zulke grote 
groepen? Dit komt door de anonimiteit die fysiek gecreëerd werd door de massa aan mensen. Je valt een 
stuk minder snel op als je ten eerste in een grote groep staat. Ten tweede hoef je maar een bandana of 
mondmasker op te doen en meer dan 50% van je gezicht is al niet herkenbaar.  Dit aspect van anonimiteit 
moet dus niet een positieve rol krijgen want er worden acties mee ondernomen die slechte invloed 
hebben gehad op zowel steden als individuen.  

Maar het deelnemen aan een groep kan ook positief zijn. Dit bleek uit onderzoek van Johnson, R. D., & 
Downing, L. L. (1979). (4) Tijdens zijn onderzoek naar deïndividuatie, keek een student van de Erasmus 
universiteit hoe anonimiteit van invloed was op mensen hun gedrag in groepsverband. Hij voerde zijn 
experiment uit tijdens Halloween, een perfecte gelegenheid om anonimiteit te testen. Kinderen dragen 
kostuums met maskers en lopen ‘s avonds laat in grote groepen rond in de wijk. Het experiment ging als 
volgt: 

Bepaalde kinderen werden gevraagd naar identiteit: naam, afkomst, adres etc. Een andere groep werd 
niets gevraagd. Aan beide groepen kinderen werd gevraagd of ze uit een bak met snoep één snoepje 
wilden pakken. De kinderen bij wie hun identiteit was bevraagd, deden dit braaf. De anderen niet, zij 
voelden zich anoniem binnen de groep, mede dankzij hun outfits. 

Desk research

Een van de vroegste theorieën over collectief gedrag was die van LeBon (1896/1908) 

Hij was ontsteld door het ‘primitieve, basale en afschuwelijke’ gedrag van de menigte, en de manier 
waarop de beschaafde, bewuste persoonlijkheid van mensen leek te verdwijnen en vervangen werd 
door die van wilde dierlijke instincten wanneer zij zich in een groep bevonden. LeBon stelde dat een 
man “daalt op de ladder van beschaving” wanneer hij deel uitmaakt van een georganiseerde menigte. 
Wanneer hij alleen en afgezonderd is van deze menigte, is hij een gecultiveerd individu. De menigte maakt 
heb een barbaar, een wezen dat handelt naar instinct.   Volgens LeBon produceren menigten primitief en 
homogeen gedrag (zie figuur 1.2 op de volgende pagina).  
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In een ander onderzoek van Johnson en Downing, mochten vrouwelijke deelnemers hun leerlingen 
“schokken” toedienen wanneer ze een taak verkeerd uitvoerden. De vrouwen werden opgedeeld in twee 
groepen: De ene groep was gekleed als een Ku Klux Klan-lid, de ander als een verpleegster. De helft van 
beide groepen kreeg ook een badge met hun naam erop. Uit dit onderzoek bleek dat deinviduatie de 
agressie niet per se verhoogde, zelfs niet voor de als Ku Klux Klan verkleedde vrouwen. Wel viel het op dat 
de verpleegsters met badge, het minst agressief waren. Het onderzoek bewees twee belangrijke dingen: 

1. Anonimiteit leidt er niet automatisch toe dat mensen agressiever en asociaal worden.
2. Normatieve verwachtingen met betrekking tot situaties van deïndividuatie kunnen het gedrag echter
wel beïnvloeden. De vrouwen die zich verkleedden als verpleegster, gedroegen zich ook een stuk
zorgzamer dan de vrouwen die zich verkleed hadden als Ku Klux Klan-lid.

Figuur 1.1  Deindividuation
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Anonimity: Leden zijn anoniem → verliezen daardoor de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun 
acties;  

Contagion: Ideeën en gevoelens verspreiden zich snel en onvoorspelbaar → proces van besmetting;  

Suggestibility: Onbewuste antisociale motieven komen vrij door suggestie  

Process

Anonymity Invincibility
Irresponsibility

Rapid and 
unpredictable shifts 

in behaviour

Violent,
antisocial,
uncivilised,
instinctive
behaviour

Primitive, savage
instincts surface

+ +

+ +

Contagion

Suggestibility

Phenomenology Behaviour

Figuur 1.2  LeBon’s model of the crowd
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De drugswereld
Naast de sekswereld is er natuurlijk ook een drugswereld die anonimiteit bevat. Wat valt hier 
over te zeggen? Wat voor rol speel anonimiteit hierin?  

Er zijn eigenlijk twee onderwerpen waar je anonimiteit en drugs voornamelijk tegen zal komen. 
De eerste plek is bij het opgeven van online hulp voor je verslaving.  

Deze online behandeling van een drugsverslaving duurt ongeveer 12 tot 16 weken, Dit is 
helemaal afhankelijk van de snelheid die jij erin stopt. De persoon die je toegewezen krijgt helpt 
je met opdrachten, reageert erop, geeft steun en advies. Je stuurt een bericht wanneer je wilt 
en krijgt altijd binnen een paar dagen antwoord terug. Je hebt helemaal zelf in de hand hoe 
snel en hoe vaak je iets stuurt.Maar hoe stel je je dan anoniem op als het gaat om online hulp/
begeleiding? Je kan je gehele account aanmaken met namen die jij jezelf wil geven. Zo komen ze 
niks van je identiteit te weten ne kan jij makkelijker je verhaal doen. Deze informatie is verkregen 
vanuit drugsondercontrole.nl 

De tweede plek is bij het melden van vermoede drugslabs.Een drugslab heeft veel meer impact 
op je buurt of wijk dan dat je denkt. Een drugslaboratorium wordt slordig in elkaar gezet 
en zorgt voor een grote kans tot ontploffen. Gevaarlijk afval wordt achtergelaten of ergens 
gedumpt. Gebouwen of gebieden worden aangetast en de schade hiervan is niet te herstellen. 
Deze informatie komt van misdaadonline.nl.

Er hangt een mysterieus sfeertje rondom deze labs die tot een onveilig gevoel kan leiden. Je wil 
er iets aan doen maar het liefst op een afstandje natuurlijk. Dat kan! Via meld misdaad anoniem 
kun je anoniem je vermoedens opsturen. Hierna zal er worden onderzocht wat er gaande is op 
de door jou opgegeven locatie. Hier biedt anonimiteit je de kans om mensen in te lichten over 
criminele zaken die te maken hebben met drugs.  

Daarnaast ben ik nog eens gaan kijken naar het account “Drugspunt”. Een Instagram account 
waar Sanne voor het afstuderen al mee is begonnen.  

Tijdens het creëren van Drugspunt, kwamen ze erachter dat er veel behoefte was voor mensen 
om over hun drugsgebruik te praten, hun verhalen te delen en vragen te stellen. Een vereiste 
voor al deze drie dingen was voor hen wel om anoniem te zijn. Mensen delen dus graag 
verhalen met de zekerheid om hun identiteit geheim te houden. Dit biedt hun een geruster en 
openlijker gevoel. Omdat 80% van de keren de mensen om deze bevestiging vroegen (“Het 
is wel echt anoniem, hè?) zagen wij ook in dat er behoefte naar is. Het praten over drugs is 
natuurlijk ook niet niks. Er kan van alles fout gaan. Deze fouten kunnen tot schaamte leiden of 
tot problemen met andere mensen. Omdat weinig mensen hier behoefte aan hebben proberen 
ze zo safe mogelijk om te gaan met dit onderwerp. Anonimiteit biedt hierbij een grote rol voor 
deze mensen. Als we dus gaan kijken naar hoe positief anonimiteit kan worden ingezet in de 
drugswereld kunnen we overduidelijk zien dat het positief is. De rol die het hier krijgt wordt 
alleen maar in goede handen gebruikt. 
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Op het werk
Op werk hebben mensen vaak moeite met het durven uitspreken van zijn of haar mening of ze zijn bang 
voor de gevolgen van het delen ervan. Daarnaast wordt er altijd gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. 
Dit fenomeen begint al bij de binnenkomst van een sollicitatiebrief. Mensen kiezen bewust of onbewust 
voor een man of vrouw, of leggen een aanmelding bij het zien van een achternaam al terzijde. Terwijl de 
oplossing eigenlijk heel simpel is.  

Anoniem solliciteren. Dit is een oplossing om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Het vindt namelijk 
nog veel te vaak plaats dat je wordt afgerekend op je afkomst binnen de werk sector. Door solliciteren 
anoniem te maken voorkom je etnische profilering. Je biedt door deze vorm mensen een kans om ze het 
werk te kunnen laten doen waarbij hun passie ligt zonder allerlei oneerlijke hobbels tegen te komen die 
ervoor zorgen dat het hun niet lukt.  

Een tegenstelling hierop is natuurlijk dat het selectief solliciteren lastiger zal worden. Wanneer er naar 
een specifiek/doelgericht persoon wordt gezocht is het belangrijk dat zo iemand kan worden gekozen. 
Daarnaast wil je wel iedereen de kans geven om zich op te kunnen geven. Het is lastiger in te zien of 
iemand geschikt zal zijn voor je bedrijf als hij/zij weinig kan weggeven.  

Dus de oplossing is in vele ogen wel een beetje dubbel. Het heeft zijn voor- maar ook zijn nadelen. 

Het internet
Een van de plekken waar anonimiteit het meeste voorkomt is natuurlijk het internet. Op dit platform zijn 
de mogelijkheden eindeloos. Maar hoe zit dat dan met anonimiteit. Wordt deze over het grootste deel 
positief ingezet of juist niet? 

L. Passies deed onderzoek naar de invloed van anonimiteit op privacy. Er zijn eigenlijk twee verschillende 
kanten. Je hebt de kant van de mensen die vindt dat anonimiteit op internet zo klein mogelijk moet zijn. 
Dat komt door de gevolgen die het met zich mee kan brengen. Daarnaast heb je de mensen die juist wel 
voor anonimiteit zijn omdat het dus ook genoeg voordelen met zich meebrengt.  

Laten we eerst beginnen bij waarom anonimiteit niet van toepassing zou zijn bij gebruik van het internet. 
Het internet biedt veel verschillende opties. Een van opties is de bekende term “hacken”. Dit houdt in dat 
mensen (hackers) informatie proberen te verkrijgen of misbruiken voor verschillende doeleindes. Deze 
mensen zijn zowel altijd onbekend qua anonimiteit. Om dus privacy en anonimiteit proberen weg te 
halen op internet en dus binnen dit gebied verminder je de kans op cyber aanvallen.   

De tegenstelling is dat de mensen die vinden dat we meer anonimiteit moeten toepassen op het internet 
zo hun identiteit moeten opgeven zonder dat ze hierbij een keuze krijgen. Niet iedereen heeft namelijk 
slechte bedoelingen met anonimiteit. Maar onderwerpen publiceren onder een valse naam wordt er wel 
lastiger door.  

Desk research
Ken je dat niet van vroeger? Dat je ouders tegen je zeiden “Nooit je voor- en achternaam op het internet 
zetten!” Dikke kans dat je leeftijdsgenoten dezelfde waarschuwing hoorden van hun ouders. En dus 
brachten we onze tijd op MSN door onder pseudoniemen. 

Hoewel het in deze tijd een stuk gebruikelijker is om onder naam en toenaam te publiceren op het 
internet, zijn er nog steeds een hoop mensen die zich online onder een andere naam voordoen.  
Dat is iets wat de Oostenrijkse overheid wil tegengaan. Zei stemmen namelijk in voor een ‘digitaal 
vermommingsverbod, zodat je niet meer écht anoniem kunt reageren op het internet. ‘Kan geen kwaad’, 
was mijn eerste gedachte. Maar is dat wel zo? Kan het echt geen kwaad? 

Dus we moeten ons ook afvragen, wanneer is zelfcensuur goed? 

Zoals de Nederlandse beweging Bits of Freedom stelt (in het algemeen, niet specifiek over deze wet): 
“Je moet vrij kunnen zijn om je te uiten, een vraag te stellen of te converseren.” Veel mensen merken 
aan zichzelf dat ze soms niet reageren op een online platformen waarmee ze het oneens zijn, als ze 
niet anoniem kunnen reageren. Soms is zelfcensuur wat mij betreft goed, in het geval van haatreacties, 
bedreigingen of leugens. Maar als dit discussies verslechtert, ben ik niet voor. 

Ook tech-journalist Wouter van Noort (NRC) kaart dit aan bij Jinek. “Het is in het belang van deze 
bedrijven om ons in hokjes te plaatsen (om gerichter te kunnen adverteren) en dus tegen elkaar uit te 
spelen.” Voor je het weet zit je in “Een echokamer van je eigen geluid en dat werkt polarisatie in de hand”.  

Uit onderzoek van Ing. Mgr. Antonín PAVLÍČEK is gebleken dat totale anonimiteit op internet een leugen 
is. Er zijn altijd manieren om te achterhalen wie de persoon achter bepaalde acties is. Hij zegt hierbij wel 
dat het niet iets is om je zorgen over te maken. Het is alleen lastig te ondervinden voor zij die er veel van 
af weten. De reguliere gebruiker weet zich toch wel het gevoel te geven dat hij/zij volledig anoniem kan 
zijn en dat is maar goed ook. 

De tabel hieronder toont aan dat meer dan 60% van de chatgebruikers een chatplatform instappen om 
te praten over Love and sex of Dating and romance. Dit laat duidelijk zien dat anonimiteit  op het internet 
helpt bij het overkomen van het sociaal taboe. Pavlicek kan deze situatie niet realiseren in de echte 
wereld. Dit versterkt zijn hypothese van dat anonimiteit op internet de digitale communicatie verbetert.
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Uit het literatuuronderzoek in 2012 van Eleonora Sophia Spanjaard naar gedragsveranderingen op het 
internet is er ondervonden dat er een aantal belangrijke waarden van mensen worden beïnvloed door 
het internet. De waardes die hieruit zijn gekomen zijn geluk, kennis en gezondheid. De manier waarop 
je met de grote hoeveelheid informatie omgaat kan de ontwikkeling van kennis in de weg staan, dit geld 
ook voor de lagere kwetsbaarheid van het online leven. Geruchten kunnen personen in hun geluk en 
gezondheid flink aantasten.  

Tenslotte kan het niet weten met wie je online te maken hebt zorgen voor irritaties, welke ook ons geluk 
beïnvloeden. Vervolgens heeft Eleonora onderzocht wanneer er sprake is van anonieme communicatie 
en of deze anonimiteit het gedrag beïnvloedt. Samengevat versterkt anonimiteit de volgende negatieve 
karakteristieken van het internet:  

Het gemakkelijk plaatsen van valse informatie zoals geruchten. 
Het aan kunnen nemen van meerdere identiteiten (pseudoniemen).  
Het niet kunnen weten met wie je te maken hebt. 
De verminderde kwetsbaarheid van het leven.  

Er zijn dus allerlei verschillende kanten die komen kijken bij het positief of negatief zijn van anonimiteit. 
Zo zie je bijna bij elke plek dat er wel wat over gezegd kan worden. In de meeste gevallen is het wel zo 
dat anonimiteit vaker een positieve rol aan neemt. Er zijn gewoon een hele hoop doeleinden die beter 
behaald kunnen worden wanneer anonimiteit hierin wordt toegepast. Dit is een belangrijk inzicht dat we 
door kunnen zetten in ons vervolgonderzoek. 

Op wat voor manieren is anonimiteit al op de proef gesteld?
Drugs  laten testen
Het klinkt misschien erg voor de hand liggend maar anoniem je drugs testen is tegenwoordig een van de 
meest normale dingen. Je moet bijvoorbeeld bij het afnemen van de test contant betalen om zo online 
geen informatie van jezelf weg te geven.  

De hoeveelheid verschillende drugs die je kan laten testen is eindeloos. Het is alleen wel zo dat je maar 
drie verschillende monsters mee mag nemen waarvan er maar een naar de testlocatie wordt gestuurd. 
Op een testlocatie verschilt het in wat voor test er wordt afgenomen. Je hebt een reagenstest en een 
laboratoriumtest. In de reagenstest brengen ze je monster in combinatie met een vloeistof en deze zal dan 
van kleur moeten veranderen. De test wordt dan bijvoorbeeld bij MDMA paars tot zwart en bij amfetamine 
of methamfetamine oranje tot bruin. 

Bij de laboratoriumtest wordt je test naar een lab gestuurd en grondig gecheckt op hoeveelheid en 
werkzame stoffen. Zo kan er precies worden aangetoond hoeveel er in jouw drugs zit. De tijd die hierin zit 
zal wel wat langer duren. 

Door op de hoogte te zijn van wat je drugs bevatten gebruik je ze dus met een veiliger en geruster gevoel. 
Dit is een eigenschap die wij ook nastreven binnen ons afstuderen. J

Jurre’s date 
Jurre Geluk, presentator van spuiten en slikken heeft tegenwoordig een programma waarbij hij een 
interview houdt met mensen die je normaal gesproken niet zomaar zal tegenkomen. Mensen met een 
grappig, heftig of meeslepend verhaal.  

Desk research

Elke week komt er een nieuwe kandidaat die zijn of haar verhaal doet. Het mooie aan deze interviews 
is dat de geïnterviewde van tevoren zelf mag aangeven of hij/zij wel of niet anoniem wil meedoen. Over 
de keuze van anonimiteit valt ook nog te praten. Zo zie je verschillende kandidaten. De een wil graag 
als silhouet worden neergezet met een stemvervormer eroverheen, terwijl de ander juist compleet 
zelfverzekerd zijn/haar volledige identiteit durft weg te geven.  

Het contrast tussen deze twee is erg prikkelend en boeit me van begin tot eind. Het verschil in hoeverre 
iemand het belangrijk vindt om wel of niet aan andere te laten zien wie hij/zij is. A

Soatest
noniem zijn op een soa test, een behoefte die volgens de GGD zeer aanwezig is. De GGD heeft namelijk 
onderzoek gedaan naar de motieven van het testen. Uit dit onderzoek bleek dat 69% van de geteste 
personen ervoor koos om anoniem te blijven. Maar waarom is dit? Wat is de reden achter het anoniem 
blijven als het gaat om het testen van een soa? 

Een SOA. Voor veel jongeren een schaamvolle ervaring. Het afnemen van een soa test. Het gevoel hebben 
dat je minder bent of juist dom. “Had ik maar gewoon geslachtsgemeenschap gehad met condoom.” Het 
is een ervaring die je simpelweg gewoon niet graag meemaakt. Maar hey, it happens to the best of us.  

Het afnemen van zo’n test is voor veel jongeren nieuw. Dit betekent dat ze niet weten wat ze moeten 
verwachten. Een resultaat hiervan kan leiden tot spanning. Omdat anonimiteit een veilig en risicoloos 
gevoel geeft wordt er vaker gekozen voor deze optie. Simpelweg is dat dus de reden van het toepassen 
van anonimiteit als het gaat om soa testen.

Wat voor projecten/ installaties bestaan er al die 
experimenteren met anonimiteit?
Iedereen is anders
Iedereen is anders is een website gericht op jongeren die zich schamen, verdrietig, onzeker of eenzaam 
voelen, etc. Jongeren die struggelen met gevoelens wegstoppen of bang zijn over wat andere vinden van 
hun lichaam. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf weer beter voelt? 

Deze site biedt je alle informatie om je door dit probleem te begeleiden. Geen een onderwerp ontbreekt 
en wanneer dat wel zo is kun je deze mensen altijd om raad vragen. De website komt voort uit de 
problemen die zijn ontstaan rondom genderidentiteit. Dit is zo omdat er nog steeds veel mensen mee 
struggelen en geen plek kunnen vinden die hun biedt waarnaar ze opzoek zijn. 

Het platform duidt ook erg op het feit dat het belangrijk is om te praten over je probleem. Er wordt 
uitgebreid toegelicht wat je wel en niet moet doen, wie je kan vertrouwen bij het voeren van zo’n gesprek 
en wat je moet doen als je liever anoniem wilt blijven.  
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Kunstmatige Happiness, 2019

Desk research

Splendor in the grass - Bompass en Parr
Splendor in the grass is een installatie die 25 juni 2015 werd tentoongesteld in het New Yorkse museum of 
sex. De tentoonstelling neemt je mee in de wereld van taboes, gekoppeld aan de tegenwoordige cultuur 
van seks door middel van een kampeerterrein en presenteert verschillende kampeertenten om het 
multiplexconcept van seks, menselijke relaties en de zintuigen te definiëren en te betrekken. 

Een samenwerking van surrealisme en het ‘buitenleven’ functioneert als een platform om de zin van 
het bewegen te verleiden via verschillende microkosmossen van sensorische activiteit. De installatie 
analyseert de identiteit van seks en verbindt bezoekers met fasen van stimulatie en de sensatie van 
opwinding. 

Wanneer je deelneemt aan deze installatie, neem je plaats in een gesloten tent. Zo is de buitenwereld 
voor jou een tijdje afgeschermd. Zo zag niemand wat jij op dat moment ervaarde. Een vorm van 
anonimiteit.  

Happiness - Dries Verhoeven
Happiness is een menselijk uitziende robot genaamd Amy. Ze staat in een nagemaakt apothekers huisje 
en bij binnenkomst confronteert ze je met de verleidingen omtrent cocaïne, ketamine pijnstillers als 
oxycodon. Verhoeven toont met zijn installatie wat er zich stilzwijgend afspeelt bij de huisarts of in 
de technoclub. “Veel mensen gaan makkelijker praten over hun eigen middelengebruik nadat ze mijn 
installatie hebben gezien.” Zo verwoord D. Verhoeven het in zijn toelichting van de installatie. 

De installatie is geen lofzang voor het gebruik van drugs, maar het is wel een manier om ervoor te zorgen 
dat er meer over gepraat wordt. Of het nu om recreatief drugsgebruik gaat of over medicinaal, er zal altijd 
een taboesfeer omheen hangen. Het middelengebruik wordt al snel moreel verworpen, terwijl het veel 
slimmer is om te gaan kijken naar wat de motieven zijn en waarom mensen de behoefte voelen om dit tot 
zich te nemen.  

Amy vertelt op een kalme toon alles dat je moet weten over drugs. Vragen zoals wat antidepressiva met 
je geest doet. Hoe je middelen slikt, snuift of injecteert. Hoe heroïne je een warm liefdevol gevoel kan 
geven. Ze kan het je allemaal vertellen. 

Graphic Sex Project - Jen Beman
Jen Beman zag in dat er zich een probleem voordeed tussen het praten over seks en seks zelf. Zo 
concludeerde ze dat het praten over seks net zo belangrijk en leuk moet zijn als dat de seks zelf ook is. 
Veel mensen voelen zich geïsoleerd in hun seksuele ervaringen en verlangens, omdat niemand erover 
praat. Er is veel te veel schaamte. De mensen vragen zich vaak ook af of ze wel normaal zijn en of ze de 
enige zijn die zich zo over bepaalde dingen voelen. Met dit project verzekert Jen Beman deze mensen 
ervan dat dat niet zo is. Je staat er niet alleen voor.  

De installatie werkt met grafieken. Je wordt gevraagd tijdens de installatie om een grafiek samen te 
stellen met blokjes. Dit mag iedereen op zijn of haar manier doen. Het doel hiervan is inzicht krijgen 
in het seksleven van andere mensen om het praten erover toegankelijker te maken. Je ontdekt hierbij 
de verbazingwekkende diversiteit van hoe mensen hun seksuele zelf uitdrukken en tot een grotere 
acceptatie van jouw expressie te komen.
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Het gesprek aangaan
Prototype 1:  Gesprekjes a.d.h.v. gesprekskaartjes
Hoe open praten mensen over hun seksleven en hun drugsgebruik met een vreemde en hoe belangrijk 
is het voor hen dat hun identiteit achterwege blijft? Dit gaan we met ons eerste prototype testen. We 
doen dit door steeds twee vreemden tegenover elkaar te zetten en hen een gesprek te laten voeren 
met behulp van vraagkaartjes. We doen dit aan de hand van vijf verschillende gespreksvormen. Al 
deze gespreksvormen hebben ieder een andere mate van anonimiteit. Achteraf vragen we hen hoe 
het gesprek verliep, gaan we in op de inhoud van het gesprek (dit gaat dus over Sanne’s onderzoek: 
de bespreekbaarheid) en op de rol van anonimiteit binnen het gesprek (hier heeft Dick inzichten uit 
gehaald).  

De vraagkaartjes 
Om het gesprek de goede richting in te sturen, hebben we veertig gesprekskaartjes gemaak. De vragen 
beginnen vrij ‘mild’: “Vind jij het lastig om over seks te praten?”, maar worden steeds wat gedurfder: 
“Waar word jij geil van?”. We geven de testpersonen beide een stapeltje vraagkaartjes en vertellen hen 
dat ze het gesprek helemaal zelf mogen leiden. De vraagkaartjes dienen slechts als richtlijnen voor het 
gesprek, ze hoeven zich ook niet aan de volgorde te houden. Hoe uitgebreid een vraag wordt beantwoord 
en hoe diep erop ingegaan wordt, is helemaal aan de testpersonen zelf. Hieronder staan een aantal van 
de vraagkaartjes afgebeeld. 
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Hey *naam*! 

Nogmaals super bedankt dat je ons wil helpen met ons onderzoek! Je gaat op *dag* om *tijd* 
*anoniem chatten/ chatten/ anoniem bellen/ videobellen* met iemand. We vertellen je (nog) 
niet met wie en het is ook de bedoeling dat je gedurende het gesprek elkaars identiteit niet 
probeert te achterhalen. (Dit mag, wanneer jullie dit allebei willen, achteraf wel natuurlijk).  

Ik stuur je hieronder eerst ons contract door, dan kun je deze vast doorlezen en ondertekenen 
voor je gesprekje. Ook stuur ik je vier pdfjes van vragen. De eerste pdf met “opdracht” vul je 
voorafgaand aan je gesprek in. Het is misschien wat onhandig dat het digitaal moet en niet 
fysiek kan, dus i.p.v. dingen aankruisen, kun je ze ook gewoon opschrijven of uittypen als dat 
makkelijker is. De andere drie vellen met vragen beantwoord je na je gesprekje.  

Jullie krijgen afbeeldingen met onze gesprekskaartjes toegestuurd (die stuur ik ook na dit 
bericht). Deze gesprekskaartjes dienen slechts als richtlijn voor jullie gesprek, jullie mogen het 
zo uitgebreid en gezellig maken als jullie zelf willen. We hebben het liefst dat jullie gesprekje 
zo’n 15 min duurt, langer mag natuurlijk altijd! *indien van toepassing: Ook vragen we of een 
van jullie (of jullie allebei) een geluidsopname van jullie gesprek kan maken.* 

Dus nu nog aan jou de vraag of je het contract alvast voor *tijd* kan doorlezen en ondertekenen 
:) 

Het contract en de vragenlijsten met uitleg zijn te lezen op de volgende pagina’s. De blauwe 
vragenlijst gaat in op Dicks onderzoek naar anonimiteit, de roze vragenlijst en de vragen over 
emoties gaan in op Sannes onderzoek naar de bespreekbaarheid. 

Bericht naar de testpersonen 
We sturen iedere testpersoon een bericht met daarin de uitleg, het contract, de vraagkaartjes en de 
vragenlijsten. De mensen die we face-to-face een gesprek laten voeren, geven we live de uitleg  en krijgen 
de vragenlijsten op papier. Het bericht dat naar de testpersonen van de andere vier gespreksvormen ging, 
is als volgt: 

Het contract en de vragenlijsten met uitleg zijn te lezen op de volgende pagina’s. De blauwe vragenlijst 
gaat in op Dicks onderzoek naar anonimiteit, de roze vragenlijst en de vragen over emoties gaan in op 
Sannes onderzoek naar de bespreekbaarheid. 

Het gesprek aangaan

Ingevulde vragenlijsten en documentatie van de gesprekken
Omdat we onze testpersonen hebben beloofd dat hun antwoorden en gesprekken anoniem blijven 
en alleen gebruikt zullen worden voor ons onderzoek, hebben we besloten de ingevulde vragenlijsten 
(met naam) niet toe te voegen aan de bijlagen. We zullen deze wel per vraag individueel analyseren en 
een algemene conclusie trekken. De vragenlijsten zullen we wel meenemen tijdens onze mondelinge 
verdediging. Dit geldt ook voor de documentatie van alle gesprekken, wegens privacy zullen we deze niet 
openbaar zetten.
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Het gesprek aangaan: inzichten

Hoe beviel het?
Buiten dat wij het zelf heel erg leuk vonden om alle gesprekken terug te kijken en om de antwoorden 
van onze testpersonen te horen, was dit bij hen zelf ook het geval. Alle gesprekken die Dick en ik niet 
zelf hebben “afgekapt” na 15 minuten, gingen veel langer door. De chatgesprekken duurden allemaal 
langer dan een uur, één telefoongesprek duurde maar liefst anderhalf uur en is later zelfs voortgezet 
via Whatsapp. Het was ontzettend leuk om alle enthousiaste en vrolijke reacties van iedereen terug 
te krijgen. Onze groep van testpersonen was erg uiteenlopend, de een was juist een flapuit zonder 
schaamte, waar een ander juist heel verlegen en ingetogen was. Toch kregen we van allebei deze 
mensen te horen dat ze het erg fijn vonden om over deze onderwerpen te praten. De wat meer verlegen 
mensen, hadden net wat langer de tijd nodig om los te komen maar ook bij hen verliepen de gesprekken 
uiteindelijk erg soepel. Vooral omdat de testpersonen hun gesprekspartner niet kende, voelde het in het 
begin wat onwennig. Ik zal in deze analyse ingaan op de antwoorden die we terugkregen op de tweede 
vragenlijst en op de emotiewielen. Hieronder analyseer ik eerst iedere vraag van de vragenlijst apart 
aan de hand van de antwoorden die gegeven zijn en aan de hand van het beeldmateriaal dat we hebben 
teruggekeken.

Hoe vonden mensen het om over seks te praten?
“Interessant” en “Leuk” waren hier antwoorden die we van iedereen terug kregen. Ook kregen we veel 
terug dat het in het begin nogal onwennig was, je praat tenslotte nooit zo snel over intimiteit met iemand 
die je nog helemaal niet kent. Wat wel interessant was, was dat we veel te horen kregen dat mensen het 
vooral erg fijn vonden om hierover te praten. Ze herkende zichzelf terug in dingen die de ander zei en dit 
schepte een soort band, “alsof je elkaar al langer kent”. Ook vertelden acht testpersonen dat ze na het 
experiment de seksvragen thuis ook nog hebben nabesproken met vrienden of met hun partner. Dit is 
natuurlijk een erg belangrijk inzicht: Praten over seks gerelateerde onderwerpen met een vreemde, laat 
mensen extra nadenken over dit onderwerp en misschien zelfs wel tot nieuwe inzichten komen. Zo kreeg 
een van de vrouwen die een fysiek gesprek aanging met een andere vrouw, tips mee naar huis: “Ik heb 
heel wat voor te stellen aan mijn vriend vanavond, dankjewel!” Veel mensen vroegen na hun gesprek 
of ze een kopie van de gesprekskaartjes mee naar huis mochten nemen zodat ze de vragen nog konden 
nabespreken. Er is dus duidelijk behoefte aan praten over seks!

Hoe vonden mensen het om over drugs te praten? 
Deze antwoorden kwamen grotendeels overeen met de vorige vraag. Mensen vonden het leuk om 
elkaars verhalen te horen en vroegen hier ook vaak op door. Het verschil hierin was dat niet al onze 
testpersonen ooit drugs gebruikt hebben en dus niet alle vragen zo uitgebreid konden beantwoorden. 
Deze testpersonen gaven echter wel terug dat ze het erg boeiend vonden om de verhalen van hun 
gesprekspartner aan te horen. Ze zijn namelijk wel geïnteresseerd in drugs en mensen die drugs 
gebruiken, ondanks dat ze het zelf nooit zullen doen. Ook gaven ze toe dat ze erg weinig kennis hadden 
over dit onderwerp en dat dit gesprek ervoor zorgde dat ze het beter begrepen. Hierdoor ontstaat niet 
alleen betere kennis op het gebied van drugs maar ook begrip voor de gebruikers. Door dit begrip, zullen 
drugsgebruikers zich ook minder bevooroordeeld voelen wanneer ze een gesprek over drugs willen 
aankaarten. Wanneer we twee gesprekspartners tegenover elkaar zetten die allebei drugs gebruiken, 
merkten zij al snel dat ze over veel dingen op één lijn zaten. “Het schept een band”, kregen we erg vaak 
terug. Ook benoemden veel mensen dat jezelf herkennen in iemand anders’ verhalen erg fijn is. 
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Hoe denken de testpersonen over hun gesprekspartner? 
Ik denk dat ik dit een van de meest interessante inzichten vond. Er was namelijk niemand die iets 
negatiefs over zijn of haar gesprekspartner te zeggen had. Iedereen was erg enthousiast en gaf zelfs 
een uitgebreide uitleg van hoe ze dachten over hun gesprekspartner. De antwoorden waren totaal niet 
oppervlakkig. In plaats van “aardig”, kregen we heel vaak terug: open, eerlijk, fijn, oprecht, respectvol en 
gezellig. Dit zijn eigenschappen die je normaal gesproken niet uit een simpel smalltalk met iemand haalt. 
Praten over gevoelige onderwerpen zorgt er dus ook voor dat je een completer beeld van iemand krijgt 
en op basis hiervan je mening over deze persoon kan vormen. Je eigenschappen komen veel meer naar 
voren wanneer je praat over persoonlijke onderwerpen waar je normaalgesproken niet zo snel over zou 
beginnen.

Hoe vonden mensen dit gesprek ten opzichte van een “normaal”/ standaard gesprek met een 
vreemde? 
Iedereen was het erover eens dat ze dit gesprek leuker vonden dan een standaard gesprek. Wel voelde 
het wat onwennig, je bespreekt immers niet iedere dag of je je eigen lichaamssap weleens geproefd hebt. 
Wat ook opviel was dat ik er in eerste instantie vanuit ging dat mensen het lastiger zouden vinden om dit 
soort gesprekken aan te gaan met vreemden, dit tegendeel werd echter bewezen. Voor sommigen was 
het zelfs zo dat ze het juist makkelijker vonden om met een vreemde te praten. Deze gesprekspartner had 
namelijk nog geen beeld van met wie ze aan het praten waren en gingen dus zonder vooroordelen het 
gesprek in. Het liet hen ook inzien dat ze over sommige onderwerpen nooit echt goed nagedacht hadden 
tot dit gesprek. Hun gesprekspartner gaf hen nieuwe inzichten en dingen om over na te denken.  

Hoe denken mensen dat het beeld wat hun gesprekspartner van hen heeft is? 
Hier waren de meningen sterk over verdeeld. Sommige mensen dachten juist dat door dit gesprek, 
hun gesprekspartner een goed beeld had van hoe ze waren, anderen misten toch de smalltalk. Zo 
zegt een iemand “Je deelt met zo’n gesprek veel meer een deel van je persoonlijkheid en visie. Mijn 
gesprekspartner heeft in ieder geval gezien wie ik écht ben.” Een ander benoemt weer: “Ik had liever nog 
wat langer willen praten over “normale” dingen. Dan hadden we elkaar wat beter kunnen leren kennen 
en zo kun je dingen ook wat meer plaatsen.” Dit slaat eigenlijk terug op wat ik bij de vraag hiervoor 
benoemde: Wanneer je iets intiems/ persoonlijks deelt met iemand die je al kent, kan je gesprekspartner 
je verhalen en ervaringen koppelen aan je persoonlijkheid. Bij een gesprek met een vreemde is dit niet 
zo, je moet het doen puur met de informatie die je krijgt en vormt hierdoor eigenlijk je eigen beeld van 
iemands persoonlijkheid.

Het gesprek aangaan: inzichten

Doet dit gesprek iets met de testpersonen? 
De antwoorden op deze vraag maakte me blij. Iedereen voelde zich beter na het gesprek, dit was ook 
te zien en horen toen Dick en ik alles hebben nageluisterd. Je zag mensen echt opbloeien gedurende 
het gesprek. Hoe ongemakkelijk het vaak begon, zo vrolijk en “relaxed” eindigde het vaak. Veel mensen 
benoemde ook dat het gesprek hen zelfvertrouwen gaf. Ze voelde zich begrepen en gewaardeerd. Op de 
emoties ga ik verder in met het analyseren van de emotiewielen. 

Zouden de testpersonen vaker over dit soort onderwerpen willen praten? 
“JA!” was wat we van iedereen terug kregen. Iedereen was het er duidelijk over eens dat dit soort 
onderwerpen vaker besproken moesten worden en dat er vaak nog te raar over gedaan wordt. Een 
antwoord van een van de testpersonen omvatte eigenlijk wel wat iedereen benoemde, dus deze is het 
uitlichten wel waard:

“Yes we should! Het moet normaal worden. Mensen gaan al 
grinneken als ze het woord porno, cum of dildo horen. Not 
woke! Het is 2021, praten over onze diepste verlangens of 

gewoontes mag genormaliseerd worden!”
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Emotiewiel
We vroegen mensen om 
voorafgaand aan het gesprek 
aan te kruisen welke emoties 
zij op dat moment voelde. Ze 
kregen dezelfde opdracht na 
het gesprek.We hebben een 
overzicht gemaakt van welke 
dit waren, dit is te zien op de 
afbeelding hiernaast.

Opvallend was dat de 
gevoelens voorafgaand 
erg gemixt waren. In het 
emotiewiel zijn de positieve, 
vrolijke emoties geel en oranje 
gekleurd, de wat negatievere 
zijn rood en blauw. Zoals te zien 
op de foto hiernaast, waren 
er in het begin een aantal 
aankruisingen in het “negatieve 
emotie gebied”. Mensen waren 
kritisch, angstig, bezorgd en 
onzeker. Ze wisten niet zo goed 
wat hen te wachten stond en 
met wie ze te maken zouden 
krijgen. 

Na het gesprek ervaarde 
niemand deze negatieve 
emoties meer. Niemand was 
terughoudend, angstig of 
onzeker. Ze waren zelfs vaak 
zelfverzekerd geworden door 
het gesprek. Praten over dit 
soort onderwerpen doet op 
korte termijn dus erg veel met 
iemands mentale staat, op 
een goede manier. Dit is iets 
wat we zeker mee kunnen 
nemen in ons onderzoek. 
Om de bespreekbaarheid 
te bevorderen, moeten we 
mensen misschien letterlijk 
het gesprek aan laten gaan of 
hen in ieder geval ervaringen 
en verhalen van anderen 
meegeven zodat ze zich 
begrepen en geaccepteerd 
voelen.

Het gesprek aangaan: inzichten

Een van onze testpersonen in gesprek
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Het gesprek aangaan: inzichten
Analyse
De inzichten die er zijn verkregen over anonimiteit komen voort uit de analyse die is gedaan op de 
chatgesprekken, geluidopnames en videobeelden van de gesprekken (een van de 5 vormen). Daarnaast 
kwamen de andere inzichten voort uit de vragenlijst over anonimiteit die we de testpersonen achteraf 
hebben gegeven.  

Inzichten uit de chat/geluidopname/video 
Laat ik beginnen bij de chat. We hebben de testpersonen een introductie gegeven met indicatie over wat 
het gesprek in zal houden en wat er moest gebeuren. Hierbij werd gevraagd of de testpersonen hun chat 
account volledig anoniem konden maken zodat er geen mogelijkheid van achterhalen was met wie je 
een gesprek aan het voeren was. Door deze aanpassing had het voorstellen aan elkaar geen functie en 
begonnen ze onmiddellijk het gesprek.  

Mensen die van de chat gebruik maakten, kozen gemakkelijk wat heftigere vraagkaartjes. Wat ik me 
afvroeg was wat hiervoor de reden is. Ik kwam tot de conclusie dat dit kwam door het gemak en de grote 
interesse die de twee testpersonen met elkaar opbouwden tijdens het gesprek. Ze merkten dat omdat ze 
elkaar toch niet kende doormiddel van de anonimiteit.  

Wanneer je geïnteresseerd in iets bent en er een comfortabele sfeer hangt vliegt de tijd voorbij en zet je 
het graag door ook al wordt er gevraagd om te stoppen. 

Uit de chat was ook snel te halen dat de anonieme mensen makkelijker eigen onderwerpen aankaarten 
wanneer hun partner dit ook deed. Zo werd er soms erg makkelijk afgeweken van de gesprekskaartjes 
en overgegaan op een seks- of drugsprobleem waar iemand persoonlijk tegenaan liep. De testpersonen 
herkenden zichzelf in deze problemen. Dit was in mijn ogen een belangrijk inzicht: wanneer mensen 
zichzelf herkennen in elkaars verhaal. Dit wekte weer sympathie op waardoor er openlijker werd gepraat.  

Er vonden tijdens de chat weinig aarzelingen plaats. Mensen twijfelde weinig en namen makkelijker het 
risico. Dit was in tegenstelling tot de fysieke gesprekken net wat anders. Hierover volgt later.  

De chat was een nuttig experiment waarin anonimiteit een goede en duidelijke rol heeft gespeeld, maar 
hoe zit het met de minder anonieme vormen?

FASE 2 

34



De videocall
 Bij deze call werd er niet gevraagd om de identiteit van jezelf geheim te houden. Omdat ik dit niet heb 
gevraagd werd er onmiddellijk in de eerste paar seconden van het gesprek een voortelronde voorgesteld. 
De mensen wilde meteen alles over elkaar weten. Een inzicht dat ik hier uit haal is dat mensen het prettig 
vinden om te weten met wie ze praten. Is het zien van de persoon dan een trigger om dit te doen of 
zouden de mensen van de anonieme call dit ook aan elkaar voorleggen? Hier volgt zo meteen meer over.  

Gesprekken waarbij je elkaars gezicht roept geduld op. Mensen nemen veel meer de tijd om naar elkaars 
verhaal te luisteren dan dat ze ongeremd verhalen blijven delen. Ook werd er bij de videocall hierdoor 
dieper ingegaan op het gesprek. Dit zorgden voor een diepere connectie tussen de twee personen.  

Tot slot dan het fysieke gesprek. Een gesprek waar je alles van de ander meekrijgt. Van aarzeling tot 
zelfverzekerdheid en oogcontact tot afdwalen. In dit gesprek was maar al te duidelijk wanneer iemand 
twijfelde. Mensen stoppen met praten, je ziet ze nadenken en kunnen makkelijker om een vraag heen 
praten. De anonimiteit is hierbij weg. Dat was voor mij erg zichtbaar.  

De telefoongesprekken
Ten eerste weer heel anders op gebied van anonimiteit. Er wordt gebruik gemaakt van je echte stem. In 
merkte dat dit voor sommige confronterend overkwam. Zo zat er bij sommige testpersonen een aarzeling 
in zijn of haar stem voor het geven van antwoord op een vraag. Andere werden door het horen van enkel 
de stem juist wat zelfverzekerder. Ze hadden het gevoel dat ze juist gemakkelijker kunnen inspelen op de 
persoon door te horen hoe er antwoord werd gegeven. Oftewel de anonimiteit in deze vorm leidt tot een 
meer verschillend effect dan bij de chat. Bij de chat was het namelijk zo dat door de anonimiteit er niet 
goed kon worden afgelezen hoe iemand zich verbaal opstelde. Dit werd wel meer duidelijk bij het bellen.  

Wanneer het experiment bij een koppel 
was afgelopen hebben ze aan elkaar 
voorgesteld om door te gaan met het 
experiment doormiddel van appen. 
De voorwaarde was wel dat ze hun 
profielfoto en naam niet mochten 
onthullen. Het gesprek tussen de 
testpersoon en Sanne is te zien op de 
screenshot hiernaast. Zo blijkt maar weer 
dat men de anonimiteit waardeert tijdens 
dit prototype en er graag gebruik van 
maakt.  

Het gesprek aangaan: inzichten
Een van de gesprekken liet me zien hoe er een verschil zit in iemands sociale vaardigheden. Het was een 
gesprek tussen twee mannen waarbij de ene zijn ogen altijd gericht had op de persoon met wie hij aan 
het praten was. Terwijl de ander pas in de loop van het gesprek hier meer mee bezig was. De een voelde 
zich duidelijk al op zijn gemak, terwijl de ander nog zoekend was naar de aanpak van het gesprek.  

Dit toont aan dat een fysiek gesprek in dezelfde ruimte frictie creëert. Precies waar ik naar opzoek was. 
Omdat die frictie ervoor zorgt dat het gesprek steeds soepeler begint te verlopen. Het wekt langzaam 
vertrouwen op in een gesprek met een vreemde. Deze vorm van gesprekken triggerde mij in het idee van 
de the proof of concept.

Inzichten uit de vragenlijst 
In de vragenlijst over anonimiteit binnen de gesprekken staan vier vragen. Ik zal hieronder per vraag 
samenvatten wat er geantwoord werd.  

Wat vond je fijn aan jouw gespreksvorm en dus jouw vorm van anonimiteit? 
Mensen konden de anonimiteit waarderen, zo hadden ze vaak het gevoel of de vorm die ze gebruikte 
de juiste was voor hen. Wat veel mensen ook fijn vonden was dat ze zelf konden sturen in hoe diep het 
gesprek werd. Als de een er voor koos om heel diep in te gaan op het gesprek dan betekende dat niet dat 
de ander dit ook moest te doen. Als laatste vond iedereen het erg prettig dat anonimiteit wel of niet kon 
worden toegepast.  

Wat vond je juist minder fijn? 
Wat mensen vooral spannend vonden wat het aftrappen van het gesprek of het wachten op de gekozen 
gesprekspartner. De testpersonen wisten namelijk vaak niet met wie ze praten of met wie ze gekoppeld 
waren. Sommige testpersonen baalde ervan wanneer het anonieme gesprek voorbij was en hadden dit 
langer door willen zetten. Mensen met een chat gesprek waren vaak zo nieuwsgierig naar de ander dat ze 
bijna overwogen om te vragen wie de ander was.  Tot hun teleurstelling mocht dit bij de chat niet. Wat zij 
jammer vonden. 

Welk van de vijf gespreksvormen had je het fijnst gevonden denk je en waarom? 
Hierin houd ik het kort. Mensen kozen vaak de gespreksvorm die ze zelf ervaren hadden. Dit was een 
veilige keuze met iets waarmee ze nu bekend waren. Een paar enkelingen kozen voor een andere 
gespreksvorm dan die van hun zelf, maar deze week vaak niet veel uit dan de eigen vorm. De mensen 
lieten wel vaak erg duidelijk weten waarom ze kozen voor een bepaalde keuze.  

“Dit gesprek! Vanwege de menselijke emotie is dit het minst awkward.” 

Welke vond je het minst fijn? 
Hierin kwamen er twee duidelijke vormen naar voren. De een was ook eigenlijk een overduidelijke 
winnaar. Dit was het anonieme telefoongesprek. Ongeveer 80% van de testpersonen liet hun keuze 
vallen op deze vorm. Ze kozen hiervoor omdat het niet die volledige anonimiteit had waar sommige 
naar zochten, maar het kon ook niet tippen aan het volledig weggeven van de identiteit waar andere 
weer helemaal fan van waren.  De andere keuze viel op de anonieme chat. Dit omdat er geen emotie is 
over te brengen via een chat. Dat is wel iets wat aanwezig moet zijn als er informatie wordt gedeeld over 
taboeonderwerpen. 

Conclusie
Uit de inzichten die zijn verkregen binnen dit experiment kan ik concluderen dat er een balans zit 
tussen volledig anoniem zijn tijdens een gesprek over taboeonderwerpen en het weggeven van je 
identiteit tijdens deze gesprekken. Er is niet een juiste keuze die kan worden toegepast en zo wordt er 
geconcludeerd dat ieder mens hier verschillend in is en we ze de keuze moeten geven in de vorm van 
anonimiteit die zij prettig vinden. 
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Verhalen

Vragen naar verhalen
Uit ons onderzoek kwam ook naar voren dat het delen en verspreiden van verhalen heel erg helpt 
bij het vergroten van de kennis over seks en drugs en daardoor bijdraagt aan de bevordering van de 
bespreekbaarheid van deze onderwerpen. We wilden met het vragen naar mensen hun ervaringen met 
seks en drugs een antwoord krijgen op de volgende vragen:

- Bespreken mensen meer als ze anoniem zijn?
- Zijn mensen bereid hun verhalen rondom seks en drugs te delen?
- Is er vraag naar het delen van verhalen en ervaringen rondom seks en drugs?

Concept 
Via social media (Drugspunt, eigen pagina’s en in groepen op Facebook) vragen we mensen een 
ervaring met drugs en/of seks in te sturen. Dit mogen leuke, grappige, vervelende, memorabele of juist 
verschrikkelijke verhalen zijn. Niks is te gek. Ze mogen dit doen door anoniem een handgeschreven 
brief in te sturen of door het bericht uit te typen. Ze mogen het ontwerpen hoe ze zelf willen, een 
handgeschreven brief inscannen en via mail opsturen mag ook. We beloven dat de verhalen nooit naar 
hen teruggekoppeld kunnen worden. 

Alle verhalen bundelen we samen tot één boek. De digitale versie hiervan krijg je automatisch opgestuurd 
wanneer je je verhaal gedeeld hebt. Je kan er dus voor kiezen om je e-mail toe te voegen aan je verhaal 
of een anoniem e-mailadres aan te maken waarop je het toegestuurd krijgt. Ook kunnen ze ons later nog 
berichten om het digitale boek aan te vragen. 

De berichten die we hebben verspreid via social media zijn te zien op de volgende pagina’s.

Animo
Dat er interesse was in ons project, was al heel snel duidelijk. We kregen heel wat verhalen opgestuurd, 
wel allemaal via mail of via de anonieme link. De mails werden vaak verstuurd vanuit de verstuurders 
hun eigen naam. Daarbij werd wel gevraagd of we hun naam weg konden laten in het boek. Wat nog 
interessanter was, was dat ik op social media vooral reacties kreeg als: “Hey, ik heb geen verhaal maar 
zou wel graag een digitale versie van het boek hebben zodra het klaar is!”. Vraag naar een verzameling 
van verhalen over seks en drugs was er dus genoeg.

Verhalen 
Via Drugspunt bleven de verhalen sowieso al binnen stromen, over seks hadden we er nog niet zoveel in 
verhouding. We hebben een verzameling van alle leuke verhalen gemaakt en ze samen in een documentje 
gezet. Er ging erg veel tijd in het organiseren van de gesprekjes, tijd voor een mooi design boek was er 
dus niet. We hebben besloten om de verhalen nog even te bewaren en eventueel toe te passen later 
in ons onderzoek. Met het insturen van het verhaal, geven de vertellers automatisch toestemming 
voor het feit dat wij hun verhalen mogen gebruiken voor ons afstudeerproject, op voorwaarde dat ze 
anoniem blijven. De verhalen kunnen we dus uiteindelijk gaan toepassen in ons eindwerk. Hoe en in 
welke vorm, ontdekken we in fase 3 doormiddel van focusgroepen, concept design en reflecteren op de 
overeenkomsten tussen onze desk research en field research.
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Concepten

Vijf  “concepten”
Op de volgende pagina’s zijn moodboards van de vijf concepten te zien die een duidelijker beeld geven 
van wat de concepten inhouden. Hieronder staan de concepten kort toegelicht.

Concept 1:  App 
In ons eerste concept komen alle behoeftes van de doelgroep samen. Een app waarmee je je 
drugsgebruik kan bijhouden in de vorm van een dagboek; Een app die al jouw seks- en drugsvragen 
beantwoord; Waar je vrienden kunt toevoegen; Waar je verhalen en ervaringen over seks en drugs kan 
insturen en lezen en waar je alle ins en outs van seks en drugs te zien krijgt. De valkuil binnen dit concept 
is dat we niet moeten verdrinken in informatie die erin moet komen te staan. We willen zoveel dat we 
ergens iets moeten schrappen en terug moeten naar de écht belangrijkste behoeftes. 

Concept 2: TV-Show 
Het tweede concept is een tv-show. Omdat het ons zo beviel om alle gesprekken terug te kijken en 
omdat er vraag is naar verhalen van anderen aanhoren, bedachten we ons om de gesprekken te filmen. 
We nemen de kijker mee in de verhalen over seks en drugs van anderen met als doel dat de kijker zich 
herkent in de verhalen en zich meer open durft te stellen. Het stijltje van de tv-show moet wat weg 
hebben van Drugslab en Boos (Tim Hofman): serieuze onderwerpen op een leuke, grappige manier 
aankaarten. Naast de gesprekskaartjes die we al eerder hebben gebruikt, willen we de gesprekspartners 
stellingen voorleggen. Deze stellingen zijn gebaseerd op feiten en misvattingen rondom seks en drugs. 
Door hen hierover te laten discussiëren zal er ook herkenning bij de kijker komen en wakkert hen dit aan 
om hier ook over te gaan praten. 

Concept 3: Installatie 
Een installatie die twee vreemden een gesprek over seks en drugs laat aangaan. De installatie is een 
cabine op een openbare plek. Omdat we in ons onderzoek hebben gezien dat er een verschillende 
behoefte is aan anonimiteit, willen we iets neerzetten dat hen deze mogelijkheid biedt. De installatie in 
het kort: Twee onbekende deelnemers nemen tegenover elkaar plaats in de cabine zonder elkaar te zien 
of horen. Ze gaan een gesprek met elkaar voeren aan de hand van vraagkaartjes, stellingen, informatieve 
vraagstukken en het delen van ervaringen. Je kan binnen de installatie zelf bepalen hoe anoniem je wil 
zijn. Je probeert met elkaar de beste harmonie te vinden in het voeren van het gesprek over seks en 
drugs. Dit concept is het begin van De Hotbox, hier is later meer over uitgelegd. 

Concept 4: Spelvorm 
Het derde concept is een spel. Want wat werkt er nu beter om mensen een gesprek te laten aangaan 
dan een praatspelletje? De spelers moeten met elkaar discussiëren over seks- en drugs gerelateerde 
onderwerpen; krijgen verschillende kennisvragen; krijgen persoonlijke vragen en krijgen opdrachten die 
ervoor zijn bedoeld schaamte weg te halen. Het probleem bij dit concept zou wel zijn dat er vrij weinig 
mee gedaan kan worden op gebied van anonimiteit. 

Concept 5: Campagne 
Met de campagne willen we focussen op de misvattingen rondom seks en drugs en op mensen hun 
persoonlijke ervaringen hiermee. We willen mensen (anoniem) een verhaal laten insturen over iets dat 
hen vroeger (of nog steeds) dwars zat op het gebied van seks en drugs. Schaamde je je vroeger voor iets 
waarvan je later ontdekte dat het heel normaal was? Deel het! Want met jou, zijn er duizenden anderen 
met een soortgelijk verhaal. We willen de verhalen van mensen op grote posters verspreiden door de 
stad. Een quote uit het verhaal komt op de voorkant te staan, als je het hele verhaal wil lezen, kan dat op 
de achterkant. Bij het verhaal staat altijd een portret van degene die het heeft ingestuurd, de mate van 
anonimiteit is hierin door hem of haarzelf bepaald. We willen met dit concept herkenning creëren onder 
de mensen die langslopen. Ook willen we iets bij hen aanwakkeren: Het moet hen triggeren om te gaan 
praten over dit onderwerp. De quotes op de posters dienen als gespreksstarter.  
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Brainstorm

Goedzooi
Om tot extra/nieuwe inzichten te komen hebben we contact opgenomen met onze oude stageplek, 
Goedzooi. Zij denken net anders dan een gemiddeld creatief bureau en zoeken vaak het randje op in hun 
werk, precies wat wij nodig hebben. 

We hadden een pitch voorbereid waarin we inzichtelijk maakten wat we precies gedaan hadden en waar 
we heen willen. We lieten hen onze concepten zien en vroegen: Wat zouden jullie toevoegen, wijzigingen 
of laten vallen?  

Ze kwamen met een aantal opmerkingen. Ten eerste werd er enthousiast gereageerd op het idee van de 
installatie. Een installatie is een concept waar ze zelf dol op zijn en toen ze ons er eenmaal over hoorden, 
haakten ze hier al snel op in. Wel waren ze van mening dat er meer moet gebeuren in de installatie dan 
alleen het delen van verhalen via vraagkaartjes. Er moesten meer bronnen die voor gesprekstof zorgen 
aanwezig zijn. Zo kwam iemand met het idee om allerlei vragen aan de binnenkant van de installatie neer 
te zetten en zei iemand anders dat posters ook een goede toevoeging zijn. 

Ze waren het minst enthousiast over de app, deze zou veel te voor de hand liggend zijn. “Iedereen 
weet dat een app vaak te makkelijk is en er weinig creatiefs in zit”, benoemde een van de Goedzooi 
werknemers.  

De campagne zag er erg mooi uit volgens hen maar hij moest meer gepaard gaan met iets anders. 
Individueel zou hij niet zo sterk overkomen als dat wij wilden. Ze gaven ons het advies om te campagne te 
gebruiken als een soort reclame voor de installatie.  

Ook gaven ze aan dat een boek hen heel gaaf leek. Een boek met de naakte waarheid waarin niets te gek 
is en alles mag. Een boek waardoor je je nooit meer ergens voor hoeft te schamen. Dit zou volgens hen 
een nog betere reclame zijn dan de campagne van posters. 
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Focusgroep 
We planden een focusgroep in zodat we konden kijken hoe onze doelgroep keek naar 
onze bedachte concepten. We hebben onze concepten uitgelegd in de vorm van een 
presentatie zodat de doelgroep een helder beeld kreeg van de oplevering van onze 
concepten.  

De focusgroep bestond uit 8 studenten tussen de 18 en 25 jaar, zij wisten verder nog 
niets over ons onderzoek. Door ze met elkaar te laten discussiëren over de concepten 
hoopten wij een duidelijk beeld te krijgen van wat volgens hun wel of niet zou werken. 
Hierin lieten ze duidelijk naar voren komen dat de installatie, het spel en de campagne 
hun favoriet waren.  

Wel werd er aan ons verteld dat ze het in combinatie van elkaar sterker zouden vinden. 
Dit is iets wat we meenamen naar ons vervolgconcept. Ook benoemden ze dat ze het 
erg belangrijk vonden dat zoiets als een installatie op een toegankelijke plek staat. Als 
het een stand op een festival zou zijn, zouden ze direct aansluiten in de rij: de drempel 
is dan minder hoog dan wanneer de installatie in de stad zou staan. Sommigen zouden 
deze echter wel willen betreden op zo’n plek. We moeten dus een oplossing bedenken 
die voor zowel mensen die hier wel op af (durven te) stappen als mensen die dit niet 
zouden doen werkt. Een combinatie van twee concepten zou hierom dus goed werken. 

Brainstorm

Focusgroep, maart 2021
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Proof of concept

Inzichten 
Voor ons proof of concept, is het belangrijk dat we eerst al onze belangrijkste inzichten naast elkaar op 
een rijtje zetten. We kijken daarna naar welke inzichten we gaan gebruiken voor onze ontwerpcriteria 
en welke we achterwege kunnen laten. Ons concept moet door middel van deze ontwerpcriteria, het 
probleem van onze onderzoeksvraag oplossen. De inzichten zijn als volgt: 

Ontwerpcriteria
Aan de hand van deze inzichten hebben we voor onszelf 5 ontwerpcriteria gesteld, deze zijn:

Het ontwerp moet educatief zijn
Seks en drugs worden mede door de nog onvoldoende kennis slecht besproken. Door onze doelgroep 
kennis over deze onderwerpen bij te brengen, bevorderen we daarmee de bespreekbaarheid.

Het ontwerp moet van zichzelf duidelijk aangeven waar het voor dient
De doelgroep gaf duidelijk aan dat zij graag iets herkenbaars zagen waarvan meteen duidelijk was waar 
het voor diende, anders zou het hen teveel tijd kosten. Uit het ontwerp moet dus in één oogopslag blijken 
waar het voor dient en hoe het in zijn werk gaat.

De mate van anonimiteit moet te bepalen zijn door de gebruiker
Anonimiteit speelt voor iedereen een andere rol. Hierom moet de gebruiker zelf zijn of haar mate van  
anonimiteit kunnen bepalen in ons ontwerp.

Het ontwerp moet aanzetten tot actie
Buiten de ervaring in de installatie zelf en het bestuderen van de Volle Doos, is het de bedoeling dat de 
doelgroep hierna nog het gesprek met elkaar aangaat.

De twee ontwerpen moeten elkaar aanvullen
Ons ontwerp  bestaat uit twee delen, deze moeten er samen voor zorgen dat de bespreekbaarheid van 
seks- en drugs gerelateerde onderwerpen bevordert wordt. Ze moeten dus een toevoeging op elkaar zijn.
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Proof of concept

Het concept
Het eerste deel van ons concept is De Hotbox. De Hotbox is een installatie 
waar je de interactie opzoekt met een ander doormiddel van een gesprek 
over seks en drugs taboeonderwerpen. Alle kennis, verhalen, vragen en 
ervaringen worden hier gedeeld. Een plek waar je jezelf kan zijn. Of juist niet. 
Dat is helemaal aan jou. Durf jij het aan?  

In deze Hotbox maken jullie gebruik van wat jullie graag willen. Wat wil je 
altijd al bespreken? Wat zijn onderwerpen waar je stiekem graag meer over 
wil weten, welk gênant verhaal wil je altijd al een keer bespreken? Of wat is 
een probleem dat je met je meedraagt maar je weet niet waar je ernaar kan 
vragen? Dit zijn allemaal vragen waarnaar ik het antwoord wil zoeken voor 
mensen. Maar daar kom ik alleen achter samen met hen. Want alleen kan ik 
het niet! 

De Hotbox, waar het seks- en drugstaboe in rook 
opgaat
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Deeltestjes 
Om tot concrete ontwerpcriteria te komen moest er een verantwoording ontstaan doormiddel van 
kleinere experimenten. Deze experimenten kon ik dan gebruiken voor de proof of concept. Bij de 
installatie was er duidelijk een groot onderdeel dat zo’n test nodig had. Dit was de wand die de installatie 
deed scheiden. Hoe reageert een testpersoon hierop? Is het prettig? Hoe moet deze wand eruitzien? 

Ik zocht verschillende koppels die wilden deelnemen aan dit kleine experiment. Bij de eerste aantal 
testpersonen werd er gebruik gemaakt van een spiegel als wand. Op deze manier kan de testpersoon 
zich inbeelden dat er iemand tegenover hem of haar zit. Na een paar keer testen werd al snel duidelijk 
dat mensen dit niet heel prettig vonden. Ze vonden het zelfs confronterend. De reden hiervoor was 
omdat je natuurlijk steeds naar jezelf aan het kijken bent wanneer je informatie deelt over jezelf die 
soms best intiem kan zijn. Een confronterend gevoel is niet waarnaar we opzoek zijn dus dit werd al snel 
vervangen door een gekleurde wand. Bij deze wand waren de reacties heel anders. Sommige mensen 
vonden het prettig. Zo kon je een gesprek met iemand voeren zonder dat je hoeft te zien hoe hij/zij 
eruitziet. Natuurlijk waren er ook een aantal mensen die al snel lieten merken dat de wand ertussen niet 
per se nodig was. De vorm van anonimiteit die mensen prettig vinden, verschilt per persoon. Dit bleek 
ook uit eerder field research. Vandaar dat onze keuze is gevallen op een wand die je kan verschuiven 
wanneer nodig. Hier willen we een gordijn voor gebruiken zodat het verschuiven makkelijk gaat. Deze 
test bevestigde de ontwerpcriteria: De gebruiker van de installatie moet zijn of haar eigen vorm van 
anonimiteit kunnen bepalen. 

De andere antwoorden die beargumenteren waarom we voor deze toepassing kiezen komen voort uit de 
gesprekken die we met de testpersonen hebben gevoerd. Zo zagen wij al eerder dat mensen het prettig 
vonden om hun verhaal te kunnen delen met een ander. 

Hoe komt het eruit te zien? 
Visuele uitstraling van ons ontwerp vinden we erg belangrijk. Wanneer de installatie er aantrekkelijk 
uitziet, komt er meer publiek op af. De installatie moet vanaf de buitenkant al een aantrekkingskracht 
vormen die ertoe zal leiden dat mensen eerder geneigd zijn om een stapje te zetten in onze installatie.  

Daarnaast is het van belang dat de installatie kan draaien zonder dat wij hierbij aanwezig zijn. Het moet 
dus de benodigde informatie bevatten. Hoe we dit willen doen is aan de hand van een stappenplan. 
Dit stappenplan hangt naast een van de twee ingangen. Het stappenplan staat op de pagina hiernaast 
weergegeven.

Proof of concept
Moodboard
Aan de hand van de resultaten uit de deeltesten heb ik een moodboard gemaakt voor de installatie.
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Wat gaat er allemaal gebeuren in de hotbox? 
In De Hotbox gaan wij proberen mensen interactie te laten opzoeken met elkaar doormiddel van 
een gesprek. De reden hiervoor is dat er tot op de dag van vandaag nog steeds te weinig open wordt 
gesproken over de taboeonderwerpen seks en drugs. Uit onze deskresearch bleek dat dit te maken heeft 
met de onvoldoende informatie die de jeugd meekrijgt bij hun scholing en opvoeding. Ouders hebben 
het er te weinig over met hun kinderen en docenten die de voorlichting geven vertellen vaak niet de echt 
nodige informatie. Vandaar dat wij dat willen veranderen doormiddel van deze installatie.  

Wij willen er dus voor zorgen dat de deelnemers na het betreden van de Hotbox makkelijker over 
de taboeonderwerpen praten, informatie opdoen die ze misten en dat ze openlijk hun verhalen en 
ervaringen kunnen delen met een ander. Zo help je elkaar en je zelf op het gebied van bespreekbaarheid 
over taboeonderwerpen seks en drugs. Hoe we dit willen doen is door een combinatie van 
gesprekselementen en toepassing van anonimiteit.  

De gesprekselementen moeten een basis bevatten die de mensen aanzet om hier iets over te delen en ze 
in de goeie richting van het gesprek te duwen. 

Proof of concept
Gesprekselementen 
Het eerste element van het spel dat zich in de Hotbox afspeelt, zijn de al bekende vraagkaartjes. Deze 
kaartjes bevatten vragen of opdrachten die uitgevoerd kunnen worden om er zo voor te zorgen dat het 
gesprek makkelijk van start gaat. Er zitten gevarieerde vragen en opdrachten tussen om ervoor te zorgen 
dat geen een onderwerp onbesproken blijft.  
De tweede manier is nieuw. Omdat we er in de loop van ons onderzoek achter zijn gekomen dat er een 
hoop informatie ontbreekt op het gebied van seks en drugs kiezen wij ervoor om deze informatie ter 
beschikking te stellen door middel van informatieve posters. Denk hierbij aan posters met een quote 
over vragen of stellingen waar je nooit eerder aan dacht. Ook hebben de posters visuele onderdelen die 
de testpersonen vragen laat bedenken.  Daarnaast is dit een goede toevoeging omdat het een van onze 
ontwerpcriteria met zich meebrengt. “Het concept moet kennis over seks en drugs overbrengen”. 
Als derde manier kun je gebruik maken van een dobbelsteen. Zo voegen we een spelvorm toe aan de 
installatie die het makkelijker maakt om een gesprek te beginnen. De dobbelsteen heeft tweemaal de 
termen opdracht, vraag en stelling aan iedere kant staan. Aan de hand van deze dobbelstenen activeer 
je mensen om te variëren binnen de onderwerpen. Wanneer de speler “stelling” gooien, moeten zij een 
kaartje van de stellingen pakken of een stelling van een poster op een muur voorlezen. Deze moeten 
ze dan bespreken met hun gesprekspartner. Bij “vraag” moeten de spelers een van de vraagkaartjes 
pakken en aan hun gesprekspartner voorleggen. Bij “opdracht” moeten ze een opdrachtkaartje pakken. 
Deze opdracht kan inhouden:  “Doe het geluid dat je maakt als je klaarkomt na” of “Vertel over je eerste 
ervaring met drugs”.
Tot slot is er natuurlijk de eigen ingeving van de personen. Denk hierbij aan vragen, ervaringen of 
verhalen die de persoon zelf heeft en graag deelt met de ander. Dit kunnen problemen zijn die hij/zij nooit 
eerder besproken heeft of juist een leuk verhaal die een van de twee kwijt wil. Niks is te gek. En alles kan 
besproken worden.  
Er is nu duidelijk waar er over gepraat kan worden en op wat voor manier, maar hoe zit het met de 
mogelijkheid van anonimiteit?
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Toepassing van anonimiteit 
Anonimiteit is een van de belangrijkste onderwerpen binnen ons onderzoek, daarom moeten we voor 
ons proof of concept een geschikte manier vinden om deze toe te passen in de installatie. Hieronder zal 
worden toegelicht hoe elk van de vormen van anonimiteit in zijn werking zal gaan.  
Je bevindt jezelf in de ruimte. Om je heen zie je een aantal voorwerpen. Je ziet een smartphone, een 
telefoon, een brievenbus en een gordijn. Deze voorwerpen spelen allemaal mee in de toepassing van 
anonimiteit. 
Laat ik beginnen met de chat. De chat is de makkelijkste manier van communiceren met elkaar en 
volledig anoniem zijn. Dit doe je via de smartphone die aanwezig is de installatie. Uit voorgaand 
onderzoek was namelijk gebleken dat het gebruik hiervan positief meewerkte in het praten over de 
taboeonderwerpen.  
De telefoon kan ook gebruikt worden om met elkaar te bellen. Hierbij zorgen wij er wel voor of je wil 
bellen met je echte stem of met een vervormde stem. Deze optie is aanwezig omdat we uit onderzoek 
hebben gezien dat mensen het weggeven van hun eigen stem vaak al erg ver vinden gaan als het aankomt 
op anoniem zijn.  
Omdat er ook mensen zullen zijn die graag een vraag willen doorgeven aan volgende gebruikers bieden 
wij ze deze kans doormiddel van het plaatsen van een brievenbus. Aan de buitenkant van de installatie. 
Naast deze brievenbus zijn blanco kaartjes te vinden waarop je je vraag kan scrijven. Je kan je kaartje 
daarna in de brievenbus deponeren. Hiermee bestrijd je de taboes doormiddel van vragen.  
De tussenwand is een gordijn. De enige scheiding die het uiterlijk van de persoon anoniem houdt. Een 
belangrijk attribuut dus. Dit gordijn kan worden weggeschoven op het moment dat beide personen 
ervoor kiezen om hun identiteit te verhullen. Deze onderdelen moeten een samenhang creëren die 
ervoor zorgt dat de testpersoon zelf zijn/haar anonimiteit kan gaan bepalen en zo het best het verhaal 
kan doen.  

Waar gaat de installatie staan? 
De installatie zal plaatsvinden op een openbare plaats. De plek moet er eigenlijk voor zorgen dat hij 
toegankelijk is voor onze doelgroep. Denk hierbij aan een plein in een grote stad, een festivalterrein of 
midden op een hogeschool terrein. Gerichte openbare plekken voor onze doelgroep. Ook is het gebruik 
van een openbare plek nuttig in verband met de variatie in mensen die de installatie trekt. 
Vrije ruimte rondom de installatie is een must. Er moet vrij kunnen worden bewogen rondom de 
installatie om zo makkelijk naar binnen te kunnen stappen en de installatie de kans te geven om zijn 
visuele uitstraling goed zichtbaar te maken.  Ook moeten de mensen van de twee verschillende ingangen 
elkaar niet kunnen zien.

Wat hopen we met deze installatie te bereiken? 
We hopen met het plaatsen van deze installatie te bereiken dat de deelnemers achteraf meer het 
gevoel hebben dat ze makkelijker met elkaar kunnen praten over taboeonderwerpen seks en drugs. De 
installatie moet het duwtje in de rug zijn. Wij hopen daarbij dat anonimiteit die zekerheid tot bespreken 
kan versterken. Bij het verlaten van de installatie, krijgen deelnemers  een versie van De Volle Doos mee 
naar huis. Deze kunnen voorbijgangers die te installatie niet willen betreden ook meenemen.

Proof of concept

Foto’s achter de schermen van de experimenten
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Proof of concept

Het concept
Deel twee van ons concept is De Volle Doos. De Volle Doos is een vervolg op de Hotbox, 
een kennisbox met alles wat je (al lang had) moet weten over seks en drugs. Hierin 
brengen we alle seks- en drugs gerelateerde onderwerpen waar nog te weinig over 
gepraat wordt aan bod. Een doosje met échte verhalen en échte plaatjes van échte 
mensen. Een volle doos waarin we er niet omheen lullen: Seks en drugs hebben allebei 
hun gevaren, maar laten we nou eerlijk zijn: Beide zijn om van te genieten, toch? En met 
alle kennis uit deze doos, ga je dat gegarandeerd optimaal doen. 

Met de Volle Doos spelen we in op de behoeftes van de doelgroep. Wat missen zij aan 
kennis? Wat moet er volgens hen meer besproken worden? Wat waren problemen waar 
zij vroeger tegen aan liepen als het gaat om deze onderwerpen? Wat zijn misvattingen 
die veel voorkomen binnen onze doelgroep? Dit zijn vragen die ik allemaal wil gaan 
beantwoorden met dit concept. Hiervoor moet ik ook terug naar de theorie: Ik moet 
immers zelf de kennis ook correct hebben om deze goed over te kunnen brengen. 

De Volle Doos, voor al jouw hoogtepuntjes
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Doelgroeponderzoek
Om erachter te komen welke informatie er volgens onze doelgroep nog mist en welke misvattingen er 
binnen deze groep rondgaan, zal ik hier naar moeten vragen. Ik heb zelf in het vooronderzoek gemerkt 
dat er heel veel kennis mist op het gebied van orgasmes en hoe hiermee omgegaan wordt. Ik besloot dus 
om hier apart naar te vragen op social media. Naast mijn polls op social media, ben ik ook met meerdere 
mensen in gesprek gegaan over dit onderwerp. Ik kreeg ook veel appjes van mensen die mijn verhaal 
gezien hadden en er een mening over kwijt wilden. Er was enorm veel interesse in dit onderwerp, dat was 
duidelijk. Wat er uit de gesprekken met de doelgroep kwam, is later te lezen. Ik begin met het toelichten 
van de statistieken uit mijn polls. 

Misvattingen
Allereerst vroeg ik mensen naar wat volgens hen misvattingen waren op het gebied van seks en drugs. 
Ik gaf hen hierbij wat voorbeelden zoals te zien in de screenshot hieronder. De antwoorden die via de 
sticker-optie zijn gegeven, staan hier ook onder. De uitgebreide reacties die ik via Whatsapp of privé 
bericht kreeg, bespreek ik later.

69% van de stemmers kwam vaker wel dan niet klaar. Dit zijn 138 mensen waarvan er 102 mannen 
waren en maar 36 vrouwen. Van de mensen die vaker wel dan niet klaarkomen tijdens de seks is dus 
73,9% een man. Er waren 61 mensen die stemden op “vaker niet”, hier zaten slechts 10 mannen tussen. 
Dit is 16,4%. Dit betekent dat 83,6% van de mensen die vaker niet klaarkomen tijdens de seks vrouwen 
zijn. Best een grote groep dus. Veel vrouwen hebben niet door dat het veelvoorkomend is dat vrouwen 
moeilijk kunnen klaarkomen van penetratie. Iets wat zeker terug moet komen in De Volle Doos dus. 

Kom jij vaker wel of niet klaar  tijdens de seks?

Statistieken
Ik zal hieronder per vraag toelichten wat er uit de resultaten is gekomen.

Proof of concept

Vind je het vanzelfsprekend dat mannen klaarkomen 
tijdens de seks?

Vind je het vanzelfsprekend dat vrouwen klaarkomen 
tijdens de seks?

Lees jij je altijd in over de drugs die je gebruikt of vertrouw  
je anderen erop dat het goed is?

Bij de vraag “vind je het vanzelfsprekend dat mannen klaarkomen tijdens de seks?” stemden 154 
mensen op “ja” en 51 mensen op “nee”. Drie uit vier vindt het dus vanzelfsprekend dat mannen 
klaarkomen tijdens de seks, een duidelijke meerderheid. De verdeling tussen mannen en vrouwen 
was ongeveer gelijk in deze vraag. Bij de vraag “vind je het vanzelfsprekend dat vrouwen klaarkomen 
tijdens de seks?” stemden 91 mensen op “ja” en 124 mensen op “nee”. 58% van de stemmers vindt 
het dus NIET vanzelfsprekend dat vrouwen klaarkomen tijdens de seks, een erg groot verschil 
met de vraag hiervoor. Dit verschil zou niet zo groot moeten zijn. Iets om te bespreken dus!  

40,1% leest zich niet in over de drugs die ze gebruiken en luisteren naar hun vrienden. Het is niet gek 
dat mensen hun vrienden vertrouwen, maar drugsgebruik gaat niet zonder gevaren. Ook al hebben je 
vrienden het al eens gedaan, betekent dit nog niet dat ze precies weten wat goed voor jou is. Schijnbaar 
vinden veel mensen het toch te veel moeite of de moeite gewoon niet waard om zelf informatie op te 
zoeken. Hierdoor gaat het vaak fout en gebeuren er ongelukken. Hier moet verandering in komen. 

Wat mist onze doelgroep?
Ook heb ik via social media gevraagd wat onze doelgroep dan precies miste op het gebied van seksuele 
voorlichting. De resultaten van mijn poll staan hieronder weergegeven. Op de gesprekken ga ik hierna 
dieper in. 
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De vorm 
Ik heb naast de desk research in het begin, nog veel rondgekeken naar op wat voor manieren er al extra 
seksuele voorlichting en voorlichtingen over drugs worden gegeven. Gelukkig is er tegenwoordig steeds 
meer aandacht voor LGBTQ+, straatintimidatie en consent: Problemen die veel naar voren kwamen toen 
ik met de doelgroep in gesprek ging. Ik heb vooral op Instagram veel inspiratie opgedaan. Een van mijn 
favoriete pagina’s die ik ben tegengekomen is die van Hilde Atalanta. Zij tekent op haar pagina @the.
vulva.gallery vulva’s van vrouwen over de hele wereld in alle vormen en maten en deelt er hun verhaal 
bij. De boodschap hierachter is dat iedere vulva mooi is op haar eigen manier en dat er nooit reden tot 
schaamte zou moeten zijn. Veel vrouwen (waaronder ikzelf!) vinden hier troost in. Ze voelen zich ineens 
begrepen en niet alleen. Naast haar tekeningen met verhalen, deelt ze ook feitelijke informatie over 
vulva’s. Hieronder staan wat screenshots van haar pagina.

Een illustratieve stijl trekt mij persoonlijk heel erg aan, maar dit hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo 
te zijn. In de Volle Doos zullen we onder andere gesprekskaartjes en testertjes doen. Het informatieve 
deel van de doos zal in de vorm van een boek zijn. Informatie kun je alleen op extreem veel verschillende 
manieren delen. Het kan in de vorm van een fictief verhaal; een verzameling van verhalen; een formele, 
lesboek vorm; een stripverhaal etc. Welke vorm sluit het best aan bij onze doelgroep? Hiervoor moeten 
we wat testjes doen. Dick en ik zijn samen kringlopen afgegaan om verschillende boeken te vinden die 
ons onderwerp aankaarten, allemaal met een andere vorm.

Het eerste boek is Uit je bol van Gerben Hellinga en Hans Plomp. De twee schrijvers van dit boek hebben 
zelf bijna alle drugs in het boek uitgeprobeerd en hun ervaring gedeeld. Ze gaan in op het gevoel dat de 
drugs hen geeft, het gebruik en de dosering en hun mening over de drugs. Daarnaast delen ze ook nog 
wat feitelijke informatie over de drugs.  

Het tweede boek is Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen van Allan en Barbara Pease, 
een boek dat op een niet-feministische maar wetenschappelijke manier en met heel veel humor de 
verschillen tussen mannen en vrouwen uitlegt.  

Proof of concept

Het derde boek is Hoe overleef ik de puberteit, een boek dat veel tieners gelezen hebben en je alles uitlegt 
over de veranderingen in je lijf gedurende de puberteit. In het boek staan strips, testjes, oefeningen en 
tips: Je wordt in het boek dus echt aangestuurd tot actie. 

Het vierde boek is Be a great flirt, een boek dat je tips geeft op het gebied van flirten. De tips zijn 
gebaseerd op vooral feitelijke informatie. 

Wat is iedereens favoriet en waarom? Ik maakte een lijstje met vragen en legde deze voor aan 25 mensen. 
De vragen luiden: 

- Welk ontwerp spreekt je het meest aan en waarom? 
- Deze boeken hebben allemaal een eigen manier van informatie delen en zijn allemaal educatief. 
   Welke manier van informatie delen spreekt je het meest aan en waarom? (Dus: In de vorm van een soort
   stripverhaal, in de vorm van iemand die ervaringen deelt, op een educatieve biologie-achtige manier,
   als een psychologisch boek, etc.) 
- Van welk boek denk je dat je het meest zou bijblijven en waarom? 
- Wat zou voor jou een reden zijn om een boek over seks en drugs aan te schaffen?  
 
Uit alle gegeven antwoorden, kan ik de volgende conclusie trekken: 
Iedereen was het erover eens dat humor erg belangrijk is en dat ze dit ook zeker graag terug zien in een 
educatief boek, dat maakt de stof wat behapbaarder. Dit was in het boek van Allan en Barbara Pease het 
geval. Wel was het volgens hen belangrijk dat de toon waarop verteld wordt positief en neutraal, zonder 
vooroordelen moet zijn. Dit was bijvoorbeeld in “Uit je bol” zo. Hierin wordt verteld hoe drugs werken 
zonder daarbij steeds te vermelden hoe gevaarlijk en slecht het wel niet is. Je voelt je op die manier als 
drugsgebruiker meer serieus genomen. De meeste testpersonen vonden afwisseling tussen beeld en 
tekst het fijnst, hier moeten we dus een goede balans in vinden. Wel moest er volgens hen een eenheid in 
zitten, anders werd het te druk en weten ze niet meer waar ze moeten kijken. Dat benoemde meerdere 
testpersonen over de afwisseling tussen grote en kleine tekstjes en plaatjes in drie van de boeken. Alles 
moet pakkend zijn, niet alleen de quotes die heel groot op een pagina staan. Geen een van de boeken had 
foto’s, sommigen vonden dit jammer. Illustraties vielen bij iedereen in de smaak, er is dus geen twijfel 
over het feit dat die in De Volle Doos moeten komen. Échte plaatjes waren wel fijn geweest, volgens 
sommigen. Dat maakt het echter en op die manier kunnen mensen zich beter inleven en herkennen in 
bepaalde situaties. 
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De toon moet grappig, positief, onbevooroordeeld en niet te serieus zijn. 
Er moet zowel beeld als tekst in zitten. 
Het beeld moet in de vorm van illustraties en foto’s. 
Het ontwerp moet herkenbaar zijn met steeds terugkerende elementen zodat 
duidelijk is wat bij elkaar hoort. 
De theorie moet in de praktijk toegepast worden. Dit kan in de vorm van een 
opdracht maar ook door een beeld van een scenario in het echte leven te 
schetsen en door verhalen te delen. 
Het boek moet echte verhalen en ervaringen delen.

Een reden om een boek over seks en drugs aan te schaffen was voor iedereen: “Als er stof in behandeld 
wordt, die ik vroeger miste in seksuele voorlichting en als er nieuwe dingen over drugs verteld worden 
zonder alleen de gevaren te benoemen”. Ook benoemden meerdere testpersonen dat ze het aan de 
boeken zo interessant en pakkend vonden dat ze praktijkgericht waren. Zo gaven “Hoe overleef ik de 
puberteit” en “How to be a great flirt” je tips en opdrachten en lieten de twee andere boeken zien hoe 
bepaalde dingen in de hedendaagse maatschappij terug te zien zijn. Door een theoretisch onderwerp 
in de praktijk toe te passen, is de stof duidelijker en makkelijker te begrijpen. Ze vonden het ook erg fijn 
dat ze zichzelf in veel van de onderwerpen herkenden, dit was vooral bij de verhalen zo. 25 van de 25 
testpersonen vonden verhalen en ervaringen van anderen lezen een goede toevoeging op de boeken. 
We kregen van bijna iedereen terug dat het boek hen iets over hunzelf moest leren, ze moesten zichzelf 
ontdekken door zo’n boek. Dit is zeker iets wat we kunnen meenemen in ons ontwerp. 

Ook werd vaker gezegd over het “Hoe overleef ik de puberteit” boek dat mensen deze vroeger graag 
hadden gelezen omdat het hen heel erg geholpen zou hebben. Seks bespreken gaat vaak met schaamte, 
al helemaal op jonge leeftijd. Zo zei een van onze testpersonen: “Ik durfde vroeger heel veel dingen niet 
aan mijn ouders te vragen als het ging om seks, zo’n boek zou me hier heel erg bij geholpen hebben. Het 
boek geeft eigenlijk antwoord op alle vragen die ik niet uit durf te spreken.”  

Ik heb voor mezelf de belangrijkste inzichten op een rijtje gezet als het gaat om de manier van vertellen in 
het boek: 

Figuur: Moodboard van De Volle Doos

Proof of concept

Dus, wat komt er in de Volle Doos? 
De inhoud van de Volle Doos zal bestaan uit: Gesprekskaartjes, een dobbelsteen, opdrachten, verhalen 
over seks, verhalen over drugs, tips, nuttige feiten over seks en drugs, interviews, illustraties, foto’s en een 
kennistest. Hoe deze er precies uitzien en wat ze inhouden, zal te zien zijn in ons eindwerk.  

Seksuele voorlichting  
Toen ik met verschillende mensen in gesprek ging over wat zij misten aan seksuele voorlichting, kwamen 
meerdere punten bij (bijna) iedereen terug. Deze heb ik op op een rijtje gezet. Dit zijn dus onderwerpen 
die aan bod zullen komen in de Volle Doos. 

Empathie toevoegen aan de “lessen”: Seks is iets moois, fijns en menselijks. Zo moet het 
ook behandeld worden in plaats van praten over “koetjes en kalfjes” en hoe het “menselijke 
geslachtsorgaan” precies zou moeten functioneren. Praat over libido, het gevoel dat seks je geeft en 
hoe en waarom mensen seks hebben. Seks draait om genot van beide partijen, niet alleen om “de 
daad verrichten”.  
CONSENT! Dit was wat zowel uit de 1500 online ondervraagden als de 5 interviews de meest 
terugkomende reactie. Er werd volgens hen te weinig gepraat over het belang van consent: De 
goedkeuring van BEIDE partijen als het aankomt op seks. Hier werd seks met iemand die dronken is 
ook vaak benoemd. 
LGBTQ+: In seksuele voorlichting draait het altijd om mannen en vrouwen en penissen en vagina’s. 
Alles daartussenin en daarbuiten wordt niet besproken waardoor niet iedereen zich herkent in deze 
voorlichtingen. 
Het belang van plassen na de seks. Veel mensen waren zich hier vroeger niet bewust van. Dit geldt 
ook voor het op tijd verwisselen van tampons. 
Seks draait niet om kinderen maken. Vrouwen benoemden vaak dat ze altijd het idee hadden 
dat ze kinderen “moesten” krijgen later, dat dit al voor hen bepaald was. Dit is natuurlijk totaal niet 
het geval, je bent helemaal niets verplicht. Ook werd onvruchtbaarheid niet tot amper besproken. 
De vormen en maten van vulva’s en penissen. Ze zijn namelijk zelden exact zoals ze in het 
biologie boek staan, er moet meer diversiteit aan plaatjes in staan. Dit geldt ook voor borsten. 
Seksspeeltjes en wat ze voor je kunnen betekenen in bed. Ook het belang (en plezier) van 
glijmiddel werd vaak benoemd. 
Vieze onderbroeken. Afscheiding is normaal en niet iets om je voor te schamen. 
De misvatting: “Vrouwen die vaker seks hebben, hebben een uitgerekte vagina”. 
Slutshaming en straatintimidatie: Wat het precies is en hoe we het samen kunnen tegengaan. 
Fetisjen: Veel mensen kwamen er pas achter dat ze niet alleen waren met hun (in hun hoofd: rare) 
seksfantasie toen ze voor het eerst porno keken. Een overzichtje van fetisjen zou zorgen voor meer 
herkenning en daardoor minder schaamte. Ook tips over hoe je het gesprek over je fetisj met je 
bedpartner aangaat.
Voorbeelden uit de praktijk: Seks is niet alleen “de penis gaat in de vagina”, er is nog zoveel meer 
buiten dat. Hierbij moeten we ook het belang van voorspel bespreken. 
Masturbatie: Veel van onze ondervraagden hebben zich hier nog veel te lang voor geschaamd. 
Erectieproblemen en/of niet kunnen klaarkomen. Dit komt heel erg vaak voor en toch 
schamen mannen zich er vaak voor wanneer dit gebeurt, iets om onder aandacht te brengen dus. 
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Voorlichting over drugs
Ik heb dezelfde mensen ook gevraagd wat zij misten aan voorlichting over drugs. De belangrijkste punten 
heb ik hieronder op een rijtje gezet.

De meest voorkomende drugs, de dosering en de werking. 
Tips bij het innemen van bepaalde drugs. Hoeveel neem je en op welke manier? Hier moet 
worden ingegaan op verschillende opties van drugs slikken, snuiven maar ook roken. Hoe draai je de 
perfecte joint? Wat is de perfecte snuif-sleutel? 
Hoe drugs voor iedereen anders werken: Het kan zo zijn dat jij een trip heel anders ervaart als je 
vrienden en dat is heel normaal. Je moet je hier goed bij voelen en niet met te veel verwachtingen je 
eerste keer beginnen. Laat het op je afkomen! 
Het belang van een goede set en setting: Als je drugs wil doen, zorg er dan voor dat je je 100% op 
je gemak voelt bij de mensen met wie je dit doet en de omgeving waarin je je bevindt.
Dosisverhoging zorgt niet altijd voor een intensere trip: Dit is iets wat volgens gebruikers erg vaak 
fout gaat. 
Hoe ga je om met een bad trip? 
Het belang van een tripzitter en tips voor het zijn van een goede tripzitter. 
Tips voor wanneer je drugs op een thuissetting doet: Wat zijn leuke dingen om te doen? 
Survival kit: Wat neem je mee naar een drugsfeestje? 
Filmaanraders om te kijken tijdens een after of tijdens het trippen. 
Tips tegen alle vervelende bijwerkingen van drugs: Tips voor het plassen aan de xtc; voor het 
slapen; tegen het bewegen met je kaken etc.
Ervaringen van anderen met verschillende drugs (in de vorm van verhalen) 
Drugs bespreken met ouders of als een ouder: Hoe ga je ermee om als je kind voor het eerst 
drugs wil gebruiken of hoe begin je dit gesprek met je ouders? 

Verhalen en interviews 
Van de vele verhalen die we ingestuurd hebben gekregen, hebben we onze favoriete waarvan we denken 
dat mensen het meest zullen opsteken, uitgekozen. Dit zijn de volgende verhalen: 

Anoniem verhaal van een jongen en zijn ervaring over zijn ontmaagding.  
Anoniem verhaal van een meisje die gestalkt werd door een one-night-stand. 
Anoniem verhaal over iemand die zich schaamde voor haar schaamlippen. 
Anoniem verhaal over iemand die een meisje mee naar huis nam na xtc. 
Anoniem verhaal over iemands bad trip tijdens LSD. 
Anoniem verhaal over iemands eerste ervaring met drugs. 
Een interview met iemand die twijfelt over hun gender en seksualiteit. 
Een interview met een jongen met erectieproblemen. 
Een interview met een jongen over zijn fetisj en hoe hij deze lastig vindt om te bespreken. 

De verhalen en interviews staan niet uitgeschreven in deze exploratie maar zijn wel te lezen in De Volle 
Doos. 

Voorbeeldtekstjes 
Na het inleveren van deze exploratie, zal ik alle teksten uitgebreid uitwerken en vormgeven. Ik zal op de 
pagina hiernaast een paar tekstjes uitlichten die in het boekje komen te staan die een beeld geven van de 
algemene toon in het boekje. 

Proof of concept
We vroegen 1500 mensen of ze klaarkomen tijdens de seks 
vanzelfsprekend vonden... 
Bij de vraag “vind je het vanzelfsprekend dat mannen 
klaarkomen tijdens de seks?” stemden 76% op “ja”. Hoe zit 
dat dan voor vrouwen? We stelden dezelfde vraag, deze keer 
met een heel ander antwoord. 58% van de stemmers vond 
het NIET vanzelfsprekend dat vrouwen klaarkomen tijdens 
de seks, een erg groot verschil dus. “Zodra de man komt, is 
de seks klaar”, kregen we vaak te horen. Dit is niet de definitie 
van seks!  

Het is inderdaad zo dat mannen vaak geen stijve meer 
kunnen krijgen nadat ze zijn klaargekomen, of in ieder geval 
niet direct. De normale rustperiode tussen een man zijn 
laatste orgasme en het opnieuw kunnen krijgen van een 
stijve, varieert van een paar minuten tot een uur. Dit is de 
refractaire periode. 

Door het orgasme voelen mannen zich verzadigd, slaperig en 
de eikel is overgevoelig voor prikkelingen. Penetratie, pijpen 
of aftrekken voelt dan dus niet meer fijn. Hierdoor is het vaak 
zo dat de seks “klaar” is wanneer de man is klaargekomen. 
Vrouwen klaar laten komen is dan ook een stuk lastiger. Het 
zou echter niet vanzelfsprekend moeten zijn dat de man 
wel klaarkomt en de vrouw niet. Ookal werkt je piemel niet 
meer mee, er zijn nog heel veel andere opties om een vrouw 
tot een orgasme te laten leiden. Zo kun je je vingers en tong 
gebruiken (zie hiervoor onze Kuttips) maar kun je ook eens 
experimenteren met speeltjes (zie hiervoor onze Toy Stories).  

Daarnaast is het zo dat seks helemaal niet draait om het 
“elkaar laten klaarkomen”, het is leuk als dit gebeurt, maar 
dit zou geen einddoel moeten zijn. Seks is er om van elkaar te 
genieten en fijn intiem met elkaar te kunnen zijn. Klaarkomen 
hoeft hier dus zeker geen deel van te zijn. 

Het mannelijk 
geslachtsorgaan 
Piemel, penis, lul, dollo, 
zwaffel, leuter, snikkel, 
genotsknots: hoe je het ook 
wil noemen. Dit hoofdstuk 
gaat over het mannelijke 
geslachtsdeel. En dan niet 
zoals in de biologie boeken, 
want heel eerlijk: wat 
hebben we er in bed nu aan 
om te weten wat de functies 
van de drie zwellichamen 
van een penis zijn en wat 
een toompje is? (Wel een 
leuk woord voor Galgje, 
overigens). In dit onderdeel 
van de Volle Doos gaan 
we in op alle soorten en 
maten piemels; het genot 
van een piemel; eerste 
hulp bij lullen (pijp en 
aftrek-tips); mannen zonder 
piemels; erectieproblemen; 
orgasmes en meer!  

Masturberen kun je leren
Masturbatie, een van de fijnere dingen in het leven. Maar alleen als je het goed aanpakt. Daarvoor 
is het eerst heel belangrijk om erachter te komen wat je zelf fijn vindt. Neem er de tijd voor, gun 
jezelf wat me-time en ontdek je eigen lichaam. Niemand kent je lichaam zo goed als jijzelf, ontdek 
al je gevoelige plekjes en probeer verschillende ritmes en patronen in je bewegingen uit, dit geldt 
voor zowel mannen als vrouwen. Waar de een hele harde en snelle bewegingen fijn vindt, vind 
de ander het juist fijner om wat langzamer en zachter te bewegen. Ook raden we je aan om eens 
verschillende plekken uit te proberen naast je bed, wie weet wordt je orgasme veel intenser. Ook 
edging is het uitproberen waard: Vlak voordat je klaarkomt, neem je een korte pauze. Na deze 
pauze ga je weer verder, dit herhaal je een aantal keer tot je het écht niet meer houdt. Spanning 
opbouwen zorgt namelijk voor een veel intenser orgasme. […] Maar het belangrijkst van allemaal: 
Doe waar jij je prettig bij voelt en doe dit zonder schaamte, masturberen is namelijk heel normaal 
en je orgasme ligt letterlijk in jouw handen ;)
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Fotografie en uitwerking
Ik heb samen met twee vrouwen een fotoshoot gehad met foto’s die we in De Volle Doos  kunnen 
gebruiken. Ook hebben we de gesprekskaartjes op mooi papier laten drukken zodat we deze ook in de 
doos kunnen doen. We hebben allerlei verschillende soorten papier gekocht om mee te experimenteren. 
Het doosje moet namelijk opvallend zijn, tastbare elementen hebben en aanzetten tot actie. Met deze 
verschillende vellen papier zal  ik deeltestjes uitvoeren om erachter te komen wat het best werkt. Van het 
boekje heb ik al een aantal mock-ups gemaakt om een duidelijker beeld te scheppen van hoe het eruit 
komt te zien.

Proof of concept

Mock-up van voorbeeldpagina’s uit het boekje in De Volle Doos
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Mock-up van pagina’s met zelfgemaakte foto’s

Proof of concept

Een van de foto’s die zijn gemaakt voor in De Volle Doos
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Proof of concept

Mock-ups van de Volle Doos
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User journey

Waarom versterkt de Volle Doos de Hotbox. 

In de Hotbox wordt er geprobeerd om mensen openlijker te laten praten over taboeonderwerpen seks en 
drugs. Maar met alleen het toepassen van de Hotbox kunnen wij niet verzekeren dat dit voor iedereen 
een oplossing is. Er zijn namelijk erg veel verschillende soorten mensen. De een is erg verlegen, de 
ander juist erg zelfverzekerd. Ook kan het voorkomen dat iemand zelf weinig ervaring met seks en drugs 
heeft waardoor hij/zij niet weet of het wel van toepassing is voor hem/haar om naar binnen te gaan. 
Vandaar dat we de Volle Doos hieraan willen koppelen. De Volle Doos is de ideale toevoeging om de (nog) 
onbesproken informatie mee naar huis te geven.  

Het zal namelijk voorkomen dat er iemand deelneemt aan de installatie die een verhaal of twijfel met 
zich meedraagt. Deze persoon kan zich schamen voor het verhaal of de twijfel en zal dus misschien wel 
gebruik willen maken van de installatie om hiervan af te komen. Maar de mensen die misschien het 
te spannend vinden om deel te nemen kunnen wel een boekje meenemen om het allemaal zelf uit te 
zoeken zonder er een gesprek over te voeren met iemand in de installatie. Uiteindelijk zullen ze door de 
informatie uit de Volle Doos leren dat ze zich niet hoeven te schamen en triggert de doos hen ook om 
alsnog het gesprek met een ander aan te gaan. 

Hieronder volgt  kleine situatieschets:
Een jongen struggelt er al een tijdje mee dat hij niet zo goed weet of hij wel of geen drugs mee wil doen 
met zijn vrienden. Ze pushen hem nogal en hij vindt het lastig om het er met ze over te hebben. Hij ziet de 
Hotbox staan en loopt er naartoe. Hij neemt deel en merkt dat het gesprek goed verloopt. Hij durft open 
te zijn over zijn struggle omdat hij toch geen beeld heeft van zijn gesprekspartner en zijn gesprekspartner 
niet van hem. Hij heeft er namelijk voor gekozen om zijn identiteit niet weg te geven en dus anoniem te 
blijven. Wanneer hij de installatie verlaat denkt hij erover na en beseft dat het waarschijnlijk toeval was 
dat zijn gesprekspartner hier fijn over kon praten, maar dat het natuurlijk zo kan zijn dat dit geluk was.   

Hier komt de Volle Doos van pas. De desbetreffende persoon kiest ervoor om het boek mee te nemen. 
Hierin ziet hij allerlei dingen staan waar hij nog nooit van heeft gehoord. Daarnaast ziet hij letterlijk zijn 
probleem staan. Het is alleen geschreven door iemand anders. Dit houdt in dat hij niet de enige is met 
deze struggle. Door deze informatie ziet hij in dat het helemaal niet nodig was om zijn keuze te laten 
afhangen van zijn vrienden. Door dit inzicht besluit hij dat hij baas is over zijn eigen keuzes en hij gaat het 
gesprek aan met zijn vrienden.  

De combinatie van deze twee concepten zorgen er dus samen voor dat de onwetendheid en schaamte op 
het gebied van seks en drugs onder onze doelgroep vermindert.  

Een ander scenario is uitgewerkt in de user journey, te zien op de volgende pagina.

FASE 4 
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Tijdens ons onderzoek hebben we ontdekt dat de seks en drugsgebruik onder 18 tot 25jarigen erg 
veelvoorkomend is. Uit field research is gebleken dat zij het lastig vinden om deze onderwerpen te 
bespreken maar dit wel graag zouden doen. Onderzoek toont aan dat de kennis op het gebied van 
seks- en druggerelateerde onderwerpen nog veel te weinig aanwezig is, zowel binnen onze doelgroep 
als binnen de zorgmedewerkers. Ook hangt er een groot stigma rondom drugsgebruik en het hebben 
van veel seks. Zo blijkt uit een onderzoek van Schomerus dat de meerderheid van de bevolking alcohol 
en/of drugsverslaving niet als een ziekte beschouwt, maar als eigen schuld. Ook hoef je zelden met je 
benen wijd bij de dokter en wordt er erg weinig gepraat over problemen tijdens de seks. Hierdoor durven 
drugsgebruikers of mensen met seksuele klachten vaak niet naar een dokter te gaan met hun problemen. 
De problemen worden alleen maar erger, het bespreken ervan alleen maar lastiger. Het verbeteren 
van deze kennis en het verspreiden hiervan zou dus kunnen bijdragen aan het bevorderen van de 
bespreekbaarheid. 

Er zijn al meerdere platformen die je de mogelijkheid geven om anoniem je vragen over seks en drugs 
te stellen. Anonimiteit schijnt hier voor vele een belangrijke sector te zijn, gezien de schaamte die 
de onderwerpen vaak met zich meebrengen. Tijdens ons onderzoek hebben we ontdekt dat deze 
anonimiteit niet voor iedereen een even belangrijke rol heeft. Sommige mensen laten juist liever hun 
gezicht zien wanneer ze over dit soort onderwerpen praten en zien ook liever het gezicht van een 
ander. Je eigen mate van anonimiteit bepalen is dus erg belangrijk als het gaat om het bespreken van 
gevoelige onderwerpen. Onderzoek toont aan dat jezelf schamen en het praten over schaamtevolle 
gebeurtenissen, je verder helpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Onze onderwerpen gaan 
vaak gepaard met schaamte, nog een reden om hier dus meer over te praten. Daarnaast kwamen we er 
tijdens onze testjes achter dat praten over taboeonderwerpen met een vreemde veel doet met je mentale 
staat. Alle ondervraagden voelden zich na het voeren van het gesprek aan de hand van seks en drugs 
gesprekskaartjes, beter dan voor het gesprek.  

Met de Hotbox zorgen we ervoor dat deelnemers het gesprek over seks en drugs met een vreemde 
aangaan, zij mogen hierin hun eigen anonimiteit bepalen zodat zij zich zoveel mogelijk op hun gemak 
voelen. Wanneer zij zich op hun gemak voelen, delen ze namelijk het meest en voeren ze een zo prettig 
mogelijk gesprek. Door het gesprek dat plaatsvindt binnen de Hotbox, voelen deelnemers zich achteraf 
begrepen en zelfverzekerd. Met de Volle Doos geven we hen nog een doos vol missende kennis op het 
gebied van seks en drugs mee. Op deze manier verspreiden we informatie die onze doelgroep mist en 
triggeren we hen op verschillende manieren om later nog het gesprek over seks en drugs aan te gaan. 
Op deze manier maken we stap voor stap de drempel om over seks en drugs te praten wat minder 
hoog, zodat hopelijk uiteindelijk iedereen zonder schaamte en zelfverzekerd het gesprek over deze 
taboeonderwerpen aan kan gaan. 
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Aanbevelingen
Hoe nu verder?  
We hebben voor onszelf een korte lijst met vragen opgesteld om over na te denken voor eventuele 
vervolgstappen. 

Kunnen we de Volle doos ook als losstaand iets op de markt brengen? 
Zowel in de Hotbox als in de Volle Doos wordt kennis gedeeld met de doelgroep. Voor sommigen kan het 
betreden van de Hotbox een nog te hoge drempel zijn. Het zou voor hen dan een oplossing zijn om een 
versie van de Volle Doos te krijgen. Het is wel zo dat de twee elkaar versterken. In de Volle Doos zou dan 
een verwijzing naar de Hotbox moeten zitten zodat de doelgroep hier alsnog op afgeestuurd wordt. 

Wat zijn praktische zaken voor de installatie van de Hotbox? 
Praktische zaken voor de Hotbox zijn onder andere plug and play. Dit houdt in dat de installatie flexibel 
moet kunnen worden aangesloten aan stroom. Zo voorkom je onnodige moeite die in de installatie moet 
worden gestoken en kan de installatie makkelijk op verschillende locaties neergezet worden. 

Ook is het belangrijk dat we genoeg ruimte hebben voor de Hotbox zodat mensen van de twee aparte 
ingangen elkaar niet kunnen zien en zodat in één overzicht duidelijk is waar de Hotbox voor dient en wat 
de bedoeling is. 

Hoe zouden we de installatie kunnen uitbreiden? 
In de toekomst zou deze installatie nog meer kunnen worden uitgebreid voor een grotere expositie. Uit 
de onderzoeken kwamen interessante uitgangspunten voor het maken van een installatie waarin mensen 
uit de doelgroep echt hun verhaal kwijt konden. Denk hierbij aan verhalen opnemen en laten horen aan 
nieuwe deelnemers van de installatie; een verzameling maken van alle vertelde verhalen; een film maken 
van de gesprekken etc. Met meer onderzoek kan dit een uitgangspunt zijn voor een vervolg op deze 
installatie.
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Slechts	getoond	(33,1	%)

Onvolledig	(14,1	%)

Voltooid	(52,8	%)

Directe	link	(100	%) 2-5	min.	(8,2	%)

5-10	min.	(47,0	%)

10-30	min.	(38,0	%)

30-60	min.	(2,5	%)

>60	min.	(4,2	%)
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Resultaten

Wat	is	je	gender?
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Vrouw 204 57,8	%

	Man 144 40,8	%

	Non-binair 4 1,1	%

	Anders 1 0,3	%
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Hoe	oud	ben	je?
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Jonger	dan	18	jaar 5 1,4	%

	18	t/m	24	jaar 281 79,6	%

	25	t/m	30	jaar 24 6,8	%

	31	t/m	40 13 3,7	%

	41	t/m	50 14 4,0	%

	50+ 16 4,5	%

5	(1,4%)
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16	(4,5%)
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70



Recreatief	drugsgebruik

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 6

Drink	je	alcohol?	Zo	ja,	hoe	vaak?
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Nee 11 3,1	%

	Ja,	minder	dan	1	keer	per	maand 17 4,8	%

	Ja,	1	keer	per	maand 16 4,5	%

	Ja,	2	tot	3	keer	per	maand 59 16,7	%

	Ja,	1	keer	per	week 83 23,5	%

	Ja,	2	tot	3	keer	per	week 120 34,0	%

	Ja,	4	tot	6	keer	per	week 40 11,3	%

	Ja,	iedere	dag 7 2,0	%
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Hoe	vaak	gebruik	je	softdrugs?	(bijvoorbeeld	wiet,	hasj,	paddo's)
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Minder	dan	1	keer	per	jaar 89 25,2	%

	1	tot	5	keer	per	jaar 60 17,0	%

	6	tot	10	keer	per	jaar 31 8,8	%

	1	keer	per	maand 33 9,3	%

	2	tot	3	keer	per	maand 38 10,8	%

	1	keer	per	week 21 5,9	%

	2	tot	3	keer	per	week 34 9,6	%

	4	tot	6	keer	per	week 30 8,5	%

	Iedere	dag 17 4,8	%
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Hoe	vaak	gebruik	je	harddrugs?	(bijvoorbeeld	xtc,	mdma,	cocaïne,	speed,	lsd)
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Minder	dan	1	keer	per	jaar 101 28,6	%

	1	tot	5	keer	per	jaar 93 26,3	%

	6	tot	10	keer	per	jaar 72 20,4	%

	1	keer	per	maand 49 13,9	%

	2	tot	3	keer	per	maand 30 8,5	%

	1	keer	per	week 6 1,7	%

	2	tot	3	keer	per	week 2 0,6	%

	4	tot	6	keer	per	week 0 0	%

	Iedere	dag 0 0	%

101	(28,6%)

93	(26,3%)

72	(20,4%)

49	(13,9%)

30	(8,5%)

6	(1,7%)

2	(0,6%)

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Kruis	aan	welke	drugs	je	kent	en	waarvan	je	bekend	bent	met	de	werking	ervan	(Je

hoeft	ze	dus	niet	per	se	ooit	geprobeerd	te	hebben).
Meerkeuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	alcohol 352 99,7	%

	marihuana 325 92,1	%

	hasj 322 91,2	%

	4-fa 90 25,5	%

	2c-b 232 65,7	%

	3-mmc 85 24,1	%
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	3-mmc 85 24,1	%

	4-mmc	(ook	bekend	als	miauw) 176 49,9	%

	ghb 285 80,7	%

	lsd 266 75,4	%

	lachgas 329 93,2	%

	ecstasy 321 90,9	%

	mdma 306 86,7	%

	amfetamine	(ook	bekend	als	pep/	speed) 279 79,0	%

	cocaïne 318 90,1	%

	poppers 249 70,5	%

	ketamine 301 85,3	%

	tabak 323 91,5	%

	paddo's 283 80,2	%

	truffels 281 79,6	%

	heroïne 223 63,2	%

	dmt 135 38,2	%

	methamfetamine	(ook	bekend	als	crystal	meth) 172 48,7	%

	crack 164 46,5	%

	ritalin 262 74,2	%

	steroïde 164 46,5	%

	salvia 96 27,2	%

	caffeïne 309 87,5	%

	khat 62 17,6	%

	benzodiazepine 77 21,8	%

	flakka 134 38,0	%

	pcp	(ook	bekend	als	angel	dust) 48 13,6	%

	blue69 51 14,4	%

352	(99,7%)

325	(92,1%)

322	(91,2%)

90	(25,5%)

232	(65,7%)

85	(24,1%)

176	(49,9%)

285	(80,7%)
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266	(75,4%)

329	(93,2%)

321	(90,9%)

306	(86,7%)

279	(79,0%)

318	(90,1%)

249	(70,5%)

301	(85,3%)

323	(91,5%)

283	(80,2%)

281	(79,6%)

223	(63,2%)

135	(38,2%)

172	(48,7%)

164	(46,5%)

262	(74,2%)

164	(46,5%)

96	(27,2%)

309	(87,5%)

62	(17,6%)

77	(21,8%)

134	(38,0%)

48	(13,6%)

51	(14,4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Kruis	aan	welke	drugs	je	al	eens	gebruikt	hebt
Meerkeuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	alcohol 347 98,3	%

	marihuana 294 83,3	%

	hasj 296 83,9	%

	4-fa 47 13,3	%

	2c-b 120 34,0	%

	3-mmc 56 15,9	%

	4-mmc	(ook	bekend	als	miauw) 78 22,1	%

	ghb 36 10,2	%

	lsd 49 13,9	%

	lachgas 227 64,3	%
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	lachgas 227 64,3	%

	ecstasy 254 72,0	%

	mdma 222 62,9	%

	amfetamine	(ook	bekend	als	pep/	speed) 135 38,2	%

	cocaïne 156 44,2	%

	poppers 136 38,5	%

	ketamine 162 45,9	%

	tabak 259 73,4	%

	paddo's 30 8,5	%

	truffels 120 34,0	%

	heroïne 0 0	%

	dmt 10 2,8	%

	methamfetamine	(ook	bekend	als	crystal	meth) 0 0	%

	crack 2 0,6	%

	ritalin 120 34,0	%

	steroïde 1 0,3	%

	salvia 17 4,8	%

	caffeïne 212 60,1	%

	khat 1 0,3	%

	benzodiazepine 13 3,7	%

	flakka 0 0	%

	pcp	(ook	bekend	als	angel	dust) 2 0,6	%

	blue69 9 2,5	%

	Andere/	extra	namelijk: 18 5,1	%

347	(98,3%)

294	(83,3%)

296	(83,9%)

47	(13,3%)

120	(34,0%)

56	(15,9%)

78	(22,1%)

36	(10,2%)

49	(13,9%)

227	(64,3%)

254	(72,0%)

222	(62,9%)
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135	(38,2%)

156	(44,2%)

136	(38,5%)

162	(45,9%)

259	(73,4%)

30	(8,5%)

120	(34,0%)

0%

10	(2,8%)

0%

2	(0,6%)

120	(34,0%)

1	(0,3%)

17	(4,8%)

212	(60,1%)

1	(0,3%)

13	(3,7%)

0%

2	(0,6%)

9	(2,5%)

18	(5,1%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Kattenpis

2cc,	changa	en	opium

Liefde	voor	Sanne	xoxox	titje

(3x)	4fmp

benzo	furry	(6-apb)

4-ho-met	(trip	middel	research	chemical)	&	3-meo-pcp	(pcp	research	chemical)

4-ho-met,	2ce,	2cbfly,	1P-LSD,	5-MAPB,	lean,	MXE

Benzo	Fury	(6-apb)

Miauw	miauw

Pijnstillers

1x	een	pilletje,	maar	weet	niet	meer	wat	het	was

Seks	;-)

Caffeine	alleen	1	kop	koffie	per	dag	en	ooit	in	paracetamol

Marroc

Zwarte	barok	hasj

kraton,	lsa,	droomkruid

Recreatief	drugsgebruik
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Zet	de	onderstaande	middelen	op	volgorde	van	minst	naar	meest	schadelijk	in

jouw	ogen.	(Dus	op	12	de	meest	schadelijke	drug).
Keuzes	sorteren	op	volgorde	of	belang,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Belang

	Cannabis 8,5

	Benzodiazepinen	(slaap-	en	kalmeringsmiddelen) 8,1

	Paddo's 7,5

	Tabak 7,0

	Ketamine 6,9

	Alcohol 6,7

	LSD 6,7

	XTC 6,7

	Amfetamine	(speed) 5,3

	GHB 5,1

	Cocaïne 5,1

	Heroïne 4,4

8,5

8,1

7,5

7,0

6,9

6,7

6,7

6,7

5,3

5,1

5,1

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Waarom	gebruik	je	drugs?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Het	geeft	vaak	een	unieke	ervaring	en	veel	energie
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Vooral	uit	nieuwsgierigheid	naar	het	onbekende.	Daarnaast	omdat	het	een	leuke	activiteit	is	met	vrienden.	Je	wordt	er	losser	door	of	ervaart	

emoties	en	prikkels	sterker.	Je	leert	erdoor	veel	over	jezelf	en	over	de	mensen	om	je	heen.

Ligt	er	aan	welke	drugs,	wiet/hash	om	te	ontspannen	en	goed	te	kunnen	relaxen.	Xtc	en	andere	uppers	om	gegarandeerd	een	hele	leuke	

avond/dag	te	hebben,	vol	met	gezelligheid	en	goede	gesprekken

Lachen

(3x)	Voor	de	gezelligheid

(3x)	Nieuwsgierigheid

Nieuwe	dimensies	bezoeken

Omdat	het	leuk	is!	Met	mate.

Het	verbind	en	brengt	iets	wat	je	anders	nooit	mee	krijgt.

lache	toch

Op	festivals	met	mijn	vrienden	vond	ik	dit	leuk

Ik	vind	het	leuker	dan	alcohol	en	houd	feestjes	zo	langer	vol

(2x)	Omdat	het	leuk	is

(2x)	Voor	plezier

Fijn	gevoel,	energiek	blijven	op	een	festival

Voelt	chill	en	een	keer	wat	anders	dan	alchol

(4x)	Is	leuk

Ik	vind	het	leuk	en	heb	het	gevoel	dat	het	mensen	op	een	heel	ander	level	kan	verbinden.	Alcohol	maakt	een	etentje	bijvoorbeeld	veel	

gezelliger.	Bij	het	uitgaan	hebben	andere	drugs	wel	mijn	voorkeur.	Ik	voel	me	veiliger	op	een	drugsfeestje,	geliefder	en	het	spijtgevoel	

achteraf	is	minder	erg.	En	een	lsd-ervaring	is	wat	mij	betreft	ook	echt	een	aanvulling	op	je	levenservaring.

Softdrugs	meer	om	te	chille	en	voor	mezelf	als	ik	gestrest	ben.	XTC	om	de	ervaring	en	hoe	ik	me	voel	bij/met	andere.

om	te	ontladen	en	je	te	verliezen	in	het	moment.	psychedelica	voor	het	leren	over	mij	eigen	geest	en	verwerken	van	emoties.

Nieuwsgierigheid.

Voor	plezier,	als	toevoeging	op	een	moment	met	vrienden	zoals	een	feestje.

(2x)	Recreatief

Omdat	ik	het	leuk	vind.	Het	gevoel	dat	het	geeft	vind	ik	fijn.

Voor	de	lol,	voor	de	ervaring

Voornamelijk	voor	mijn	plezier,	lekker	ontladen	en	genieten.	Niet	voor	verstoppen	van	realiteit	of	wat	dan	ook,	puur	voor	mijn	eigen	plezier

Af	en	toe	is	het	leuk	om	te	doen

voor	recreatief	gebruik

Gezellig	op	feesten	of	wanneer	je	met	vrienden	zit	om	een	joint	er	bij	aan	te	steken

Alcohol	drink	ik	omdat	ik	het	lekker	vind,	dat	is	eigenlijk	het	enige	...	Zo	en	af	en	toe	Hasj,	omdat	dat	mijn	hoofd	rust	geeft

Is	gwn	lekker

nieuwschierig	&	bucketlist

Verschilt	per	drug.	Bij	XTC	is	het	voor	de	soort	boost	die	het	je	geeft	op	een	festival	of	feest.	Wiet	of	alcohol	als	ik	met	vrienden	aan	het	chillen	

ben.

(4x)	Leuk

Tijdens	een	feestje	maar	meer	om	het	langer	uit	te	houden,	niet	omdat	ik	het	perse	lekker	vind	ofzo

Recreatief,	vroeger	ook	als	ontsnapping	maar	nu	niet	meer.	Nu	met	bijna	alles	gestopt,	doe	het	nog	heel	af	en	toe.

Vermaak

Recreatief	drugsgebruik
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-

Ik	vind	de	nieuwe	manier	van	denken/gedragen	die	je	van	drugs	krijgt	heel	interessant.	Je	krijgt	er	nieuwe	inzichten	en	waarderingen	door.

Omdat	het	leuk	is	en	ik	niet	altijd	alcohol	wil	drinken	om	los	te	kunnen	gaan

Om	even	te	ontvluchten

Andere	beleving	van	de	werkelijkheid

De	situaties	waarin	ik	drugs	gebruik	zijn	voor	mij	altijd	toffe	settings	en	het	gevoel	is	mega	chill

Omdat	het	leuk	is	om	met	vrienden	te	trippen	of	op	een	feestje/festivalletje	om	toch	net	even	het	gevoel	te	krijgen.	Het	gevoel	dat	alles	en	

iedereen	om	je	heen	mooi	en	leuk	is

Ik	gebruik	drugs	om	mee	in	de	sfeer	van	de	ruimte	te	komen	(	meegaan	met	de	rest)	of	om	eens	een	keertje	een	andere	beleving	te	hebben	

hebben	dan	normaal.

Om	te	chillen	and	relaxen,	fun	time	met	frinde,	soms	om	rustig	te	slapen

Ik	heb	veel	wiet	/	hasj	gerookt	toen	ik	jonger	was	om	me	beter	te	voelen	/	minder	rot	te	voelen.	Nu	rook	ik	het	maar	een	paar	keer	per	jaar	

voor	de	lol	en	alleen	als	ik	me	goed	voel.

Is	errug	lekker	een	keer	de	zoveel	tijd,	mijn	gelukkigheid	is	dan	opeens	2x	zoveel	en	ik	ben	al	zo	gelukkig	hihi

Leuk	en	minder	leuk

Leuk,	vrij	gevoel,	ontspannend,	experimenteel.	Je	leert	soms	een	andere	kant	van	jezelf	en	andere	kennen	onder	invloed	van	bepaalde	drugs.

Om	af	en	toe	mezelf	de	ruimte	te	gunnen	out-of-the-box	te	mogen	zijn	en	denken.

Omdat	ik	het	leuk	vind	om	nog	opgewekter	en	vrolijker	te	zijn	en	nog	meer	energie	te	hebben

Op	festivals	of	huisfeesten	is	het	soms	gezellig	of	leuk	om	op	een	andere	manier	te	feesten

Ik	gebruik	niet	echt	‘drugs’,	drink	vooral	alcohol	op	feestjes	of	chillings	of	een	wijntje	bij	het	avondeten.	En	met	chillings	voorheen	blowde	ik	

weleens	mee	of	een	edible	maar	door	corona	even	niet.	Het	maakt	me	losser,	socialer	en	het	is	gewoon	lekker	om	even	in	een	roes	te	zitten.	

Maar	doe	het	alleen	in	sociale	setting.	Nooit	alleen.

Fun

Verrijking	van	je	leven

-	Andere	manier	van	denken

-	leuk

-	feestjes,	vrij	komen

-	verbonden	voelen	met	mensen

-	maakt	een	avond	speciaal

-	sex

-	muziek	beter	begrijpen	en	anders	ervaren

Recreatief	leuk	gebruik	zo	op	zn	tijd

Uit	nieuwsgierigheid	en	ter	ontspanning

Domme	vraag

Af	en	toe	gewoon	lekker

Voornamelijk	omdat	alcohol	geassocieerd	wordt	met	gezelligheid.	Al	het	andere	heb	ik	een	enkele	keer	uit	nieuwsgierigheid	gedaan.

Om	mijn	hoofd	rustig	te	krijgen

Ik	gebruik	alleen	softdrugs,	hasj	of	wiet.	Dat	doe	ik	omdat	ik	het	een	fijne	roes	vindt	geven	voor	een	lekkere	nachtrust	:)	maar	ook	daarnaast	

geeft	het	een	relaxende	werking.	Alcohol	(wat	ook	eigenlijk	een	drug	is)	omdat	het	lekker	is,	vooral	in	combinatie	met	eten	maar	ook	om	een	

gezellige	avond	te	borrelen.

Vind	het	gezellig	met	vrienden

Recreatief,	soms	verdovend.
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Is	gezellig,	maar	ben	niet	echt	van	plan	om	t	voorlopig	weer	te	doen

Op	een	feestje	is	alcohol	wel	gezellig

Het	is	leuk

Om	te	ontspannen	of	voor	de	kick

Omdat	het	effect	leuk	is

Leuk,	gezellig,	hard	gaan

Voor	de	gezelligheid	en	omdat	het	leuk	is

Wel	Nice	op	een	feestje.

(2x)	Het	is	leuk.

Omdat	t	lekker	is	op	feestjes

Om	te	ontspannen.

Ik	vind	het	heel	leuk	om	met	verschillende	soorten	drugs	te	experimenteren.	Ook	vind	ik	het	leuk	om	te	gebruiken	op	een	feestje.

Nieuwsgierig,	recreatief,	leuk	om	de	omgeving	en	jezelf	soms	anders	te	ervaren.

Plezier

Het	is	fijn	om	af	en	toe	niet	bij	de	realiteit	te	zijn.	Want	dat	kan	alleen	als	je	drugs	gebruikt.

Leuk	voor	op	feestje

(7x)	Voor	de	lol

Nieuwschieirigheid/voor	de	leuk

Waarom	niet?	Leuk	om	eens	uit	de	wereld	te	zijn,	en	in	een	andere	wereld	te	zijn.	vaak	heb	ik	wel	tijdens	zoiets	van	waar	de	fuck	ben	ik	mee	

bezig,	maar	ach.	het	is	chill.	dus	waarom	niet

Plezier,	kalmeering,	recreatief,	verdovend,

Te	ontsnappen	uit	de	werkelijkheid	en	lekker	los	gaan

Ik	gebruik	drugs	omdat	ik	het	leuk	vind	om	af	en	toe	de	scherpe	randjes	eraf	te	halen	met	vrienden.

Om	lekker		te	ontspannen	en	dansen

ik	gebruik	drugs	omdat	ik	het	lekker	vind

Ontspanning	van	lichaam	ipv	oxapamm

Voor	een	leuke	avond

Lekker	om	af	en	toe	in	een	roes	te	ontspannen

Recreatief,	extra	dimensie	aan	je	ervaringen	of	wat	extra	energie

Lekker	en	gezellig

(Met	mate)	een	leuke	aanvulling	op	het	leven

(3x)	Nvt

Vroeger	om	te	lachen

(4x)	Ontspanning

Nieuwsgierigheid	en	lekker	gevoel

Plezier	of	gezelligheid

Omdat	het	kan,	plezier,	vrij	gevoel,	losser	zijn	fijnere	vibe	dan	alcohol	+	Zo	hoef	ik	minder	alcohol	te	drinken

Om	een	beleving	te	versterken/verbeteren

Omdat	ik	het	eens	geprobeerd	wil	hebben

Recreatief	drugsgebruik
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Het	maakt	een	feestje	af	en	toe	net	wat	leuker	dan	dat	je	drinkt	of	nuchter	bent.	

Voel	me	ook	fijner	dan	normaal.	Blowen	is	af	en	toe	gewoon	lachen

Als	gangmaker	voor	het	feestje	of	de	gelegenheid

Omdat	het	effect	me	rust	in	mijn	hoofd	geeft

ik	gebruik	geen	drugs

Op	feestjes	alleen

Fijn	gevoel

Houd	ik	het	langer	vol.	Muziek	meer	ervaren.	Leuk	om	te	doen	met	een	groep	vrienden.	Geeft	nieuwe	inzichten.	Fijn	om	even	niet	te	denken	

aan	andere	dingen	in	je	leven	zoals	school	of	werk.

Ik	vind	het	heerlijk	om	eens	in	de	zoveel	tijd	even	op	een	andere	manier	los	te	gaan	en	me	lekker	te	voelen

Omdat	het	me	een	fijn	gevoel	geeft.	Ook	vind	ik	sommige	middelen	een	ontsnapping	aan	de	dagelijkse	sleur,	wat	ook	wel	eens	fijn	is.	

Daarnaast	is	het	gezellig	om	met	vrienden	te	doen

.

Voor	het	euforische	gevoel	op	feestjes,	om	rustig	te	worden	en	te	lachen,	voor	de	ervaring	van	het	trippen

Mijn	vrienden	doen	het	ook	op	een	festival

Om	even	lekker	te	ontsnappen	aan	de	realiteit.	En	omdat	het	wel	echt	heel	erg	leuk	is	en	als	je	dr	verantwoordelijk	mee	omgaat	is	het	niet	

super	erg

Expirimenteren	en	met	vrienden	speciale	dingen	ervaren	(samen	trippen)

Op	feestjes

Uitproberen	en	fun

Voor	gezellige	avonden	met	vrienden

Voor	de	beleving	ervan

Het	geeft	me	een	fijn	gevoel	en	ik	kan	erin	compleet	mezelf	zijn.

(2x)	Voor	de	fun

Voor	feestjes

Af	en	toe	wel	leuk

In	eerste	instantie	uit	nieuwsgierigheid.	In	tweede	instantie	omdat	ik	de	effecten	leuk	vind	en	bepaalde	drugs	werken	naar	mijn	mening	ook	

geestverruimend	(denk	aan	Lsd,	truffels	etc).	Dus	nu	basically	omdat	ik	het	echt	leuk	vind	om	te	doen,	vooral	met	vrienden.	Je	kunt	er	soms	

echt	wat	uithalen.	Bovendien	vind	ik	drugs	echt	intrigerend	en	ben	ik	altijd	wel	benieuwd	naar	een	nieuw	randje	dat	ik	kan	opzoeken.

Om,	na	een	lange	stressvolle	periode,	te	kunnen	ontspannen.

Omdat	ik	dit	zelf	leuk	en	gezellig	vind,	maar	ook	omdat	ik	benieuwd	was	naar	wat	het	met	je	deed.

Om	even	op	een	andere	manier	naar	situaties	of	zelfs	het	leven	te	kijken.

Om	het	een	keer	geprobeerd	te	hebben

Leuke	feestjes,	lekker	gevoel,	de	rest	vergeten.	Chille	setting,	goede	gesprekken,	nadenken	op	een	andere	manier,	creativiteit,	perspectief	

creëren,	meer	acceptatie,	relativeren.

Leuk	op	feestjes

Omdat	het	heel	leuk	is	omdat	je	er	een	bepaald	gevoel	bij	krijgt

Vink	lache

Ik	ben	nieuwsgierig	naar	nieuwe	ervaringen.	Benieuwd	naar	de	werking.	Ik	zie	het	elke	keer	weer	als	een	soort	avontuur.

Voor	de	lol,	vind	het	erg	interessant	wat	de	stofjes	allemaal	met	je	lichaam	en	geest	kunnen.

Recreatief	gebruik.	Om	te	ontspannen	of	voor	een	gezellige	avond.	Ik	probeer	graag	nieuwe	dingen.
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Nieuwsgierigheid,	euforisch	gevoel,	ontsnappen,	volledige	ervaring	in	combinatie	met	muziek

Zodra	je	tornado's	in	de	vorm	van	personen	vanuit	je	woonkamerlamp	naar	beneden	ziet	komen	en	de	keuken	in	zweven	waar	na	gremlins	

door	je	gordijnen	heen	kijken	kom	je	er	achter	dat	er	meer	tot	het	leven	is	dan	een	9-5	job	en	je	te	gedragen	tot	de	normen	van	een	

maatschappij	gebouwd	door	boomers

Voor	het	gevoel	dat	het	geeft

Leuke	ervaring

Gebruikte*	Ik	heb	persoonlijk	(zo	goed	als)	alleen	maar	wiet/	hasj	gebruikt	en	zag	dit	hetzelfde	als	“af	en	toe	een	biertje	drinken	met	de	guys”.	

D.w.z,	een	avondje/	paar	avonden	in	de	week	een	blowtje	doen	in	de	shop	met	een	potje	Zweeds	pesten.

Nieuwsgierig

Vind	het	tof	om	te	gebruiken	en	te	proberen

Als	party	drug	om	alles	nog	intenser	te	ervaren

Het	is	leuk	om	te	gebruiken.

Ervaring,	nieuwsgierigheid

Af	en	toe	een	jointje	roken	als	het	lekker	weer	is	voor	de	sfeer	denk	ik?	Of	hoofdpijn	van	klasgenoten	die	niet	normaal	kunnen	samenwerken	of	

collegas	die	niet	normaal	werken

4	fun	jaa

Omdat	het	lekker	is

Super	leuk	om	erachter	te	komen	wat	je	lichaam	allemaal	kan	en	wil	en	doet.	Hoe	creatief	je	wordt	en	hoe	veel	liefde	je	kan	geven	en	

ontvangen	van	andere.

Trippen	is	een	totaal	andere	beleving	dan	xtc	bijvoorbeeld

Voor	mijn	eigen	plezier	en	uit	nieuwsgierigheid	wat	ze	met	me	doen	en	hoe	ik	erdoor	ga	denken.

Psychedelica	om	mijzelf	te	leren	kennen

Recreatief	gebruiker.	Maar	wie	niet	deze	dagen.

Om	kneiter	hard	te	gaan	op	festivals

Ik	gebruik	af	en	toe	drugs	omdat	ik	het	leuk	vind.	Alcohol	drink	ik	voor	de	gezelligheid.

Alcohol:	Zorgt	voor	gezelligheid	en	sociale	situaties	"vragen	er	om"

Hasj/Wiet:	"self	medication",	helpt	tegen	symptomen	van	anxiety	en	zorgt	voor	creatieve	ingevingen

Psychedelica:	Geestelijke	verruiming	en	verlaagde	drempel	voor	sociaal	contact	zoeken

De	vibe	waar	je	in	komt	op	feestjes

Omdat	het	leuk	is,	en	omdat	ik	het	vinden	kunnen	als	je	jong	bent

Nieuwsgierigheid	en	voor	recreatief	gebruik

Een	keer	wat	anders	dan	alcohol

Je	bent	jong	en	je	wil	wat.	(Geintje)

Je	verbind	op	een	andere	manier	met	mensen	en	je	gaat	anders	naar	dingen	kijken.	Bij	psychedelische	drugs	is	het	bizar	hoe	anders	de	wereld	

er	ineens	uit	gaat	zien,	dat	kan	best	geinig	zijn.

Het	gebeurd	af	en	toe	gewoon

Om	een	keer	in	de	zoveel	tijd	een	speciaal	momentje	te	hebben	met	vrienden.	Chillen,	viben,	goed	gaan	op	elkaar,	maar	dan	extra	hard.	

Genieten	+

O.a.	verruiming	van	de	geest	anzich,	andere	perspectieven	kunnen	inzien	doordat	je	weleens	in	een	andere	state	of	mind	hebt	gezeten	

(hierdoor	makkelijker	mensen	met	tegenoverstelde	meningen	en	wereldbeelden	te	begrijpen/respect	voor	te	hebben),	voor	fun

Wiet	voor	de	routine,	xtc/truffels/alcohol	af	en	toe	voor	een	gezellige	avond

Leuk,	verbreding	van	de	psyche
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Maakt	feestjes	leuker,	is	gezellig,	is	elke	keer	weer	een	nieuwe	ervaring,	voelt	fijn

Voor	de	lol/ervaring

Voor	de	fun.

Hasj	gebruik	ik	ook	om	wat	relaxter	te	worden.

Is	leuk	om	te	gebruiken	op	festivals

Voor	de	ervaring	en	de	gezelligheid

Voornamelijk	met	festivals,	aangezien	die	er	nu	niet	meer	zijn	af	en	toe	op	thuisfeestjes.	Gewoon	omdat	het	leuk	is.

Op	feestjes	voor	energie	en	thuis	met	vrienden	gezellig	een	avondje	space

Voor	energie	op	festivals	/	geluksgevoel	/	af	en	toe	wel	eens	iets	uitproberen,	nieuwsgierig.

Om	een	vet	festival	of	feest	nog	vetter	te	maken,	om	de	muziek	heel	intens	te	kunnen	beleven,	om	diepere	connecties	te	kunnen	ervaren	met	

de	mensen	om	je	heen	en	de	ongeving,	om	even	alles	los	te	laten	en	intens	te	genieten	van	het	moment

Om	het	langer	vol	te	houden	en	wat	meer	in	het	feestje	te	leven

Om	een	andere	beleving	te	hebben,	creatiever	te	zijn,	het	naar	mn	zin	te	hebben.	ADD	tegen	te	gaan,	kalmeren.

Geeft	je	een	ander	gevoel	dan	normaal	dus	je	hoeft	even	niet	te	denken	aan	hoe	het	normale	leven	eruit	ziet.	Ff	lekker	andere	wereld.

Om	te	weten	hoe	het	is.	In	mijn	(hopelijk)	toekomstige	werk	wil	ik	jongeren	ondersteunen/begeleiden	die	hier	vanaf	moeten	raken	en	dan	wil	

ik	ze	kunnen	begrijpen.	Heb	weinig	dingen	geprobeerd,	maar	de	dingen	die	ik	heb	geprobeerd	heb	ik	maar	1x	genomen.	Behalve	caffeine	en	

alcohol,	dat	wordt	meer	sociaal	geaccepteerd.

Plezier,	feestjes

omdat	ik	graag	experimenteer

voor	de	lol.

ik	geniet	van	de	effecten	die	het	op	me	heeft,	het	stimuleert	mijn	creativiteit	en	het	verminderd	mijn	angst	klachten

Ik	gebruik	alcohol,	omdat	ik	het	gezellig	vind	om	het	met	vrienden	te	drinken.	En	het	lekker	is

Om	af	en	toe	iets	nieuws	te	proberen

Voor	me	plezier

Ik	vind	het	gezellig	om	met	vrienden	af	en	toe	wat	te	gebruiken

Het	is	leuk	om	dingen	uit	te	proberen

Om	uit	te	proberen	en	omdat	de	drugs	die	ik	tot	nu	toe	gebruikt	heb	fijn	waren	om	te	doen

Omdat	ik	dat	leuk	vindt	op	feestjes,	bv	mdma/xtc.	Daarnaast	vind	ik	blowen	soms	fijn	om	te	lachen	en	te	ontspannen.	En	een	paar	keer	per	jaar	

iets	als	2cb/truffels	om	een	gek	avondje	te	spacen.

Blowen	om	te	ontspannen	en	omdat	dit	een	gewoonte	is.	Andere	drugs	op	feestjes	omdat	dit	de	avond	leuker	maakt

Omdat	ik	een	paard	ben

Vooral	op	feesten	om	met	vrienden	te	genieten.	En	om	alle	stress	(studie,	werk)	te	vergeten.

Leuk!

Als	aanvulling	op	een	mooi	feestje

Vind	ik	leuk.	

Gebeurd	veel	in	omgeving.

Op	feestjes	en	thuis	met	chillings	omdat	gwn	leuk	is

In	groepsverband/	met	vrienden	leiden	drugs	zowel	tot	zeer	mooie	ervaringen,	als	tot	een	bepaalde	rust/	het	afblazen	van	stoom

Het	is	interessant	en	geeft	leuke	ervaringen.

Dingen	uitproberen	en	als	groepsactiviteit

Soms	uit	nieuwsgierigheid,	soms	om	het	feest	beter	te	beleven
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Puur	recreatief	om	een	avondje	lol	te	hebben/	iets	nieuws	te	ontdekken

Festivals	en	bepaalde	feestjes	zijn	erg	leuk	met	drugs

Lekker

Af	en	toe	op	een	feestje	haal	ik	er	plezier	uit!

Om	het	leuk	te	hebben	en	nieuwe	ervaringen	op	te	doen

Ik	gebruik	het	op	festivals	en	omdat	ik	benieuwd	ben	naar	verschillende	soorten	drugs.

Het	is	gezellig,	je	wordt	er	vrolijk	van	en	je	vergeet	even	alles	om	je	heen.

Het	is	een	leuke	ervaring

Kalmeren	of	oppeppen.	Wakker	blijven	op	feestjes.	Verslaafd	aan	tabak.	Alcohol	voor	de	gezelligheid	en	om	sociale	grenzen	open	te	breken.

Meer	energie/	langer	uithoudingsvermogen.	

Geen	zorgen	in	je	hoofd.	

Iedereen	is	aardig	en	alles	is	leuk.

Voor	de	lol,	echter	probeer	ik	dit	te	beperken	tot	alleen	drinken	op	vrijdag	of	zaterdag,	en	blowen	1x	per	maand	want	ik	snap	de	slechte	

gevolgen

Om	te	testen	hoe	het	is,

Ik	ben	er	nieuwsgierig	naar

Ik	vind	het	soms	chill	om	te	smoken	op	feestjes,	verder	rook	ik	vast	vooral	tegen	stress	en	depressie

Ik	heb	altijd	als	gewoonte	gedaan,	omdat	het	er	bij	hoort.	Ik	ben	nu	gestopt	met	alles	behalve	hasj.	Blowen	is	eigenlijk	iets	wat	je	in	9/10	

situaties	wel	kan	doen	en	is	daarom	ook	de	grootste	gewoonte.

Omdat	het	het	leven	leuker	maakt,	herinneringen	opbouwen.

Ik	wilde	een	aantal	dingen	sowieso	uitproberen	om	te	kijken	hoe	het	is.	Ik	woon	in	een	huis	waar	toevallig	mensen	verstand	van	meerdere	

drugs	hebben	waar	ik	nog	niet	mee	bekend	was	en	die	het	vaker	doen	dus	ik	voelde	me	veilig	bij	hen	om	het	te	doen.	Nu	doe	ik	sommige	

dingen	nog	een	keer,	omdat	ik	de	vorige	keren	mij	een	goede	en	leuke	ervaring	gaven.

Drugs	zijn	geestverruimend	en	ontzettend	gezellig	om	te	doen	met	je	vrienden.	Het	kan	in	zekere	mate	bevorderend	zijn	voor	je	geestelijk	

welzijn	en	het	kan	je	nieuwe	inzichten	geven	in	het	leven.	Maar	bij	teveel	gebruik	is	dat	niet	echt	het	geval.

Het	is	leuk	en	gezellig

Voor	de	gezelligheid.

Omdat	het	chill	is

Vind	het	gezellig	en	wil	bepaalde	dingen	gwn	ervaren	hebben

Relaxt	gevoel,	incidentele	uitlaatklep

Omdat	ik	het	leuk	vind	en	ik	hou	er	van	om	nieuwe	dingen	te	proberen

Plezier,	vluchtgedrag,	interesse,	voor	de	ervaring

Om	festivals	nog	intenser	mee	te	maken

De	ervaring	en	even	helemaal	erin	opgaan

Geeft	extra	sfeer	aan	feestjes.

Voor	de	gezelligheid,	spanning,	vermaak

Recreatief,

Slaapproblemen,	rust,	problemen	vergeten

(2x)	Geinig

Omdat	dat	leuk	is

Omdat	ik	dat	leuk	vind
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Het	is	een	manier	om	me	te	ontspannen	en	de	effecten	veroorzaken	situaties	waar	je	nog	jaren	over	kan	spreken

Omdat	het	af	en	toe	leuk	en	gezellig	is

Sommige	drugs	laten	je	dingen	(emoties/gevoelens)	voelen	die	je	niet	kunt	voelen	als	je	nuchter	bent.	Ook	ga	je	van	bijvoorbeeld	wiet	veel	

anders	denken,	vind	ik	ook	interessant.	Ook	ben	ik	erg	nieuwsgierig	naar	de	werking	van	nieuwe	drugs.

Coke	en	speed	wou	ik	is	een	keer	proberen	omdat	ik	nieuwschierig	was,	maar	al	snel	achter	gekomen	dat	ik	drugs	maar	niks	vind.	Roken	en	

drinken	heb	ik	4	jaar	lang	gedaan.	14	tot	18	jaar.	Roken	deed	ik	echt	vast	en	drinken	alleen	als	het	gezellig	was.	Door	paniekaanvallen	ben	ik	

gestopt	met	roken	en	drinken.	Maar	om	antwoord	te	geven	op	de	vraagt:	ik	gebruik	geen	drugs	meer	:)

Vind	ik	leuk

Drugs	kunnen	je	een	specifieke	ervaring	bezorgen	die	ik	sowieso	één	keer	wil	beleven	(en	als	het	een	prettige	ervaring	is	dan	wel	vaker)

Voor	m’n	plezier

Voor	leuke	feestjes

Leuk	om	een	keer	te	proberen

Gezellig	op	een	feestje,	moet	kunnen.

De	werking	ervan	vind	ik	leuk	en	spannend.	Ik	blijf	nieuwsgierig	na	hoe	het	elke	keer	weer	is

Voor	de	lol.	Helpt	ook	bij	mijn	creativiteit.

Werkt	ontspannend

Omdat	het	leuk	is,	en	een	totaal	andere	setting	geeft	bij	een	feestje	dan	alcohol.	Ook	vind	ik	de	afwisseling	tussen	alcohol	en	drugs	soms	fijn.	

Van	te	voren	weet	ik	dan	al	naar	wat	voorn	feestje	ik	ga.	Soms	kan	ik	namelijk	helemaal	klaar	zijn	met	alcohol.	Dan	is	een	avondje	aan	de	X	wel	

weer	even	leuk.	Ook	moet	ik	zeggen	dat	ik	van	drugs	geen	katers	heb	en	van	alcohol	wel.	Ik	ben	mezelf	bewust	van	hoe	verleidelijk	het	kan	

zijn	dus	ik	houd	me	koppie	erbij	om	niet	te	vaak	en	teveel	te	gebruiken.	Zo	blijft	het	leuk	en	een	niet	te	erge	aanslag	op	mijn	lichaam.	Ben	daar	

namelijk	erg	zuinig	op	:)

Voor	op	festivals,	ritalin	soms	met	studeren	en	alcohol	met	uitgaan/huisfeestjes/eten	etc.

Het	voegt	iets	extra’s	toe	aan	een	feestje.	Je	verdwijnt	soms	in	een	andere	wereld	wat	heel	fijn	is	in	deze	tijd	met	veel	druk.

Omdat	ik	de	hele	maand	hard	werk,	ik	drink	niet,	ik	rook	niet,	dan	is	het	wel	leuk	om	een	keertje	te	feesten

Voor	het	gevoel	wat	het	geeft,	leuk	op	feestjes

Om	bijvoorbeeld	nuchter	te	worden	of	om	juist	het	uiterste	uit	een	feestje	te	halen!

Omdat	ik	het	leuk	en	fijn	vind	om	soms	even	aan	het	normale	leven	te	ontsnappen	en	me	volledig	los	te	kunnen	laten

Voor	de	beleving

Vind	ik	leuk	met	feestjes

Benieuwd	naar	het	effect	ervan

Gezellig	soms	op	festivals

Het	is	leuk	om	te	doen.

Het	gevoel

Omdat	het	kan

Meestal	als	er	een	feestje	is	in	het	pino	huis	en	er	een	goede	sfeer	hangt	(vraag	maar	aan	Maartje	wat	het	pino	huis	is)	of	wanneer	bas	weer	

langskomt	met	wiet

Zo	af	en	toe	is	het	wel	lekker,	ik	gebruik	alleen	wiet.	Word	er	heel	chill	van.

Een	keer	om	te	proberen

Voor	de	ervaring

Ik	ga	naar	type	feestjes	waarbij	het	veel	wordt	gebruikt,	techno	feestjes.	Ik	vind	het	leuk	om	te	gebruiken	en	wordt	er	vrolijk	van.	Ook	

nieuwsgierigheid	naar	wat	het	met	je	lichaam	en	geest	doet.

78



Recreatief	drugsgebruik

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 22

Life	can	be	boring.	Not	necessarily	boring,	but	i	do	appreciate	the	alternative	state	of	mind	and	the	appreciation	of	sober	life	this	gives	me.

Lekker	man

Vind	het	een	fijn	gevoel	geven	wanneer	ik	naar	een	festival	ga.	Waardoor	ik	eigelijk	alert	en	volledige	focus	heb	tijdens	een	festival	en	wordt	

niet	dronken	of	aangeschoten.

Alcohol	is	meeste	gevallen	lekker,	Xtc	om	een	blij	gevoel	te	geven	bij	een	festival,	2-cb	om	een	gekke	ervaring	te	krijgen,	cannabis	om	een	

high	gevoel	te	krijgen.	Het	zijn	mooie	dingen	(in	mate	natuurlijk)	wat	je	een	speciale	ervaring	kan	geven

Om	te	proberen,	nieuwe	ervaringen,	meer	zelfvertrouwen,	goed	gevoel

Door	sommige	soorten	drugs	kan	ik	voor	mijn	gevoel	echt	mezelf	zijn	op	bijvoorbeeld	een	feest	(xtc,	geen	natuurlijke	rem	op	je	gedrag).	Door	

bijv	wiet/hasj	te	roken	kan	ik	extra	genieten	van	muziek	of	beter	ontspannen

Omdat	dat	een	feestje	soms	net	wat	leuker	maakt	door	het	gevoel	wat	je	er	bij	krijgt

Benieuwd	naar	de	effecten

Jaa	is	goeie

Tegen	lichamelijke	klachten	en	om	te	slapen

Feestje

Op	festivals

(4x)	Ik	gebruik	geen	drugs

1	kopje	koffie	omdat	het	lekker	is

Alcohol	en	tabak	voor	de	gezelligheid	(en	verslaving	helaas	aan	tabak...)

Cafeïne	om	wakker	te	worden	of	blijven	en	uit	gewoonte.	Ik	had	niet	in	de	gaten	dat	dit	onder	‘drugs’	valt.	

Alcohol	voor	de	gezelligheid.	Je	wordt	er	wat	losser	van	en	het	praat	wat	makkelijker.	Daarnaast	vind	ik	een	glaasje	wijn	heel	lekker.

(2x)	X

Doe	ik	niet	;)

Op	de	alcohol	na	dan.	Lekker	bij	het	eten

Nooit	gedaan

Met	name	tabak	en	alcohol.	Tabak	omdat	ik	daar	verslaafd	aan	ben.	Alcohol	vooral	in	gezelschap.	Sfeerverhogend.

Gebruik	niet,	had	op	school	over	drugs	via	buurtbeheer,	tóch	even	geprobeerd	om	te	kijken	wat	het	was.		Doodziek	geworden	en	een	week	

gezweven,	nog	harder	voor	gevochten	om	de	kinderen	van	de	drugs	af	te	blijven.

Wijntje	voor	de	gezelligheid

Waarom	stel	je	dat	ik	drugs	gebruik

Ontspanning,	in	een	andere	mindset	te	raken

Alcohol	omdat	het	lekker	en	gezellig	is.	Heb	het	ook	tijd	als	verdoving	gebruikt.	Voor	de	rest	gebruik	ik	niets.

Nergens	om

Af	en	toe	een	wijntje	bij	het	eten	of	als	we	uit	eten	gaan,	voor	de	gezelligheid	en	omdat	ik	het	lekker	vind.	Verder	rook	ik	niet,	drink	ik	geen	

koffie	en	ik	heb	alleen	af	en	toe	geblowd	in	mijn	puberteit/studententijd.

Ontspanning.	Lekker.	Gebruik	alleen	alcohol

Fijn	gevoel,	energie,	vrijer	gevoel

Ik	drink	soms	alcohol	omdat	ik	het	lekker	vind

Om	te	ontspannen

Poppers	voor	een	kort	super	geil	moment

Ik	drink	alleen	alcohol	voor	de	gezelligheid.

Ik	heb	het	toen	ik	jonger	was	best	veel	gedaan.	Eerst	om	het	te	proberen	en	erna	omdat	me	vrienden	het	deden..	dan	doe	je	automatisch	mee
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Om	tot	rust	te	komen	in	mijn	hoofd/te	kunnen	slapen.

Omdat	ik	Cafeïne	lekker	vind.

In	het	begin	was	ik	vooral	nieuwsgierig.	Nu	vind	ik	het	leuk	om	te	doen	met	vrienden,	fijn	om	me	zo	te	voelen	en	soms	gewoon	even	te	

escaleren!

Gebruik	niets

Af	en	toe	een	jointje	voor	het	goede	gevoel	en	alcohol	meestal	voor	de	gezelligheid.	Zelf	vind	ik	een	biertje,	wijntje	of	cocktail	ook	wel	gwn	

lekker	dus	drink	ik	voor	de	smaak.

just	curious

Als	een	vorm	van	zelf	medicatie	maar	tevens	omdat	ik	het	ineressant	vind	om	in	een	alternatieve	staat	van	bewustzijn	te	zijn.	Maar	uiteraard	

ook	omdat	het	gewoon	erg	leuk	kan	zijn.

Alcohol	is	niet	heel	erg	vind	ik	zelf.	De	lever	moet	goed	getest	worden	he.	En	wiet	doe	ik	zo	weinig	dat	het	amper	invloed	heeft,	dit	is	gwn	om	

lekker	chill	te	voelen

Ontspanning	en	gezelligheid

Fun	extra	gevoel

Om	cool	te	zijn

Voor	de	ervaring	en	voor	het	plezier

Gezellig

Omdat	dat	toen	stoer	was

Nog	nooit	gebruikt

Ik	vind	het	soms	ontspannend	om	een	jointje	te	roken.	Ook	vind	ik	het	lekker	en	leuk	om	af	en	toe	een	wijntje	te	drinken	met	vrienden

Mijn	eerste	keer	was	op	een	festival	en	ik	ging	met	mijn	ex	en	zijn	vrienden	mee	die	het	allemaal	gebruikte.	En	ik	was	er	zelf	ook	nieuwsgierig	

naar.	Geen	groepsdruk	of	iets.	Gewoon	uit	mezelf	wilde	ik	het	een	keer	proberen.	Ik	gebruik	drugs	omdat	ik	het	een	leuke	ervaring	vind	en	

sommige	drugs	wilde	ik	een	keer	uitproberen.	Cocaïne	gebruik	is	wanneer	ik	op	stap	ben	en	erg	dronken	ben,	maar	ook	vaak	als	ik	merk	dat	

andere	vrienden	het	mee	hebben	en	het	gebruiken...	geen	nee	kunnen	zeggen	oeps

Ik	heb	een	aantal	dingen	uitgeprobeerd	omdat	ik	wou	weten	hoe	het	was,	en	ik	er	de	mogelijkheid	tot	had.	Nu	doe	ik	niet	zo	veel	meer,	alleen	

een	beetje	wiet	roken	zo	nu	en	dan,	en	Soms	LSD	omdat	het	een	van	de	meest	interessante	drugs	is	die	er	bestaat.	Verder	is	LSD	niet	

verslavend	en	heeft	niet	echt	fysiek	slechte	effecten	zoals	andere	harddrugs	als	stimulanten	enzo.

Niet.	Alleen	alcohol	en	tabak

voor	een	leuke	toevoeging

ik	blow	omdat	ik	daar	rustig	van	wordt	fijn	kan	slapen.	Ook	gebruik	ik	wel	eens	drugs	met	vrienden	omdat	we	het	leuk	vinden

Als	genot	middel	om	mezelf	te	belonen	en	als	afleiding

Voor	het	plezier,	de	gezelligheid	en	om	te	vergeten

Rendement

Ben	je	open	over	je	drugsgebruik?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Ja	redelijk	naar	vrienden	wel

Ja,	behalve	met	mijn	familie.	Ik	ben	dan	niet	open	over	mijn	gebruik	van	harddrugs,	maar	wel	over	softdrugs.

(114x)	Ja
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(3x)	Yes

Licht	eraan	wie

Ja

Maar	in	mindere	maten	met	ouders.	Zij	snappen	dit	niet

(8x)	ja

tegen	iedereen	vehalve	mijn	ouders

Ja,	alleen	niet	met	mijn	hele	familie,	wel	met	vrienden.

Naar	mensen	die	het	ook	doen	ja

Wel	redelijk

Naar	vrienden	en	onbekenden	wel,	naar	mijn	ouders	niet.	Zij	weten	zelfs	niet	hoeveel	ik	soms	drink.

Als	iemand	er	naar	vraagt	wel	maar	ik	vertel	het	liever	niet	aan	iedereen

Met	vrienden	wel,	met	ouders	en	familie	alleen	over	medicinaal	en	softdrugs	gebruik

Ja	best	wel	alleen	niet	met	ouders

naar	vrienden	wel,	familie	niet	zo

Niet	richting	mijn	ouders	of	familie.	Vrienden	en	sommige	collega’s	wel

wanneer	ik	het	andere	persoon	goed	genoeg	ken	en	er	ruimte	voor	is	om	het	er	over	te	hebben.

(9x)	Nee

Ja	man

Ja	iedereen	mag	het	weten

Ja,	naar	iedereen.	Ook	mijn	familie.

(7x)	Jazeker

redelijk,	maar	niet	op	werk/school

Redelijk	open.	Open	naar	vrienden,	half	naar	ouders,	niet	naar	verdere	familie

Ligt	eraan	tegen	wie

Ligt	er	aan	tegen	wie,	over	het	algemeen	wel

Ja	heel	erg

jazeker

Ja.	Ik	maak	de	keuzes	die	ik	wil	en	ik	laat	me	niet	makkelijk	beinvloeden	door	wat	anderen	van	me	willen.	Ik	blijf	bij	mezelf	en	ga	me	niet	

schamen	als	iemand	anders	vind	dat	ik	het	anders	moet	doen.

Ja	met	friend	en	and	mijn	dokter

Ja,	als	mensen	ernaar	vragen.	Ik	begin	er	nooit	zelf	over.

Yesyes,	naar	mijn	ouders	wat	minder

Half

Tegen	leeftijdsgenoten	ben	ik	heel	open	over	mijn	drugs	gebruik.	Tegenover	mensen	die	ouder	zijn	dan	ik	(ouders,	familie,	collega's,	docenten	

etc)	ben	ik	minder	open.	Ik	ontken	niet	dat	ik	drugs	gebruik,	maar	ik	zal	niet	alle	details	op	tafel	gooien.

soms,	ligt	er	aan	bij	wie.

Tegen	sommige	mensen.	Bij	sommige	vrienden/familieleden	weet	ik	dat	die	er	erg	op	tegen	zijn	dus	heb	ik	het	er	met	hun	niet	over

Ja,	want	vind	wat	ik	gebruik	niet	heel	schokkerend	ofzo

Ja,	bij	sommige	mensen

Op	zich	wel,	ligt	aan	de	scenario
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Ligt	aan	met	wie	maar	over	het	algemeen	wel

Niet	naar	mn	familie,	maar	voor	de	rest	wel	j

(2x)	Si

(3x)	Ja.

Zeker,	mijn	moeder	weet	er	ook	van

Ik	gebruik	alleen	alcohol,	dus	ja

alleen	met	mensen	van	mijn	eigen	leeftijd

Niet	tegen	ouders,	wel	tegen	leeftijdsgenoten

Ja,	meeste	mensen	in	m’n	kringen	weten	het	wel.	Ook	m’n	ouders

Ja	maar	niet	naar	paps	en	mams

Ja,	maar	wel	voorzichtig.	Ik	loop	er	niet	mee	te	koop.

Ja,	behalve	aan	mijn	ouders

Ja,	mijn	vrienden	en	familie	zijn	ervan	op	de	hoogte

Niet	helemaal

Ja	met	vrienden	enzo	wel	maar	bij	mijn	ouders	zeker	niet.

niet	perse

Naar	vrienden	en	deel	van	de	familie	wel.	Niet	tegen	mijn	ouders.

Neuh,	vrienden	weten	het,	mijn	gezin	niet

Nieuwsgierig	maar	wel	terughoudend

Tegenover	leeftijdsgenoten	wel,	tegenover	ouders	en	werkgever	niet

doe	het	niet	stiekem,	maar	loop	er	ook	niet	mee	te	koop

Niet	op	het	werk	of	een	omgeving	waar	duidelijk	is	dat	het	niet	open	kan	zijn.	Wel	prive

Ja,	mijn	ouders	en	vrienden	weten	dat	ik	dit	doe

6/10

Ja,	maar	vooral	tegen	vrienden

Ja	mijn	omgeving	weet	ervan.	De	hoeveelheid	weet	echter	niet	iedereen,	maar	mijn	goede	vrienden	wel.

Enkel	naar	(goede)	vrienden

Ja	best	wel.	Mijn	ouders	weten	het	wel	maar	zijn	er	niet	blij	mee.

In	mijn	vriendenkring	wel,	tegen	mijn	ouders	niet

Niet	naar	iedereen,	over	het	algemeen	wel.

Ja	maar	niet	alles

(2x)	Ja	redelijk

Ja	en	nee	ligt	aan	de	persoon	voor	mij

Niet	met	iedereen

Ja	heel	open.	Alleen	richting	ouderlijke	figuren	iets	minder	in	detail	(maar	ze	weten	wel	van	mijn	gebruik).

Ligt	er	aan	naar	wie.	Met	vrienden	wel.	Naar	mijn	ouders	als	ze	het	zouden	vragen,	zou	er	zelf	niet	over	beginnen.

Niet	naar	iedereen.

Wel	naar	m’n	directe	omgeving,	niet	naar	kennissen.

Naar	vrienden	wel.	Ouders	weten	dat	het	heel	af	en	toe	gebeurt

Wel	naar	mijn	vriendinnen,	maar	niet	zomaar	naar	iedereen
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Ja.	Loop	er	niet	mee	te	koop	maar	als	iemand	vragen	heeft	over	de	werking/ervaringen	ben	ik	daar	altijd	heel	open	over

Tegen	veel	mensen,	niet	tegen	ouders

Wel	tegenover	zussen/broers/vrienden,	niet	tegenover	ouders/andere	familieleden

(2x)	Zeker

Alleen	tegen	goede	vrienden

(3x)	Niet	tegen	iedereen

Ja,	als	mensen	ernaar	vragen	wil	ik	eerlijk	antwoord	geven

Ja!	Niet	tegen	mijn	ouders

Jazeker.	Al	ligt	het	eraan	tegen	wie.	Tegen	onbekenden	zeg	je	het	eerder	niet	aangezien	die	gelijk	een	oordeel	klaar	hebben	staan.

(2x)	Naar	vrienden	wel,	naar	familie	niet

Meestal	wel,	niet	naar	mensen	die	er	iets	tegen	hebben

(3x)	Jaa

Ja	ik	ben	eerlijk	en	open	over	wat	ik	gebruik.	Echter	niet	op	werk	en	bij	mijn	ouders.	Daar	heerst	een	taboe

Ja,	mijn	ouders	weten	van	mijn	drugsgebruik	af

tegen	iedereen	buiten	m'n	familie	(op	m'n	zusje	na)	en	werk	om,	ja.

Ja	zeker

Tegen	de	meesten	wel,	niet	tegen	mijn	ouders	en	familie

Tegen	vrienden	wel,	ouders	niet	altijd

Ligt	er	een	beetje	aan	met	wie,	mijn	ouders	weten	er	niks	van.

ja	best	wel	mijn	ouders	weten	ook	precies	wat	ik	wel	en	niet	gebruik

Ja	behalve	tegen	mijn	ouders	en	ik	tease	een	beetje	op	social	media.	Wil	natuurlijk	niet	een	toekomstige	baan	of	kans	in	de	weg	werken.

Ja,	relatief	open	tegenover	ouders,	collega's	etc.	Heel	open	tegenover	vrienden,	vriendin

Ligt	eraan	in	welke	situatie.	Bij	andere	drugsgebruikers	ben	ik	meer	open	dan	bijvoorbeeld	op	werk	of	stage.	Over	het	algemeen	ben	ik	er	niet	

erg	open	over	behalve	als	de	ander	ook	drugs	gebruikt	en	dit	begrijpt

Niet	tegenover	iedereen.	Vooral	tegen	oudere	mensen

(3x)	Redelijk

Jup

Ja,	vaak	wel	voorzichtiger	bij	mensen	die	er	niks	mee	te	maken	willen	hebben.

Ja,	tegen	iedereen	behalve	mijn	ouders	of	familieleden

Ja,	maar	wel	in	bekende	kringen.	Vrienden/gezin.

Tegen	vrienden	wel.	Niet	tegen	ouders.

Deels

Ketamine	is	niet	voor	honden,	maar	VOOR	PAARDEN

Ja	heel	erg,	ook	mijn	ouders	weten	alles

Ja,	maar	het	ligt	wat	genuanceerd.	Mijn	ouders	weten	bv.	dat	ik	ooit	XTC	heb	gebruikt,	maar	niet	dat	ik	ooit	eens	2cb	heb	gedaan

Tegen	mijn	vrienden	wel

Naar	vrienden	wel,	naar	ouders	enigszins,	maar	vertel	niet	alles

ja,	tegen	leeftijdsgenoten	ben	ik	er	heel	open	over

Ja	ouders+vrienden	weten	het

Op	z’n	tijd
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Alleen	tegen	mensen	die	het	ook	gebruiken.

Wel	tegen	vrienden,	tegen	famillie	niet	over	harddrugs

Naar	vrienden	wel,	familie	niet

Wel	met	leeftijdsgenoten.

Redelijk.

Ja.	Mijn	vrienden	weten	het	en	mijn	ouders	sinds	kort	ook.	Als	mensen	er	naar	vragen	ben	ik	er	eerlijk	over,	maar	ik	zal	het	niet	zo	maar	tegen	

iedereen	uit	mezelf	vertellen

Ja,	naar	vrienden	wel,	mijn	ouders	weten	wel	wat	ik	heb	gebruikt	maar	niet	met	weke	regelmaat.

Ja	best	wel

Ja,	maar	niet	tegen	iedereen

Ligt	eraan	bij	wie	,	tegenover	leeftijdsgenoten	wel,	tov	ouders	niet	ivm	vooroordelen

Ja,	ouders	weten	dat	ik	gebruik,	maar	niet	hoe	vaak.	Vrienden	weten	alles.

Ik	ben	open	over	alle	drugsgebruik	tegen	vrienden	en	huisgenoten,	maar	tegen	mijn	ouders	heb	ik	niet	verteld	dat	ik	heb	gesnoven	(pep	en	

keta)	alleen	dat	ik	XTC	heb	gedaan.

Het	is	geen	geheim	maar	ook	geen	gespreksonderwerp	in	de	meeste	gevallen

In	persoonlijke	kringen	behoorlijk,	alleen	naar	familie	en	ouderen	iets	minder	eerlijk,	maar	toch	deels	open

Het	is	niet	dat	ik	rondschreeuw	dat	ik	drugs	gebruik	maar	als	iemand	er	naar	vraagt	ben	ik	er	gewoon	eerlijk	over.

Deels,	niet	naar	de	fam

Ligt	eraan	in	welke	sfeer,	met	vrienden	wel.	Familie	en	werk	in	mindere	mate

Ja	wel	naar	vrienden	en	familie.	Niet	naar	bijvoorbeeld	mijn	werkgever

Ja,	naar	mijn	vrienden	en	bekenden	sowieso	qua	soort	gebruik	en	de	frequentie.	Naar	mijn	ouders	wat	minder	maar	die	weten	wel	van	mijn	

gebruik	af	(niet	van	elke	soort	drugs	en	ook	niet	de	frequentie)

Met	vrienden	wel

Ja	met	vrienden	wel,	niet	met	mijn	ouders

Nou	ik	doe	dus	zowat	geen	drugs	maar	verder	opzich	wel?	Soms	ongemakkelijk	om	met	mijn	ouders	over	te	praten.	Als	anderen	er	over	praten	

ben	ik	ook	open	er	naar	en	naar	hun	ervaringen

Tegen	leeftijdsgeniten	wel

Niet	naar	mijn	ouders	maar	wel	naar	mijn	vrienden

Ik	vertel	mijn	ouders	niet	alles	maar	liegen	doe	ik	er	niet	over

Wel	tegen	mensen	die	daar	ook	in	mee	kunnen	denken

Nee,	ik	word	daar	angstig	van	en	ben	bang	dat	er	dan	wat	mis	gaat

Redelijk	-	mijn	vrienden,	collega’s	en	moeder	zijn	op	de	hoogte	maar	ik	zou	het	mijn	oma	besparen

Tegen	mijn	ouders	niet,	maar	aan	mijn	vrienden	/vriend	wel

Ja!	Behalve	tegen	mijn	ouders	en	collega’s

Ja	zeker!

Jazeker,	ik	vind	dat	het	geen	taboe	hoeft	te	zijn

Ligt	eraan	tegen	wie.	Als	ik	weet	dat	de	ander	ook	gebruikt	dan	ben	ik	een	open	boek.	

Familie	weet	het	niet	bv.

(2x)	Nvt

Ja	ik	praat	hier	over	met	vrienden	en	mijn	ouders.	Als	ik	naar	een	festival	ga	vertel	ik	bijvoorbeeld	aan	mn	ouders	wat	ik	ga	gebruiken,	zodat	zij	

op	de	hoogte	zijn
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Zeker,	iedereen	weet	het.	Ook	mijn	ouders.

(2x)	Soms

Ja	in	de	meeste	situaties	wel

Ja,	ik	praat	daar	met	vrienden	over

Ja,	mijn	ouders	weten	ook	dat	ik	dingen	heb	geprobeerd.	Al	mijn	vrienden	doen	t	ook

Nee	hangt	van	de	persoon	af.	Ouders	zeker	niet	vrienden	wel.

Yesssss

Alleen	bij	vrienden

Ja	maar	niet	naar	familie

Niet	naar	iedereen,	maar	bij	mensen	die	ik	vertrouw	vertel	ik	open	hoe	veel	ik	gebruik	en	hoe	vaak.

In	formal	settings:	absolutely	not.	In	informal	settings:	absolutely.

Ja	heerlijk	tocch

Wel	bij	vrienden,	niet	bij	familie

Als	mensen	erover	vragen,	ben	ik	niet	terughoudend	om	te	vertellen,	maar	ik	ga	niet	een	gesprek	beginnen	met	"ik	doe	die	en	die	drugs"	

(figuurlijk	gesproken)

Ja	tegen	de	meeste	wel

Sommige	delen	wel	sommige	delen	niet.	Over	harddrugs	ben	ik	wat	meer	gesloten.

Bij	vrienden	wel,	familie	niet

Schreeuw	het	niet	van	de	daken.	Zet	het	ook	niet	op	social	media..	ben	er	ook	niet	trots	op..	dus	misschien	niet	persee	open,	maar	wel	eerlijk

Ja,	alleen	niet	tegen	mijn	ouders

Ja,	mijn		‘drugs’gebruik	is	zo	minimaal	dat	er	geen	enkele	reden	is	om	iets	te	verzwijgen.

Ik	drink	alleen	alcohol	in	het	weekend,	dat	weet	iedereen

(2x)	Ik	gebruik	geen	drugs

(2x)	X

Geen	drugsgebruik

Ja,	maar	zijn	dan	ook	de	meest	geaccepteerde	drugs.	Tabak	en	alcohol

Over	het	1x	per	week	wijnthe	ja

Gedeeltelijk,maar	jarenlang	niet	geweest

Niet	nodig

Zie	vorige	vraag	:)

Ja.	Drink	ongeveer	6	glazen	in	de	week.	Met	name	weekend.	Geen	geheim

Gedeeltelijk

Ja,	behalve	tegen	mn	ouders	:)

Jazeker.

Mijn	vrienden	en	zussen	weten	alles,	mijn	moeder	weet	veel	maar	niet	alles.	Maar	vertel	het	zeker	niet	aan	iedereen,	wel	als	ik	merk	dat	zij	

het	ook	ooit	doen	en	het	gesprek	komt	op	tafel.

Niet	echt	naar	mijn	ouders	(misschien	weten	ze	het	wel).	Denk	wel	dat	ze	er	ok	mee	zijn	dat	ik	soms	een	joint	heb	gerookt.	Mijn	neef	en	zijn	

familie	weten	het	wel	omdat	ik	het	met	hem	deed.	Ook	mijn	zus	weet	het.

yes	but	i	only	keep	it	with	psychedelics

Ja	over	het	algemeen	wel,	maar	zeker	niet	over	alles.	De	enquête	heb	ik	uiteraard	eerlijk	ingevuld.
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Zeker	te	weten.	Zoals	in	Eindhoven	wordt	gezegd	keta	in	de	meta.	Vraag	maar	aan	je	broer	als	je	niet	weet	wat	dat	is.

Niet	altijd	tegen	iedereen

Je	moeder	weet	ervan

Niet	tegen	mijn	ouders	en	Conservative	vrienden

Tegen	vrienden

Ja,	zelfs	mijn	ouders	weten	dat	ik	af	en	toe	een	pilletje	neem	en	dat	ik	ooit	wat	andere	dingen	heb	geprobeerd.	Maar	niet	hoe	vaak	en	welke	

drugs

Ik	schreeuw	het	niet	van	de	daken	ofzo,	maar	als	erover	gevraagd	wordt	ga	ik	niet	liegen,	ben	er	niet	trots	op	maar	het	is	toch	een	onderdeel	

van	mijn	leven	geweest

Nvt	vind	ik

best	wel

100%

Wat	vind	jij	een	goede	leeftijd	om	voor	het	eerst	drugs	uit	te	proberen?	(Alcohol

niet	meegerekend)
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Jonger	dan	17	jaar 6 1,7	%

	17	jaar 23 6,5	%

	18	jaar 150 42,5	%

	19	jaar 40 11,3	%

	20	jaar 58 16,4	%

	21	jaar 27 7,6	%

	22	jaar 9 2,5	%

	23	jaar 7 2,0	%

	24	jaar 1 0,3	%

	25	jaar 5 1,4	%

	26	jaar 0 0	%

	27	jaar 0 0	%

	28	jaar 0 0	%

	29	jaar 0 0	%

	30	jaar 1 0,3	%

	Ouder	dan	30 0 0	%

	Nooit 26 7,4	%

6	(1,7%)
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Hoe	oud	was	jij	toen	je	voor	het	eerst	drugs	uitprobeerde?
Enkele	keuze,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Jonger	dan	17	jaar 159 45,0	%

	17	jaar 50 14,2	%

	18	jaar 62 17,6	%

	19	jaar 31 8,8	%

	20	jaar 23 6,5	%

	21	jaar 9 2,5	%

	22	jaar 3 0,8	%

	23	jaar 5 1,4	%

	24	jaar 1 0,3	%

	25	jaar 0 0	%

	26	jaar 0 0	%

	27	jaar 0 0	%

	28	jaar 0 0	%

	29	jaar 1 0,3	%

	30	jaar 0 0	%

	Ouder	dan	30 9 2,5	%

159	(45,0%)

50	(14,2%)

62	(17,6%)

31	(8,8%)

23	(6,5%)

9	(2,5%)

3	(0,8%)
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1	(0,3%)

0%

0%

0%

0%

1	(0,3%)

0%

9	(2,5%)
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Wat	is	de	eerste	drugs	die	je	ooit	geprobeerd	hebt?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

(10x)	Marihuana (29x)	Alcohol (34x)	Xtc (71x)	Wiet

(3x)	Marijuana Alcohol,	later	wiet	en	hasj (6x)	wiet (5x)	xtc

(2x)	Cocaïne (8x)	XTC Alcohol	(als	dat	niet	telt	wiet) cannabis

(14x)	Cannabis Voorgeschreven	rytalin alcohol Speed

1.	Tabak	2.	Wiet	3.	xtc Cafeïne
Harddrugs:	xtc.	Softdrugs:	

tabak/alcohol
soft	drugs	wiet	hard	drugs	xtc

(19x)	Hasj Alcohol. (9x)	Tabak Wietjess

Alcohol,	tabak	en	hasj
cocaïne	(en	ik	gebruik	ritalin	sinds	

mijn	12e)
(2x)	Spacecake Caffeïne

(2x)	Truffels Tabak,blowen (2x)	Alcohol,	daarna	wiet
Wiet.	Voor	harddrugs	zou	ik	21	

jaar	invullen

Xtc	was	de	eerste	harddrug	die	ik	

heb	genomen
Wiet,	als	dat	meetelt XTC	(of	wiet	als	dat	ook	telt) Wiet/hasj	en	paddos

wiet	en	hasj (3x)	Lachgas Softdrugs:	wiet	-	harddrugs:xtc (alcohol	>	wiet	>	xtc	>	Ritalin)

Joint Softdrugs	wiet	en	hasj
Wiet,	maar	als	dat	niet	telt	

truffels

Cafeine,	daarna	roken,	daarna	

wiet,	daarna	xtc

Wiet	(en	anders	alcohol) Alcohol/	xtc (3x)	Alcohol	en	daarna	wiet (4x)	Wiet/hasj

alcohol,	wiet (3x)	Mdma Ecstasy (2x)	Hasj/wiet

Van	de	hard	drugs	xtc	en	anders	

gewoon	alcohol
Wiet	(of	alcohol	als	dat	telt) Soft	=	hasj,	hard	=	xtc Wiet/	xtc

Een	jointje Cannabis! Alcohol	als	die	meetelt	anders	xtc
Alcohol,	maar	aangezien	dit	zo	

“normaal”	is:	wiet.

Alcohol	daarna	wiet Hash Wiet	of	hasj.	Idk Wiet,	als	dat	niet	telt	xtc

Xtc	(softdrugs	niet	meegerekend	

anders	hasj)
Alcohol,	tabak. Soft:		gerookt.	Harddrugs:	xtc alcohol	niet	meegerekend,	wiet

Als	eerst	alcohol,	daarna	wiet,	

daarna	truffels
MDMA Hasj	brownies Emfetamine

Alcohol/tabak/cannabis Hasj	en	wiet wiet/hasj Sos

Cannabis,	en	qua	harddrugs	xtc
Alcohol	>	Tabak	>	Wiet/hasj	>	

XTC
Cannabis/hasj

Caffeine	(anders	Alcohol,	of	echt	

drugs	Wiet)

Cafeïne	(koffie) Alcohol	&	Cannabis Flakka
Alcohol,	cannabis	als	alcohol	niet	

is	meegerekend

Hasj/wiet	naast	alcohol Alcohol,	tabak,	wiet Tabak	en	wiet Wiet.

Alcohol,	(als	deze	niet	telt	

cannabis.)

Als	je	wiet	en	hasj	niet	meeteld	

Cocaine
Behalve	alcohol	en	tabak:	XTC Softdrugs:	wiet,	harddrugs:	xtc

4fmp Alcohol	en	anders	wiet
Wiet/hasj	(14jaar)	pure	mdma	

(19jaar)
Wietjes

Alcohol	daarna	wiet	en	toen	xtc Alcohol	(anders	wiet) Potbrownies Speed	en	extacy

(2x)	Weed Harddrug:	Xtc,	Blue69.	Soft:	wiet 4FMP 4-fmp	en	x

Xtc	(softdrugs	deed	ik	al	eerder) (2x)	Alcohol	en	wiet
Cannabis	(alchohol	niet	

meegerekend)
Alchol

Alcohol	of	wiet Alcohol/hasj Ketamine Buiten	alcohol	is	het	XTC

Xct Jointje Paddo’s Koffie

Caffeine	(maar	niet	bewust	als	
Alcohol	/Cannabis Alcohol	en	tabak Geen	drugs
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Caffeine	(maar	niet	bewust	als	

drug)	anders	tabak
Alcohol	/Cannabis Alcohol	en	tabak Geen	drugs

Tabak/	alcohol Zwarte	barok Ok	drink	alleen	alcohol, Tabak,	marihuana	en	hash

(2x)	Geen Poppers Alleen	alcohol Biertje

2cb Wiet	waar	dan	tabak	bij	zit. Je	moeders	lul (2x)	Ritalin

niks
Alchohol,	maar	als	die	niet	

meegeteld	wordt,	wiet

eerste	softdrug	was	wiet,	eerste	

harddrug	was	pep
Tabak	en	alcohol

wiet	en	daarna	mdma alcohol	en	daarna	wiet

Heb	je	spijt	van	bepaalde	drugs	die	je	ooit	gebruikt	hebt,	zo	ja,	waarom?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Speed,	het	is	heel	slecht	voor	je	hart

Ja,	niet	door	het	type	drug,	maar	meer	het	moment	of	de	hoeveelheid.

(6x)	Nope

Nee,	ik	sta	open	voor	nieuwe	ervaringen	en	vind	dat	ik	pas	een	mening	kan	hebben	over	iets	als	ik	exact	weet	wat	het	is

(146x)	Nee

Nee	ik	doe	niet	iets	waar	ik	spijt	van	ga	krijgen

(9x)	nee

lachgas	-	dit	was	met	xtc	op	en	ik	begon	te	trippen	wat	ik	totaal	niet	chill	vond

Ja,	ik	heb	ooit	LSD	gedaan	toen	ik	niet	lekker	in	mijn	vel	zat.	Dit	had	ik	niet	moeten	doen	want	ik	kreeg	een	bad	trip.

Af	en	toe	een	keer	te	vaak	achter	elkaar	maar	heb	nooit	spijt	gehad

Nee,	ik	heb	geen	slechte	ervaringen	gehad	met	drugs

poppers,	ik	voelde	me	niet	lekker	en	vond	het	te	heftig.

Ja,	paddos	toen	ok	dronken	was	was	geen	goed	idee,	kreeg	er	een	paniekaanval	van.

Een	keer	k	hole	gehad.

Van	opium	en	salvia	heb	ik	alleen	maar	zitten	kotsen.

4fmp	kreeg	ik	een	migraine	aanval	van.

Alcohol	geeft	verschrikkelijke	katers	en	mijn	ex	heeft	een	amfetamine	verslaving,	en	de	gevolgen	daarvan	zien	was	erg	confronterend.	Dus	

toen	had	ik	ook	spijt	van	dat	ooit	gebruiken.

Nee,	elke	drug	die	ik	neem,	is	een	weloverwogen	keuze	geweest.

Cocaïne	was	niet	echt	nodig

Ja	van	de	coke	heb	ik	wel	een	beetje	spijt.	Omdat	het	echt	troep	is	en	ik	niet	heel	veel	heb	mee	gemaakt	van	de	werking.

nee,	omdat	ik	heel	zelden	iets	gebruik

Nee,	alles	wat	ik	minder	leuk	vond	was	voor	mij	de	realisatie	dat	dat	niks	voor	mij	was

Tabak,	het	jaagt	mij	mijn	graf	in	en	ik	betaal	me	er	blauw	aan

Nee,	want	ik	heb	nooit	meer	gebruikt	dan	alcohol	of	hasj

nope,	maar	ik	heb	dan	ook	niets	gedaan	behalve	wiet	hahahah

Ja	omdat	ik	er	heel	slecht	op	reageer	en	bijna	in	een	bad	trip	terecht	kom

Nee,	ik	ben	blij	met	elke	experience	die	ik	ervan	heb	gehad	en	zou	het	ook	niet	perse	anders	hebben	gedaan.	Voor	mij	was	het	een	leuke,	

experimentele	fase	waarvan	ik	de	grenzen	heb	leren	kennen	en	dus	ook	levenservaring.

Cocaïne,	erg	duur,	medium	effect,	slecht	voor	je
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Niet	bepaald	spijt	van	een	bepaalde	soort.	Maar	wel	van	het	combineren	van	bepaalde	soorten

Nee	geen	spijt.	Behalve	die	ene	keer	dat	ik	niet	naar	mezelf	luisterde	en	te	veel	nam	doordat	iemand	anders	mij	overhaalde.

Nee,	ik	zou	wel	willen	dat	de	omstandigheden	anders	waren.	Ik	gebruikte	drugs	om	me	beter	te	voelen	maar	vind	dat	nu	een	hele	ongezonde	

reden.	Ik	ben	jaren	gestopt	omdat	de	relatie	ermee	zo	ongezond	was.	Nu	gebruik	ik	het	maar	af	en	toe	voor	de	lol.	Ik	heb	er	wel	goede	

ervaringen	mee,	vooral	hele	grappige.

Keta,	ging	er	heeeeel	slecht	op

nee.

Nee,	geen	spijt.	Ben	er	heel	voorzichtig	mee

Nee,	ik	stond	erachter

Geen	spijt,	maar	sommige	dingen	zou	ik	niet	nog	een	keer	doen,	bv	ghb,	speed,	cocaïne

Nee	alles	met	mate

Ja	tabak,	verslavend	en	schadelijk.

Blowen,	gevoeligheid	ervoor

Nee,	alles	wat	ik	heb	gebruikt	wilde	ik	proberen	en	daar	heb	ik	dus	geen	spijt	van	en	dat	is	ook	precies	de	reden	dat	ik	de	meeste	drugs	niet	

heb	gebruikt

Zeker.	Van	mijn	eerste	keer	xtc	heb	ik	spijt.	Niet	goed	gevallen	en	heeft	een	Angststoornis	getriggerd.

Soms	ga	je	wel	eens	slecht	maar	niet	echt	spijt	gehad

Xtc,	nep	wereldje	waar	je	in	beland.

Niet	persé	spijt	maar	ik	vind	cocaïne	toch	ergens	wel	een	enge	gedachte.	Ookal	ben	ik	niet	verslaafd	geraakt	en	vond	ik	t	effect	niet	zo	boeiend

(7x)	Nee.

Speed	heb	ik	spijt	van.	Had	niet	gehoeven	en	was	geen	fijne	ervaring.

Nee	ik	heb	nergens	spijt	van

Cocaïne,	merk	er	bijna	niks	van	en	is	veel	te	duur

Geen	spijt.

Miauw:	omdat	hier	super	weinig	over	bekent	is	en	een	vriendin	van	mij	heeft	door	miauw	een	hersenbloeding	gekregen

Nee	hoor,	heb	wel	een	keer	een	out	of	body	experience	gehad,	en	dat	was	wel	wat	eng.	iets	teveel	door	elkaar	gedaan

Xtc,	bijna	geen	effect	vond	het	niet	zo	interessant.

Cocaïne.	De	werking	is	de	schade	die	het	aanricht	niet	waard	in	mijn	ogen.

Ja,	lsd.	Mijn	vriendin	kreeg	een	bad	trip

Lsd	bad	trip

ja,	een	bepaalde	soort	wiet,	ik	kreeg	daardoor	een	verkeerde	trip,	waar	ik	nog	dagenlang	last	van	gehad	heb

Geen	spijt	van

Verschillende	soorten	amfetamine.	Ik	word	er	heel	depressief	van	en	zelfs	ziek

Tabak	ivm	verslaafdheid

tijdens	zwangerschap	wiet	en	roken	ivm	schade	voor	baby

Nee	zeker	niet

Nee,	je	moet	proberen	waar	je	je	goed	bij	voelt	en	ontdekken	wat	voor	jou	werkt	en	bij	je	past.	De	dingen	die	ik	niet	fijn	of	te	heftig	vind	doe	ik	

dus	ook	niet	meer

Neen

ja	want	ik	wist	de	werking	er	niet	van	en	icm	alcohol	ging	ik	heel	slecht
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Nee	geen	spijt.	Weet	waar	mijn	grenzen	liggen	en	altijd	research	van	tevoren.

Cocaïne,	ik	voelde	me	er	niet	fijn	door	en	toch	bleef	ik	maar	snuiven.	Toen	merkte	ik	hoe	verslavend	coke	kon	zijn,	en	ik	heb	spijt	dat	ik	mezelf	

er	toe	had	verleid	om	het	te	snuiven

Coke	was	echt	rotspul

Nee,	ik	ben	verantwoordelijk	met	mijn	drugsgebruik	dus	het	is	nooit	uit	de	hand	gelopen	en	ik	sta	altijd	achter	mijn	keuze	om	te	gebruiken

Ja,	Ritalin	(op	recept).	Bijzonder	spul,	ging	ik	slecht	op.

Pep,	dat	vond	ik	echt	niks

Ghb,	het	is	pure	troep.

Nee	eigenlijk	niet.	Wel	spijt	van	hoeveelheden	alcohol	die	ik	soms	heb	gedronken	waardoor	ik	me	de	dag	erna	weinig	meer	herinnerde,	je	kent	

't	wel.	Dus	voor	de	duidelijkheid:	geen	spijt	van	bepaalde	drugs,	wel	spijt	van	hoeveelheid.

Van	wiet.	Het	had	geen	positief	effect	op	mijn	gevoel.	Spijt	niet	echt,	meer	het	gevoel	dat	dat	niet	per	se	had	gehoeven.

Nee,	alleen	met	sommige	drugs	heb	ik	momenteel	minder.

Nope.

2cb.	Ging	ik	heel	slecht	op

Cocaïne	is	echt	niks	aan

Ik	ben	een	keer	erg	bad	gegaan	op	spacecake.	Ik	heb	er	geen	spijt	van,	ik	vind	het	goed	dat	er	ook	een	slechte	kant	aan	drugs	zit.	Als	je	drugs	

gebruikt	ben	je	bewust	dat	het	ook	een	keer	mis	kan	gaan.

Niet	perse,	wel	slechte	ervaring	gehad	met	truffels.

Tabak	en	coke,	enorm	verslavend

Niet	een	specifieke	drugs,	wel	combinaties	van	drugs.	Zoals,	alcohol	en	ketamine,	of	alcohol	en	wiet,	of	ketamine	en	cocaïne.	Dit	resulteerde	

altijd	in	het	knuffelen	van	een	emmer	of	wc.

Niet	van	bepaalde	drugs	zelf,	maar	heb	periodes	gehad	dat	bijvoorbeeld	coke	bijna	een	norm	werd	bij	het	uitgaan	en	daar	moet	je	mee	

oppassen	kinders

geen	spijt,	wel	bepaalde	soorten	die	ik	niet	meer	zou	gebruiken	omdat	ik	er	of	slecht	op	ginf	of	de	werkjng	niet	chill	vond

Ja	en	nee.	Ik	heb	door	wiet	flinke	paniekaanvallen/	angststoornis	gekregen.	(Ze	waren	vroeg	of	laat	waarschijnlijk	toch	wel	gebeurd,	ongeacht	

of	ik	had	geblowd	of	niet,	maar	wiet/	hasjgebruik	heeft	me	daarbij	zeker	niet	geholpen).	Dat	was	even	een	paar	jaar	afzien,	en	wens	ik	niemand	

toe.	Achteraf	denk	ik	dat	ik	er	(mentaal)	wel	een	stuk	sterker	uit	ben	gekomen.	Dus	spijt,	not	really.	Maar	ben	je	vanuit	jezelf	angstig	

aangelegd/	mentaal	niet	zo	steady,	raad	ik	aan	een	andere	hobby	te	zoeken.

Nee	ik	heb	voor	mezelf	duidelijk	welke	drugs	ik	wel	en	niet	aanraak	zodat	ik	geen	drugs	gebruik	die	ik	niet	wil,	en	daar	vervolgens	spijt	van	

krijg.

Nee.	Alleen	niet	alles	is	voor	herhaling	vatbaar

Ik	had	een	kwartje	teveel	xtc	gepakt	en	toen	de	hele	avond	overgevend	op	bed	gelegen

Yes!	Teveel	xtc,	drie	weken	ziek	geweest

Heb	een	keer	in	een	K-hole	gelegen.	Dat	was	geen	prettige	ervaring.

Rode	Wodka	Redbull	want	sorry	dat	is	eigenlijk	echt	zoooo	smerig	

Nee	niet	echt	spijt.	Wel	spijt	van	2-cb	op	een	festival,	dat	raad	ik	niet	aan.

Salvia,	ging	daar	echt	bad	op.	2x	gedaan,	maar	raak	het	nirt	meer	aan

van	coke.	Het	voegt	niet	echt	iets	toe	en	zodra	je	het	eenmaal	een	keer	hebt	gedaan	en	gezien	hebt	wat	jet	doet	blijft	het	altijd	een	verleiding	

terwijl	het	echt	nutteloos	is.	Zelfde	gelt	ook	voor	3mmc	4mmc	en	speed	maar	in	mindere	maten	omdat	de	drempel	om	deze	te	nemen	een	

stuk	hoger	is	met	een	grotere	naasleep

Pep	of	te	wel	speed	(anfetamine).	Iedereen	denkt	dat	juist	omdat	het	zo	goedkoop	is	en	je	zoveel	energie	geeft	dat	het	niet	zo	heel	slecht	voor	

je	is	terwijk	het	pure	schade	is	voor	je	lichaam.
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Ketamine	met	drank	gecombineerd.	1	woord:	nooit	meer

Nee,	heb	eigenlijk	alles	tot	nu	toe	wel	leuk	gevonden.

Nee,	ik	heb	geen	spijt

Nee,	nooit	bad	gegaan	dus	geen	problemen	gehad

Ik	heb	nog	nooit	een	slechte	ervaring	gehad	met	drugs.	Wel	ooit	een	xtc	dip	na	het	gebruik	ervan,	dat	was	minder	maar	de	avond	was	wel	

geniaal.	Ook	had	ik	mensen	waar	ik	tegen	kon	praten	als	ik	me	wat	minder	voelde.

Nee	eigenlijk	niet

Nee.	Ik	weet	wel	uit	ervaring	dat	drugs	zoals	cocaïne	niet	echt	iets	voor	mij	zijn.	Heb	ik	een	paar	keer	geprobeerd	en	zag	er	niet	echt	voordelen	

in.	Van	ervaring	leer	je,	ik	doe	niet	echt	aan	spijt.

Nee,	elke	keuze	die	ik	maak	op	druggebied	zorg	ik	van	te	voren	voor	dat	ik	er	100%	achter	sta

2CB,	dat	was	een	bad	trip

Niet	vanwege	soort	drug.	Maar	meer	een	onhandige	hoeveelheid	op	een	onhandig	moment.	Na	een	maand	geen	alcohol	en	drugs	had	ik	een	

borrel	met	onbeperkt	speciaal	bier	en	daarna	ging	ik	door	naar	een	feestje	waar	ik	lekker	tot	de	volgende	ochtend	onnodig	veel	poeder	in	m'n	

neus	gegooid.	Dat	heb	ik	de	volgende	dag	wel	gemerkt.

Ja	van	4f,	een	week	lang	flinke	nasleep	gehad.	Niet	alleen	mentaal	maar	ook	echt	lichamelijke	klachten.

Truffels,	veel	te	smerig	en	het	effect	was	niet	heel	sterk

Cocaïne,	viel	niet	goed	met	paniekaanvallen.	Had	zelf	al	last	van	angst.

Nee,	altijd	goed	over	nagedacht

Ketamine	is	iets	wat	ik	nooit	meer	zal	gebruiken,	slechte	ervaring.	Ik	belandde	in	een	zogenaamde	K-Hole	en	kon	niet	normaal	functioneren	of	

vertrouwen	op	mijn	eigen	zintuigen.	Toen	pas	merkte	ik	wat	voor	troep	het	was,	dit	is	niet	een	ervaring	die	ik	opnieuw	zou	willen	beleven.	Ook	

had	ik	gewenst	dat	ik	nooit	was	begonnen	met	roken,	dat	is	inmiddels	een	verslaving.

speed,	ik	ging	er	heel	bad	op	en	de	na	effecten	waren	vervelend

Speed.	Omdat	het	troep	is	en	ik	het	wilde	houden	bij	de	dingen	die	ik	al	gedaan	had.

Ja	van	lachgas,	omdat	ik	er	niet	perse	echt	heel	veel	beter	van	voelde	en	het	schadelijk	is

Ik	heb	soms	spijt	van	het	gebruiken	van	xtc,	omdat	ik	het	naar	vind	dat	ik	dat	niveau	van	geluk	in	het	dagelijks	leven	niet	kan	bereiken

(2x)	-

Cocaïne	(gecombineerd	met	alcohol).	De	gezondheidsproblemen	wegen	totaal	niet	op	tegen	de	(korte)	rush	van	coke.	Verder	weet	ik	dat	

cocaïne	al	helemaal	gevaarlijk	is	met	alcoholgebruik,	mede	doordat	er	een	bepaalde	chemische	reactie	ontstaat.

Wel	eens	een	bad	trip,	maar	nooit	echt	spijt

Nee,	sta	altijd	achter	mn	keus�

MDMA,	omdat	ik	snoeihard	ging	die	nacht.	Nog	nooit	zo’n	belachelijke	trip	gehad.	Echt	a-relaxt.

Truffels,	slechte	ervaring

Ja	van	XTC,	ik	had	teveel	genomen	waardoor	ik	ook	lichte	hallicunaties	kreeg.	Ook	de	weken	daarna	(en	eigenlijk	nog	wel	maanden)	zat	ik	

helemaal	niet	lekker	in	mijn	vel

Nee,	geen	slechte	ervaringen	gehad	dus	ook	geen	spijt.

Oxycontin	gekregen,	geen	nare	ervaring	maar	als	je	moe	bent	kan	je	er	nog	meer	moe	van	worden.	Toen	ben	ik	door	oud	en	nieuw	geslapen	4	

uur	lang.

Wiet	koekjes.	Ik	wist	niet	hoeveel	gram	erin	zat	en	ben	8	uur	lang	bad	gegaan.	

Heb	daarna	wel	nog	wiet	gebruikt,	maar	dan	gerookt.	

Ben	ook	wel	eens	bad	gegaan	door	xtc	en	mdma	maar	dat	weerhoudt	me	er	niet	van	om	het	te	blijven	doen

Ik	heb	een	keer	poppers	geprobeerd,	dit	was	zonder	dat	ik	wist	wat	het	was	en	ik	had	al	wat	gedronken,	dit	was	niet	heel	slim.	Ook	zou	ik	

achteraf	denk	ik	langen	hebben	gewacht	met	alcohol.
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Nee	niet	echt,	maar	gebruik	ook	bijna	nooit	drugs

Nee,	ik	heb	er	geen	spijt	van	dat	ik	iets	gebruikt	heb,	maar	wel	dat	ik	zou	willen	dat	ik	iets	met	minder	regelmaat	deed/gedaan	had

(4x)	Nvt

Nee,	zo	lang	je	niet	te	veel	te	frequent	gebruikt	Gaat	het	goed

Nee,	ik	heb	geen	spijt.	Ik	ben	blij	dat	ik	XTC,	pep	en	keta	heb	geprobeerd	en	nu	weet	hoe	het	is.

Nee,	ik	maak	van	tevoren	een	weloverwogen	beslissing	en	lees	mij	goed	in	in	welke	drugs	ik	wel/niet	wil	gebruiken

Ja	truffels,	moest	kotsen	;)

Keta	lam	ooit,	verder	nope

Nee	want	naast	alcohol	en	wiet	heb	ik	niks	gedaan	lol

Niet	spijt	van	de	soort	drugs	wel	de	hoeveelheid

Ik	heb	regelmatig	spijt	van	de	hoeveelheid	alcohol	die	ik	de	dag	tevoren	geconsumeerd	heb,	vanwege	de	zware	katers	of	de	onprettige	barfjes	

op	de	avond	zelf	of	ochtend	erna

Xtc,	ik	ging	nog	meer	praten

Mm	niet	per	se.	Ik	zou	eerder	denken	van	ja	waarom	eigenlijk.

Nee	-	ik	heb	ooit	een	bad	trip	gehad	op	lsd	maar	ook	dat	was	het	beleven	waard

2cb.	Was	geen	fijne	ervaring.

Nee	nooit	spijt	gehad,	maar	wel	een	keer	slecht	gegaan,	maar	had	gewoon	minder	moeten	nemen.

Nee,	tot	nu	nog	geen	spijt	gehad.

Het	enige	waar	ik	eventueel	“Spijt”	van	zou	hebben	is	dat	als	je	eenmaal	bepaalde	soorten	drugs	hebt	gebruikt	er	bepaalde	deurtjes	in	je	hoofd	

open	gaan	die	anders	gesloten	zouden	blijven,	de	vraag	is	dus	hoe	zou	ik	denken	als	ik	dit	niet	had	geprobeerd	etc

Nee	en	ja..

4fmp.	Was	op	het	feestje	echt	top.	Fijnste	van	allemaal,	maar	had	die	avond	plafonddienst	en	als	ik	ergens	een	hekel	aan	heb	dan	is	het	niet	

kunnen	slapen...	daar	heb	ik	altijd	veel	last	van	de	dagen	erna.	Ook	was	ik	een	beetje	depri	van	deze	drug,	wat	ik	normaal	niet	heb	bij	andere	

drugs.

Nee	ben	nog	nooit	bad	gegaan	en	gebruik	niet	erg	vaak

Wiet	roken	is	niet	mijn	ding.	Ik	word	daar	soms	misselijk	van	en	dan	vind	ik	het	zonde	van	mijn	avond.

Van	wiet	en	hasj,	ik	kreeg	er	snel	negatieve	gevoelens	en	gedachtes	van.	Het	zorgde	alleen	voor	negativiteit

Nee,	met	alles	een	goede	ervaring.

GHB	omdat	ik	daar	van	out	ben	gegaan	en	vervolgens	ben	ik	misbruikt.

Nee,	ik	denk	voordat	ik	nieuwe	dingen	probeer	altijd	van	te	voren	er	over	na	waarom	ik	het	wel	en	niet	zou	willen	proberen	en	dat	weeg	ik	af	

voor	mezelf

Nee	geen	spijt,	maar	het	snuiven	van	drugs	is	wel	schadelijk	voor	mijn	neus	heb	ik	gemerkt

2cb,	had	eerst	truffels	moeten	doen	daarna	2cb	om	meer	aan	hallucigene

Ja,

Nee,	nog	geen	slechte	ervaringen	mee	gehad

(2x)	Nee	geen	spijt

I	think	the	amount	of	marijuana	that	I	smoked	during	my	studies.	It	made	me	a	bit	anxious	and	I	realized	that	I	am	prone	to	panic	attacks.	I	have	

had	bad	trips	with	Truffles	ans	magic	mushroom,	and	while	they	were	bad	experiences	at	the	time,	I	believe	they	helped	me	long	term!

Niet	slapen	voor	het	werk	is	niet	chill

Ballontjes,	vond	het	heel	eng	doordat	je	voor	een	seconde	je	hersenen	geen	zuurstof	meer	geeft.

Tabak,	want	dat	stinkt
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Nee	nooit	spijt	van

Alleen	tabak,	andere	drugs	plan	ik	van	te	voren	in	om	het	in	te	nemen.

Ik	heb	1	x	een	pilletje	geprobeerd	(	gelukkig	goed	ziek	van	geweest	)	dus	daar	heb	ik	geen	spijt	van..

Maar	begonnen	met	jointjes	roken	wel,	omdat	het	fucked	up	is	om	te	stoppen.

Nee	heb	nooit	ergens	spijt	van

Nee,	want	ik	heb	het	daarna	nooit	meer	gedaan

Nee,	koffie	is	lekker.

Ja	van	tabak	omdat	ik	erg	veel	moeite	heb	daar	vanaf	te	blijven

Ik	heb	er	wel	spijt	van	dat	ik	verslaafd	was	aan	tabak.	Dat	richt	op	de	lange	termijn	behoorlijk	wat	schade	op.	

Verder	zijn	we	wel	avonden	geweest	dat	ik	er	spijt	van	had	dat	ik	veel	te	veel	gedronken	had.

Hasj,	was	niet	eigen	keuze.	Was	contact	met	mezelf	kwijt

Tabak.	Verslaafd	dus	erg	moeilijk	om	te	stoppen	met	roken

Nee	dit	heeft	gemaakt	dat	ik	er	op	tegen	ben

Nee	verder	nooit	iets	gebruikt.	Zelfs	nooit	gerookt

Ja,	van	cocaïne	en	speed...dat	gaf	een	zeer	opgefokt	en	onprettig	gevoel

Slecht	voor	je	gezondheid.

Nee,	ik	was	altijd	bang	dat	iets	verkeerd	zou	vallen	of	dat	t	verkeerd	zou	uitpakken.	Geen	spijt	maar	een	keer	een	mega	kater	na	een	avond	

flink	stappen	vind	ik	echt	superzonde	van	mijn	dag.	Liever	blijf	ik	aan	de	‘goede’	kant	van	de	streep

Nooit	anders	dan	alcohol	gebruikt.

Nee	heb	alleen	alcohol	op

Niet	zo	zeer	van	een	bepaalde	drug	maar	wel	de	manier	waarop.	Dan	heb	ik	het	over	snuiven.	Ik	vind	dat	niet	ladylike	en	zei	altijd	dat	doe	ik	

niet.	Toch	1	x	gedaan

Nee	geen	spijt	van	de	drugs	zelf,	maar	wel	soms	van	de	hoeveelheid.	Te	snel	bij	pakken	heeft	niet	altijd	mijn	ervaring	leuker	gemaakt.

no,	i	never	tried	the	addictive/harmful	drugs

Van	de	meeste	drugs	die	ik	heb	gedaan	heb	ik	geen	spijt	omdat	het	iedere	keer	weer	een	nieuwe	unieke	ervaring	is.	Behalve	de	keer	dat	ik	

speed	had	gedaan,	dat	was	echt	een	misère.	Ik	kreeg	een	ongelooflijke	droge	mond,	kon	een	goeie	drie	uur	niet	plassen	en	heb	vervolgens	de	

hele	nacht	wakker	gelegen.	Echt	geen	aanrader.

Zeker	niet,	goed	genoten.	Altijd	erg	mooie	avonden	gehad

Nee	alleen	spijt	van	je	moeder	te	neuken

Nee	heb	er	van	geleerd

Nooit	gebruikt

Alcohol,	omdat	ik	zo	bleek	ernstig	verslavings	gevoelig	ben.

Nee	ik	heb	geen	spijt	van	een	bepaalde	drug,	alleen	spijt	van	het	moment	van	gebruik.	Dat	het	eigenlijk	helemaal	niet	nodig	was	zeg	maar.

cocaine	want	ik	ga	niet	goed	op	die	fake	zelfvertrouwen

Cocaïne,	omdat	ik	weet	hoe	verslavend	het	kan	zijn

Geen	spijt

Wil	je	meer	drugs	uitproberen?	Zo	ja,	welke	en	waarom?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x
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2cb	omdat	het	een	psychedelische	drug	is

Ik	zou	heel	graag	een	keer	LSD	en	MDMA	willen	proberen.

Ja,	ik	heb	nog	nooit	trip	middelen	gebruikt,	maar	ga	binnenkort	2CB,	en	truffels	proberen	(niet	in	combinatie	hihi)

Ooit	nog	is	DMT

Ja,	XTC

(3x)	Niet	perse

Nee	ik	denk	dat	ik	het	wel	goed	vind	zo

LSD.	Lsd	kan	meer	geven	dan	alleen	een	trip.	Kan	ook	positieve,	blijvende	gevolgen	hebben	op	een	goede	manier	zoals	stoppen	met	roken.	

Als	je	met	een	bepaald	doel	gaat	trippen,	kun	je	dit	doel	behalen.

ja.	Allemaal

opzich	wel	moet	nog	kijken	welke	dit	zijn.	misschien	miauw	of	mdma	of	2cb

Ja,	DMT.	Het	lijkt	me	een	mooie	once	in	a		lifetime	experience.

Ja,	ik	ben	benieuwd	naar	de	werking/het	effect	(2cb,	keta)

(58x)	Nee

Ja	ik	vind	het	leuk	om	verschillende	dingen	te	proberen.	Ik	weet	niet	precies	wat

Lsd	lijkt	me	erg	wereld	verbredend

Ja,	ik	zou	graag	ooit	in	mijn	leven	DMT	en/of	ayahuasca	willen	proberen,	maar	dat	wil	ik	pas	echt	doen	als	ik	er	klaar	voor	ben.	Ik	denk	dat	die	

echt	nog	bepaalde	inzichten	kunnen	geven	waar	je	nu	niet	bij	kunt.	Daarnaast	heb	ik	wel	lsd	gedaan	en	geen	truffels	en	zou	ik	graag	nog	een	

keer	het	verschil	willen	ondervinden.	Oja	en	2cb!

ik	zou	nog	lsd	willen	proberen	om	meer	te	leren	over	mezelf	en	verschillende	perspectieven

Nee,	af	en	toe	keta	maandag	is	wel	gezellig.	Maar	ik	ben	wel	een	beetje	klaar	met	experimenteren	volgens	mij.

Ik	ben	nog	altijd	benieuwd	naar	LSD,	verder	heb	ik	niet	echt	meer	drugs	die	ik	wil	proberen

Niet	meer	soorten

Voor	nu	heb	ik	niet	echt	iets	wat	ik	nog	echt	wil	uit	proberen.

niet	perse,	anders	uit	nieuwsgierigheid

Ja,	zoiets	als	dmt	lijkt	me	wel	een	keer	lachen.	Verder	heb	ik	niks	op	mijn	snoep	verlanglijstje	staan

Misschien	XTC	om	het	te	ervaren	wat	het	doet.

Ja,	maar	houd	het	bij	psychedelica.	Psychedelica	bied	mij	nieuwe	perspectieven	buiten	mijn	eigen	ego.

Nee,	geen	probleem	met	andere	die	het	gebruiken	(tot	zekere	maat),	maar	geen	interesse	in	andere	drug

Nee,	eigenlijk	niet

Nee.	Drugs	zijn	slegt

nope

Misschien	truffels,	omdat	ik	benieuwd	ben	hoe	de	ervaring	is.

Ja,	lsd	lijkt	mij	een	bijzondere	ervaring

Ik	zou	misschien	wel	een	keer	nog	truffels	willen	proberen.	En	dmt,	ooit.	Maar	dmt	weet	ik	niet	zeker,	leek	me	vrij	heftig

Dmt,	al	veel	ervaring	met	trippen	en	dit	zou	de	Max	zijn

misch	2cb	maar	heb	niet	meer	echt	de	behoefte	om	nieuwe	drugs	te	proberen

(2x)	XTC

Ja,	ik	heb	nog	nooit	psychidelica	geprobeerd,	hier	ben	ik	nog	steeds	erg	nieuwsgierig	naar.

Andere	ervaring.	Leuk
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(2x)	Niet	per	se

Ja,	paddo's	en	lsd	die	hebben	zeer	weinig	kans	tot	verslaving	en	hebben	wel	een	hele	andere	werkelijkheidservaring

Niet	perse.	Er	zijn	wel	een	aantal	drugs	die	ik	wellicht	ooit	nog	wil	proberen	omdat	ik	benieuwd	ben	wat	voor	een	gevoel	het	oproept

niet	perse

Ik	denk	niet	dat	ik	meer	drugs	wil	uitproberen.	Het	idee	dat	ik	stoffen	in	mijn	lichaam	stop	die	zo	veel	impact	hebben	op	mijn	brein	dat	mijn	

volledige	beleving	veranderd	klinkt	voor	mij	niet	aantrekkelijk.

Nee,	alleen	truffels,	weed,	tabak	en	alkol

Nee,	ik	drink	zelden	alcohol	en	rook	ook	bijna	geen	wiet	of	hasj	meer.	Ik	vind	drugs	slecht	voor	je	lichaam	en	je	hersenen	en	daar	ben	ik	beide	

heel	zuinig	op.	Ook	vind	ik	het	niet	fijn	om	onder	invloed	te	zijn.	Je	verliest	controle.

Yess	2cb,	lsd,	truffels

Yes,	vanalles

Ik	zou	graag	nog	een	keer	LSD,	dmt,	paddo's,	truffels	en	ayahuasca	willen	proberen

zover	ik	nu	weet	niet,	maar	dat	kan	altijd	nog	veranderen

Ik	zou	nog	een	keer	psychedelische	drugs	willen	proberen	omdat	ik	daar	zelf	nieuwsgierig	naar	ben

Niet	perse,	drugs	waarbij	ik	niet	meer	100%	de	werkelijkheid	zie	(bv	LSD)	trekken	mij	niet.	En	ik	denk	dat	ik	daarvoor	niet	genoeg	kan	loslaten	

om	het	chill	te	ervaren.	Dit	soort	drugs	vallen	dus	al	af.	Verder	vind	ik	de	drugs	die	ik	heb	gebruikt	chill	en	fijn	en	heb	ik	daar	voor	nu	iig	genoeg	

aan

Ja,	maar	met	mijn	hartafwijking	en	asthma	vind	ik	het	spannend	omdat	ik	niet	weet	wat	voor	effect	het	gaat	hebben.	Heel	veel	drugs	mag	ik	ook	

eigenlijk	niet	gebruiken.

Verschillende	soorten	pillen,	interesse	naar

4-FMP	en	Miauw	miauw

Nee,	heb	genoeg	geëxpirimenteerd

Psychedelische	drugs,	lsd	bijv

2CB,	uit	goede	ervaringen	die	ik	heb	gehoord

Ja,	lsd,	paddo's,		geestverruimend

XTC	wil	ik	nog	wel	eens	proberen	om	het	te	ervaren,	wat	je	voelt	enzovoort

Uit	nieuwsgierigheid,	maar	geen	bepaalde	drugs	die	ik	zo	kan	bedenken	dat	ik	ze	nog	wil	proberen.

Nee,	ik	heb	genoeg	gedaan	em	gebruikt

Ik	weet	dat	het	bij	mij	niet	goed	gaat	(zie	vorige	antwoord).	Dus	voor	mij	alleen	wiet	of	hasj	:)

Ja,	weet	alleen	nog	niet	welke

Ja,	LSD	om	het	een	keer	te	ervaren

Tja	ik	heb	wel	vaak	aan	xtc	of	mdma	gedacht,	ook	omdat	mijn	vriendengroep	dat	regelmatig	doet..	maar	zelf	heb	ik	niet	echt	de	drang	nog	om	

het	te	proberen

Lsd,	dmt	en	paddo’s	want	zo	veel	ervaring	met	trip	middelen	heb	ik	niet

Ja,	zoals	XTC	gewoon	om	te	proberen

Ja	om	gewoon	te	ervaren	hoe	dat	nou	is

Ja,	wil	het	meeste	ooit	wel	een	keer	geprobeerd	hebben.

-2cb

-	4mmc

-	lsd

-paddo's

-	truffels

Recreatief	drugsgebruik

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 41

Ja,	lsd	omdat	het	me	grappig	lijkt

Dmt,	lsd,

Ja,	LSD.	Omdat	ik	2cb	vond	tegenvallen	en	LSD	soortgelijk	maar	heftiger	is.

Ja,	2cb,	omdat	ik	het	leuk	vindt	om	te	experimenteren

Nee,	geen	behoefte	meer	aan.

Ja	ik	wil	graag	verschillende	soorten	drugs	nog	uitproberen.	Paddo’s	en	LSD	bijvoorbeeld

Ik	zou	nog	wel	eens	hallucinerende	drugs	willen	uitproberen,	2cb/paddo’s

Ja,	truffels,	LSD,	ketamine	dit	omdat	ik	benieuwd	ben	naar	hoe	het	voelt	als	je	deze	soorten	gebruikt.

(5x)	nee

Alleen	nieuwsgierig	naar	DMT

Ja	ben	benieuwd	naar	alles.	Ketamine	want	dit	is	een	super	populaire	drug	en	heel	veel	mensen	doen	dit	in	mijn	kringe	dus	wil	het	ook	ooit	

proberen

Nah,	kan.	als	het	op	mijn	pad	komt,	maar	er	staat	niks	op	mijn	verlanglijstje	oid

Ik	ben	nieuwsgierig	naar	LSD	omdat	ik	er	vaak	overhoor	dat	het	"eye-opening"	is.	Maar	dit	zou	ik	alleen	proberen	met	iemand	die	een	oogje	in	

het	zeil	houd.

Ja,	ik	zou	graag	nog	eens	lsd	en	truffels	willen	uitproberen	omdat	het	me	erg	interessant	lijkt	om	de	hallucinaties	te	zien

Hallucinerende	drugs,	omdat	ik	daar	nieuwsgierig	naar	ben	naar	de	werking	daarvan

Nee	uitgexperimenteerd

Ik	zeg	nooit	nooit,	maar	ik	wil	niet	perse	drugs	proberen	om	alles	maar	geprobeerd	te	hebben.	Ik	lees	me	eerst	altijd	goed	in.	Ik	houd	het	liefst	

enige	controle,	maar	wie	weet	zou	ik	nog	wel	eens	lsd	willen	proberen.	Echter	momenteel	heb	ik	totaal	geen	behoefte	om	iets	nieuws	te	

proberen.

DMT,	ben	benieuwd	naar	de	beleving

Ja.	Ik	ben	benieuwd	wat	je	mee	maakt	en	voelt	.	Iets	voor	op	een	festival	of	feestje	maar	wat	precies	geen	idee.

Ja,	xtc,	mdma,	truffels.	Lijkt	me	leuk	om	een	keer	mee	te	maken

Keta,	paddo,	ghb,	miauw

Ketamine

Daar	hoor	ik	interresante	verhalen	over

Wil	2c-b,	LSD	en	DMT	nog	wel	een	keer	proberen	omdat	ik	nieuwsgierig	ben	naar	hallucinogene	drugs.	Speed	zou	ik	ook	nog	wel	willen	

proberen	omdat	ik	benieuwd	ben	naar	hoe	ik	me	dan	voel.

Niet	per	se,	maar	iets	van	LSD	lijkt	mij	wel	leuk	voor	de	ervaring

Ja,	2cb	omdat	iedereen	uit	de	groep	dat	vaker	heeft	gebruikt	en	hier	zich	erg	over	te	spreken	zijn.

2CB	en	LSD	omdat	het	visuele	me	aanspreekt

Op	dit	moment	niet.	Ik	had	een	tijd	dat	ik	graag	bepaalde	drugs	wilde	uitproberen	maar	ben	blij	dat	ik	dat	niet	heb	gedaan	omdat	ik	er	meer	

verhalen	over	hoorden.

2cb	4f

Ja,	LSD	en	DMT	om	mezelf	meer	te	ontdekken	en	het	leven	meer	te	begrijpen.	De	rest	trekt	mij	niet	echt

Ja

Ja,	2cb	omdat	ik	trippen	leuk	vind	en	daar	goede	verhalen	over	hoor,	en	ooit	nog	DMT	omdat	dat	een	hele	andere	ervaring	is	en	ik	wil	alles	

(behalve	heroine	en	ghb	enzo)	een	keer	proberen

Eigenlijk	heb	ik	alles	wat	ik	wil	gebruiken	al	gedaan	dus	nee
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Op	dit	moment	heb	ik	nog	niet	iets	specifieks	wat	ik	wil	uitproberen	maar	als	ik	meer	research	zou	doen	dan	kan	ik	misschien	ergens	

enthousiast	over	worden

2cb,	lijkt	me	leuk

Ketamine,	omdat	ik	heel	erg	benieuwd	ben	wat	iedereen	er	zo	chill	aan	vindt	en	zelf	nieuwsgierig	ben	naar	t	effect

Misschien	weer	wiet,	het	blijkt	rustgevend	te	zijn

Weet	ik	niet,	misschien	ooit	GHB	maar	dan	als	ik	een	stuk	ouder	ben	en	niet	in	Nederland

Niet	persee	de	behoefte	om	naast	mijn	huidige	gebruikte	middelen	nog	meer	te	gaan	gebruiken.	Het	rijtje	is	zo	lang	genoeg

Ja,	tripmiddelen	om	te	ervaren	hoe	dat	is

4f	en	blue,	vrienden	van	mij	doen	dit	wel	eens	en	zeggen	dat	t	ook	nice	is

Ik	heb	niks	meer	wat	mij	intressant	lijkt

Niet	echt

Weet	ik	niet.	Misschien	ketemanine

Ja!!	Ik	wil	graag	DMT	proberen	en	in	de	toekomst	misschien	ayahuasca.	Verder	alleen	dezelfde	drugs	alleen	dan	in	grotere	dosissen.	En	ik	wil	

een	keer	LSD	microdoseren.

Geen	andere	drugs.	Xtc	en	truffels	voel	ik	me	goed	bij.	Dat	vind	ik	voldoende.	Zou	niet	snel	iets	anders	uitproberen	omdat	het	toch	spannend	is	

wat	het	met	mijn	lichaam	doet.

Ja,	ik	ben	erg	benieuwd	naar	Ketamine.

Ja,	maar	ik	ben	er	wel	voorzichtig	mee.	Ik	wil	alleen	nieuwe	drugs	proberen	als	ik	mentaal	goed	in	me	vel	zit	en	klaar	ben	voor	iets	nieuws.	Ik	

ben	van	grenzen	opzoeken	en	nieuwe	dingen	proberen,	anders	wordt	het	leven	saai.

Ja,	paddo’s	benieuwd	naar

Ja.	Ik	sta	er	wel	voor	open	om	de	meeste	drugs	een	keer	te	proberen.	Spuiten	niet.	Ben	gewoon	heel	geïnteresseerd	in	wat	er	allemaal	

mogelijk	is	en	wat	het	met	onze	hersenen	doet	etc.	Ayahuasca	wil	ik	graag	een	keer	proberen.	Miauw.	Sta	wel	open	voor	meeste	drugs	

eigenlijk.

Xtc,	paddos,	lijkt	me	leuk	om	een	keer	gedaan	te	hebben	:)

Ja	ik	ben	heel	geïnteresseerd	in	psychedelische	drugs	om	te	uitvinden	wat	het	met	je	lichaam	doet

2-cb	en/of	lsd	lijken	me	wel	interessant,	ben	nieuwsgierig	en	heb	nog	nooit	een	goede	psychedelische	drugS	ervaring	gehad

Ik	wil	binnenkort	voor	het	eerst	truffels	of	paddos	gaan	gebruiken.	Omdat	ik	trippen	vroeger	eng	vond	omdat	ik	controle	wil	houden.	Toch	wil	ik	

deze	angst	overwinnen.	Ook	geloof	ik	dat	het	me	kan	helpen	in	mijn	dagelijkse	leven	zodat	ik	vaker	de	controle	kan	los	laten	en	hopelijk	

minder	stress	heb.

Ik	wil	alles	wel	een	keer	proberen,	behalve	de	echte	troep,	geen	heroïne	ofzo.	Maar	voor	het	meeste	sta	ik	wel	open,	zolang	ik	er	maar	goed	

over	ingelezen	ben	en	het	met	mensen	doe	die	ervaring	hebben

Ja,	ik	heb	geen	specifieke	drug.	Ik	vind	het	interessant	om	te	beleven	wat	je	lichaam	allemaal	aan	kan.

Psychedelische	drugs,	omdat	ik	er	veelbelovende	dingen	over	heb	gehoord	van	vrienden	en	ik	erg	benieuwd	ben	naar	hoe	zo	een	trip	kan	zijn.

Misschien	ooit	nog	LSD,	omdat	ik	lekker	ga	op	visuals,	maar	hoef	verder	niet	een	extremer	pad	op	te	gaan	dan	xtc	en	coke

xtc	lijkt	me	nog	wel	leuk	als	de	festivals	weer	door	kunnen	gaan.	Verder	hoeft	t	van	mij	niet	perse

Ja,	ik	vind	het	gebruiken	van	drugs	leuk	en	ik	zou	verschillende	soorten	willen	proberen.	Ik	heb	bijvoorbeeld	al	eens	lsd	gebruikt	maar	ben	ook	

benieuwd	naar	2cb	en	truffels.

Ik	zou	nog	een	keer	een	drugs	als	XTC	op	een	festival	setting	willen	proberen,	iedereen	die	ik	ken	die	ooit	“X”	o.i.d	op	heeft	is	er	erg	over	te	

spreken.

Nee	alles	wat	wil	proberen	heb	ik	gehad.

Truffels	voor	de	ervaring

Ja,	meerdere	effecten	en	alles	uitsluiten	voordat	ik	een	midlife	crisis	krijg	lol
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Lsd,	het	kan	je	een	andere	kijk/inzicht	op	bepaalde	dingen	geven	en	daar	sta	ik	wel	voor	open

Ja	ik	wil	nog	meer	drugs	proberen,	welke	weet	ik	zo	nog	niet	maar	vooral	lichaamverrijkende	drugs	(geen	schadelijke	zoals	heroïne)

Ooit	iohowaska	(	hoe	je	ook	schijft)	om	te	kijken	wat	voor	diepere	gedachte	er	zijn	in	mij

Neen,	ik	houd	het	op	deze.

Ja,	nog	nooit	drug	gebruikt	die	hallucinaties	opwekken.	Vooral	nieuwsgierigheid

Nee,	hash	is	prima	voor	mij.

Misschien,	maar	meer	variaties	op	wat	ik	al	ken.	Hoef	geen	hele	nieuwe	beleving	erbij

Truffels,	lijkt	me	vet

Alles!!!	Er	zit	zo’n	beleving	achter

Maar	specifiek	ayahuasca	en	dmt

Dmt	omdat	ik	er	nieuwsgierig	naar	ben	en	mijzelf	wil	leren	kennen	in	een	dmt	sessie.

Ik	dnwk	dat	ik	me	collectie	lijst	al	aardig	compleet	heb

Misschien	ghb/blue	nog	een	keer.	Goed	wazig	worden

2cb	en	lsd

Ja	ik	ben	wel	benieuwd	naar	2-cb,	omdat	ik	daar	leuke	verhalen	overhoor.

Ja,	ik	wil	LSD	nog	proberen	omdat	ik	op	zoek	ben	naar	een	trip	zoals	de	eerste	keer	truffels	en	omdat	het	me	aangeraden	wordt	door	letterlijk	

iedereen	die	het	heeft	geprobeerd.

Niet	per	se,	is	afhankelijk	van	het	moment

Ja,	ik	ben	benieuwd	naar	de	werking	van	bijvoorbeeld	2cb

Weet	ik	nog	mie

Ja,	paddo's	of	2-cb	ofzo	gwn	een	keer	goed	spacen

Ik	wil	nog	een	keer	lsd	doen,	ik	ben	gewoon	heel	benieuwd	hoe	de	wereld	er	dan	uit	ziet.	Verder	ben	ik	ook	benieuwd	naar	ketamine	maar	dat	

hoeft	ook	niet	zo	heel	per	se.

Misschien	ooit	maar	ik	ben	er	eigenlijk	niet	meer	zo	van

Jaazeker.	Heb	geen	fysiek	lijstje,	al	klinkt	het	nu	dat	ik	het	typ	als	best	een	goed	idee.	2cb	lijkt	me	leuk	(zou	eerder	voor	dat	dan	truffels	gaan)	

(gek	genoeg	vertrouw	ik	meer	in	chemisch	dan	natuurlijk).	Verder	misschien	een	klein	klein	beetje	ghb	in	het	bos,	heb	van	mn	zus	gehoord	daf	

dat	heelll	chill	is	met	je	partner	in	die	omgeving.	Hmm	psychedelics	vind	ik	nogal	spannend,	denk	dat	ik	daar	mentaal	beter	voor	in	mn	

schoenen	moet	staan.	En	daarbuiten	kan	ik	me	zo	snel	even	niks	bedenken.

Ja,	LSD.	Interesse	in	de	altered	state	of	mind	waar	je	je	op	dat	momenten	in	bevind	en	de	waardevolle	experiences	die	die	kunnen	meegeven	

voor	het	"normale"	leven

Op	dit	moment	niet	echt

Ja,	een	hele	rits	aan	research	chemicals.	De	eerstvolgende	wordt	waarschijnlijk	6-APB.	Ik	zie	het	als	een	soort	hobby	om	te	kijken	wat	het	met	

je	doet	en	haal	daar	plezier	uit.

DMT,	verder	weet	ik	t	niet	echt.	4mmc	wellicht.

Ja,	ik	zou	vrijwel	alle	drugs	willen	proberen	behalve	heroïne	en	meth	en	die	rare	dingen

Ja,	cocaine	en	crack,	uit	pure	nieuwsgierigheid

ja,	paddo's,	2-cb,	lsd.	Goede	verhalen	over	gehoord.

Geen	idee	nog

Lsd

Paddo’s,	nog	nooit	gehad	en	is	niet	extremer	dan	LSD	dus	zou	het	nog	best	wel	willen	proberen.
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Ja,	LSD	en	DMT	om	een	diepere	connectie	te	ervaren	met	alles	om	me	heen.	3-MMC	omdat	veel	mensen	er	enthousiast	over	zijn	en	ik	er	wel	

benieuwd	naar	ben.	Ook	zou	ik	ooit	nog	wel	ayahuasca	willen	doen.

Ja,	paddo's	of	truffels.	Lijkt	me	een	leuke	ervaring.

Ik	ben	nog	heel	benieuwd	naar	truffels	&	LSD.

Ja.	LSD,	truffels/paddo's.	Omdat	ik	benieuwd	ben	naar	de	ervaring.

Ja,	zolang	ze	een	ligt	effect	hebben.	Zoals	een	pilletje	op	een	festival	zou	ik	nog	wel	eens	willen	proberen.	Ik	wil	weten	hoe	dat	is	en	daarna	

nooit	meer	of	1x	per	jaar	om	verslaving	te	voorkomen.

op	het	moment	niet,	maar	misschien	in	de	toekomst

(2x)	Neen

ja,	ik	ben	benieuwd	naar	de	verschillende	effecten

Nee	hoeft	niet	voor	mij

Ja,	2c-b	omdat	ik	daar	benieuwd	naar	ben	en	graag	een	keer	wil	hallucineren.	Ook	andere	niet	spuit/inhaleer	drugs	ben	ik	naar	geïntereseerd

Ik	wil	nog	wel	eens	paddo’s	doen

Ja,	ik	ben	erg	benieuwd	naar	truffels.	Eigenlijk	alleen	maar	uit	nieuwsgierigheid

Jaa,	welke	weet	ik	niet	precies	maar	zal	wel	graag	keertje	lsd	willen	proberen

Ja,	ketamine	en	paddo’s

Lsd,	paddo’s,	misschien	ketamine.	Van	lsd	ga	je	heel	erg	trippen	en	voelt	denk	ik	als	een	reis	naar	je	onderbewustzijn	wat	me	heel	vet	lijkt.	Ik	

heb	al	truffels	gebruikt	en	ik	denk	dat	paddo’s	ongeveer	hetzelfde	effect	veroorzaken	en	dat	lijkt	me	vet.	Over	ketamine	hoor	ik	altijd	grappige	

verhalen	van	mensen

Bij	3x	nee,	gebruik	ik	ghb

Lsd,	paddos,	ik	wil	het	graag	proberen	voor	de	halusineerende	effecten

Wil	graag	dmt	en	speed	nog	doen,	lijken	me	leuke	ervaringen

Niet	per	se,	als	het	me	leuk	lijkt	wel	maar	dan	spontaan

Ja,	vind	ik	interessant

Nee	heb	alles	al	gebruikt	wat	ik	wil	gebruiken

Wellicht	ketamine	aangezien	ik	daar	wel	goede	verhalen	over	heb	gehoord

Ja	niet	perse	andere	soorten	maar	wel	in	andere	omgevingen

Pep	en	coke,	lijken	me	wel	leuk.	Niet	heel	erg	van	de	psychedelische	drugs

Ja,	LSD	en	DMT,	interesse	in	de	verrijkende	beelden	die	men	claimt	te	zien

ketamine;	lijkt	me	wel	leuk	om	een	keer	te	ervaren	hoe	dat	js

Ja,	miauw,	mdma	lijken	me	wel	interessant	en	leuk,	verder	weet	ik	het	nog	niet	zie	het	vanzelf	wel	een	keer	voorbij	komen

Misschien	paddo’s.	Omdat	truffels	en	hallucinerende	drugs	chill	zijn.

Ja,	psychidelische	drugs	omdat	ik	daar	nog	weinig	ervaring	mee	heb

Denk	het	niet

Truffels/paddos.	Het	lijkt	me	een	drugs	die	je	veel	inzichten	geeft	in	je	eigen	mind	en	omdat	het	natuurlijk	is	voelt	het	fijn	om	te	gebruiken

Truffels,	omdat	ik	een	keer	wil	meemaken	hoe	het	is	om	zo	te	trippen.

Paddo's,	truffels.	Het	lijkt	me	niet	heel	schadelijk	maar	wel	grappig	om	te	proberen

Als	ik	mentaal	stabiel	genoeg	ben	wil	ik	nog	psychodelica	uitproberen	en/of	ayahuasca.	Voor	spirituele	en	creatieve	redenen.

Wellicht	ooit	nog	truffels	en	LSD.

Sos,	keta,	paddos,	2cb	enz.	Ik	weet	iig	dat	ik	drugs	als	heroïne,	salvia	en	crack	zal	ik	nooit	doen.
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Iets	zoals	Xtc	lijkt	me	wel	leuk	om	te	proberen,	ik	wil	hier	wel	mee	wachten	tot	mn	18.	Ook	wil	ik	dit	beperken	en	niet	maandelijks	doen.

Xtc,	benieuwd.

Geen

Weet	ik	nog	niet

Ik	ben	nieuwsgierig	naar	lsd	microdosen.	Je	wordt	hier	heel	creatief	en	productief	van.	Dit	kan	wel	per	persoon	verschillen

(2x)	Nvt

Mogelijk	lsd

Keta,	lijkt	me	lachen

Ik	denk	het	niet	per	se	op	dit	moment,	maar	wie	weet	komt	er	ooit	wat	op	mijn	pad.

Nee,	de	lijst	is	al	lang	zat

Ja,	lsd.	Gewoon	erg	benieuwd.	Ik	zoek	nog	het	juiste	moment	en	de	juiste	mensen	om	het	mee	te	doen

Misschien	ooit	maar	op	dit	moment	geen	behoefte	aan.

Jaa	lsd	lijkt	me	gaaf

LSD,	niet	mijn	type	drugs,	benieuwd	naar	die	ervaring

Ja,	ik	weet	nog	niet	welke	maar	als	ik	ooit	in	aanraking	kom	met	iets	nieuws	en	ik	weet	wat	de	effecten	zijn,	wil	ik	het	misschien	wel	

uitproberen.	Ligt	er	natuurlijk	aan	wat	het	is

Ja,	LSD	en	paddo's	wil	ik	al	een	tijdje	proberen.	Ben	benieuwd	wat	dit	met	me	doet	en	op	wat	voor	manier	ik	er	een	interessante	ervaring	aan	

over	kan	houden.

Ja,	truffels.	Ben	nieuwsgierig	naar	de	werking	ervan

Ja,	ik	vind	het	leuk	om	bepaalde	dingen	nog	te	proberen	maar	hoef	geen	extreme	drugs	uit	te	proberen

Zelf	nog	nooit	van	die	trippy	drugs	gebruikt	zoals	LSD	en	paddo’s,	dus	dat	ben	ik	wel	van	plan	te	gaan	proberen

Lijkt	me	wel	interessant	maar	ik	ben	bang	om	bad	te	gaan.	Anders	lijkt	xtc	of	paddo’s	me	wel	leuk.	Misschien	speed	ook	wel	maar	dat	vind	ik	al	

helemaal	eng

Denk	het	niet,	alles	wat	ik	nog	niet	heb	geprobeerd	is	erg	“hard	drugs”	en	erg	verslavend.	Ik	ben	erg	verslavings	gevoelig

Ik	zou	best	meer	willen	uitproberen,	ben	benieuwd	naar	4-mmc	en	ghb.	Omdat	mij	het	effect	aangenaam	lijkt

Niet	per	sé.	Ik	consumeer	al	voldoende	alcohol	en	cafeïne.	Tevens	wil	ik	niet	te	veel	investeren	in	de	drugshandel.

Ja	2cb	want	daar	heb	ik	funny	dingen	over	gehoord

Ja,	de	psychedelica	interesseren	mij

Nee	zeker	niet	haha.	Heb	ik	ook	helemaal	geen	behoefte	aan	en	ligt	mijn	interesse	ook	niet	bij.	Wel	vind	ik	het	interessant	wat	de	werking	nou	

van	sommige	drugs	is	en	hoe	het	lichaam	er	zo	op	kan	reageren

(2x)	Nee.

Ja,	ik	ben	nieuwsgierig	

XTC	en	2cb

Mijn	nieuwsgierigheid	naar	nieuwe	drugs	is	even	gestild	ik	zou	nu	graag	drugs	die	ik	al	ken	met	andere	mensen	doen

Dmt

Ja,	benzo.	Blijkt	chill	te	zijn.

Jaa	paddo’s	omdat	het	me	leuk	lijkt	met	vrienden	in	een	huiselijke	sfeer

Nee	heb	alles	wel	geprobeerd	waar	ik	nieuwsgierig	naar	ben

Ketamine,	ben	benieuwd	naar	de	effecten	daarvan

Ja,	ik	zou	graag	nog	diverse	drugs	willrn	uitproberen,	namelijk:	LSD,	2C-B-FLY,	cook,	keta,	paddo's,	ect.	Het	lijkt	me	een	leuke	ervaring!
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Ja,	je	moet	blijven	uitproberen	met	mate

Ja,	coke	en	psychedelische	drugs	zoals	2cb.

Omdat	coke	goed	bij	alcohol	kan.

En	2cb	omdat	ik	hier	goede	verhalen	over	hoor

Ja.	2cb	zou	ik	graag	uit	willen	proberen.	Speed,	paddo’s	en	truffels.	Ik	ben	benieuwd	naar	wat	ik	dan	voel	en	deze	vind	ik	nog	‘veilig’	genoeg	om	

te	proberen.

Misschien	2CB	en	miauw,	omdat	ik	er	goede	verhalen	van	hoor

Niet	persé,	degene	die	ik	nu	gebruik	vind	ik	voldoende.	Paddo’s	zal	ik	wel	nog	is	willen	gebruiken.

Voor	de	ervaring:	2cb,	lsd

Miauw,	voor	de	expercience!

Ik	heb	geen	behoefte	meer	dingen	te	proberen

Ja,	drugs	zoals	2cb	en	andere	space	middelen

Ja,	2cb	omdat	ik	hier	leuke	verhalen	over	heb	gehoord	en	truffels	heb	gedaan	en	dit	wil	vergelijken

Cocaïne	ben	meer	dan	van	het	high	gevoel

Ja,	2cb	en	coke	omdat	het	gewoon	mooi	spul	is

Ik	zou	wel	eens	cocaine	en	lsd	willen	proberen	omdat	ik	benieuwd	ben	naar	heeft	effect

Ja,	XTC	om	de	ervaring	te	beleven,	ben	nieuwschierig

Ja,	halucogene	drugs.	Nog	nooit	gedaan	ben	benieuwd

Ja,	niet	perse	op	korte	termijn.	Maar	ik	sta	wel	open	voor	andere	drugs	zoals	mdma,	4f	en	ketamine

Maybe	some	of	the	spacy	things	such	as	dmt.

Ja	bij	twijfel	dubbele	dosis

Ik	zou	graag	nog	eens	cocaïne	willen	proberen	om	te	kijken	wat	de	effecten	zijn.	Ik	ben	heel	erg	nieuwschierig.

De	niet	zwaar	schadelijk	drugs	(dus	geen	cocaïne	bijv.)	wil	ik	wel	proberen,	zoals	LSD

Ik	wil	nog	een	keer	lsd,	dmt	of	2cb	proberen.	Ik	heb	vaak	truffels	gebruikt	en	dit	visuele	effect	beviel	mij	enorm.	Ik	heb	vrienden	die	weleens	

lsd	en	2cb	hebben	gebruikt	en	het	mij	aanraadde

Ja,	paddo's.	Omdat	ik	heel	erg	nieuwsgierig	ben	en	omdat	het	me	gek	lijkt	om	allemaal	dingen	anders	te	zien.

Jaa	paddo	truffels

Nee	geen	behoefte	meer	aan

Nee	genoeg	geëxperimenteerd

Nee,	lust	geen	alcohol	en	hou	niet	van	de	werking	van	drugs	dus	geen	zin	om	te	proberen

Nee	geen	behoefte	aan

Nee	op	dit	moment	niet.	De	enige	reden	die	eventueel	in	aanmerking	zou	komen,	zou	zijn	als	pijnbestrijding	maar	dat	is	gelukkig	niet	aan	de	

orde	op	dit	moment.

Nee,	blijf	liever	dicht	bij	mezelf

Nee,	geen	drugs	meer	voor	mij

Nee,	ik	heb	geen	idee	wat	ik	mis	en	dat	wil	ik	graag	zo	houden.	Ik	denk	dat	ik	best	snel	verslaafd	zou	kunnen	raken,	dus	ik	raak	het	niet	aan.

Nee	geen	behoefte	aan.

Nee,	die	tijd	heb	ik	wel	gehad

Ja,	ik	ben	wel	nog	geïnteresseerd	in	truffels,	2cb	en	LSD	omdat	ik	wil	weten	hoe	het	hallucineren	voelt	en	wat	ik	daarbij	ga	merken.	Ben	

gewoon	heel	nieuwsgierig.

Op	dit	moment	niet

Recreatief	drugsgebruik

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 47

Paddos	en	xtc/mdma	zou	ik	wel	eens	proberen	als	ik	zeker	weet	dat	het	veilige	pillen	zijn.	Ben	al	eens	trip	sitter	geweest	bij	mijn	neef	en	

vrienden	toen	ze	xtc	probeerden.	Ze	vertelden	een	beetje	hoe	het	was	dus	wil	ik	wel	eens	proberen

no	i	keep	it	with	psychedelics

DMT	lijkt	mij	heel	interessant,	aangezien	de	verhalen	die	ik	heb	gehoord	over	het	algemeen	heel	positief	waren.	En	het	schijnt	vrijwel	iedere	

keer	dat	je	het	doet	een	levensveranderend	ervaring	te	zijn,	waardoor	je	alles	op	de	wereld	meer	gaat	waarderen	en	respecteren.

Heel	misschien	nog	XTC	voor	op	een	festival	maar	dit	is	wel	een	stapje	hoger	dus	twijfel	daar	over.	Wel	paddo's	of	truffels,	puur	om	een	keer	

te	trippen	en	dan	wel	de	lichtste	vorm	die	er	is	om	een	badd	trip	te	voorkomen

-

Ik	ben	heel	benieuwd	hoe	het	is	om	te	trippen,	maar	het	echt	uit	proberen	is	een	ander	verhaal.	Als	ik	nog	iets	uit	zou	proberen	is	het	

misschien	XTC.

Gwn	kijken	hoe	het	is

Nee	heb	daar	tot	nu	toe	niet	echt	heel	veel	behoefte	aan	maar	weet	niet	hoe	dit	in	de	toekomst	zal	zijn

Nee,	helemaal	geen	behoefte	aan

Ik	wil	misschien	ooit	weer	een	keer	truffels	proberen.	Dat	was	mijn	eerste	drug	en	toen	nooit	meer	gedaan

Ja,	ik	wil	meer	psychedelics	uitproberen	omdat	ik	de	ervaringen	die	ik	had	op	LSD	en	DMT	heel	interessant	vond.

dmt,	omdat	ik	wil	weten	of	ik	die	wijsheid	al	gevonden	heb	met	meditatie	en	shit	of	dat	het	inderdaad	een	geheim	van	het	universum	is

nee	op	het	moment	niet

zeker	is	een	grote	ontdekkingsreis

Ik	wil	2cb	proberen,	dat	lijkt	me	heel	leuk,	net	als	truffels

Cocaine.	In	mijn	werk	word	het	veel	gebruikt

Hoe	was	jij	geïnformeerd	voor	de	eerste	keer	dat	je	drugs	nam?	Heb	je	hier	iets

aan	gehad?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Via	het	internet.	Ja	heel	veel!

Ik	was	door	school	en	door	mijn	ouders	geïnformeerd	over	alcohol.	Toen	ik	voor	het	eerst	wiet	heb	gerookt	was	ik	niet	goed	geïnformeerd.

Eigenlijk	totaal	niet	geinformeerd.	Ik	wilde	het	altijd	al	graag	proberen,	maar	had	er	nooit	iets	over	uitgezocht

Slecht	maar	het	was	ook	alleen	wiet

Vrienden,	ja

Vrienden

Goed,	ja.	Ik	heb	zelf	informatie	opgedaan	en	ik	had	informatie	gekregen,	het	maakte	me	wel	een	beetje	onnodig	bang	soms

Internet	en	ervaringsdeskundigen.

Je	hebt	altijd	iets	aan	geinformeerd	worden.	Doe	t	nooit	zonder	dat	ik	weet	wat	ik	ga	doen

(2x)	nee

ja	mijn	vrienden	hebben	mij	alles	verteld	hoe	te	voelen	etc

Ik	was	met	vrienden	die	al	vaker	hadden	gebruikt	en	had	zelf	veel	opgezocht	op	interenet.	Dit	was	fijn	want	zo	wist	ik	wat	ik	kon	verwachten.

Youtube	en	google

Ze	vertelde	me	hoe	het	was	maar	ik	trok	me	er	niet	veel	van	aan

Ggd,	vriendinndn
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Internet.	Ja

Goed	en	veel	ingelezen	erg	veel	dan	weet	je	tenminste	1%	van	wat	je	te	wachten	staat

Over	alcohol	hebben	we	genoeg	geleerd	op	school	en	ik	ging	hier	ook	wel	vrij	verstandig	mee	om	de	eerste	keer.	Over	wiet	wist	ik	eigenlijk	

niet	heel	veel	toen	ik	het	de	eerste	keer	probeerde;	wel	had	ik	meer	verwacht.	Mijn	naïeve	hoofd	zag	meer	een	lsd	trip	voor	zicht	ofzo	haha

Ik	heb	mezelf	vooral	geïnformeerd	via	drugslab	onder	andere,	vrienden	en	intrrnet

vrienden	vertelden	over	waar	je	op	moest	letten.	achteraf	had	ik	meer	info	gewild

Ik	wist	vooral	van	voorlichtingen	dat	drugs	slecht	waren,	en	van	verhalen	van	vrienden	dat	drugs	leuk	waren.	Doordat	die	dingen	zo	ver	uit	

elkaar	lagen	werd	ik	er	nieuwsgierig	naar.	Maar	heb	er	niet	zoveel	aan	gehad	voordat	ik	de	eerste	keer	wat	deed.

Ik	heb	veel	onderzoek	gedaan	bij	instanties	zoals	Jellinek,	Trimbos	instituut.	Voor	ik	een	drug	neem	wil	ik	precies	weten	wat	er	met	me	

gebeurt	om	de	risico’s	van	het	gebruik	zo	laag	mogelijk	te	houden

Via	vrienden	en	online

Ik	heb	filmpjes	van	drugslab	gekeken	de	eerste	keer	dat	ik	xtc	nam	en	bij	andere	harddrugs	ook.

goed!	Ik	was	bekend	met	de	gevolgen

Ja,	vrienden	en	goed	inlezen,	weten	wat	ik	in	me	stop

Ja	ik	was	geïnformeerd	en	daardoor	wel	voorzichtiger

Nee,	we	maakte	altijd	grappen	over	de	drugs	voorlichtingsvideo's	op	school.	Het	was	altijd	erg	overdreven	en	in	die	zin	komisch	(bijv.	Jantje	

nam	een	halve	pil	xtc	en	was	de	volgende	dag	dood).

Door	iemand	die	het	daarvoor	al	is	het	gebruikt,	werd	op	dat	moment	meer	beloofd	dan	het	deed.

Over	alcohol	wordt	altijd	gepraat	en	je	ouders	thuis	nemen	ook	wel	eens	een	wijntje.	Het	is	een	redelijk	gangbaar	onderwerp.

Alles	erover	gegoogled

ik	deed	het	met	extreem	ervaren	drugsgebruikers.	dat	was	fijn.

Ik	heb	zelf	veel	informatie	opgezocht:	youtube	drugslab	gekeken,	google	zoeken	over	de	positieve	maar	ook	negatieve	effecten	van	de	drug.

Dat	het	heel	slecht	voor	je	is	en	gelijk	verslaafd	raakte.	Het	was	dus	bullshit

Eigenlijk	helemaal	niet

Door	vrienden	vooral	en	een	facebook	page	die	gaat	over	drugsgebruik	en	vol	staat	met	artikelen	over	verschillende	soorten.	Mensen	die	

daarin	discussieren.	Dat	was	heel	nuttig

Erg	goed,	hielp	veel

google	is	your	friend	yo,	was	erg	handig	omdat	je	het	daardoor	vanuit	een	wetenschappelijk	perspectief	kon	bekijken	en	informatie	kan	krijgen	

van	ervaringen

(3x)	Niet	geïnformeerd

Erg.	Ik	gebruik	nooit	drugs	voordat	ik	de	(langdurige)	effecten	en	bijwerkingen	ken.

Ja	door	vrienden,	was	fijn

Via	vrienden	en	internet.	Hier	heb	ik	veel	aan	gehad

Door	vrienden,	super	veel	aan	gehad	want	ze	zijn	ervaringsdeskundigen

(2x)	Via	vrienden

Door	vrienden	die	er	al	best	wat	ervaring	mee	hadden

Met	alcohol	wist	ik	al	wel	hoe	het	werkte,	daar	praatte	ik	dan	met	leeftijdsgenoten	over	en	soms	mijn	ouders.	En	met	de	eerste	keer	hash	had	

een	vriend	mij	al	verteld	hoe	dat	werkte	en	gemaakt	was	ver	voordat	ik	het	probeerde.

Via	highschool

Ik	was	zelf	heel	jong,	ik	wist	wat	de	drug	deed	maar	was	er	toen	van	overtuigd	dat	het	geen	enkel	invloed	zou	hebben	op	je	gezondheid.	De	

informatie	kwam	vooral	van	vrienden	die	het	zelf	ook	gebruikte.
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Ja,	maar	niet	zoveel	over	de	werking

Niet	oeps

Ik	ben	goed	geïnformeerd	door	vrienden	die	op	dat	moment	al	ervaring	hadden	met	het	nemen	van	drugs.	Vanuit	ouders,	overheid	en	school	

heb	ik	weinig	passende	voorlichting	gehad.

ik	ben	met	een	heleboel	mensen	hierover	in	gesprek	gegaan.	En	dit	heeft	mij	zeker	geholpen.

Ik	heb	veel	op	internet	opgezocht,	video’s	bekeken	en	ervaringen	van	anderen

Door	vrienden,	Google	en	drugslab

We	hadden	in	de	tweede	van	de	middelbare	school	voorlichting	over	drugs	gebruik	en	moesten	films	kijken	met	de	klas	die	uitlegde	wat	alle	

drugs	waren	en	met	je	deden.	Heb	ik	wel	wat	aan	gehad	ja

Via	vrienden,	niet	heel	veel.	Heb	daarna	zelf	gegoocheld

Ja	onderzoek	op	internet	gedaan	en	met	de	ervaring	van	vrienden

Door	vrienden	en	internet,	iets	aan	gehad?	Vrienden	beetje,	internet	veel.

Goede	verhalen	van	vrienden

ja,	en	ja,	ik	kon	iets	beter	anticiperen	wat	ik	kon	verwachten	van	het	effect

Niet	echt	geinformeerd	alleen	iemand	erbij	die	ervaring	had.

Bij	harddrugs	ben	ik	altijd	bij	mensen	geweest	die	ik	vertrouwde	en	die	me	goed	hebben	ingelicht

(13x)	Niet

Enigszins	goed	geïnformeerd,	ik	wist	waaraan	ik	begon

Jazeker	en	zelf	ook	onderzoek	naar	gedaan,	wat	heel	belangrijk	is	vind	ik.	Helaas	werkt	het	niet	voor	iedereen	hetzelfde.	De	consequenties	Van	

de	keuze	heb	ik	helaas	hevig	moeten	‘verwerken’.	Onvoorzien,	maar	alsnog	dat	is	dan	ook	weer	6	jaar	geleden,	nu	is	er	veel	meer	info	over.

Ja	een	vriendin	van	mij	heeft	me	alles	verteld	en	was	erbij,	zij	had	het	vaker	gedaan

Dmv	spuiten	en	slikken,	ja.

Eigenlijk	is	het	mij	als	minder	schadelijk	verkocht	dan	toen	ik	daarna	online	ging	lezen	na	het	gebruik

Door	school	en	ouders	over	de	hoeveelheid	wat	je	kan	drinken,	de	effecten	etc.	Heeft	ervoor	gezorgd	dat	ik	nooit	teveel	heb	gedronken

Meerdere	mensen	die	ik	kende	blowde	al	dus	wist	er	al	wat	van	af

(2x)	Niet	echt

Door	vrienden	en	daar	heb	ik	veel	aan	gehad	aangezien	ik	wist	hoe	ik	het	moest	gebruiken

Internet	&	vrienden

Via	vrienden,	drugslab	en	drugsfora	op	internet

Ja,	hier	heb	ik	iets	aan	gehad

Werd	beetje	uitgelegd	wat	je	voelde	en	dingen	die	je	kon	doen	en	niet	moest	doen.	Ja	was	prima	info

Ervaringen	van	vrienden	gehoord.	Hier	was	ik	goed	mee	geholpen.

Soft	drugs	totaal	niet.	Harddrugs	wel	van	vrienden

Ik	kreeg	uitleg	van	de	vriend	van	mijn	oudere	zus	over	hoe	ik	een	jointje	moest	roken.	In	mijn	jeugd	was	er	totaal	geen	informatie	over	drugs,	

dus	dit	was	het	beste	wat	je	kon	krijgen.

Ik	had	drugslab	gekeken

Niet	geïnformeerd,	zelf	ondervonden	en	ervaringen	met	vrienden	gedeeld

Internet,	progammas	,	vrienden

Ik	was	goed	geïnformeerd,	op	internet	staat	zo	veel	hierover.	Ik	heb	hier	zeker	iets	aan	gehad,	ik	was	goed	voorbereid	en	wist	een	beetje	wat	

ging	komen	dus	dan	kun	je	een	trip	bijvoorbeeld	beter	sturen.
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Bij	xtc	verhalen	van	vrienden	en	ingelezen	op	internet.	Dat	hielp	me	erg.

Wiet	kwam	gewoon	op	mijn	pad.	Niks	over	ingelezen	toendertijd.	Later	wel.	Heeft	me	voor	mijn	gevoel	niet	in	de	weg	gezeten	dat	ik	me	niet	

in	had	gelezen.	Gebruik	bleef	beperkt

(7x)	Nee

Een	vriend	die	me	bij	de	hand	nam	in	Berlijn.	ik	had	er	nog	geen	weet	van,	maar	hij	begeleide	me	erin.	Dit	hielp	me	enorm,	het	was	ook	niet	

veel	maar	had	toch	de	tijd	van	mijn	leven	toen.

Via	drugs	lab	en	door	zelf	onderzoek	uit	te	voeren

Via	vrienden	&	online

Mijn	zus	heeft	me	erover	geïnformeerd.	Dit	was	prettig

Ik	werd	niet	geïnformeerd

door	iemand	die	al	ervaring	had	met	het	nemen	van	drugs,	hier	heb	ik	zeker	wat	aan	gehad	omdat	ik	deze	persoon	in	vertrouwing	nam

Via	vrienden	,	jazeker

meeste	drugs	over	gelezen	uit	een	boek	(uit	je	bol)

Vrienden	vertellen	over	de	werking.	Verder	bezit	ik	het	boek	"drugs	voor	junkies	en	dummies"	Waar	veel	informatie	in	staat	en	ik	zoek	altijd	

info	op	internet	E.d.

School	en	ouders.

Ik	was	goed	geïnformeerd

Internet,	ja	genoeg	info

(6x)	Nvt

Verhalen	vader

via	vrienden.

Via	via	ervaringen	van	vrienden

Door	een	bekende	die	hielp

Ik	was	13,	wist	er	niks	van	af	maar	mijn	vriendinnen	en	ik	wilde	het	proberen

Door	een	vriend.	Wat	er	ging	gebeuren	en	wat	ik	kon	verwachten

Ja,	zo	kon	ik	met	een	gerust	gevoel	de	space	in

Over	blowen	werd	ik	niet	geïnformeerd.	MDMA	wel,	maar	ik	kreeg	van	meerdere	kanten	tips	mee	waar	ik	dus	niet	veel	aan	had.	De	ene	zei	dat	

ik	beter	via	een	capsule	kon	pakken	en	de	ander	zei	gewoon	dippen.	Uiteindelijk	als	je	aan	de	drugs	zit	dan	maak	je	je	toch	niet	meer	zo'n	

zorgen	als	dat	je	van	te	voren	dacht.

Vrienden	en	mijn	broer	hebben	mij	geïnformeerd.	Dit	was	voor	alcohol.	De	andere	drugs	heb	ik	wel	eerst	onderzoek	naar	gedaan	voordat	ik	het	

gong	gebruiken

Ja	niks	aan	gehad

niet

Ik	had	het	wel	een	beetje	gehoord	maar	moest	t	echt	zelf	ervaren

Drugslab!	En	ja!

Een	klein	beetje	maar	terugkijkend	had	ik	niet	genoeg	informatie.	Ik	dronk	die	avond	echt	super	veel	water	want	ik	wist	niet	dat	dat	gevaarlijk	

was.

Internet	en	vooral	ervaringen	van	vrienden

Door	ervaren	vrienden.	Ja.

(2x)	Ja	en	ja

Via	een	vriend	die	het	vaker	deed.	Ik	heb	er	wel	wat	aan	gehad,	omdat	ik	graag	wilde	weten	hoe	het	precies	werkte
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Door	vrienden

Jaaa	geeft	je	een	goed	gevoel	en	gewoon	met	mensen	gaan	die	het	al	kennen

Ik	was	met	mensen	die	al	ervaring	hadden

Door	vrienden,	ja	wist	iets	beter	wat	je	kon	verwachten

Door	mn	huisgenoten	en	informatie	van	sites	en	youtube,	ik	heb	hier	veel	geruststelling	uit	gehaald

Ja,	nee	want	ik	ging	bad

Ja,	ik	heb	mezelf	goed	ingelezen	en	mn	vrienden	informeerden	mij	ook

Mijn	zus	en	andere	mensen	die	er	ervaring	mee	hadden

Ja,	is	belangrijk	dat	je	weet	wat	je	neemt

Ik	heb	ervaringen	van	vrienden	aangehoord	en	zij	waren	er	ook	bij.	Ik	vond	het	fijn	dat	ze	er	waren,	zodat	je	mij	konden	ondersteunen	in	de	

hele	trip.

De	algemene	feelings	werden	mij	uitgelegd	en	dat	was	wel	chill,	verder	vind	ik	dat	je	het	zelf	het	best	kan	aanvoelen	om	het	te	kunnen	

begrijoen

Drugslab,	zeker	iets	aan	gehad

Niet	maar	gewoon	rustig	beginnen

Vrienden	en	het	internet.	Ja,	zeker	iets	aan	gehad,	op	het	internet	staat	echt	ontzettend	veel.

Ik	heb	informatie	opgezocht	op	internet.	Daarbij	had	mijn	toenmalige	vriend	me	geïnformeerd	over	de	werking	en	wat	ik	zou	kunnen	ervaren.	

Ook	de	negatieve	dingen.	De	1e	keer	heb	Ik	xtc	uitgeprobeerd	in	een	voor	mij	veilige	en	prikkelvrije	omgeving.	Dit	gaf	me	rust.

Door	vriendinnen	van	me	en	huisgenootjes	die	hier	ervaring	meen	hadden.

Je	weet	als	kind	dat	het	niet	goed	is,	maar	om	informatie	te	krijgen	wat	het	doet	met	stoffen	in	je	lichaam,	was	voor	mij	niet	nuttig.

Vrienden	die	vaker	gebruiken,	ja	was	fijn	om	een	indruk	te	hebben

Vrienden	met	al	meer	ervaring.	Heel	veel	aan	gehad.

Info	opgezocht	op	internet,	had	er	niet	perse	iets	aan

Ja	door	vriendinnen,	daardoor	wist	ik	goed	wat	ik	kon	verwachten

Mijn	stiefbroer	is	de	apotheker	voor	mij	dus	veel	van	wat	ik	weet	komt	van	hem

Ik	heb	er	wat	les	op	school	over	gehad.	Het	meeste	heb	ik	zelf	opgezocht	op	internet	of	programma's	zoals	spuiten	en	slikken.

Heel	goed.	Zelf	gegoogled	en	vrienden	met	ervaring.	Dit	stelde	mij	gerust

Ik	had	van	vrienden	wat	verhalen	genomen,	ik	verwachtte	er	daardoor	een	stuk	meer	van	dus	ik	heb	er	niet	super	veel	aan	gehad

Ik	ben	geïnformeerd	over	het	gevoel	en	over	hoe	en	in	welke	hoeveelheden	ik	moest	innemen.	Ik	ben	ten	allen	tijden	goed	in	de	gaten	

gehouden,	ook	ivm	watervergiftiging.	Ik	vond	dit	heel	fijn,	en	dit	maakte	het	ook	een	goede	ervaring

Als	je	mensen	naast	je	hebt	die	je	vertrouwd,	die	vertellen	dat	je	de	tijd	van	je	leven	gaat	hebben	en	er	niks	mis	kan	gaan,	vertrouw	ik	ze	wel

door	de	mensen	waarmee	ik	het	deed.	Ja	zeker,	hadden	alles	mega	fijn	uitgelegd

Zelf	informatie	opgezocht	en	ik	was	met	vriendinnen	die	dit	vaker	hadden	gedaan.	Ik	heb	hier	zeker	iets	aan	gehad	want	op	deze	manier	

konden	zij	me	helpen	met	doseren	en	wist	ik	wat	ik	een	beetje	kon	verwachten

1	advies	dat	me	is	bijgebleven	(en	ook	daadwerkelijk	nuttig	is)	:	niet	verzetten	tegen	de	effecten	van	drugs	(hoe	“licht”	of	“zwaar”	deze	drug	

ook	is)	.	Dat	maakt	het	alleen	maar	kutter/	intenser	(niet	de	goede	intens,	jammer	genoeg).	Probeer	in	een	headspace	te	komen	waarin	je	het	

gewoon	uitzit	en	over	je	heen	laat	komen.	Kortom:	accepteer	dat	de	situatie	is	zoals	‘ie	is,	en	ben	je	er	bewust	van	dat	het	vanzelf	over	gaat.	

10/10	good	advice,	would	recommend.

Ik	was	niet	geïnformeerd,	maar	wist	er	zelf	al	wel	wat	over.

Informatie	op	school,	hier	heb	ik	veel	geleerd	over	de	effecten	en	verslaving

Door	jou	lol,	het	gaf	mij	meer	rust	en	zekerheid
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Ja,	het	is	heel	belangrijk	dat	je	weet	waar	je	mee	bezig	bent	zodat	je	het	veilig	doet

Ik	vraag	altijd	wat	er	gebeurt	met	mijn	lichaam	en	hoofd,	ook	de	eerste	keer

Weinig	geinformeerd.	Vrienden	vertrouwd.

Door	mijn	vrienden.

Niet	veel	geïnformeerd.	Meer	zelf	dingen	over	gelezen

Niet,	vooral	door	films	series	en	kennissen	denk	ik

Ja	door	vrienden	en	Google

Verschillende	fora,	hielp	zeker

Internet.	Sowieso	Jellinek	even	checken

ik	ben	een	enorme	controle	freak	dus	zoek	altijd	vantevoren	goed	op	wat	het	doet.	Eerste	keer	via	drugslab	en	sites	als	jellinek	&	drugsteam

Hoofd	hardcore	groep	groningen.	Ze	hadden	1	regel	wat	je	ook	voor	gek	feest	hebt	je	bent	bij	je	verplichringen	zoals	werk	of	scjool	etc.	Daarbij	

leerde	ze	gelijk	de	het	effevt	en	door	welke	stoffen	dat	kwam.

Totaal	niet,	maar	het	is	allemaal	goedgekomen

Vrienden	en	internet

Via	youtube,	internet	en	vrienden.	Dit	hielp	enorm	want	ik	wist	precies	wat	ik	wel	en	niet	moest	doen.	Bijvoorbeeld	met	xtc	niet	al	te	veel	

water	drinken	en	ook	hoe	je	het	moet	doseren.

Bij	wiet/hasj	door	vrienden	die	het	zelf	(regelmatig)	gebruikte,	voor	alle	andere	drugs	doe	ik	eerst	"onderzoek"	hoe	het	werkt	(Drugslab,	

forums,	etc.)

(2x)	Ik	was	niet	geïnformeerd

Ik	had	via	sites	de	werking	opgezocht	en	via	drugslab	gekeken	wat	de	werking	was.	Dit	heeft	me	zeker	geholpen.	Wat	nog	het	meest	heeft	

geholpen	waren	informatieve	gesprekken	met	vrienden

Online	opgezocht

Niet	echt,	had	er	wel	ooit	verhalen	van	gehoord.

Ik	heb	een	beetje	gegoogled	en	op	youtube	wat	filmpjes	gekeken	van	drugslab,	informatief	en	leuk	om	naar	te	kijken.

advies	van	ouders	en	vrienden,	ja	best	wel	je	weet	een	beetje	welke	kant	je	op	kan	gaan	en	hoe	je	dan	kan	handelen	maar	kan	oook	angst	

creeeren

Ik	keek	bestwel	wat	drugslab,	om	zo	toch	maar	geïnformeerd	te	zijn.	Verder	bij	mn	eerste	keer	xtc	vertrouwde	ik	op	de	mensen	om	me	heen	

die	het	al	vaker	hadden	gedaan.	Die	namen	me	er	ook	echt	goed	doorheen	en	lette	op	mij.

Goed	geinformeerd	(research	op	internet).	Hierdoor	kan	ik	me	op	het	moment	van	gebruik	zelf	volledig	overgeven	aan	de	drug	en	weet	ik	wat	

me	te	wachten	staat,	hoef	ik		niet	in	paniek	te	raken	doordat	ik	eventuele	"paniekgevoelens"	kan	plaatsen

Ik	had	zelf	research	gedaan	en	via	andere

Gegoogled	wat	het	met	je	doet.	Nee,	ik	was	15	of	16	toen	ik	voor	het	eerst	blowde	en	liet	me	maar	gewoon	meeslepen	met	de	ervaring.	Nu	ik	

ouder	ben	en	ik	probeer	iets	nieuws	uit	lees	ik	me	extreem	goed	in	over	de	substantie.	Ik	lees	bijvoorbeeld	tripreports	op	erowid	en	andere	

fora	en	zoek	de	risico's	op	op	psychonautwiki	met	de	daarbij	behorende	doseringen.	Ook	kijk	ik	naar	de	classificatie	van	een	stof	om	de	risico's	

af	te	wegen.	Vooral	als	ik	stoffen	wil	combineren	zoek	ik	heel	goed	op	of	dat	wel	kan	en	of	er	geen	wisselwerking	is	tussen	de	stoffen.

Mijn	eerste	keer	hasj	was	ik	niet	echt	goed	geïnformeerd,	maar	was	ook	niet	erg.	Eerste	keer	harddrugs	(xtc)	was	ik	wel	goed	geïnformeerd.	

Denk	wel	dat	ik	daar	wat	aan	heb	gehad.

Ik	zoek	altijd	van	te	voren	uit	wat	de	drugs	doen

De	mensen	waarmee	ik	was	hadden	het	al	vaker	gedaan	en	zij	vertelde	mij	over	hun	ervaring.	Vond	het	wel	fijn	dat	ik	wist	wat	ik	ongeveer	kon	

verwachten

Ik	ben	niet	echt	geïnformeerd,	alleen	de	eerste	keer	dat	ik	XTC	pakte	soort	van	maar	dat	was	alleen	over	de	duur

Nope
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zelf	veel	onderzoek	gedaan.	Hielp	met	de	angst	die	ik	ervoor	had

Voornamelijk	filmpjes	gekeken	van	spuiten	en	slikken	of	drugslab

Door	vrienden,	ja

Door	een	vriendin.	Niet	heel	veel,	ze	stelde	me	alleen	gerust	voordat	ze	me	het	aan	had	geboden.

Ik	heb	veel	opgezocht	op	internet	over	de	werking	en	dosering	etc.	Ook	was	ik	met	ervaren	vrienden.	Aan	beide	heb	ik	veel	gehad.

Goed	door	vrienden.	Ja,	fijn	dat	je	weet	wat	je	moet	verwachten.	Zo	schrik	je	niet	van	de	werking	en	weet	je	dat	het	bij	de	drugs	hoort.

Nee,	en	nee.	Ik	leerde	van	mijn	vrienden,	praten	over	drugs	zelf	is	een	taboe	en	word	al	snel	als	iets	‘slechts	gezien

Zelf	heel	veel	op	internet	gelezen	en	gekeken.	Drugslab	gekeken.	En	mn	vrienden	die	t	al	wel	eens	gedaan	hadden,	hebben	ook	wat	tips	en	

tricks	gegeven.	Uiteindelijk	bedenk	je	dan	je	eigen	maniertjes	om	er	goed	mee	om	te	gaan.

Vrienden	die	het	al	gebruikten	en	ik	was	op	school	bezig	met	een	onderzoek	over	drugs	waardoor	ik	de	effecten	en	de	'beste'	manier	om	het	in	

te	nemen	wist.

ik	heb	drugslab	gekeken	en	op	jellinek	gekeken,	en	ben	ingelicht	door	vrienden

Ja,	verschillende	drugsinlichtingen	op	school	en	door	mijn	ouders.	Hierdoor	had	ik	in	eerste	instantie	afschuw	naar	drugs,	maar	naar	eigen	

onderzoek	kwam	ik	er	achter	dat	sommige	drugs	(softdrugs)	niet	zo	schadelijk	zijn	als	mij	in	eerste	instantie	geïnformeerd	werd

Ik	heb	voor	mijn	eerste	echte	drugs	veel	filmpjes	gekeken	van	spuiten	en	slikken.	Die	hebben	mij	wel	geholpen	en	mijn	vrienden	waren	al	

ervaren	dus	wisten	wat	te	doen

Nee	niet	echt

Niet	geïnformeerd	dat	kwam	later,	maar	ik	heb	wel	veel	aan	de	informatie	gehad

Vrienden	&	Spuiten	en	Slikken

Wist	er	het	een	en	ander	van	door	anderen	maar	niet	specifieke	info	gehad

Ja,	en	ik	heb	hier	iets	aan	gehad

Ik	heb	sites	zoals	Jellinek	gebruikt.	Dat	vond	ik	fijn	zodat	ik	een	beetje	wist	waar	ik	aan	toe	was

Ja,	heel	veel

Niks

.

Was	goed	geïnformeerd,	veel	gegoogeld.	Was	fijn	omdat	dat	de	stress	erg	wegnam

Internet	en	vrienden,	ja!!

Over	zowel	de	eerste	keer	wiet	als	XTC	heb	ik	veel	gelezen	en	verhalen	meegekregen	van	anderen.	Ik	was	dus	zeer	goed	voorbereid	en	dat	

heeft	me	zeker	geholpen

Internet.	Drugslab	was	heel	behulpzaam

Ervaring	van	vrienden,	school

Via	vriendinnen	en	ouders.	Zeker	iets	aan	gehad

Collega’s	;)

Met	blowen	niet,	maar	de	eerste	keer	truffels	was	ik	goed	geïnformeerd	en	daar	had	ik	veel	aan.	Je	gaat	namelijk	wel	in	een	leipe	trip	voor	

lange	tijd	dus	een	beetje	idee	er	van	hebben	wat	het	doet	is	wel	fijn.

Vrienden,	internet	

Allebei	informatief

via	vrienden,	ja

Niet	heel	veel.	Gewoon	door	vrienden	om	me	heen.	Ik	wist	wat	voor	gevoel	me	te	wachten	stond,ik	had	er	wel	wat	aan.	Als	je	je	even	angstig	

voelt	weet	je	dat	het	door	de	drugs	komt

Vrienden,	ja	die	zijn	er	eerlijk	over.
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Door	het	internet,	youtube	filmpjes,	vriendinnen/vrienden

Via	drugslab	en	vrienden

Van	vrienden	genoeg	informatie	gehad	die	betrouwbaar	was	en	ook	klopte,	zelf	op	het	internet	onderzoek	doen.

Goed.	Ja,	dat	hielp	bij	de	ervaring,	het	houdt	je	kalm	voor	het	geval	je	gaat	stressen.

Mijn	vrienden	deden	het	regelmatig	en	die	waren	erbij

De	eerste	keer	blowen	was	met	ervaren	vrienden.	Dit	was	erg	prettig	omdat	ze	me	goed	hielpen	hoe	het	werkte,	maar	me	ook	behoedde	voor	

bad	gaan

Niet	echt,	mensen	omschreven	hoe	het	proces	zou	verlopen.	Van	de	rest	gingen	ze	uit	dat	ik	het	wel	wist

Internet

Mijn	vriendengroep	toendertijs	gebruikte	het	veel,	en	wisten	er	veel	van.	Ze	pushten	mij	niet	en	lieten	de	keuze	aan	mij	over.	Verder	natuurlijk	

op	de	middelbare	school	voorlichting

Ik	was	niet	geïnformeerd.

Internet	geraadpleegd

Niet	geïnformeerd.	Gaan	met	die	banaan

Goed	informaie	via	vrienden

Ik	heb	vooral	eigenlijk	aan	mijn	huisgenoten	dingen	gevraagd.	Zij	hadden	het	allemaal	al	heel	vaak	gedaan	en	zij	hielden	ook	tijdens	het	

drugsgebruik	rekening	met	hoe	het	met	me	ging.	Het	was	dus	erg	fijn	dat	ik	huisgenoten	had	die	alles	zo’n	beetje	wisten.

Wel	geïnformeerd	niet	zo	goed	naar	geluisterd	de	eerste	keer

Goed,	door	eigen	research.	Voor	de	rest	was	de	voorlichting	erg	slecht,	er	hing	toen	nog	een	veel	groter	taboe	op	dan	nu

Ja	door	vrienden	die	al	gebruikte

Best	goed	geeft	een	beeld

Internet,	heel	informatief	(Wel	veel	negatieve	shit)

Ik	had	wat	dingen	op	internet	gelezen	en	de	verkoopster	bij	de	sjamaan	had	er	wat	over	verteld.	Heb	ik	zeker	wat	aan	gehad.	Hierdoor	wist	ik	

hoe	ik	het	in	moest	nemen	en	was	ik	voorbereid	op	de	effecten

Voorlichtingen	en	verhalen	van	anderen.	Vooral	luisteren	naar	je	eigen	lichaam	en	goed	nagaan	wat	je	eventueel	aan	zou	kunnen	zijn	mijn	

belangrijkste	opvattingen	daaruit.

Ik	kreeg	alles	te	horen	van	vrienden.	Had	daar	heel	veel	aan.

Ik	praatte	erover	met	vrienden

De	hasj-ervaring	niet	perse,	maar	daar	kan	ook	vrij	weinig	aan	misgaan.	De	eerste	keer	xtc	wel,	via	vrienden,	en	ook	tijdens	was	er	iemand	die	

een	beetje	op	me	heeft	gelet.	Dat	was	een	prettig	idee	voor	als	je	er	niet	lekker	op	zou	gaan

Via	internet,	vrienden	en	mijn	ouders

Internet,	mensen	om	me	heen,	mijn	ouders,	mijn	zus.	Heb	ik	allemaal	zeker	veel	aan	gehad	denk	ik.	Altijd	fijn	om	te	horen	van	iemand	die	

ervaring	heeft

Ja	sws

Internet,	ervaren	gebruikers.	Ja	hier	heb	ik	wel	iets	aan	gehad

Internet/	ervaring	van	anderen.	Wiet	is	geen	harder	drug	dus	dat	was	niet	echt	van	toepassing

Drugs	lab,	zeker	erg	informatief	en	leerzaam

Ik	was	geïnformeerd	en	in	gezelschap	van	ervaren	personen.	Dit	heb	ik	als	erg	prettig	ervaren,	omdat	je	advies	krijgt	en	dan	altijd	iemand	hebt	

om	op	terug	te	vallen	als	het	uit	de	hand	loopt

Redelijk	door	mijn	vader	en	ervaringen	van	andere.	Ja	best	wel
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Nee,	ik	had	vooral	bij	wiet	hele	hallucinerende	verwachtingen,	rare	dingen	zien	en	voelen	door	rare	scenes	op	tv.	Het	viel	allemaal	wel	mee	

(misschien	zelfs	tegen	haha)

De	eerste	keer	was	wiet.	Was	niet	echt	geïnformeert.	Had	wel	wat	opgezocht	op	internet,	maar	werd	er	niet	wijzer	op	want	ik	belanden	in	een	

bad	trip.

Wat	de	directe	gevolgen	kunnen	zijn.	Ik	ervaarde	echter	andere	gevolgen.

Prima

Vrij	goed!	Ik	was	op	de	hoogte	van	de	effecten	en	de	risico’s,	en	kon	zo	een	overwogen	keuze	maken	om	de	drugs	te	nemen

Weinig

Drugslab,	ervaringen	van	bekenden.	Ja,	hierdoor	was	ik	meer	op	mn	gemak.

Neee	niet	echt	geïnformeerd

Door	diegene	die	het	aanbood

Van	vrienden.	Ja	ze	letten	goed	op	en	hebben	goed	advies	gegeven

Vooral	door	verhalen	via	anderen.

Ik	heb	een	vage	uitleg	gekregen	van	mijn	matem.	Kort	daarna	besloot	ik	altijd	van	te	voren	onderzoek	te	doen	naar	de	drug	die	ik	ga	

gebruiken.	Hier	heb	ik	een	handige	app	voor	genaamt:	know	drugs.	Het	is	een	app	voor	de	recreatieve	drugs	gebruikers.	Geeft	uitleg	of	de	drug	

zelf,	wat	de	effecten	zijn,	de	duratie	van	de	trip,	waar	je	het	mee	lan	combineren	en	niet,	waar	je	op	moet	letten	en	doen	bij	acute	situaties,	

ect.	Het	is	echt	een	aanrader	voor	recreatieve	drugs	gebruikers!

Niet	heel	goed

Vriendinnen	die	het	eerder	hadden	gedaan.	Dit	was	erg	fijn,	heb	ik	zeker	iets	aan	gehad	maar	ook	het	internet	is	hier	erg	fijn	voor

Nou	de	eerste	keer	wiet	wist	ik	niks	en	had	ik	nog	nooit	gerookt	dus	dat	was	best	heftig	die	rook	in	je	longen.	Eerste	keer	x	was	een	vriendin	er	

bij	die	ervaren	was	en	hielp	mij

Mijn	vriend	heeft	me	verteld	hoe	het	voelde	om	xtc	te	gebruiken.	Hij	heeft	mij	duidelijk	gemaakt	wat	de	gevaren	er	van	zijn	en	juist	de	leuke	

kanten.	Ook	heb	ik	mijn	pillen	laten	testen	bij	de	GGD	waar	ik	nog	voorlichting	kreeg,	en	heb	ik	zelf	thuis	filmpjes	gekeken	over	de	werking	van	

de	drug.	Ik	heb	hier	zeker	iets	aan	gehad.	Ik	ging	met	een	fijn	gevoel	mijn	eerste	drugservaring	in.

Ik	was	geïnformeerd	door	vrienden/familie.	Ik	heb	hier	niet	veel	aan	gehad

Ik	was	met	vrienden	die	al	jaren	lang	drugs	deden,	zij	lette	op	me	en	zorgde	dat	ik	de	juiste	hoeveelheid	op	het	juiste	moment	pakte.

Geen	voorlichting	eigenlijk	over	gehad.

Er	is	mij	verteld	wat	het	zou	doen	en	wat	de	voor	en	nadelen	waren.	Ook	is	mij	uitgelegd	hoe	hun	er	mee	om	gingen	en	dat	het	slim	was	me	

van	te	voren	in	te	lezen

Via	vrienden	die	het	al	gebruikt	hadden

Ja	heb	het	er	met	vrienden	en	familie	over	gehad.	Was	wel	handig

Drugslab

Vrienden

Internet

Jaa

Van	vrienden	en	internet

Beetje	door	vrienden

School	voornamelijk,	nee	niet	echt	ze	geven	echt	veel	spookverhalen	waardoor	je	er	bang	voor	bent.

Veel	bekende	deden	het	al,	hebben	mij	er	alles	over	verteld

Door	theo	pastoor

Ja	mijn	vrienden	hadden	het	al	eerder	gedaan.

Ja	ik	was	met	mensen	die	het	vaker	deden.	Dat	was	wel	fijn
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Ja

Verhalen	gehoord	over	hoe	het	was	en	wat	er	gaat	gebeuren	dus	dat	was	fijn

(2x)	Niet	geinformeerd

Ik	heb	zelf	informatie	gezocht	op	internet,	bij	Jinek.	Video’s	bekeken	van	Drugslab	&	er	over	gepraat/ervaringen/tips	gehoord	van	mensen	uit	

m’n	omgeven.

A	bit,	I	was	more	informed	afterwards	when	I	started	researching	myself.

Geen	coke	vatten	als	je	niet	nichter	bent.	Dan	wordt	je	niet	verslaafd

Ik	heb	het	met	vrienden	gedaan	die	al	een	langere	tijd	gebruiken.	Ik	werd	door	hun	geïnformeerd	wat	ik	kon	gaan	voelen	en	is	absoluut	niet	

gepushed.	En	heel	goed	op	mij	gelet

XTC:	Paar	vrienden	die	het	al	eerder	hadden	gedaan	hebben	me	soort	van	"begeleidt"	door	hoe	je	het	moet	nemen,	tijdsintervallen,	en	lette	

ook	wel	op	me	dat	ik	niet	opeens	te	veel	water	dronk.	Dit	alles	om	mij	een	goeie	ervaring	te	geven,	en	dat	heeft	veel	geholpen.

Ik	had	zelf	al	veel	opgezocht	op	internet	en	we	hadden	met	de	vriendengroep	voor	het	feest	nog	goed	erover	gehad	waarop	we	moeten	letten	

bij	onszelf	en	elkaar.	Dit	was	erg	handig.

Ik	heb	dit	met	mensen	gedaan	die	al	vaker	hadden	gebruikt.	Zij	hebben	mij	goed	geholpen	en	hielden	mij	in	de	gaten.	Daarnaast	wel	wat	info	

gehad	op	school,	maar	dat	was	maar	weinig.

Online

Gewoon	door	vrienden/vriendinnen	van	die	periode

Ja	maar	moet	het	toch	zelf	ervaren	voor	ik	dingen	geloof

Via	Unity,	dus	uitvoerig	besproken

Ik	was	2	toen	ik	voor	het	eerst	koffie	kreeg	en	dat	was,	geen	uitleg	kreeg	het	niet	dagelijks,	maar	als	traktatie

Door	studiegenoot	die	daarin	veel	verder	al	was	gegaan	mbt	hasj,	door	mijn	vader	op	de	gevaren	van	tabak	gewezen

Totaal	ongeïnformeerd.	In	mijn	tijd	was	er	geen	voorlichting	o.i.d.

Geen	info.

Niet.	Op	school	werd	er	toen	niet	over	gesproken.	Dat	is	de	reden	dat	ik	het	nu	wel	bespreek	in	de	biologie	les	of	in	de	mentor	les

Ja	mijn	vader	is	alcoholist	dan	heb	je	een	prima	voorlichting	gehad

Je	wist	dat	het	niet	verstandig	was	om	te	roken/	drinken.	Weinig	info	toen

Was	niet	geïnformeerd,	alles	zelf	uitgevogeld

Via	vrienden...had	hier	enigszins	iets	aan	maar	het	was	natuurlijk	subjectief	en	onbetrouwbare	info

Ik	had	het	erover	met	degenen	die	het	me	aanboden	en	met	mijn	broer.	Verder	konden	we	thuis	best	veel	bespreken,	maar	het	is	er	nooit	echt	

over	gegaan.	Niet	nodig	ook.

(2x)	Nooit	gebruikt

Geen	info	gekregen

Via	vrienden,	weinig	aan	gehad	gezien	het	vooral	de	positieve	ervaringen	van	gebruik	zijn.	Geen	feiten	en	gegevens	over	bijv.	Risico’s

Nauwelijks	geïnformeerd	dus	ook	weinig	aan	gehad

Lessen	op	school,	ouders.	Hierdoor	nooit	gebruikt

Alleen	hoe	je	je	voelde,	daardoor	wilde	ik	het	juist	proberen

Via	school	krijg	je	wel	het	een	en	ander	mee.	Echter	ging	ik	af	op	bekenden	die	ook	gebruikten	en	hun	ervaringen.

Via	vrienden,	ze	hadden	het	zelf	al	vaker	gedaan	en	wisten	dus	hoe	het	zou	gaan.	Heb	er	zeker	wat	aan	gehad	en	heb	een	goede	ervaring	Aan	

mijn	eerste	keer	drugs	overgehouden.

Door	m'n	broer
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Ik	had	drugs	preventie	op	school	maar	deze	was	veel	later	dan	toen	ik	ooit	had	gerookt.	Heeft	mij	wel	geïnformeerd	over	sommige	gevaren	van	

drugs	maar	dat	wist	ik	grotendeels	wel	al

i	was	reading	about	the	drug	on	the	internet

Met	name	ernaar	vragen	bij	mijn	ouders,	aangezien	ze	allebei	arts	zijn	konden	zij	mij	goede	concrete	antwoorden	geven	over	de	werking	van	

veel	medicijnen	en	drugs.	Maar	ook	zeker	erover	praten	met	vrienden	en	kennisen	die	persoonlijke	ervaring	hadden	met	drugsgebruik.	Het	

kijken	van	informatieve	documantaires	op	bijvoorbeerd	Nat	Geo	of	Discovery	Channel

Goed,	ik	deed	het	bij	goede	vrienden	die	al	ervaring	hadden.	Zij	legde	mij	uit	hoe	het	moest	en	wat	de	effecten	zijn

Op	school,	niet	echt

Door	een	flikker

Ik	heb	veel	uitleg	gehad	over	effecten	van	verschillende	soorten	drugs	en	er	zelf	ooit	een	spreekbeurt	over	gegeven.	Dit	zorgt	dat	ik	probeer	

zo	rustig	mogelijk	aan	te	doen	met	de	dingen	die	ik	doe,	in	een	gecontroleerde	omgeving	te	zijn	en	maar	1	ding	op	een	avond	te	gebruiken.

Niet	heel	erg	geïnformeerd	was	uiteindelijk	wel	handig	geweest

Helemaal	geen	informatie	gehad	gewoon	mee	gedaan	met	het	groepje

Mijn	beste	vriendin,	ik	heb	hier	wel	iets	aan	gehad.	Het	is	in	ieder	geval	nog	nooit	misgegaan

Genoeg	info,	neen.

Door	mijn	ex	en	zijn	vrienden.	Wat	hun	ervaring	was.	Maar	wanneer	ik	nieuwe	drugs	ging	proberen,	zocht	ik	zelf	informatie	op	op	internet	en	

keek	ik	altijd	naar	drugslab	van	BNN.	Mega	goed	is	dat!	Jammer	dat	het	is	gestopt

Voordat	ik	iets	probeer	zoek	ik	altijd	de	werking,	zij	effecten	en	andere	consequenties	op.	Verder	kijk	ik	op	zich	best	vaak	naar	de	werking	van	

verschillende	drugs	omdat	ik	het	best	interessant	vind	dat	een	chemische	stof	een	bepaald	effect	kan	hebben	op	mensen

Ik	zie	het	niet	echt	als	drugsgebruik.	Ik	wist	dat	tabak	niet	goed	voor	je	was	van	reclame

“ik	heb	het	nog	nooit	gedaan	dus	ik	denk	dat	ik	het	wel	kan”	-pippi	langkous

ik	deed	het	met	vrienden	die	het	al	vaak	gedaan	hadden

Via	m’n	ouders	en	familie,	hier	heb	ik	zeker	wat	aan	gehad

Zeker	ben	heel	goed	geïnformeerd

Vind	je	dat	er	meer	voorlichting	nodig	is	over	softdrugs	en	harddrugs?	Zo	ja,	op

wat	voor	platform	zou	je	dat	willen	zien?	(Denk	aan:	educatie,	spel,	website,	app

boek	etc.)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	353x,	onbeantwoord	0x

Via	een	organisatie	online	(betrouwbaar)

Door	voorlichting	op	internet,	maar	ook	via	school.	Ze	hoeven	echt	niet	een	gesprek	te	voeren	hoe	je	drugs	moet	gebruiken,	maar	een	platform	

aanbieden	waar	er	open	gepraat	over	kan	worden	zou	wel	goed	zijn.

Ja!	Via	scholen,	overheid,	etc.	Mensen	gebruiken	toch	wel	drgus,	dan	kan	je	ze	beter	ook	adviezen	en	informatie	hier	over	gevrn

Ja,	zelf	denk	ik	ook	aan	het	onder	de	aandacht	brengen	bij	bekenden	(sort	of	drugslab€

Website	of	in	het	onderwijs

Ja,	school

Ja	er	moet	meer	uitleg	over	gegeven	worden	zodat	het	taboe	eraf	gaat.	Mensen	moeten	weten	wat	ze	doen	en	moeten	de	feiten	kennen

Ja	vind	ik	wel.	Het	wordt	toch	wel	gebruikt,	dan	is	dat	fijner	als	je	goed	geinformeerd	wordt.

Docu,	internet,	youtube,	boekje
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school

Ja	zeker	-	laagpremdelige	informatie	

misschien	geven	op	een	algemene	website

JA!	ik	denk	dat	het	meer	bespreekbaar	moet	worden.	Een	bordspel	of	prentenboek	lijkt	me	nice

Ja,	meer	op	social	media	misschien

Ik	vind	dat	drugslab	het	heel	goed	deed	dus	een	soort	gelijk	iets	zou	zeker	positief	zijn

Ja,	op	sxhool

Ja,	op	school	of	instagram

Hard	drugs	ja	in	de	laatste	klas	van	de	middelbare	school

Ja,	want	als	mensen	het	willen	doen	ze	het	toch	wel	(zowel	softdrugs	als	harddrugs).	Ik	weet	niet	of	dat	op	school	zou	werken;	daar	krijg	je	al	

gauw	te	horen	dat	je	het	toch	niet	moet	doen	en	dat	werkt	alleen	maar	averechts.	Drugslab	vind	ik	een	goed	voorbeeld	van	goede	voorlichting	

gericht	op	de	doelgroep;	een	aansluitende	app	zou	denk	ik	nog	een	goede	toevoeging	zijn.

Ja	maar	dit	moet	iets	zijn	zoals	een	site	of	iets	waarvan	je	weet	dat	het	bestaat	en	niet	voorlichting	als	op	school	ofzo

ja	absoluut.	een	instagram	of	app	of	website

Ja,	ik	ben	zelf	groot	voorstander	van	recreationeel	drugsgebruik.	En	ik	denk	dat	Voorlichting	over	drugsgebruik	voor	paniek	en	slaap	

problemen.

Weet	niet	echt	op	welk	platform	dat	zou	zijn	tho..

Nee,	ik	vind	dat	nederland	ondanks	de	illegaliteit	veel	ruimte	geeft	en	info	voor	veilig	gebruik,	denk	ook	aan	de	gratis	anonieme	testcentra

Ja,	via	andere	wegen	dan	internet

Ja	sowieso!	Misschien	een	voorlichting	op	de	middelbare	school?

ja,	educatie	veel	meer

Hmmm	niet	perse.	Voornamelijk	eigen	verantwoordelijkheid,	idee	dat	er	best	al	wat	aan	gedaan	wordt

Ja	ik	vind	van	wel.	Ik	zou	social	media	gebruiken	om	zoveel	mogelijk	jongeren	te	bereiken

Niet	meer,	maar	betere	voorlichting.

Ja,	educatie	en	vooral	gericht	op	alcohol	en	tabak	(en	wiet).	Aangezien	deze	legaal	zijn	en	veel	jongeren	geen	duidelijk	beeld	hebben	van	

hoeveel	schadelijker	bier	kan	zijn	dan,	bijvoorbeeld	wiet	in	regelmatig	gebruik.

Ja,	ik	vind	van	wel.	Er	gebeuren	nog	teveel	incidenten	mee.	Sowieso	ben	ik	van	mening	dat	het	te	verslavend	is	en	het	alleen	maar	levens	

verwoest.	Ik	denk	dat	het	goed	is	om	jongeren	over	eventuele	gevolgen	te	leren	en	hoe	zij	er	mee	moeten	omgaan	mochten	ze	dit	wel	willen

Op	school,	de	televisie	heeft	als	iets	gedaan,	namelijk	drugslab..	als	dat	geen	verheerlijking	is	van	de	effecten	van	drugs	dan	weet	ik	het	ook	

niet

nou	ja	ik	ben	pro	wiet	en	het	legalizeren	van	een	groter	deel	van	de	keten	daarvan.	zoizo	geloof	ik	heilig	dat	het	illegalizeren	van(	soft)	drugs	

een	averechts	effect	heeft	en	zo	verschrikkelijk	veel	levens	kapot	maakt,	en	dus	als	meer	burgers	dat	zouden	weten	dat	de	politiek	ook	beter	

de	kans	zou	krijgen	om	dat	te	veranderen.	Ik	denk	dat	je	veel	publiek	zou	kunne	berijken	via	iets	als	een	tv	programma	maar	let	dan	wel	op	dat	

het	niet	vantevoren	al	duidelijk	is	wat	de	mening	is	die	je	gaat	verkondigen	want	daarmee	schrik	je	automatisch	pro	illegaal	volk	af.

Ja,	denk	dat	er	meer	voorlichting	moet	komen	over	harddrugs,	zodat	mocht	je	dan	besluiten	het	toch	te	doen	je	tenminste	wel	weet	hoe	of	

wat.	Ik	vind	drugslab	(youtube)	al	een	hele	goede	manier,	dus	voorlichting	aan	de	hand	van	film.

Nee	er	is	genoeg.	Maar	niet	alles	klopt.	Het	moet	voorlichting	zijn	en	geen	waarschuwing	en	bangmaking.

Ja	absoluut!!!	Maar	wel	iets	fysieks	en	functioneels	waar	echt	iets	mee	gedaan	kan	worden.	Stents	op	festivals	zijn	wel	leuk	maar	je	hebt	er	

eigenlijk	helemaal	niks	aan	en	dan	is	het	in	veel	gevallen	al	veel	te	laat.

Recreatief	drugsgebruik

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 59

Ja,	sowieso!	Ik	denk	dat	openheid	over	drugs	heel	belangrijk	is	voor	veilig	gebruik.	Jongeren	willen	vaak	toch	wel	experimenteren,	laat	ze	het	

dan	tenminste	veilig	doen	en	op	een	manier	waarop	ze	zich	comfortabel	voelen	om	het	met	bijv.	ouders	te	overleggen.	Ik	had	geluk	dat	mijn	

ouders	heel	accepterend	zijn	maar	ken	veel	mensen	die	dat	niet	hebben.

Website

(2x)	ja,	op	scholen

Ja,	via	scholen	en	social	media

Het	is	natuurlijk	een	dunne	lijn	tussen	informeren	en	aanmoedigen/drempel	verlagen.	Ik	denk	niet	dat	er	echt	meer	tijdens	educatie	aan	

besteed	moet	worden,	maar	programma's	zoals	Spuiten	en	slikken	of	Drugslaplb	zijn	goed,	op	basis	van	feiten	EN	subjectieve	ervaringen,	

geschreven	en	zijn	goed	te	vinden	voor	de	mensen	die	graag	meer	informatie	willen	hebben.

Educatie	over	harddrugs	op	school

Ja,	een	app	zou	best	handig	en	makkelijk	toegankelijk	zijn

Ja,	serie	of	film	op	school/	interactieve	workshops	maar	niet	het	gebruiken	zelf	maar	wel	errond	werken/	podcast

Ja!	Educatie

Ja,	dit	moet	in	het	algemeen	beter	bespreekbaar	worden	gemaakt.	Voorlichtingen	op	middelbare	scholen,	maar	doormiddel	van	een	spel	of	

app	trek	je	eerder	de	aandacht	denk	ik

Ja	veel	meer	voorlichting.	Ik	denk	sowieso	dat	het	slim	is	om	dit	bij	biologie	te	behandelen,	maar	ook	lijkt	het	me	goed	als	de	psychologische	

effecten	worden	behandeld	en	vragen	worden	gesteld	over	waarom	mensen	drugs	nemen	en	wat	het	effect	op	de	mentale	gezondheid	is.	

Maar	dit	moet	wel	met	context	gebracht	worden	denk	ik,	dat	jonge	mensen	zich	kunnen	identificeren	en	er	luchtig	gesprekken	over	kunnen	

hebben.	Dus	bijv	een	spel

(6x)	Ja

Ja,	ik	denk	dat	het	vooral	voor	jonge	tieners	heel	belangrijk	is	omdat	je	op	een	jonge	leeftijd	niet	na	denkt	over	wat	voor	invloed	het	kan	

hebben	op	je	gezondheid.	Voorlichtingen	zijn	op	die	leeftijd	vaak	niet	boeiend	dus	dan	zou	een	spel	of	iets	creatiefs	eerder	helpen	denk	ik.	

Misschien	ook	verhalen	van	mensen	op	wie	het	een	grote	invloed	heeft	gehad	zodat	kinderen	die	het	bijv	gebruiken	om	zich	beter	te	voelen	

inzien	dat	er	meer	opties	zijn.

Yesyess,	vooral	over	gebruik	en	hoeveelheid

Yes

Ik	zou	een	app	erg	handig	vinden	met	daarop	informatie.

ik	vind	dat	er	wel	open	gepraat	over	moet	worden	en	ik	gesperk	zou	kunnen	gaan,	om	onzekerheden	weg	te	nemen.	Soort	van	thuisdokter

Ja,	ik	vind	van	wel	op	middelbare	scholen	bijvoorbeeld	of	in	televisie	programmas

Ik	denk	dat	het	zoals	nu	prima	is,	er	is	genoeg	goede	informatie	als	je	er	iets	over	wilt	wete

Jazeker,	denk	vooral	op	school	maar	ook	online

Ja,	meer	op	school	uitleg.

Educatie,	wetenschappen	laten	zien	wat	het	met	je	lichaam	doet

Youtube,	op	school	(niet	door	leraren),	influencers,	artiesten

Unity	,	waar	ik	werk.	Preventief	werk	op	festivals	en	feesten.	Quizjes	interactief	is	leuk,	app	bijvoorbeeld	met	weetjes,	funfacts,	platform	voor	

reageren	en	ervaringen

Ik	geloof	dat	er	al	best	wel	veel	te	vinden	is	op	het	internet

Er	is	genoeg	voorlichting	alleen	moet	het	aantrekelijker	worden	voor	mensen	om	dit	oil	te	lezen.	Ook	moet	er	smelled	voorlichting	komen	

voor	nieuwe	opkomende	drugs

Meer	openlijke	voorlichting,	het	stigma	rondom	drugs	moet	weg	om	Iets	aan	het	probleem	te	veranderen.

App	in	spel	vorm,	app	die	informatie	geeft,	eventueel	drugs	voorlichting	op	scholen	(bovenbouw	middelbare	school?)
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Er	moet	sowieso	meer	voorlichting	komen	en	dat	moet	in	educatie	komen	en	een	app	die	je	zou	kunnen	downloaden	en	daarop	kan	zien	wat	

de	verschillende	effecten	kunnen	zijn	van	verschillende	soorten	drugs

Ik	denk	dat	je	als	puber	alles	gaat	proberen	onder	groepsdruk	of	pure	ontdekking.	Je	gaat	opzoek	naar	wie	je	bent,	daar	hoort	drugs	in	de	

maatschappij	van	nu	(festivals	Etc.)	bij.	Ik	denk	dat	een	voorlichting	altijd	goed	is,	enkel	wat	brengt	het	een	puber	bij?	Een	platform	zoals	bnn	

spuiten	en	slikken	is	heel	informeel	en	wijst	geen	vingers.	Een	platform	als	dat	is	denk	ik	heel	verhelderend	en	vooral	actueel	waar	‘wij’	graag	

naar	kijken.

Ik	denk	dat	er	genoeg	op	internet	staat,	mensen	moeten	zelf	de	moeite	nemen	om	het	op	te	zoeken

Ja	veel	meer.	Tv	werkt	goed.

Zeker,	ik	vind	dat	dit	op	school	wel	verteld	mag	worden	want	iedereen	komt	ermee	in	aanraking	uiteindelijk

(7x)	Nee

Veel	mensen	nemen	maar	gewoon	wat.	Zelf	kies	ik	er	voor	om	eerst	informatie	op	te	zoeken	maar	veel	doen	dat	niet.	Een	voorlichting	met	

“do’s	en	don’ts”	zou	handig	zijn.

Ja,	op	school

Op	school	leren	wat	nou	schadelijk	is	en	hoe	schadelijk	en	wat	het	nou	precies	is

Niet	per	see	meer	voorlichting	maar	er	moet	duidelijker	gemaakt	worden	dat	mensen	zich	goed	moeten	inlichten	voordat	ze	wat	nemen,	niet	

zomaar	wat	doen

Ja,	meer	laagdrempelig	dan	nu

Er	zijn	al	bepaalde	YouTube	kanalen	die	dit	doen.	Die	gebruik	ik

Er	is	over	bijna	elke	soort	drugs	info	te	vinden	op	internet.	Dus	meer	is	denk	ik	niet	nodig.	Ook	een	platform	als	YouTube	met	Drugslab	is	top!

Ja,	in	het	onderwijs	op	middelbare	scholen

Ik	denk	dat	dat	tegenwoordig	vrij	goed	is,	maar	het	moet	actueel	blijven.

Ja	op	een	website	bijvoorbeeld

Ja	vind	ik	wel,	op	de	middelbare	school	en/of	tv.	Vond	spuiten	en	slikken	bijvoorbeeld	erg	interessant

Ja	op	televisie	zodat	iedereen	het	ziet

Ja	ik	vind	van	wel,	bijvoorbeeld	op	school.	Op	internet	staat	al	een	heleboel.

app

Educatie	op	scholen	en	goede	verwijzingen	naar	betrouwbare	websites.	Hoop	mensen	weten	niet	hoe	ze	er	mee	om	moeten	gaan.

Ja	educatie	op	school

Ja	zou	altijd	goed	zijn,	er	heerst	nu	nog	zo'n	taboe	op	op	scholen,	en	dat	is	helemaal	niet	nodig.	Zoiets	als	drugslab	op	YouTube	is	eigenlijk	echt	

perfect.	mensen	het	laten	ervaren,	zodat	je	zelf	kan	ervaren	of	dit	ok	is	of	niet.

Ik	denk	educatie	in	combi	met	een	website/app	goede	middelen	zijn	om	de	huidige	generatie	aan	te	spreken.	Een	spel	klinkt	leuk	maar	ik	

geloof	dat	een	groot	deel	er	niet	te	veel	moeite	in	wil	steken,	als	het	doel	is	om	te	leren.

Geen	mening

Ja,	ik	vind	dat	jongeren	op	een	jongere	leeftijd	goede	voorlichting	moeten	krijgen	over	de	verschillende	drugs.	De	voorlichting	van	Spuiten	en	

Slikken	vind	ik	een	interessant	format,	echter	denk	ik	dat	drugsgebruik	iets	minder	verheerlijkt	mag	worden	dan	in	die	afleveringen.

Ik	geloof	dat	alles	wel	makkelijk	te	vinden	is	dus	nee

Ik	vind	zelf	van	niet,	omdat	er	overal	van	alles

Al	te	vinden	is	op	dit	gebied

Ja	app,

Ja	,	zeker	wel	voor	die	nieuwe	generatie.

een	website	waar	alle	informatie	te	vinden	is,zowel	de	effecten	alsmede	de	risico's,	en	eventuele	vergelijkbare	middelen	met	minder	risico's
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Persoonlijk	lees	ik	me	dus	goed	in	en	zou	ik	het	voor	mezelf	niet	nodig	vinden.	Maar	ik	denk	zeker	dat	mensen	er	baat	bij	hebben.	Maar	houd	

het	dan	wel	luchtig	en	niet	meteen	of	mensen	iets	verkeerds	doen.

Meer	op	scholen	door	ervaringsdeskundigen

Ja,	educatie	op	de	middelbare	school	over	iets	meer	in	depth	shit	dan	de	oppervlakkige	voorlichting	die	je	nu	krijgt

Ja,	documentaire	tv,	Social	media,	school

Altijd

Media

Jaa.	Misschien	een	leuke	docu	of	een	spel	simulatie

Ja	meer	zoals	spuiten	en	slikken

Ja.	Ik	denk	dat	dit	soort	voorlichting	op	scholen	Moet	zijn.	Drugs	wordt	altijd	een	een	negatief	daglicht	gezet	maar	er	zijn	ook	veel	positieve	

kanten.

Ja,	op	school.	Niet	perse	dat	het	niet	mag,	en	meningsovertuigingen,	maar	een	nuchter	gesprek	erover.	waar	je	vragen	mag/	kan	stellen.	Zodat	

het	onstopbare	drugsgebruik	geen	misbruik	word.

Ik	vind	eigenlijk	wel	dat	je	dit	op	school	ook	zou	moeten	krijgen.	Uiteindelijk	komt	iedereen	waarschijnlijk	wel	een	keer	in	aanmerking	met	

drugs	en	dan	vind	ik	wel	dat	je	in	ieder	geval	je	verstand	zou	moeten	kunnen	gebruiken.	Dat	gaat	moeilijk	als	je	niet	geïnformeerd	bent	

geweest.	Op	school	zou	je	ook	beter	je	ervaringen	kunnen	delen	met	elkaar	dan	op	een	site.

Ik	denk	dat	ze	hier	wel	plek	voor	kunnen	maken	op	de	middelbare	school.	Kinderen	beginnen	hier	namelijk	vroeger	mee	dan	je	denkt.

Ik	zou	het	meer	tijdens	educatie	willen	zien.	Voordelen	om	het	taboe	weg	te	halen	en	de	vooroordelen.	Ook	de	nadelen	kwa	verslaving	en	

kosten.

(2x)	ja

Nee,	ik	denk	dat	als	er	meer	op	t	platform	komt	dat	het	misschien	aantrekkelijker	wordt	voor	jongeren.

Ik	denk	dat	er	op	internet	genoeg	informatie	is	te	vinden	over	drugs.	Nog	meer	voorlichting	zou	het	laagdrempeliger	maken	wat	naar	mijn	idee	

ook	niet	de	bedoeling	is

Ja	zeker.	Ik	denk	via	een	app	of	website.

Spel	of	app	is	wel	een	leuke	manier

Ja,	internet.	Format	als	drugslab	misschien

Ja,	middelbare	school

Ja,	educatie,	websites	(zoals	je	nu	drugsinfo	hebt)

Jaa,	website

Een	app	zou	echt	top	zijn

Ja	het	is	nodig	een	goed	voorbeeld	is	bijvoordbeeld	de	yt	serie	drugslab	waar	duidelijk	wordt	uitgelegd	hoe	het	werkt	en	er	wordt	open	over	

gesproken

Zal	misschien	wel	helpen	voor	sommige,	door	website

Ja,	via	social	media	misschien

Meer	online	info,	net	zoals	op	tv	met	spuiten	en	slikken	is	vet	informatief

Ja!!	Zo	veel	mogelijk,	om	het	taboe	te	doorbreken

Dingen	zoals	drugslap	zijn	goed!	Zoiets	en	dan	meer	plaatselijk	of	zoiets.

Via	social	media	zodat	de	taboe	die	erop	rust	minder	wordt	en	het	geaccepteerd	wordt

Ja,	een	YouTube-serie	als	Spuiten	&	Slikken	is	wel	een	goede	informatiebron	voor	jongeren	denk	ik.	En	eventueel	lessen	op	middelbare	

scholen	over	drugs.

Jaa!	Websites	en	apps	aangezien	dat	de	nieuwe	ontwikkelingen	zin
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Vind	het	yt	kanaal	van	Drugslab	een	goed	initiatief

Nee	zelf	onderzoeken.

Ik	denk	dat	op	het	internet	wel	al	heel	erg	veel	staat.	Qua	informatie	zit	het	denk	ik	wel	goed.	Je	kunt	echt	alle	info	vinden	op	het	internet.	Het	

is	meer	een	probleem	dat	sommige	mensen	gewoon	die	dingen	niet	lezen	en	zomaar	wat	doen.	Dus	het	aanbod	aan	voorlichting	is	er	wel	

alleen	misschien	moet	het	toegankelijker	worden	en	dat	zou	dan	misschien	kunnen	door	het	op	school	te	behandelen	zodat	de	hele	taboe	

rondom	drugs	verdwijnt.	Dan	weten	jongeren	ook	dat	die	info	er	is	en	dat	het	goed	is	om	die	ook	echt	te	lezen.

Op	school	hoor	je	er	weinig	over.	Dat	zou	denk	ik	wel	ingezet	kunnen	worden	door	middel	van	educatie	of	themagesprekken.	Bij	alle	

opleidingen	of	niveau's.

Ja,	ik	vind	dat	er	meer	over	bekend	mag	zijn.	Dit	via	een	app.

Denk	dat	er	meer	voorlichting	nodig	is	aan	groepen	onder	de	18	jaar,	omdat	ik	in	m’n	omgeving	merk	dat	de	leeftijd	omlaag	gaat.	Zou	met	

voorlichting	niet	teveel	in	gaan	op	werkingen	in	het	lichaam,	niet	te	lange	voorlichtingen	(kinderen	hebben	maar	korte	concentratie),	dus	dmv	

een	animatie	filmpje	uitleggen	wat	het	doet.	En	vooral	situaties	uitleggen	waar	kinderen	van	die	leeftijd	zich	mee	kunnen	identificeren	en	

begrijpen.

Nee,	als	mensen	dat	niet	willen	kijken	kijken	ze	t	toch	niet	en	voor	degenen	die	wel	willen	is	er	al	vanalles	te	vinden

Jazeker,	vooral	voor	jonge/onervaren	gebruikers.	Nu	is	voorlichting	alleen	via	sites	waarop	alles	afgeraden	wordt.	App	is	het	makkelijkst	denk	

ik.

Ja!	Op	social	media,	in	spelvorm	maar	ook	een	app	waarin	al	je	vragen	over	drugs	beantwoord	worden

Ja,	een	algemene	website	met	alle	soorten	bij	elkaar	met	risico's	en	leuke	ervaringen

Zeker.	Mensen	gebruiken	het	toch	wel	en	vind	dat	er	inderdaad	middelen	zouden	moeten	zijn	waarop	mensen	goede	informatie	moeten	

kunnen	krijgen.	Dan	weet	ik	zelf	wel	dat	ik	er	genoeg	van	weet,	maar	ik	heb	vaak	genoeg	gesprekken	gehoord	dat	twee	of	meerdere	jongeren	

het	over	drugs	hebben	en	dat	er	dan	vragen	worden	gesteld	waarvan	de	antwoorden	nog	niet	bijna	waar	zijn,	denk	aan:	“ja	man	je	kan	

makkelijk	5	pillen	op	een	dag	wegknouwen”.	Dit	is	niet	alleen	gevaarlijk	maar	zorgt	er	ook	voor	dat	deze	onware	informatie	wordt	verspreid,	

wat	weer	kan	leiden	tot	meer	mensen	die	bad	gaan.	

Educatie,	website	of	app	zijn	denk	ik	de	beste	opties	om	dit	te	realiseren

Een	uitgebreide	les	over	drugs	op	de	middelbare	school	lijkt	me	een	goed	moment	om	kinderen	daar	meer	bewust	over	te	maken.

Ja,	educatie	op	scholen	kan	geen	kwaad.	Verder	zijn	er	genoeg	platformen	online	met	ervaringen	en	voor	vragen

Ja,	vooral	over	drugs	die	verslavend	zijn.	Hier	hoort	een	goede	voorlichting	over	te	zijn	op	school

Ja,	dit	denk	ik	zeker.	Het	drugsgebruik	onder	jongeren	(14/15	jaar)	is	zo	dusdanig	toegenomen,	maar	ze	weten	niet	goed	genoeg	waar	ze	aan	

beginnen.	Ik	heb	op	mijn	16e	een	voorlichting	gekregen	van	de	brijderstiching	over	het	gevaar	van	drugs	etc.		Dit	heeft	echt	niks	geholpen.	Ik	

denk	dat	ze	beter	een	voorlichting	kunnen	geven	van	doe	het	niet,	maar	als	je	het	wel	doet,	let	dan	op	de	volgende	dingen,	want	nu	gaan	er	

onder	jeugd	te	veel	dingen	fout.	Een	app	van	bv	de	GGD,	met	alles	wat	je	moet	weten	zou	volgens	mij	dan	nog	beter	zijn.	Dan	is	het	nog	

redelijk	anoniem,	en	van	een	officiële	instantie.

Er	zijn	overal	al	genoeg	informatieve	forums	en	programmas,	dus	als	je	jezelf	of	je	kinderen	wilt	educaten	kun	je	op	veel	plekken	terecht.

denk	het	wel,	vooral	in	de	settingen	waar	dit	bij	minderjarige	ook	al	wordt	gebruikt.	

Denk	via	educatie	maar	dat	op	een	leuke	manier,	niet	je	standaard	voor	de	klas	staan	maar	met	iets	erbij	(kahoot	ofzo)

Sowieso	meer	voorlichting	op	school.	En	op	sociale	media

JA.	Educatie	(eerste	jaar	hbo/mbo	wellicht?	Of	eind	middelbare	misschien	al)	zou	al	een	goede	eerste	stap	zijn.	In	de	vorm	van	een	keuzevak	

achtig	iets?	Iets	eenmaligs,	wellicht	een	(interessante)	lezing.	Idk.	Ik	merk	dat	veel	jongeren/	kinderen	(denk	leeftijd	16-22)	vaak	vrij	

onvoorbereid	een	eerste	keer	drugs	gaan	gebruiken.	Het	zou	geen	kwaad	kunnen	om	deze	doelgroep	iets	van	een	do’s	en	don’t’s	bij	te	

brengen.

Nee	vind	ik	niet	nodig.	Er	is	al	heel	veel	informatie	vindbaar	op	internet	en	in	boeken.	Alleen	over	bepaalde	designer	drugs		mag	nog	meer	

informatie	komen.

Ja	zeker,	educatie,	app,	social	media
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Ja,	is	de	vorm	van	een	film,	app,	platform,	spel

Er	is	genoeg	online	informatie	en	mensen	om	je	heen	hebben	betere	informatie	dan	internet	vaak	heeft

Ja,	drugs	wordt	toch	wel	gebruikt,	Als	er	voorlichting	is	via	een	website	kan	iemand	goed	onderzoek	doen	naar	de	drugs

Boek,	workshops,	campagnes,

Jazeker,	want	veel	mensen	zien	het	nog	als	taboe.	Dus	mij	lijkt	het	een	goed	als	er	meer	voorlichting	komt.

Drugslab	heeft	veel	en	duidelijke	informatie,	meer	aandacht	aan	besteden	en	erkennen	dat	het	bestaat

Ja,	ik	denk	dat	het	meer	omlaag	gehaald	moet	worden	ipv	zo	verheerlijken.	Ook	denk	ik	dat	de	marketing	op	alcohol	bijv	strenger	moet	worden

Ja	ik	vind	dat	ze	er	duidelijker	over	moeten	zijn,	mensen	vinden	het	zo	eng	doordat	ze	het	niet	begrijpen	maar	als	er	meer	uitleg	wordt	

gegeven	over	de	effecten	kunnen	mensen	het	ook	veel	beter	begrijpen	en	vinden	ze	het	minder	eng

App	over	harddrugs	vooral

Scholen	en	festivals,	mensen	gebruien	het	toch	wel

Ja	en	nee.	Ik	denk	dat	er	genoeg	inlichting	is	maar	dat	veel	mensen	zich	er	gewoon	niet	mee	bezig	houden	en	liever	zomaar	iets	erin	gooien.	

Dat	is	natuurlijk	een	groot	gedeelte	van	de	spanning	en	ervaring.	Een	app	zou	wel	fijn	zijn	waar	alle	combinaties	en	individuele	stoffen	

instaan!!!!

Ik	denk	zeker	dat	er	meer	educatie	over	moet	aezen.	Ik	dnek	niet	dat	het	gaat	helpen	als	een	spel	of	een	app	boek.	Ik	denk	dat	je	

voorlichtingdn	moet	geven.	En	zelfs	dan	ben	ik	er	van	over	tuigt	dat	je	eerst	moet	beginnen	met	iedereen	boven	de	40	uutldg	te	gaan	geven.

Ja,	op	school	al.	Drugs	is	niet	per	sé	slecht.

-

Ik	denk	dat	er	in	Nederland	eigenlijk	al	best	veel	informatie	word	gegeven	over	drugs.	Kijk	naar	drugslab	en	spuiten	en	slikken.	Ook	deed	ik	

laatst	een	drugs	test	en	vertelde	zij	mij	ter	plekke	ook	nog	meer	info	over	die	drugs

Ja,	ik	denk	dat	een	app	een	goed	platform	zou	zijn.	Iets	waar	je	snel	symptomen/kenmerken	kan	opzoeken	zou	ook	kunnen	helpen	met	het	

probleem	identificeren	als	iemand	bad	gaat

Ja,	meer	in	de	vorm	van	social	media.	Er	zouden	meer	kanalen	zoals	spuiten	en	slikken	moeten	zijn

Ik	vind	het	eigenlijk	wel	goed	zo.	Je	kan	de	informatie	vrij	makkelijk	vinden	als	je	het	nodig	hebt,	maar	het	wordt	niet	van	de	daken	

geschreeuwd	of	overal	geadverteerd

Jaa	op	scholen

Niet	per	se,	anders	gwn	verwijzen	naar	drugslab	op	youtube

Voor	mij	hoeft	het	niet.	Er	zijn	al	genoeg	sites	met	informatie,	natuurlijk	zijn	er	nog	niet	voor	alle	drugs	goede	informatie	te	vinden.	Dat	zegt	

ook	genoeg	over	of	je	die	drug	wel	of	niet	moet	doen.

jaa	maar	dan	leuk	zeg	maar.	Misschien	een	ervaring	in	4d	dat	je	jezelf	kan	zien	met	drugs	op

Drugslab	werkte	goed	omdat	het	makkelijk	accessible	is	voor	iedereen.	Het	werd	niet	(zoals	sites	vaak	wel	doen)	geportretteerd	als	het	

slechtste	op	aarde	waar	je	voor	altijd	af	moet	blijven,	maar	eerder	als	real	talk	besproken.	Ook	met	de	leuke	effecten	ervan	en	hoe	je	het	t	

veiligst	kan	gebruiken.		Educatie	en	spelvorm	lijken	mij	wel	de	beste	en	effectiefste	dingen	om	mee	te	beginnen.	Ik	durf	tegen	mijn	ouders	

bijvoorbeeld	niet	te	zeggen	dat	ik	xtc	doe,	omdat	zij	er	zo	weinig	van	weten	dat	dat	te	eng	klinkt.	Door	het	educatief	erin	te	brengen	en	op	een	

luchtige	manier	worden	jongeren	niet	alleen	goed	voorgelicht,	maar	kunnen	ouderen	het	ook	beter	begrijpen	(en	wie	weet	ook	wel	proberen).

Ik	denk	dat	de	voorlichting	heden	ten	dage	goed	is	in	Nederland.	Voor	degene	die	geinteresseerd	is	kan	makkelijk	aan	de	nodige	info	op	

fora/youtube	etc.	komen.	Degene	die	niet	geinteresseerd	is	wordt	aan	de	andere	kant	ook	niet	"lastig	gevallen"	hiermee

Ja,	veel	mensen	doen	maar	wat	of	zijn	onwetend.	Ik	ken	genoeg	mensen	die	meer	dan	een	halve	gram	MDMA	gebruiken	op	een	avond	en	de	

risico's	niet	begrijpen.	De	schade	aan	je	serotonine	receptoren	kan	onomkeerbaar	zijn.	Door	de	demonisering	van	drugsgebruik	is	er	te	weinig	

voorlichting.	Mensen	gebruiken	toch	wel	drugs,	dus	beter	om	goed	voor	te	lichten,	op	die	manier	voorkom	je	ongelukken.

Zeker!	Op	school.	En	niet	alleen	de	gevaren.	Net	als	met	die	belabberde	seksuele	voorlichting.	Ook	de	leuke	kanten	belichten.	De	kans	dat	je	

het	gaat	gebruiken	is	best	groot,	dus	dan	kan	je	maar	beter	weten	hoe	je	het	moet	gebruiken.	Verder	zou	een	app	wel	werken	denk	ik.
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Ik	denk	dat	er	al	erg	veel	voorlichtingen	beschikbaar	zijn	zoals	sites	waar	je	vragen	kunt	stellen	aan	dokters,	drugslab,	spuiten	en	slikken	en	ik	

heb	op	de	middelbare	school	ook	een	dag	voorlichting	gehad	over	verschillende	drugs	waar	ook	ervaringsdeskundigen	voorlichting	gaven

Ik	denk	dat	er	vooral	meer	mot	worden	voorgelicht	op	de	mate	van	gebruik.	Platform	maakt	niet	veel	uit

Ja	d.m.v.	een	app

In	een	leuk	spel

ja,	educatie.	Liever	dat	het	minder	slecht	in	het	licht	wordt	gezet

Ja.	Een	app	of	website

Ja.	Op	school	heb	ik	nooit	informatie	over	drugs	gehad.	Het	zou	fijn	geweest	zijn	als	dat	toch	ooit	een	keer	ter	sprake	kwam.

In	principe	is	alles	op	internet	te	vinden	wat	je	zou	willen	weten.	Veel	mensen	doen	echter	maar	wat	omdat	ze	niet	de	moeite	nemen	om	het	

op	te	zoeken.	Ik	denk	niet	dat	op	de	middelbare	school	al	bespreken	echt	handig	is	omdat	je	mensen	dan	misschien	juist	nieuwsgierig	maakt.

Ik	was	vrij	goed	voorgelicht.	Ook	op	school	en	bij	studentenvereniging.

Absoluut,	educatie	op	de	middelbare	school.	Kinderen	worden	toch	losser,	gaan	experimenteren	komen	in	aanraking	met	drugs.	Dus	ik	denk	

niet	dat	het	aanspoort	tot,	weten	hoe	je	veilig	drugs	kunt	gebruiken	en	waar	je	op	moet	letten	is	zó	belangrijk.

Ja,	mij	lijkt	dat	vet	interessant.	Een	spel	zou	voor	jongeren	denk	ik	goed	bij	blijven.	Ik	vind	dat	Drugslab	altijd	goed	werkte,	want	daar	zie	je	hoe	

iemand	er	op	kan	reageren.	Misschien	een	platform	waar	je	kan	aangeven	waar	je	t	over	wil	hebben	en	dat	je		verschillende	groepen	hebt,	over	

verschillende	onderwerpen	binnen	de	drugswereld,	waardoor	je	antwoorden	krijgt.	Ik	vind	namelijk	het	delen	van	ervaringen	belangrijk,	omdat	

je	dan	alle	kanten	van	drugs	leert	kennen.	Iedereen	reageert	namelijk	anders	op	elke	drug.

Ja,	100%.	Binnen	de	middelbare	scholen,	maar	dat	mensen	echt	onder	de	indruk	zijn	want	veel	voorlichting	is	maar	slap.	En	misschien	

inderdaad	in	de	vorm	van	een	app	waar	iedereen	terrecht	kan	met	vragen	of	info	over	verschillende	soorten	drugs

Ja,	social	media,	GGD

Een	opener	gesprek	is	altijd	goed.	Het	gaat	al	de	goede	kant	op	(bv	op	tv	en	op	festivals)	maar	er	heerstook	nog	een	grote	taboe.	Vooral	onder	

de	oudere	generatie	(40+).

Niet	perse	meer	voorlichting	maar	misschien	meer	openminded	inlichting.	Drugs	en	alcohol	worden	bij	voorlichtingen	altijd	in	een	heel	slecht	

daglicht	gezet,	terwijl	het	naar	mijn	idee	heel	normaal	is	om	dingen	uit	te	proberen	en	dit	moet	naar	mijn	idee	meer	in	acht	worden	genomen

Ja,	alle	voor	en	nadelen	mogen	wel	keertje	gezegd	worden	in	een	les

Ik	denk	dat	het	wel	nodig	is	dat	er	op	school	wordt	uitgelegd	wat	de	gevolgen	kunnen	zijn	als	je	te	veel	neemt

Ik	vind	dat	je	vanaf	je	16e	softdrugs	mag	halen	en	18	voor	harddrugs

Ik	denk	dat	scholen	het	erg	goed	doen	op	dat	gebied

Ja,	op	scholen	en	via	social	media.

Denk	dat	er	redelijk	wat	aandacht	aan	word	besteed

Ja,	via	scholen	via	meer	websites

Er	zou	meer	over	geleerd	kunnen	worden	tijdens	biologie

Ja	in	het	onderwijs

Op	PH

Ja	ik	vind	dat	er	meer	voorlichting	nodig	is,	slechte	maar	ook	goede	dingen	een	goede	voorbeeld	is	drugslab.	Zodat	je	precies	weet	wat	je	

neemt	en	niet	dat	mensen	het	zomaar	proberen	en	later	achterkomen	dat	het	veel	td	veel	was	en	ook	heel	schadelijk	kan	zijn

Ja.	Aandacht	op	school	voor	verschillende	soorten	drugs,	samen	met	YT	campagnes	zoals	drugslab	zouden	er	veel	meer	moeten	zijn.!

Scholen,	social	media

Ja.	Beste	manier	lijkt	me	educatie	via	overheidscampagnes	om	zo	een	genuanceerd	beeld	te	scheppen

Ja	op	de	middelbare	school	al

Er	is	al	best	veel	te	vinden,	misschien	overheidscampagne	dat	jongeren	dat	soort	sites	ook	weten	te	vinden.	Die	sites	moeten	dan	niet	negatief	

spreken	over	drugs	maar	met	de	toon	‘als	je	het	doet,	doe	het	dan	iig	veilig
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Lastig	te	zeggen,	ik	denk	dat	het	weinig	zin	heeft.	Als	mensen	het	echt	willen	doen	zullen	ze	dat	toch	wel	doen

denk	dat	via	een	app/website	en	via	educatie	best	meer	transparantie	mag	zijn	over	drugs.

Misschien	op	je	studie,	dat	kan	dan	wel	weer	geforceerd	over	komen.	Ik	heb	zelf	ook	erg	veel	gehad	aan	youtube	en	vond	dat	ook	het	fijnste	en	

leukste	om	naar	te	kijken

Ja	als	onderdeel	van	de	middelbare	school.	Als	aparte	voorlichting	of	hoofdstuk	in	Biologie-les

Online	wel	zoals	drugslab

Ja,	educatie	en	een	app

ja	educatie	en	social	media

Educatie!!	We	leren	/	krijgen	te	horen	dat	het	niet	goed	voor	je	is	en	je	het	niet	hoort	te	doen.	Maar	eigenlijk	leggen	ze	niet	goed	uit	waarom	

dan.	Waardoor	het	juist	iets	wordt	wat	je	dus	wel	wilt	proberen	omdat	het	niet	'mag'.	Ik	denk	als	we	er	educatie	in	krijgen	wat	de	verschillende	

werkingen	zijn	tijdens	de	trips	maar	ook	achteraf	geestelijk	en	lichamelijk,	mensen	veel	beter	een	goede	keuze	kunnen	maken	of	ze	het	alsnog	

wel	willen	proberen

Op	youtube	heb	je	al	'spuiten	en	slikken'	kan	je	kijken	voor	goede	educatie.	Moet	veel	meer	voorlichting	komen	op	middelbare	school	in	de	

lessen.

Ja,	in	educatie/boeken

Ja,	er	zijn	teveel	platforms	nu	waardoor	je	misschien	toch	onjuist	geïnformeerd	wordt.

Ik	denk	dat	het	al	vrij	goed	bekend	is	in	Nederland	welke	soorten	drugs	er	zijn	en	wat	de	pros	en	cons	van	de	drugs	zijn.

Nee.

Ja.	Drugsgebruik	neemt	enorm	toe	onder	jongeren	maar	de	voorlichting	niet.	Ook	heerst	er	een	taboe	op	drugs,	terwijl	dat	in	bv	het	geval	van	

xtc	helemaal	niet	nodig	is	(zie	filmpje	Arjan	lubach).	

Op	middelbare	scholen	is	er	voorlichting	nodig	en	een	site	als	drugsinfo.nl	mag	uitgebreid	worden	en	meer	onder	de	aandacht	komen.

Denk	dat	dit	tegenwoordig	in	nederland	voldoende	wordt	gedaan.	De	youtube	serie	drugslab	vind	ik	een	zeer	sterke	voorlichter.

Websites,	het	blijft	illegaal	dus	zou	het	niet	op	scholen	willen	zien.	Als	mensen	het	willen	doen	zoeken	ze	het	zelf	wel	uit.

Ik	denk	dat	er	genoeg	online	te	vinden	is

Ja,	over	wat	er	precies	schadelijk	aan	is	en	evt	niet	verbieden	en	ook	niet	aanprijzen.	Gewoon	de	keuze	laten	aan	de	tieners.	Kan	in	allerlei	

vormen,	een	spel	is	misschien	leuk!

Ik	denk	dat	het	beste	zou	zijn	in	de	eerste	van	de	middelbare	school.	Ik	kreeg	het	in	de	3e	en	toen	had	ik	al	wat	uitgeprobeerd

Ja,	voornamelijk	het	demoniseren	van	drugs	op	de	middelbare	school,	leg	ze	gewoon	dr	risico’s	uit	en	geef	ze	uitlig	van	wat	te	doen	als	het	niet	

goed	gaat

Bordspel

Nee	er	is	genoeg,	dingen	als	drugslab	zijn	het	allerbeste	middel!

Ja	dat	denk	ik	wel.	Voordat	ik	in	een	studentenhuis	ging	wonen,	wist	ik	er	vrij	weinig	tot	eigenlijk	niets	vanaf.	Ik	hoor	ook	steeds	meer	namen	

waarvan	ik	denk:	hiervan	heb	ik	nog	nooit	gehoord.	Ik	denk	dat	het	belangrijk	is	dat	er	misschien	aan	het	eind	van	het	middelbaar	een	

voorlichting	kan	worden	gegeven	met	misschien	ondersteuning	online	(app/website/spel).	Dat	we	in	ieder	geval	beter	worden	geïnformeerd	

over	welke	drugs	er	allemaal	zijn	en	de	werking	daarvan	etc.

Er	moet	veel	betere	voorlichting	komen	over	de	echte	werking	van	drugs	en	niet	over	de	gevaren	alleen.	Je	moet	mensen	op	zijn	minst	enige	

basiskennis	geven	over	gebruikshoeveelheden	voordat	ze	überhaupt	een	keer	hebben	gebruikt.

Betrouwbare	info	online	is	het	handigste.	Net	zoals	nu	jelinek,	al	mis	ik	daar	soms	nog	wel	het	een	en	ander

Filmpjes	van	Drugslab	zijn	leuk	en	educatief.	Zo	een	vorm	van	voorlichting	is	wel	goed.

Jaa	spelsoort

Is	best	veel	te	vinden	al

Absoluut,	heb	in	het	begin	gemerkt	dat	niet	iedereen	zich	goed	inleest	/	ervaren	is	bij	bijvoorbeeld	de	eerste	keer	xtc.	Spel	zou	een	goede	zijn
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Misschien	op	de	(middelbare)	school.	Ik	denk	dat	er	verder	wel	genoeg	over	te	vinden	is	als	je	het	googelt.	Bijv	spuiten	en	slikken	vind	ik	ook	

heel	goed/leerzaam	dus	zoiets	kan	ook	extra	bijvoorbeeld

Jaa,	het	is	nooit	verkeerd.	Het	beste	via	een	online	platform	waar	de	jeugd	voornamelijk	op	te	vinden	is.

Ik	denk	dat	drugslab	het	al	aardig	goed	heeft	gedaan.	Misschien	een	app	linken	daaraan

Ik	heb	dit	persoonlijk	niet	nodig

Ja,	ondanks	dat	ik	zelf	nooit	slechte	ervaringen	met	drugs	heb	gehad,	hoor	ik	om	mij	heen	wel	negatieve	verhalen	en	gebruikers	die	dat	niet	

hadden	voorzien.	Educatie	lijkt	mij	niet	toereikend	want	als	jongere	neem	je	gewoon	niet	zo	veel	aan	van	docenten.	Misschien	eerder	via	

socials	als	instagram	etc.

Meer	in	educatieve	zin.	Op	internet	al	heel	veel	beschikbaar	(drugslab	e.d.).	Op	scholen	meer	nodig

Lijk	me	wel	goed.	Er	bestaan	wel	goede	websites	voor	maar	misschien	iets	dat	nog	toegankelijker	is	zoals	bv	instagram	of	YouTube	(misschien	

kort	maar	krachtige	filmpjes	ipv	zulke	lange	als	bij	drugslab).	Een	app	is	ook	wel	een	goed	idee.	Ik	denk	alleen	wel	dat	met	dit	alles,	je	alleen	

mensen	kan	bereiken	die	er	nieuwsgierig	naar	zijn.	Mensen	die	het	nooit	hoeven,	leren	zo	niks	(kan	misschien	ook	geen	probleem	zijn)

Ervarings	deskundigen	die	komen	vertellen	op	scholen	(middelbaar)

Binnen	de	educatie,	bijvoorbeeld	het	middelbaar	onderwijs

Als	je	t	will	weten	staat	het	op	internet,	denk	bijvoorbeeld	aan	pillreport

Ja	ik	vind	dat	er	meer	voorlichting	gegeven	moet	worden,	ik	zit	dan	te	denken	aan	scholen	waar	specialisten	langskomen	om	voorlichting	te	

geven

Nee,	ik	denk	dat	de	aandacht	die	er	nu	naartoe	gaat	voldoende	was

Ja!	Gewoon	op	instagram	ofzo

Ja,	er	zou	wel	wat	voorlichting	gegeven	kunnen	worden	over	het	vinden/gebruiken	op	de	juiste	manier	denk	ik.	Ook	heel	dubbel	maar	ik	heb	

het	gevoel	dat	bijna	elke	tiener	iets	wel	zou	willen	proberen	maar	hoe	komen	we	eraan?	Hoe	weten	we	of	we	iets	veiligs	hebben?	Misschien	

een	goede	“officiele”website	waar	je	dan	via	school	naar	doorverwezen	kunt	worden

Naar	mijn	mening	is	er	al	best	wat	over	drugs.	Ook	zijn	er	aardig	wat	forums	op	internet	en	geven	middelbare	scholen	ook	gastlessen.	Vond	ik	

persoonlijk	altijd	wel	interessant.	Ik	persoonlijk	zou	het	niet	erg	vinden	als	het	hier	bij	zou	blijven,	maar	kan	het	toch	wel	handig	zijn	voor	de	

jeugd	van	nu.	Dan	zou	ik	het	ook	nog	steeds	op	school	doen	via	gastlessen.	Leerlingen	houden	dan	hun	aandacht	er	beter	bij	als	iemand	verteld	

over	zijn	verleden.	(Altans	ik	dan	haha)

Ja	softdrug	vooral	omdat	mensen	ze	best	snel	gebruiken.

Ik	vind	programma’s	als	drugslab	erg	goed!	Omdat	ze	drugs	niet	meteen	afwijzen	als	iets	slechts	(ze	gebruiken	ze	zelfs)	maar	ze	geven	

mensen	informatie	zodat	ze	die	keuze	voor	zichzelf	kunnen	maken

(2x)	Ja,	via	een	app

Nee.	Ik	denk	dat	er	al	redelijk	wat	is.

Jaa	misschien	ren	website	of	spel	zoiets

Een	app	zou	wel	misschien	werken	onder	de	jeugd

Er	is	best	veel	te	vinden	over	de	drugs	dus	hoeft	niet	perse

Je	hebt	al	een	online	website	waar	alles	uitgelegd	wordt.	Dus	in	principe	vind	ik	dat	daar	genoeg	informatie	op	staat

Ik	vind	dat	er	al	voldoende	informatie	over	drugs	te	vinden	is.	Echter	ben	ik	van	mening	dst	fysieke	voorlichtingen	het	meest	effectief	zouden	

zijn.	Voor	om	de	stigma	rondom	drugs	te	verkleinen.

Ja,	vooral	op	scholen

Ja	op	school	al	eigenlijk.	Educatie	dus.	

Verder	is	het	internet	handig	dus	website.

Ja	ik	leer	nu	best	veel	over	op	mn	studie	maar	misschien	op	de	middelbare	school
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Ja	ik	vind	van	wel.	Op	school	bijvoorbeeld.	Ook	vind	ik	tv	programma’s	zoals	spuiten	en	slikken	goede	programma’s.	Dit	soort	series	mogen	wel	

vaker	op	de	tv	verschijnen.

Ja,	in	de	educatie	en	op	een	app

Ja,	het	is	belangrijk	dat	mensen	er	verantwoord	mee	omgaan.	Dit	kan	een	keer	op	school	zijn	of	via	een	website.

Ja,	websites

Ja,	op	school	zowel	online	via	bijvoorbeeld	een	applicatie.

Ik	ben	van	mening	dat	er	meer	Educatie	moet	zijn	over	drugs	zodat	er	verstandiger	mee	om	wordt	gegaan

Informatie	over	harddrugs	bij	jongeren	is	zeker	belangrijk.	Ik	merk	namelijk	dat	t	snel	verslavend	is.

Jaa,	spel	in	website	vorm

Ja,	educatie	website	apps	(zijn	er	deels	al)

Ja	vooral	op	social	media

Educatie	moet	anders	gegeven	worden	niet	de	spook	verhalen	van	je	gaat	dood	maar	de	specifieke	klachten	die	je	kan	krijgen	en	hoe	het	ook	in	

je	voordeel	kan	werken	in	medische	termen

Ja	educatie	over	vooral	xtc

Ja,	drugs	moet	beter	toeglicht	worden	qua	voor	en	nadelen

Ik	vind	dat	het	effect	van	wiet	meevalt,	terwijl	veel	mensen	het	vaak	overschatten.	Hier	mag	dus	meer	voorlichting	voor	komen

Voor	mij	niet	nodig,

Ja	op	scholen

Ja	misschien	via	een	website

Ja,	vooral	omdat	nu	steeds	meer	jongeren	drugs	gebruiken.	Meer	educatie	op	middelbare	scholen	hierover.	Ik	denk	dat	een	app	ook	zal	helpen,	

iedereen	heeft	een	smartphone	&	dit	kan	je	dan	ook	makkelijk	op	bv	een	festival	erbij	pakken.

I	believe	that	a	lot	of	education	currently	happens	person	to	person,	where	a	lot	of	misinformation	can	be	spread.	A	clear,	direct	and	non-

judgmental	drugs	policy	could	help	combat	this	and	help	people	identify	what	they	are	dealing	with.

Ja	gewoon	lekker	proberen

Ja	zeker	onder	de	jongeren.	Ik	zou	het	tijdens	de	middelbare	school	een	les	in	geven.	Net	zoals	bij	sekuele	voorlichtingen	bij	biologie	ofzo

Er	moet	meer	worden	ingelicht	over	veilig	drugsgebruik	op	middelbare	scholen.	In	de	meeste	gevallen	gaan	jongeren	het	toch	proberen,	maar	

als	ze	het	proberen	dan	zijn	ze	in	elk	geval	goed	voorgelicht	van	de	risico's	en	gevolgen	van	de	drugs	die	ze	mogelijk	kunnen	nemen

Ja,	vooral	social	media

Niet	per	se,	drugslab	heeft	het	naar	mijn	mening	al	erg	goed	op	de	kaart	gebracht.

Ja	100%.	Vooral	de	risico's.	Denk	via	scholen	(educatie)	en	eventuele	"reclames"

Er	word	al	genoeg	voorlichting	gegeven.

Ja,	als	het	zou	helpen	het	de	verminderen..	Weet	alleen	niet	hoe.

Nee	is	genoeg	te	vinden	denk	ik

App	zou	wel	toegankelijk	zijn

Geen	idee

Via	school,	al	op	basisschool

Gastsprekers,	duidelijke	boeken	voor	jongeren
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Ik	denk	dat	er	sowieso	goede	voorlichting	moet	komen.	Deze	zou	in	elk	geval	eerlijk	en	objectief	moeten	zijn.	Geen	reclame	voor	drugs	maar	

ook	geen	pleidooi	tegen	drugs.	Er	zou	zeker	op	scholen	aandacht	aan	besteed	moeten	worden	maar	wel	op	een	dusdanige	manier	dat	het	de	

kinderen	niet	juist	aanzet	om	het	te	proberen	maar	als	ze	het	willen	ze	het	in	elk	geval	zo	verantwoord	mogelijk	kunnen	doen.		Misschien	dat	

een	app	(en	website)	wel	zou	kunnen	ondersteunen.	Mocht	je	in	de	situatie	komen	waar	een	drug	gebruikt	wordt,	kun	je	de	app	even	

raadplegen	om	een	beter	onderbouwde	beslissing	te	kunnen	nemen.

Ouders	en	onderwijs	en	sire

Ja	inclusief	de	nadelige	gevolgen	van	dealen/handelen

Ja	een	app,

zodat	je	zelf	op	kunt	zoeken	wat	je	wil	weten

Ja!	

Thuis,	ouders	moeten	hierbij	betrokken	worden.	Als	kids	gebruiken	komen	ze	daarna	thuis,	veel	ouders	zien	en	herkennen	het	niet.

Ouders,

School,	GGD,	reclame

Hoe	meer	hoe	beter.

Ja	via	lessen	op	school	met	beelden	wat	er	kan	gebeuren	als	je	ouder	wordt

Op	school

Ja	educatie

Ja,	er	is	voor	jongeren	maar	zeker	ook	voor	ouders	meer	info	nodig!	Via	educatie,	app,	influencers

School	en	Social	media

Kweetnie

Informeren	is	prima.	Weten	wat	er	is.	Ik	denk	dat	het	ook	goed	is	om	de	mogelijke	gevolgen	te	laten	zien:	rokerslongen,	iemand	die	verlamd	is	

geraakt	door	lachgas	of	dat	iemand	vertelt	over	het	ongeluk	dat	hij	heeft	veroorzaakt	met	een	borrel	op	achter	het	stuur,	maar	ook	wat	het	

voor	gevolgen	heeft	in	bv	Mexico	als	jij	hier	zo	nodig	een	lijntje	wil	leggen.

Ja.	Voorlichtingen	via	Social	media

Educatie

Lijkt	me	wel	nodig	ja.	Heb	zelf	later	wel	hoorcolleges	gehad	van	ex-gebruikers,	dat	had	van	mij	eerder	gemogen	(middelbare	school	bijv.)

Ja,	via	spel	en	gebruik	website

Youtube	door	mensen	die	hier	eerlijk	over	praten

Voldoende	info	te	vinden	op	oa	Google

Er	is	genoeg

Ja,	School,	sociale	media

Nee.	Mensen	die	het	willen	proberen	die	proberen	het	toch	wel,	en	gaan	echt	niet	lezen	wat	het	met	je	doet

Ja..	een	laagdrempelige	app.

Ik	denk	dat	ze	op	school	(middelbare)	hier	wel	wat	over	zouden	kunnen	vertellen.

Educatie	en	app

Ja,	educatie

Drugslab	op	yt	wat	openbaarder	maken	voor	jongeren	zodat	ze	het	kennen.	Ze	proberen	daar	drugs	uit	en	leggen	uit	hoe	ze	zich	voelen	wat	ik	

goed	vind

yes,	drugs	isn’t	as	bad	as	the	media	describes	it,	in	fact	the	real	drugs,	alcohol	and	tobacco	are	legal	for	no	reason
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Er	moet	zeker	meer	voorlichting	komen	over	het	veilig	gebruik	van	geestveruimende	middelen.	Programma’s	als	drugslab	doen	dat	al	vrij	

goed.	Maar	er	kan	zeker	meer	gedaan	worden	om	het	grote	stigma	van	drugsgebruik	te	verminderen,	aangezien	sommige	illegale	drugs	

daadwerkelijk	heel	effectief	kunnen	zijn	in	het	bestrijden	van	ziektes	en	stoornissen	waar	anders	geen	andere	behandeling	voor	is	zoals	PTSS,	

Parkinson,	ALS,	Depressies,	Ernstige	verslaving,	angststoornissen	en	kanker.	De	beste	manier	om	dat	te	doen	lijkt	mij	door	educatieve	websites	

en	videos.

Zeker	meer	over	harddrugs,	ik	denk	dat	mensen	daar	snel	verslaafd	aan	kunnen	raken	en	niet	stil	staan	bij	de	gevolgen	die	het	met	zich	mee	

kan	brengen.	Om	dit	daadwerkelijk	echt	over	te	brengen	is	vrij	lastig	aangezien	er	tijdens	de	speciale	schoolweken	daarvoor	nooit	goed	wordt	

opgelet.	En	een	safety	drugs	app	zou	ook	lastig	zijn.	Wel	zou	er	juist	een	ironische	drugs	app	gemaakt	kunnen	worden.	Waarbij	het	juist	de	

bedoeling	is	om	overdosis	te	krijgen	of	iets	in	die	trant.	Er	zal	een	grotere	hoeveelheid	deze	app	gaan	spelen	en	toch	zullen	ze	stil	staan	bij	

hoe	snel	er	eigenlijk	je	eigenlijk	al	overdosis	kan	krijgen.

Zeker,	educatie	en	apps

School	en	tv	en	influencers

Ne

Nee,	je	wordt	er	zo	mee	platgegooid	dat	het	juist	uitlokt	heb	ik	het	idee

Op	school	het	minder	eng	maken	maar	meer	uitleg	geven	over	wat	er	gebeurd

Ja	zeker	gewoon	het	feit	dat	waarschijnlijk	iedereen	het	gaat	proberen	is	het	gewoon	fijn	dat	mensen	ook	weten	wat	het	kan	doen	hoe	

verslavend	het	kan	zijn	en	wat	je	gebruikt	want	niet	iedereen	weet	dat	en	vanaf	de	middelbare	school	en	dan	eventueel	in	een	spel	achtige	

vorm	maar	tergelijke	tijd	okk	wel	heel	serieus	want	het	is	wel	een	belangrijk	onderwerp

Social	media

Ja,	op	de	middelbare	school	of	voortgezet	onderwijs.	Ik	heb	zelf	nooit	les	hierin	gekregen.	Aan	de	andere	kant	weet	ik	niet	of	dit	juist	voorkomt	

dat	jongeren	drugs	gebruiken	of	juist	aanspoort	om	drugs	te	gebruiken.	Ik	vind	dit	een	lastige	kwestie,	maar	ik	denk	dat	ik	wel	graag	meer	

geïnformeerd	hierover	had	willen	zijn.

Volgens	mij	kan	er	niet	genoeg	informatie	zijn,	via	school,		media	etc.

Ja.	Op	school	en	via	een	kanaal	zoals	Drugslab.	Je	voelt	je	betrokken	bij	de	mensen	en	je	kan	je	vergelijken	met	ze.	Ze	komen	niet	over	als	

influencers.	Maar	echt	jongeren	zoals	wij	die	je	graag	op	de	hoogte	willen	brengen

Ja,	ik	vind	echt	dat	er	meer	voorlichting	nodig	is,	naar	mijn	mening	is	het	best	makkelijk	om	aan	spul	te	komen,	en	ik	denk	dat	bijna	iedereen	

wel	eens	in	hun	leven	drugs	tegenkomt.	Ik	vind	best	dat	er	van	sommige	dingen	gezegd	kan	worden	dat	je	ze	best	eens	mag	doen,	aangezien	

de	meeste	harddrugs	minder	slechte	effecten	hebben	dan	alcohol	of	tabak.	Ook	vind	ik	dat	mensen	bekend	moeten	zijn	met	de	disastreuse	

effecten	die	drugs	kunnen	hebben,	en	niet	het	algemene	idee	van	“drugs	zijn	echt	super	slecht	voor	je”

Ja!	Social	media

ja,	want	drugs	wordt	nu	vooral	in	slecht	daglicht	gezien	en	ik	wil	dat	ook	de	positieve	kanten	bekend	zijn,	dus	een	meer	neutrale	uitleg	dan	een	

behoeding

op	school	is	al	wel	veel	voorlichting	en	ook	op	internet	is	veel	te	vinden.	een	app	waar	je	een	drug	kan	aanklikken	met	dan	info	erbij	en	plaatjes	

zou	ook	handig	zijn

Nee	is	al	genoeg	te	vinden

Het	is	zeker	nodig,	misschien	via	een	boek/app

Ik	zou	het	niet	echt	doen	vanuit	de	middelbare	school,	misschien	wordt	dat	niet	goed	opgenomen

Scholen

Heb	je	nog	een	leuk	drugs	avontuur?	Voel	je	vrij	om	het	met	ons	te	delen	:)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	226x,	onbeantwoord	127x
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Mijn	eerste	keer	dat	ik	Space	Cake	op	had.	Ik	had	het	stoned	gevoel	nog	niet	eerder	zo	heftig	meegemaakt	en	heb	toen	een	hele	leuke	avond	

gehad.	Ik	moest	vooral	heel	veel	lachen!

“Ik	voel	niks	van	die	Keta	maar	als	ik	denk	aan	het	moment	dat	ik	nog	niks	voelde	van	de	Keta	voel	ik	de	Keta	toch	wel”

(4x)	-

Ik	heb	zoveel	goede	vrienden	gemaakt	met	drugs,	het	is	misschien	een	ander	niveau	maar	op	sociaal	gebied	is	het	goed	voor	bijna	iedereen

Te	veel	om	te	benoemen.	Nog	nooit	een	nare	ervaring	gehad.	Succes!!

hele	nacht	geneukt	koekwous	aan	de	coke

Die	kennen	jullie	inmiddels	al	xxxx

Niet	perse

Zo	hard	gedanst	dat	ik	het	gevoel	had	dat	ik	op	een	andere	planeet	was(ket	en	sos)	

Beste	avond	ooit

Seks	hebben	met	lsd	voelt	alsof	je	een	klein	kind	bent	die	iets	aan	het	doen	is	wat	eigenlijk	niet	mag	(maar	is	tegelijkertijd	ook	geweldig).	En	

ben	verder	gewoon	heel	blij	met	de	lieve	vriendjes	en	vriendinnetjes	die	fijn	drugsgezelschap	zijn.	<3

Mijn	eerste	avontuur	aan	de	keta	was	met	Luka	

eerste	keer	xtc	was	simpelweg	geweldig.	Beste	dag	ooit	haha

Niks	riskeren,	alles	combineren!

Ik	ben	ooit	vrienden	geworden	met	een	koe	toen	ik	aan	de	XTC	zat.

Nooit	een	hard	drugs	vebruiker	geweest,	maar	de	gezellige	avonden	of	feestjes	met	het	roken	van	een	joint	tellen	altijd

Nope,	alleen	slechte	ervaringen	..

Ploegendienst	Breda	eerste	keer	XTC	geprobeerd,	ging	water	halen	en	zei	dat	het	m'n	eerste	keer	was	en	20	man	om	me	heen	vroeg	hoe	het	

met	me	ging	en	hoe	t	was.	Dat	gevoel	kan	je	gewoon	niet	beschrijven	hoe	chill	dat	is.

Zo	gaar	als	maar	kan	naar	de	McDonalds	en	wedstrijdje	doen	wie	het	meeste	friet	kan	gooien	(niet	veel	dus,	aangezien	er	maar	weinig	in	zo’n	

zakje	zit)

Veel	verhalen	wel,	denk	dat	de	eerste	keer	LSD	wel	een	eye-opener	was	(en	super	leuk)	met	mijn	beste	vriendin.	Hebben	zoveel	dingen	

besproken,	ook	waar	ik	mentaal	mee	in	de	knoop	zat.	En	na	de	trip	was	ik	ineens	over	mijn	ex	heen;	waar	ik	voorheen	heel	erg	mee	zat.	Dat	

vond	ik	wel	bijzonder.

Lsd	doen	met	wessel,	echt	top

Blowen	onder	de	sterrenhemel	op	een	trampoline,	aanrader

Wanneer	ik	met	vrienden	2cb	gebruik	gaan	wij	altijd	"op	avontuur"	door	het	huis.	Elke	kamer	is	dan	een	aparte	"wereld".	In	elke	kamer	zetten	

we	dan	ook	andere	muziek	op	waardoor	je	weer	heel	anders	gaat	trippen.	Aanrader!

Ik	deed	spontaan	hash	chocomel	en	heb	echt	heel	hard	mijn	vriendje	uitgelachen	over	hoe	stoned	hij	was.	Terwijl	ik	zelf	minstens	net	zo	

stoned	was.

Nee	dat	is	helemaal	private

Ik	heb	met	m'n	billen	vastgezeten	in	een	emmer	:)	Dit	was	erg	grappig.

Jaaa	zekaa,	ik	heb	een	keer	gehad	dat	ik	zo	high	was	dat	ik	tegen	een	vriendin	van	mij	zei	'op	dit	moment	ben	jij	mijn	werkelijkheid'

Sanne	ik	heb	geen	tijd	om	dit	allemaal	te	typen.	Als	je	het	wilt	horen,	dan	moet	je	het	maar	vragen	xoxo	love	u

Lowlands,	nog	nooit	zoveel	mensen	ontmoet.	Gefeest	tot	ik	niet	meer	wist	wat	feesten	was.	Toffe	avond.

Set	van	3	uur	gedraaid	aan	de	ket	en	m.	Zeer	innoverend.

Nou	ja,	ik	was	stoned	met	mn	beste	maat	en	hij	zei	voor	de	grap:	laat	een	afro	staan.	Ik:	voor	€50.	Hij:	stuur	maar	een	tikkie	en	dat	is	hoe	ik	voor	

bijna	een	jaar	lang	een	afro	heb	gehad

Een	leuk	avontuur	is	als	je	op	de	wc	lekker	loopt	te	kletteren	en	je	naast	je	iemand	hoort	zingen	en	aan	het	eind	van	zijn/haar	lied	een	flinke	

snuif	hoort	nemen.	De	ontmoeting	als	je	handen	aan	het	wassen	bent	is	altijd	een	fijne	ongemakkelijke	bijkomstigheid.
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In	een	berjaarden	huisje	van	Landal	drugs	doen	een	heel	weekend.

Met	carnaval	was	het	de	3e	dag	(zaterdag)	en	bij	de	kinderoptocht	zaten	we	aan	de	drank,	poppers,	Pep	en	keta.	Best	veel	gelachen	toen.

Een	keer	heel	lekker	gewerkt,	tot	ik	nuchter	werd

Niks	bijzonders

Ketamine.	Alles	lekker	vaag	en	traag.	Niet	echt	een	verhaal	maar	Boeie	;)

Genoeg	maar	die	zijn	voor	mij.	

Ik	liep	in	het	bos	aan	de	xtc	en	ik	kon	niet	goed	zien	wat	er	voor	me	was.	Mijn	vrienden	(die	ook	aan	de	xtc	zaten)	zeiden	dat	het	een	pad	was.	

Het	was	geen	pad.	Ik	ben	vol	in	een	greppel	met	brandnetels	gevallen.	Ik	had	er	toen	gelukkig	geen	last	van	maar	de	dagen	erna	heb	ik	met	

lampjes	met	azijn	op	de	bank	gelegen

OJA	zeker	wel.		MAAR	het	is	te	lang	om	hier	te	delen.	dus:	KOMT	IE:	https://jpst.it/2hzAW

/

Ik	dacht	een	keer	dat	ik	een	Wii	dansspel	aan	het	spelen	was	terwijl	ik	eigenlijk	mijn	eigen	schaduw	aan	het	nadansen	was.	Geen	commentaar.

�

Ik	ben	zelf	ooit	een	keer,	op	een	festival,	een	hele	nacht	en	ochtend	de	hele	nacht	met	drugs	op	alleen	op	pad	geweest	en	heel	veel	leuke	

mensen	ontmoet,	mee	gesproken	en	mee	gedanst,	daarna	die	mensen	nooit	meer	gezien	of	gesproken,	maar	een	van	de	leukste	avonden	ooit	

gehad!

Niet	in	1500	tekens	te	beschrijven.

(17x)	Nee

Asap	die	bij	Tame	Impala	on	stage	komt

Nee,	sorry

Nee	helaasss

Dit	komt	nog	

Elke	keer	is	een	avontuur,	als	je	het	wilt	weten	moet	je	meedoen

We	hadden	laatst	XTC	gedaan	en	toen	kwam	er	een	zakje	keta	tevoorschijn.	Na	2	puntjes	zeiden	we	dat	we	buiten	een	rondje	gingen	lopen.	

Toen	ik	mijn	sigaret	opstak	werd	hij	al	6x	zo	lang	als	normaal	en	ik	snapte	er	helemaal	niks	van,	maar	goed	we	zouden	een	rondje	gaan	lopen.	

Wij	liepen	bij	een	watertje	en	het	liep	echt	minimaal	schuin	af,	maar	toen	ik	omdraaide	zei	ik	tegen	mijn	vriend:	"kutzooi	we	moeten	deze	berg	

beklimmen".	Eenmaal	kruipend	omhoog	aangekomen	keek	ik	naar	mijn	vriend	en	hij	lag	plat	op	de	grond	en	zei	dat	hij	ging	vallen.	Ik	tilde	hem	

omhoog	en	we	gingen	weer	verder	lopen.	Toen	liepen	we	nog	naar	een	speeltuintje	toe	en	hebben	we	nog	even	gespaced	daar.	Toen	gingen	

we	weer	naar	binnen	om	08:00	en	dat	was	ons	mini	avontuur.

Met	luka	aan	de	m,	super	leuk!

Ik	ga	het	niet	eens	proberen	om	een	space	uit	te	leggen	haha.	Soms	maak	je	van	die	dingen	mee	op	drugs	die	je	zelf	niet	eens	begrijpt.

Bij	mijn	eerste	keer	truffels	ben	ik	op	mijn	sokken	naar	de	Albert	Heijn	gegaan	omdat	ik	me	zo	intens	vrij	en	gelukkig	voelde.	Iedereen	keek	me	

aan	(gek	hè?)	en	toen	ik	bij	het	schap	met	snoepjes	stond	was	ik	zo	overdonderd	door	alle	kleuren	dat	ik	niet	meer	wist	welke	snoepjes	een	

vriend	wilde	hebben

(4x)	.

2CB	grootste	aanrader	ooit	by	far	mn	favo	druggie	nog	nooit	zoveel	gelachen	hihaho	veel	plezier�

Niet	iets	heel	speciaals	volgens	mij.	Ik	heb	gewoon	vaak	met	vrienden	leuke	avonden	gehad.

Toen	ik	voor	het	eerst	wiet	probeerde,	ging	ik	meteen	bad.	Wilde	graag	naar	huis,	maar	onderweg	van	mijn	fiets	flauwgevallen	met	mijn	hoofd	

tegen	een	stoeprand..	was	een	leuk	avontuur.	Want	onderweg	nog	4x	zwart	voor	mijn	ogen	geworden.

Zet	mezelf	constant	voor	lul

2cb	op	vakantie,	TOP
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Bij	Qlimax	dacht	ik	dat	een	super	grote	box	een	koeienhoofd	was,	dat	was	wel	even	een	dieptepuntje	op	de	avond	hahah,	succes	met	t	

onderzoek!!

Hahaha	aan	de	LSD,	truffels	en	2CB	voelt	alles	aan	als	een	avontuur.	Kan	me	zo	niks	specifieks	bedenken,	maar	ik	ben	jaloers	op	jullie	dat	jullie	

nu	leuke	verhalen	kunnen	lezen.

Eigenlijk	elk	moment	vond	ik	tot	nu	toe	geweldig.

Teveel	om	op	te	noemen.	Als	we	eerlijk	zijn,	ontstaan	de	leukste	en	meest	bijzondere	momenten	aan	“drugs”.

Dmt	heeft	me	veel	inzicht	gegeven	in	mijn	kijk	op	het	leven.	Nu	geen	tijd	om	er	heel	uitgebreid	op	in	te	gaan	but	feel	free	to	reach	out.

Kunnen	jullie	niet	aan

Op	redelijk	korte	termijn	willen	we	een	airbnb	huren	en	een	huisfeest	geven.	Verder	niks	op	de	planning	staan,	maar	als	je	suggesties	hebt	

hoor	ik	ze	graag!

Haha	meerdere.	Het	grooste	avontuur	vond	ik	vissen	met	keta.

Well,	de	eerste	keer	dat	ik	truffels	deed	had	ik	gelijk	15g	gepakt.	Ik	en	wat	vrienden	gingen	in	een	bos	trippen.	Op	een	gegeven	moment	

werden	de	bomen	geel	met	paars	en	leek	het	alsof	het	bos	onder	een	glazen	koepel	stond.	Een	retro	aquarium	noemde	ik	het.	We	hebben	

uren	door	t	bos	gelopen	om	naar	planten	te	kijken	en	te	praten	over	life

Ik	zag	sleutels	liggen	tussen	de	benen	van	een	vriend	van	me,	dus	raap	ze	op,	heb	ik	een	zwart	ballonnetje	in	m’n	hand.	M’n	vriend	en	ik	zijn	

nog	nooit	zo	confused	geweest.	Dit	is	wel	zo	een	moment	van	je	had	er	bij	moeten	zijn.	:)

Met	truffels	op	zat	ik	een	keer	op	de	wc	en	toen	zag	ik	in	de	deur	een	tuinfeestje	met	mensen	die	ik	ken,	inclusief	mezelf	(?),	die	mij	aan	het	

uitlachen	waren	omdat	ik	zittend	plaste	ipv	staand

naar	de	wc	lopen	aan	de	keta	is	moeilijk	dan	ik	had	verwacht

Vast	genoeg	maar	kom	er	niet	op

Ik	ben	een	keer	wezen	“trip-sitten”	bij	een	groepje	dat	voor	het	eerst	truffels	nam.	Ze	zijn	denk	ik	1,5	uur	gebiologeerd	over	een	zak	lays	

paprika	chips	heen	gebogen	geweest	(zonder	hiervan	te	eten)	waarna	er	1’tje	overtuigd	was	dat	ik	de	duivel	was	en	me	tot	twee	keer	toe	

besproeide	met	“holy	water”	(euroshopper	spa-rood	van	de	aldi).	De	andere	twee	hadden	hevige	visuals	en	hebben	god	gezien(?).	Was	lachen.

Truffels	gebruiken	in	het	park,	2cb	op	de	boot,	xtc	in	de	bios:-)

Ik	was	een	keer	op	een	festival	en	ik	zag	steeds	een	buffet	tafel	staan	maar	elke	keer	als	ik	bij	de	tafel	kwam	was	hij	weg	en	werd	ik	een	beetje	

verdrietig

Mdma	op	vlissingen	is	heeeeel	raar	maar	heeel	leuk

Op	paaspop	2cb	gebruikt	met	5	vrienden,	1	persoon	was	tripsitter	en	die	voelde	de	rest	van	de	avond	als	onze	papa;	heb	de	hele	avond	

rondgelopen	als	klein	kind,	echt	heerlijk!

Ik	had	de	vrouw	van	mijn	dromen	ontmoet	en	toen	de	drugs	uitwerkte	wist	ik	weer	dat	ik	op	mannen	viel

Het	altijd	niet	kunnen	plassen	is	fantastisch

Nou,	ik	weet	nog	toen	een	vriend	van	mij	tegen	de	moeder	van	Tim	ging	vertellen	dat	ik	wel	eens	jointjes	rook	in	de	zomer	terwijl	zijn	moeder	

mij	gewoon	kende	en	vanaf	toen	dacht	de	mama	van	Tim	(en	Jeroen)	dat	Tim	altijd	jointjes	ging	roken	als	hij	met	mij	was

Ik	heb	nog	nooit	zo'n	mooie	sterrenhemel	gezien	als	aan	de	2-cb.	Ik	zag	dubbel	dus	extra	veel	sterren!

Meer	designer	drugs	gebruiken.	Lekker	online	bestellen	en	genieten	maar

waar	moet	ik	beginnen.....

Genoeg	hahahah

Ik	heb	een	keer	kei	veel	ket	gedaan	en	er	lag	bij	ons	boven	op	de	after	na	een	avondje	stappen	een	meisje	uit	onze	groep	te	slapen.	Dus	ik	ging	

kijken	of	ze	nog	leefde,	en	toen	zag	ik	dus	dat	daar	iemand	met	een	baard	lag.	Leek	echt	vet	veel	op	jezus,	dus	ik	beneden	vertellen.	Iedereen	

mee	naar	boven,	heel	raar.

Ketamine	en	dan	met	zijn	alle	naar	een	bos	gaan,	je	voelt	je	net	freek	vonk

Ik	heb	wel	eens	gedacht	met	xtc	op	dat	ik	zelf	het	filmscherm	was	en	dat	alle	andere	mensen	in	de	bioscoop	naar	mij	aan	het	kijken	waren.
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M’n	eerste	joint	was	bij	een	concert	van	Ronnie	Flex	en	Lil	Kleine,	erg	stoer	om	drank	en	drugs	mee	te	kunnen	zingen	als	vijftien	jarige,	not

Zieke	keta	ervaringen

Ik	zal	dr	maar	niet	over	beginne	;)

Op	een	eiland	in	indonesië	heb	ik	met	een	groep	duitsers	een	magic	mushroom	shake	genomen.	Rond	zonsondergang	aan	het	witte	strand	met	

het	heldere	water	begon	het	te	werken.	De	kleuren	waren	heel	intens	en	alles	was	prachtig.	Iemand	kwam	op	het	geweldige	idee	om	te	gaan	

snorkelen,	omdat	op	die	plek	veel	grote	schildpadden	zwommen.	(Echt	een	kut	idee	natuurlijk	doe	dat	niet	met	drugs)	wij	gingen	het	water	en	

het	leek	alsof	je	in	een	prachtig	cinematic	shot	zat	van	een	film.	Even	later	vonden	we	een	hele	grote	schildpad	en	hebben	we	lekker	met	hem	

gesnorkeld	en	zijn	uiteindelijk	weer	terug	gegaan	naar	het	strand	om	op	zitzakken	te	chillen.	Alles	was	nog	steeds	prachtig	en	we	hadden	veel	

lachkicks.	Uiteindelijk	was	het	uitgewerkt	en	hebben	we	een	lekker	pizzatje	gegeten.

Ik	ga	met	mijn	vriend	als	we	samen	(op	een	festival	bv)	strak	staan	best	vaak	even	afzonderen	en	ergens	zitten	om	onze	seks	fotos	en	filmpjes	

te	bekijken.	Het	is	dan	niet	perse	heel	geil	maar	wel	echt	ziek	sensueel	en	heel	bonding.	13/10	would	recommend!!

Een	truffeltrip	in	nature;	rennend	op	een	meer	af	vanwege	de	schoonheid	van	het	meer.	Struikel	vol	over	een	uitstekende	rots	die	in	het	zand	

lag.	Sta	op	en	m'n	knie	is	pijnlijk	met	een	wond,	maar	"hoe	mooi	is	het	dat	m'n	lichaam	zich	uit	zichzelf	heelt	zonder	dat	ik	daar	mentale	

energie	in	hoef	te	steken".	Dus	opgestaan,	niks	gezegd	en	voor	20	minuten	me	verder	staan	verwonderen	over	de	schoonheid	van	het	meer	

(met	m'n	bek	half	open)

Ik	ben	een	paar	weken	terug	gestoken	door	een	wesp	tijdens	een	1P-LSD	trip	(het	was	niet	leuk).

Meer	dan	genoeg.	We	gingen	een	tijdje	terug	truffelen.	Een	vriend	van	mij	deed	het	voor	de	eerste	keer	en	hij	heeft	alleen	maar	kei	en	keihard	

liggen	lachen.	Was	erg	komisch.

Eindeloos	veel.	Ik	heb	vooral	dat	ik	extreem	snel	hallucineer	aan	vrijwel	alle	drugs.	Zo	was	ik	op	reaktor	zo	ver	heen	dat	ik	overal	statafels,	

stoelen,	dranghekken	etc	zag	maar	ook	mensen	op	de	fiets	en	met	drankflessen	en	de	muren	die	smolten

Meer	dan	genoeg

Maak	een	koprol	als	je	keta	op	hebt,	je	weet	niet	wat	je	meemaakt	�

Hahaha	kan	helaas	maar	1500	letters	gebruiken,	kan	ik	we	een	boek	over	schrijven�

Thuis	aan	de	2cb.	Weer	een	hele	andere	ervaring	dan	een	festival,	waar	ik	normaal	gebruik.

Ik	vind	het	heerlijk	als	mn	pupillen	groot	zijn	en	iedereen	naar	me	toe	komt	om	te	vertellen	dat	ze	me	leuk/schattig	vinden	haha.	Iedereen	is	

altijd	een	stuk	socialer	lijkt	het.	Heb	de	leukste	mensen	ontmoet	tijdens!	Gekste	huisfeesten	bezocht,	en	gelukkig	weinig	slechte	ervaringen	op	

een	enkele	na.

Het	bizarste	wat	ik	heb	gehad	is	dat	ik	in	een	loop	zat	tijdens	lachgas.	Het	was	alsof	iedereen	bevroren	met	zn	ballon	zat	en	toen	kwamen	we	

een	voor	een	in	beweging.	Dus	helemaal	links	in	de	woonkamer	startte	de	cirkel,	daar	bewoog	de	eerste,	en	zo	ging	dat	heel	de	cirkel	af.	En	

pas	toen	iedereen	was	geweest,	kon	iedereen	weer	bewegen	in	mijn	ogen.	Zo	bizar	was	dat.	Ben	inmiddels	wel	een	beetje	klaar	met	lachgas,	

doet	niet	meer	dezelfde	leuke	dingen	met	me	als	wat	het	eerst	deed.

Niet	spannend.	Ik	heb	drugs	gebruikt	op	een	avond	met	3	vrienden	en	toen	gingen	we	30seconds	doen.	We	moesten	zo	veel	lachen	dat	we	

nooit	binnen	een	halve	minuut	ook	maar	één	punt	scoorde.	Het	was	wel	heel	grappig	en	kan	me	nog	alles	herinneren.	Vervolgens	wel	weken	

last	gehad	van	mijn	kaken,	daarna	nooit	meer	gebruikt.

ik	heb	aan	de	ecstasy	staan	zoenen	met	een	muur

Huisfeestjes	op	de	Speelhuislaan	;)

Wanneer	ik	een	jointje	heb	gerookt,	wordt	ik	altijd	heel	sociaal	en	vertrouw	ik	mensen	sneller.	Laatst	had	ik	in	een	skatepark	een	jointje	

gerookt	met	wat	mensen	daar	en	vroeg	een	van	die	jongens	om	mijn	fiets	te	lenen	om	even	naar	het	tankstation	twee	minuten	verderop	heen	

en	weer	te	fietsen.	Nou	die	jongen	kwam	dus	niet	meer	terug,	dus	ik	heb	mooi	mijn	fiets	gratis	en	voor	niks	weggegeven	aan	een	stoner	in	het	

skatepark	:)	Heel	fijn!

(2x)	Nope

Mijn	eerste	keer	xtc.	Dat	was	bij	mij	thuis	met	3	vrienden	want	mijn	moeder	was	op	vakantie.	Ik	vond	het	een	beetje	spannend	maar	eenmaal	

erin	was	het	echt	super	fijn	en	mooi.	Ik	zou	hierdoor	dit	nog	wel	een	paar	keer	willen	meemaken

(2x)	Helaas
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Nope,	helaas	:)

Ja	Wouter	E.	had	ooit	aan	de	benzo	gezeten	en	moest	de	dag	er	na	zonder	te	hebben	geslapen	bij	z’n	oma	op	de	bank	zitten	met	doppen	zo	

groot	als	die	van	een	bierflesje.	Heb	me	de	ballen	uit	m’n	broek	gelachen.

Geen	speciaal	avontuur

Festivalletjes,	feestjes	thuis

Bijzijn	is	meemaken

Truffels	met	ketamine:	magisch	ouwe

2cb!!!	Aaaan	te	raden

XTC	en	massages,	ik	zeg	het	je

Door	corona	geen	festivals	meer	��

Gezellige	tijden	bij	drift	of	bij	quentin	thuis	<3

Ik	ben	nog	steeds	bitter	dan	ik	door	oudejaarsavond	2018	heen	ben	geslapen	omdat	ik	oxycontin	had	genomen	:(

Ik	verdwijn	regelmatig	een	uur	of	meer	van	mn	vrienden	en	kom	dan	terug	met	nieuwe	vrienden.	Ben	ook	een	keer	terug	gekomen	met	een	

ander	rokje	en	een	opblaas	eenhoorn

Kneiter	stoned	van	de	spacecake	aan	het	avondeten	met	mn	ouders	en	vrienden	van	mn	ouders:

Moeder:	wat	is	er?	Ben	je	ziek?

Ik:	nee	gewoon	een	beetje	moe.

Eerste	keer	dat	ik	mdma	deed	was	ik	met	iemand	meegegaan	naar	de	eerste	hulp,	maar	ik	mocht	niet	mee	naar	binnen	vanwege	corona.	Waar	

kicked	de	m	in?	Jaja..	Voor	de	eerste	hulp,	dus	stond	daar	een	behoorlijke	tijd	helemaal	strak	op	m'n	maat	te	wachten.	Was	lachen

Genoeg!	�

Kan	ik	niet	snel	bedenken	zo

(3x)	Nvt

Lagen	naar	de	sterrenhemel	te	kijken	aan	de	xtc	en	mdma,	met	sterrenstof	als	nummer,	en	we	zagen	zo	kanker	veel	sterren

Helemaal	keta	completa

Haha,	2cb	en	ketamine	blijven	mn	favorieten.	Met	name	met	2cb	op	(hoge	dosering)	maak	je	de	gekste	dingen	mee	en	kan	er	vrijwel	niks	mis	

gaan	zolang	je	in	een	veilige	omgeving	bent

�

Mijn	1e	keer	coke	was	tijdens	uitwisseling	met	mn	huisbaas	die	om	het	half	uur	snoof	

Always	fun	on	xtc	en	keta

Zo	veel	maar	je	kan	het	nooit	zo	leuk	omschrijven	als	hoe	het	was	:)

Het	combineren	van	bepaalde	soorten	drugs	kan	resulteren	in	nog	heftigere	maar	vooral	nog	leukere	trips.	XTC	als	'achtergronddrug'	bij	

bijvoorbeeld	Ketamine,	Lachgas	of	2-CB	resulteerde	bij	mij	in	nog	leukere	en	meer	euforische	ervaringen.

Een	keer	met	keta	op	dacht	ik	dat	een	komeet	onze	kant	op	kwam..	bleek	de	maan	te	zijn

De	eerste	keer	met	mijn	allerliefste	vriendinnetje	:)

Mijn	eerste	keer	xtc	was	tijdens	mijn	werk	als	propper	op	Mallorca,	in	een	mega	waterpark.	Alle	collega’s	hadden	gebruikt	en	toen	aan	de	

handel	van	die	glijbanen	gegaan	en	gezwommen	in	de	ondergaande	zon	met	chille	artiesten.	Was	geweldig!!

Keta	knallen	op	de	after	op	m'n	kamer.	Even	douchen	en	dan	in	slaap	vallen.	Is	goud

I	wish!	Ik	heb	wel	eens	hele	gekke	gesprekken	gehad	met	mensen	(oa	mijn	moeder)	maar	meer	niet.	Heb	niet	zo	een	spannend	leven	:(

Genoeg	;)

Nein
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Haha	nee	niet	echt,	succes	met	je	enquête!	Ik	hoop	dat	je	er	iets	aan	hebt	:)

Laatste	keer	dat	ik	een	theejoint	heb	gerookt,	was	ik	redelijk	van	de	wereld.	We	verlieten	het	weiland	waar	wij	gezeten	hadden	en	ik	wilde	

helpen	opruimen	door	een	pak	appelsap	mee	te	nemen.	Ik	liep	naar	het	pak	sap	en	kreeg	kortsluiting	in	mijn	hoofd,	waardoor	ik	in	plaats	van	

het	oppakken,	het	pak	sap	omver	sloeg	met	mijn	hand	en	daarna	weer	wegliep.	Dit	tot	groot	vermaak	voor	mijzelf	en	de	anderen

Haha	alles	met	drugs	is	leuk,	te	veel	om	te	vertellen

Toen	ik	wiet	had	gerookt	en	in	een	bad	trip	belandde	dacht	ik	dat	ik	de	pan	uit	ging.

En	toen	ik	op	een	feestje	was	en	ik	wat	had	gedronken	had	ik	een	puntje	pep	genomen	en	was	ik	na	2	minuten	nuchter.	Toen	moest	ik	naar	huis	

fietsen	(wat	ongeveer	30/40	min	zou	zijn)	maar	de	pep	was	een	beetje	aan	het	uitwerken	waardoor	ik	heeeel	sloom	fietsten	omdat	mijn	

energie	op	was	en	het	dus	naar	mijn	gevoel	3	uur	duurden	voordat	ik	eindelijk	thuis	was.	

Niet	een	heel	bijzonder	iets	ofzo	heb	echt	wel	erger/vager	gehoord,	maar	dit	zijn	mijn	ervaringen	hier	mee	:)

Ik	heb	paddo’s	gebruikt	in	de	bergen	van	mexico	en	ik	moest	de	hele	tijd	huilen	maar	niet	van	verdriet	maar	zo’n	beetje	elke	andere	emotie	

(dat	ik	zo	verliefd	was,	dat	er	puppy’s	waren,	dat	oreo’s	zo	lekker	zijn,	etc)

Lsd	op	een	dakterras

Jij	kent	al	mn	avonturen	al!	Ook	een	keer	gehad,	was	leuk,	een	vriendin	viel	vol	op	de	grond	en	ze	dacht	dat	er	een	rolstoeler	aankwam	maar	

dat	was	niet	en	toen	kreeg	ze	bijna	ruzie	met	mensen	omdat	die	niet	aan	de	kant	gingen.

To	much	stories	to	tell

Ik	heb	vele	verhalen!	De	leukste	zijn	meestal	het	gevoel	hebben	op	reis	te	gaan	of	in	een	film	zitten!

Het	valt	me	op	dat	ik	altijd	radslagen,	koprollen	en	spagaten	ga	doen	onder	invloed	van	XTC.	Ben	ik	de	enige	die	hier	last	van	heeft?

Succes	met	jullie	onderzoek!!	

Xoxo

Tijdens	een	festival	zat	ik	aan	de	XTC	en	begon	ik	te	hallucineren.	Ik	dacht	dat	ik	de	dj	aan	het	filmen	was	maar	een	dag	later	zag	ik	dat	ik	in	ipv	

dat	te	doen	dat	ik	de	achterkant	van	de	tent	had	gefilmd..	dat	was	wel	grappig	om	terug	te	zien.

De	eerste	keer	dat	ik	ket	had	gesnoven,	toen	gingen	we	naar	buiten	om	04:00.	We	wilden	op	avontuur,	dus	we	gingen	naar	een	speeltuin.	Ik	

durfde	de	glijbaan	niet	ophoog	te	klimmen	(die	was	1,5	meter	hoog),	ik	dacht	dat	ik	dood	zou	gaan	als	ik	zou	vallen

Vervolgens	liepen	we	naar	de	schommels,	en	ik	liep	heel	raar.	Ik	dacht	dat	mijn	hoofd	een	tv	was,	en	ik	moest	die	vasthouden	met	mn	handen	

omdat	het	scherm	anders	viel.	Was	erg	leuk

Mijn	broer	wilde	me	iets	vragen	en	stond	een	stukje	van	mij	af	op	een	feestje,	ik	zag	een	enorm	groot	houten	boerenhek	voor	me	en	probeerde	

er	overheen	te	stappen,	dit	lukte	niet	omdat	ik	te	klein	was.	Ik	ben	helemaal	omgelopen	en	kwam	uiteindelijk	klagend	bij	m’n	broer	aan	dat	het	

zo	lang	duurde	voordat	ik	er	kon	zijn.

Zo	veel	hahahaha,	lekker	op	keta	safari

Genoeg!	Ik	kom	wel	een	keer	langs	om	ze	te	vertellen	;).

Tijdens	het	trippen	aan	de	2cb	heeft	een	vriend	van	mij	mijn	plafond	gestofzuigd

Zeker	leuke	dingen	meegemaakt	aan	de	ket.	Vrienden	die	niet	meer	konden	praten	en	vogels	gingen	nadoen.

Truffels	was	erg	leuk,	heb	m’n	dorp	nog	nooit	zo	mooi	gevonden	haha

Nee	niet	echt	een	leuk	avontuur	wat	ik	me	kan	herinneren.

Xtc	met	lachgas	liet	mij	keihard	hallucineren	op	ADE

Nou	met	Bas	heb	ik	mooie	avonden	gehad.	Vraag	maar	aan	maartje

Ik	heb	een	keer	gehallucineerd	van	XTC	en	zag	allemaal	paarse	vierkantjes	(soortvan	pixels)	op	het	hoofd	van	mn	vriend.
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Het	is	echt	leuk	om	een	keer	nuchter	tussen	de	mensen	te	zitten	die	XTC	gedaan	hebben.	Je	merkt	hoe	open	iedereen	wordt.	Vertellen	precies	

wat	ze	denken

Ik	ging	hallucineren	en	was	tikkertje	aan	het	spelen	met	(eigenlijk	dus	niemand)	de	mensen	die	ik	zag.	Mijn	vrienden	hebben	het	naderhand	

verteld

Techno	feestjes.	Xtc	en	lachgas	gecombineerd.	Ik	weet	dat	drugs	combineren	nooit	een	goed	plan	is.	Maar	dit	was	alsof	ik	even	op	een	andere	

planeet	was.	Niet	angstaanjagend,	maar	heel	bijzonder.

Honestly	the	stupidest	story	i’ve	ever	done.	Did	a	bunch	of	coke	in	Amsterdam	with	a	friend	and	decided	to	take	the	train	home	to	Breda	around	

8am.	Went	past	Schiphol	and	we	both	decided	to	have	a	look	at	were	we	could	go.	We	ended	up	flying	to	Tenerife	that	morning	and	had	a	nice	

holiday	for	a	few	days.	I’m	never	going	to	forget	this	

Jaaaa	zekkaaah.	My	friend	just	send	the	same	thing	but	we	ended	up	in	tenerife	after	a	drug	party.	Best	after	party	ever!!!

Ik	heb	met	me	beste	maat	in	mario	en	luigi	pakken	rondgelopen	op	een	hardstyle	festival.	Daar	namen	we	X,	maar	we	hadden	te	weinig	

kauwgom	meegenomen.	We	zijn	rondgelopen	op	het	terrein	op	zoek	naar	een	stand	waar	ze	kauwgom	verkochten,	en	het	duurde	ongeveer	2	

uur	voordat	we	eentje	vonden.	Hele	tijd	hetzelfde	rondje	gelopen,	en	dus	minstens	5x	langs	het	kraampje	met	kauwgom	gelopen.	

Ook	diezelfde	dag	was	ik	mijn	mario	kwijt	bij	de	wc's,	en	dus	heb	ik	aan	random	mensen	in	een	italiaans	accent	"where	is	my	brother?"	

gevraagd.	Leuk	spul,	die	X

Ik	had	xtc	gebruik	op	een	feest	en	ging	erg	lekker,	ik	ben	zelf	aan	de	x	altijd	heel	vriendelijk.	Kwam	een	gast	tegen	uit	amerika	en	daar	lang	

mee	gekletst/	gerookt	en	lekker	losgegaan.	We	hadden	allebei	ons	shirt	uit	wantja	xtc	en	feest	dat	gebeurd	nou	eenmaal	en	we	kregen	het	

over	trainen	want	dat	deden	we	beide	veel.	Hij	had	me	ook	nog	aangeboden	om	poppers	te	doen	en	dat	leek	mij	wel	lachen	(weleens	vaker	

gedaan	dus	dacht	isgoeddd).	Om	lang	verhaal	kort	te	maken	hij	was	dus	homo	(niks	op	tegen	btw)	en	ik	kwam	daar	pas	veel	te	laat	achter	(ik	

ben	hetero)	toen	hij	mij	agressief	ging	fixen	haha.	Toen	zei	ik	dat	ik	maar	eens	terug	naar	mn	vrienden	moest	gaan..	Dit	verhaal	wordt	nog	vaak	

opgebracht	in	de	vriendengroep	want	hun	zagen	het	gebeuren	en	wisten	dat	hij	mij	wilde	fixen	maar	vonden	het	te	grappig	om	er	iets	tegen	te	

doen.

Feestje	gehad	in	het	olympisch	stadion.	We	waren	met	6	meiden.	Halverwege	de	dag	waren	we	de	helft	kwijt.	Ongeveer	na	2	uurtjes	kwamen	

we	ze	weer	tegen	en	stonden	ze	met	zn	drieën	op	de	bus	te	wachten.	Terwijl	daar	helemaal	geen	bus	kwam.	Zij	zagen	dus	van	alles	wat	er	niet	

was.	Vooral	een	mooi	gezicht	omdat	ze	met	zn	drieën	op	een	rij	stonden	te	wachten.

Nee	niet	echt

Genoeg	gelachen	met	vriendinnen.	(	waarover	geeeen	idee	)	Nu	helaas	meer	een	gewenning.

Zoveel!

Op	Qclusive	Holland	stond	op	de	grote	schermen	de	vraag:	hoeveel	statafels	zie	jij?

Met	paddo’s	op	sloeg	ik	het	picknickkleed	om	me	heen	omdat	ik	me	schaamde	voor	mijn	vrienden.	Achteraf	dacht	ik	dat	omstanders	

waarschijnlijk	een	vrolijk	groepje	vrienden	zagen	waarvan	1	rare	met	een	picknickkleed	om	zich	heen.

Tijdens	mijn	studie	dus	voor	het	eerst	hasj	gerookt,	omdat	ik	had	gehoord	dat	dat	niet	samenging	met	alcohol	de	hele	avond	7-up	gedronken	

(wat	ik	ronduit	vies	vind...),	latere	ervaringen	met	alcohol	en	hasj	maakten	duidelijk	dat	ik	geen	7-up	had	hoeven	drinken!

Nee	sorry

Echt	niet,	goed	ziek	geweest	van	1x	gebruik

Teveel	avonturen	om	op	te	noemen..gelukkig	altijd	ervaringen	met	goede	vrienden	die	ik	kon	vertrouwen	en	waar	ik	op	kon	bouwen.

Plassen	op	de	overloop	en	de	volgende	dag	in	een	plas	stappen	en	je	afvragen	hoe	dat	het	daar	zo	nat	komt.	

Kotsende	teamgenoten	op	het	voetbalveld	die	iets	te	lang	doorgegaan	waren,	maar	de	volgende	ochtend	wel	klaarstonden	om	te	voetballen.	

Niet	leuk	maar	erg:	mensen	die	de	binnenkant	van	hun	wangen	kapot	gekauwd	hadden	omdat	ze	zo	strak	stonden,	of	die	hun	neustussenschot	

helemaal	weggesnoven	hadden	(1tje	zelfs	op	16	jarige	leeftijd	al).	I	don’t	like	drugs...

Ja	knetterstoned	de	film	"Half	baked"	kijken....
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Ketamine	snuiven	voor	je	in	een	slijbaan	gaat	in	de	speeltuin.

Of	in	een	boshuisje	allemaal	een	stoel	achter	elkaar	zetten	(de	ketatrein)	en	om	de	beurt	een	sleutel	punt	ketamine	krijgen	van	de	machinist	

tot	je	uitstapt.

Bij	het	zuipen	wel	een	paar	leuke	vallen	of	het	klimmen	op	sommige	gebouwen.	Verder	misschien	een	paar	mensen	die	veel	te	stoned	waren	

om	nog	te	kunnen	lopen.	Niet	echt	heel	speciaal	dus

i	just	know	myself	better,	and	i	have	more	respect	for	the	people	around	me

Daarvoor	zijn	1500	tekens	echt	te	kort.	Veel	te	leuke	dingen	meegemaakt

Nope	;-)

Je	moeders	kontgat	ontdekt

Nou	ja	niet	echt

Nee	behalve	dat	ik	3	uur	lang	half	over	een	stoel	heb	gehangen	onder	een	tafel	door	een	slechte	trip	heb	ik	geen	bijzondere	verhalen

nee

1x	was	ik	bad	gegaan	(denk	ik).	Ik	had	gesmoked	en	wilde	daarna	gaan	zwemmen	met	een	vriendin.	Toen	we	bij	de	kleedhokjes	waren	voelde	

ik	me	opeens	heel	dizzy	dus	ik	dacht	dat	ik	flauw	ging	vallen.	Ik	ging	zitten	maar	het	gevoel	ging	niet	weg.	Dus	ik	ging	op	de	grond	liggen	(ja	

die	vieze	natte	zwembadvloer)	met	mn	benen	in	de	lucht.	Mn	hoofd	stak	aan	de	onderkant	van	het	kleedhokje	uit	dus	iedereen	kon	lekker	

meegenieten.	Het	duurde	heel	lang	voordat	het	gevoel	wat	minder	werd	maar	ik	ging	uiteindelijk	rustig	aan	weer	zitten.	Maar	het	gevoel	

kwam	weer	en	ik	ging	weer	liggen.	Zo	ben	ik	echt	10x	achter	elkaar	gaan	zitten	en	weer	gaan	liggen.	Ik	dacht	op	een	geheven	moment	echt	dat	

ik	met	de	ambu	mee	moest,	maar	uiteindelijk	ging	het	gelukkig	weg	en	heb	ik	nog	de	hele	avond	kunnen	zwemmen

Neen

Haha	is	dit	ook	een	onderzoeksvraag?	:p

Nee	maar	iedereen	maakt	alles	op	zijn	eigen	manier	mee.	De	eerste	keer	xtc	blijft	je	beste	ervaring	ever

Ik	had	met	2	vrienden	acid	gedropt	bij	mij	thuis	omdat	mijn	ouders	3	weken	weg	waren,	omdat	we	het	zo	ongezellig	vonden	hadden	we	een	

mooie	video	van	een	minecraft	haardvuurtje	aangezet.	Een	van	mijn	vrienden	had	z’n	Pioneer	dj	setje	meegenomen,	en	hij	was	muziek	aan	het	

draaien,	ondertussen	zit	ik	met	de	ander	op	de	bank	jonko	te	draaien,	maar	goed	ik	draaide	de	beste	joint	in	tijden,	maar	ik	dacht	dat	ie	niet	

goed	dicht	was,	dus	ik	heb	5	minuten	met	die	vriend	gezeten	zo	van	“ja	deze	kunnen	we	ECHT	niet	roken”	totdat	we	uiteindelijk	zagen	dat	het	

gewoon	een	mooie	jonko	was.	Fast	forward	tijdje	verder,	ik	en	die	gas	waren	zo	van	ja	we	gaan	gezond	doen,	wij	rennen	naar	de	keuken	ja	

woehoe	water	halen	gezond	zijn	enzo,	herinneren	we	ons	dat	er	nog	Heineken	van	mijn	pa	in	de	koelkast	stond,	dus	wij	zo	van	“maar	Heineken	

IS	water”,	en	toen	hebben	we	maar	de	Heineken	gepakt.	Later	hadden	we	nog	een	giga	joint	gebouwd	van	3	vloeitjes,	hij	was	zo	groot	als	een	

25cl	flesje.	Tis	een	beetje	lastig	om	een	trip	in	zo	weinig	tekst	samen	te	vatten	dus	hoop	dat	je	van	mijn	domme	verhaal	genoten	hebt

lsd	en	2cb	in	de	franse	bossen	is	magisch,	keta	laat	je	dansen	alsof	er	niemand	bij	is,	en	een	goeie	jonko	is	ook	altijd	een	pleziertje	:)

Xtc	nemen	in	een	bos!!

06	18	43	12	83	bel	me	maar

Heb	je	verder	nog	op-	of	aanmerkingen?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	150x,	onbeantwoord	203x

Neuh,	Lekker	bezig.	ga	zo	door.	enzo.

(3x)	Nvt

(5x)	Succes!

mij	wel	belle	voor	keta	avond!	❤️U

(3x)	Succes	met	het	onderzoek

Ik	vond	het	een	leuke	enquete
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(2x)	Succes

(28x)	Nee

(3x)	nee

Nee	(:

Nee,	goede	enquête

(4x)	.

Gebruik	drugs	iedereen!	Maar	wel	verstandig�

Veel	succes	met	jullie	onderzoek

Neen

Nee,	succes!

(7x)	-

Nee	succes	met	het	onderzoek!!

(2x)	Nee!

Mneh

Leuk	onderwerp	om	een	enquête	over	in	te	vullen

Nop

Don't	do	school,	stay	in	drugs!	Just	kidding

Meer	drugs	is	meer	beter	(grapje	gebruik	altijd	verantwoordelijk!!)

Leuke	enquête!

Succes	mupke!

Gooodluck

Neut

(2x)	Nee.

Do	drugs	kids

Veel	liefde	en	succes	damen	x	floris

leuk	onderzoek	dit!	Zou	graag	op	de	hoogte	worden	gehouden	van	de	resultaten	als	dit	openbaar	is!	Pim.derijke98@gmail.com

Succes	met	de	test!

Goeie	duidelijke	spreekbeurt	

Volgende	keer	iets	meer	de	klas	in	kijken

Nee,	leuke	enquete!!

Don't	do	drugs	kids,	stay	in	school

Als	je	van	plan	bent	drugs	te	gaan	doen,	zorg	dat	je	met	mensen	bent	waar	je	je	100%	op	je	gemak	bij	voelt,	zo	haal	je	het	beste	uit	je	ervaring	

:)

Have	fun	&	be	safe	kiddos	✌�	En	als	je	ooit	te	hard	gaat	op	een	festival	zoek	mij	op,	my	momma	instincts	will	help	u	out	:))

Groetjes!!!!

Leuke	enquête.	Heb	zin	in	drugs	gekregen	nu

(2x)	No

De

Succes	met	alles	:)

Ik	ben	zelf	heel	erg	benieuwd	waar	dit	onderzoek	over	gaat	en	wat	je	ermee	gaat	doen.	Dus	ik	bericht	je	er	nog	over	joeee
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(4x)	Nope

Coke	is	geen	drugs	(Sam	vd	L.,2018).

(4x)	Nee	:)

Leuk	onderzoek!

Goed	dat	jullie	dit	onder	de	aandacht	willen	brengen.	Ik	denk	dat	iedereen	wel	weet	dat	het	drugsgebruik	toeneemt	maar	dat	veel	mensen	hun	

ogen	daarvoor	sluiten.

So	drugslab

Succes	verder!

Leuke	vragen,	zetten	je	aan	het	denken

Aan	te	raden

Leuke	enquete,	vond	t	leuk	om	in	te	vullen.	Hopelijk	heb	je	er	wat	aan

Nee,	goed	onderwerp;)

Groetjes	aan	Luka

Leuk	onderzoek,	wel	confronterend	;)

Leuk	onderwerp,	ben	benieuwd	wat	er	uit	komt

De	vraag	over	welke	drugs	het	meest	schadelijk	zijn	leek	mij	te	ambigu.	Ik	vroeg	mij	af:	schadelijk	voor	wat?	Het	lichaam	of	specifiek	het	brein?	

Schadelijk	voor	de	maatschappij	of	voor	de	mentale	gezondheid?	sommige	stoffen	zijn	in	pure	vorm	niet	schadelijk	maar	puur	door	de	meest	

gebruikte	manier	van	toediening	of	versnijding	wel.	De	vraag	zou	hier	misschien	specifieker	in	kunnen	zijn?

Zie	vorige	vraag

Veel	succes	met	het	onderzoek!

Vergeet	niet	de	app	te	downloaden:	know	drugs!

Confronterende	enquête

Confronterend

Nee	geen	opmerkingen

Nee,	m'n	batterij	is	bijna	leeg

Blijf	expirementeren

Chill	that	you	guys	are	doing	such	a	candid	study,	best	of	luck	to	you	and	your	studys!

Op	een	been	kan	je	niet	lopen

Top	enquête!

Goed	initiatief	om	zo’n	lastig	onderwerp	aan	te	snijden	en	erg	goed	dat	jullie	hier	aan	beginnen.	Ik	weet	zeker	dat	er	veel	jongeren	mee	zullen	

doen	en	dat	er	uit	z’n	geheel	een	positieve	kijk	naar	drugs	zal	komen.

Nee	,	wens	jullie	succes

Helemaal	niks!

Vind	kopje	koffie	niet	echt	een	drug,	daarop	zouden	vragen	meer	afgestemd	kunnen	zijn.

Prima	enquete

Goede	enquête.	Niet	te	lang	maar	ook	niet	onzinnig	kort.	Voldoende	ruimte	om	uit	te	leggen	wat	je	bedoelt.	Hopelijk	maakt	dit	het	niet	

lastiger	voor	jullie	om	de	gegevens	te	verwerken.	

Succes	met	je	onderzoek

N

Veel	succes!

Super	deze	enquête
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Deze	enquête	is	niet	compleet.	Bij	bepaalde	vragen	zou	ik	n.v.t	willen	invullen	daar	ikalleen	zo	nu	en	dan	een	wijntje	drink.

Ik	ben	benieuwd	naar	de	juiste	volgorde	van	zwaarte	in	drugs	bij	een	van	de	vorige	vragen	(	waar	jen	nrs	1	t/m	12	moest	invoeren)

Maak	een	verschil	tussen	drugs	en	alcohol...	in	sommige	vragen	gebeurde	dat	wel	en	in	sommige	vragen	niet..

Niet	echt

neen

Ik	heb	eigenlijk	nooit	hard	drugs	gedaan	maar	moest	dit	wel	aanklikken	dus	hier	kan	rekening	mee	worden	gehouden	in	de	resultaten.	Verder	

veel	succes	met	ik	gok	je/jullie	PWS!

Tyfus

Hoop	dat	jullie	wat	hebben	aan	mijn	antwoorden

Jammer	dat	je	niet	aan	kunt	geven	dat	je	nooit	drugs	gebruikt	hebt	dus	ook	niet	op	een	bepaalde	leeftijd.	Alcohol	en	tabak	dan	niet	

meegerekend	dat	zie	ik	niet	als	drugs

Gebruik	het	alleen	als	je	oprecht,	zeker	weet	wat	het	kan	betekenen,		met	name	de	negatieve	uitwerking.

Doe	het	met	mensen	die	je	vertrouwd	en	zorg	dat	je	in	een	leuke	en	fijne	omgeving	bent	als	je	het	voor	het	eerst	doet.	En	ALTIJD	goed	in	je	

vel	zitten.	Nooit	iets	doen	als	je	beetje	sad	bent

Nee	niet	echt

Ik	denk	dat	jongeren	veel	te	licht	denken	over	drugsgebruik

ik	ben	heel	benieuwd	naar	de	uitkomsten	:)	hou	me	op	de	hoogte	als	je	me	kan	vinden	ooit

Nee,	succes!!

Leuke	stickers	origineel	idee
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Instellingen	enquête

Vragen	per	pagina Eén

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Willekeurige	vraag	volgorde?

Toon	voortgangsbalk?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Bijlage:	Enquête

Recreatief	drugsgebruik
Hoi!	Wij	zijn	drie	studenten	van	het	Avans	en	doen	onderzoek	naar	recreatief	drugsgebruik.	Bedankt	dat	je	hieraan	wil	meewerken	door	het	beantwoorden

van	een	aantal	vragen.	We	snappen	dat	je	misschien	niet	alles	over	je	drugsgebruik	wil	delen,	deze	vragenlijst	is	dan	ook	geheel	anoniem.	De	lijst	bestaat

uit	18	vragen	waarvan	de	meeste	gesloten	zijn.

Wat	is	je	gender?

Vrouw

Man

Non-binair

Anders

Hoe	oud	ben	je?

Jonger	dan	18	jaar

18	t/m	24	jaar

25	t/m	30	jaar

31	t/m	40

41	t/m	50

50+

Drink	je	alcohol?	Zo	ja,	hoe	vaak?

Nee

Ja,	minder	dan	1	keer	per	maand

Ja,	1	keer	per	maand

Ja,	2	tot	3	keer	per	maand

Ja,	1	keer	per	week

Ja,	2	tot	3	keer	per	week

Ja,	4	tot	6	keer	per	week

Ja,	iedere	dag
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Hoe	vaak	gebruik	je	softdrugs?	(bijvoorbeeld	wiet,	hasj,	paddo's)

Minder	dan	1	keer	per	jaar

1	tot	5	keer	per	jaar

6	tot	10	keer	per	jaar

1	keer	per	maand

2	tot	3	keer	per	maand

1	keer	per	week

2	tot	3	keer	per	week

4	tot	6	keer	per	week

Iedere	dag

Hoe	vaak	gebruik	je	harddrugs?	(bijvoorbeeld	xtc,	mdma,	cocaïne,	speed,	lsd)

Minder	dan	1	keer	per	jaar

1	tot	5	keer	per	jaar

6	tot	10	keer	per	jaar

1	keer	per	maand

2	tot	3	keer	per	maand

1	keer	per	week

2	tot	3	keer	per	week

4	tot	6	keer	per	week

Iedere	dag
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Kruis	aan	welke	drugs	je	kent	en	waarvan	je	bekend	bent	met	de	werking	ervan	(Je	hoeft	ze	dus

niet	per	se	ooit	geprobeerd	te	hebben).

alcohol

marihuana

hasj

4-fa

2c-b

3-mmc

4-mmc	(ook	bekend	als	miauw)

ghb

lsd

lachgas

ecstasy

mdma

amfetamine	(ook	bekend	als	pep/	speed)

cocaïne

poppers

ketamine

tabak

paddo's

truffels

heroïne

dmt

methamfetamine	(ook	bekend	als	crystal	meth)

crack

ritalin

steroïde

salvia

caffeïne

khat

benzodiazepine

flakka

pcp	(ook	bekend	als	angel	dust)

blue69
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Kruis	aan	welke	drugs	je	al	eens	gebruikt	hebt

alcohol

marihuana

hasj

4-fa

2c-b

3-mmc

4-mmc	(ook	bekend	als	miauw)

ghb

lsd

lachgas

ecstasy

mdma

amfetamine	(ook	bekend	als	pep/	speed)

cocaïne

poppers

ketamine

tabak

paddo's

truffels

heroïne

dmt

methamfetamine	(ook	bekend	als	crystal	meth)

crack

ritalin

steroïde

salvia

caffeïne

khat

benzodiazepine

flakka

pcp	(ook	bekend	als	angel	dust)

blue69

Andere/	extra	namelijk:
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Zet	de	onderstaande	middelen	op	volgorde	van	minst	naar	meest	schadelijk	in	jouw	ogen.	(Dus	op

12	de	meest	schadelijke	drug).

Benzodiazepinen	(slaap-	en	kalmeringsmiddelen)

Ketamine

Alcohol

Cannabis

GHB

Heroïne

LSD

Tabak

Paddo's

XTC

Cocaïne

Amfetamine	(speed)

Waarom	gebruik	je	drugs?

Ben	je	open	over	je	drugsgebruik?
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Wat	vind	jij	een	goede	leeftijd	om	voor	het	eerst	drugs	uit	te	proberen?	(Alcohol	niet	meegerekend)

Jonger	dan	17	jaar

17	jaar

18	jaar

19	jaar

20	jaar

21	jaar

22	jaar

23	jaar

24	jaar

25	jaar

26	jaar

27	jaar

28	jaar

29	jaar

30	jaar

Ouder	dan	30

Nooit

Hoe	oud	was	jij	toen	je	voor	het	eerst	drugs	uitprobeerde?

Jonger	dan	17	jaar

17	jaar

18	jaar

19	jaar

20	jaar

21	jaar

22	jaar

23	jaar

24	jaar

25	jaar

26	jaar

27	jaar

28	jaar

29	jaar

30	jaar

Ouder	dan	30

Wat	is	de	eerste	drugs	die	je	ooit	geprobeerd	hebt?
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Heb	je	spijt	van	bepaalde	drugs	die	je	ooit	gebruikt	hebt,	zo	ja,	waarom?

Wil	je	meer	drugs	uitproberen?	Zo	ja,	welke	en	waarom?

Hoe	was	jij	geïnformeerd	voor	de	eerste	keer	dat	je	drugs	nam?	Heb	je	hier	iets	aan	gehad?

Vind	je	dat	er	meer	voorlichting	nodig	is	over	softdrugs	en	harddrugs?	Zo	ja,	op	wat	voor	platform	zou

je	dat	willen	zien?	(Denk	aan:	educatie,	spel,	website,	app	boek	etc.)

Heb	je	nog	een	leuk	drugs	avontuur?	Voel	je	vrij	om	het	met	ons	te	delen	:)

Heb	je	verder	nog	op-	of	aanmerkingen?

26-02-2021	 	12:45:47

Taboe-onderwerpen

www.survio.com
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Nederlands

Algemeen

Enquête	naam Taboe-onderwerpen

Auteur Sanne	van	Breugel

Taal

Enquête	URL https://www.survio.com/survey/d/G2Y7U1G3U9Y7M4W8I

Eerste	antwoord 04-02-2021

Laatste	antwoord 25-02-2021

Duur 22	dagen
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Enquête	bezoeken

176 90 35 51 51,1	%
Totaal	
bezoeken

Afgewerkte
antwoorden

Onvolledige
antwoorden

Slechts	getoond Totale
succespercentage

Bezoek	Geschiedenis	(04-02-2021	–	25-02-2021)

04-02 06-02 08-02 10-02 12-02 14-02 16-02 18-02 20-02 22-02 24-02 26-02
0

25

50

75

Totaal	bezoeken	(176) Afgewerkte	antwoorden	(90)

Totaal	Bezoeken Bezoek	bronnen Gemiddelde	tijd	voor
voltooiing

29,0	%

19,9	%

51,1	%

100	%

34,4	%

43,3	%

16,7	%
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Slechts	getoond	(29,0	%)
Onvolledig	(19,9	%)
Voltooid	(51,1	%)

Directe	link	(100	%) 2-5	min.	(34,4	%)
5-10	min.	(43,3	%)
10-30	min.	(16,7	%)
30-60	min.	(2,2	%)
>60	min.	(3,3	%)
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Resultaten

1.	Wat	is	je	geslacht?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Man 35 38,9	%

	Vrouw 54 60	%

	Anders 0 0	%

	Zeg	ik	liever	niet 1 1,1	%

35	(38,9%)

54	(60%)

0%

1	(1,1%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

2.	Wat	is	je	leeftijd?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

(3x)	18 (26x)	21 (7x)	23 (15x)	20
(7x)	24 (17x)	22 (3x)	27 43
39 26 (7x)	19 32
29

3.	Waar	woon	je?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

(10x)	Eindhoven

(24x)	Breda

Best

‘S	hertogenbosch

(6x)	Tilburg

(13x)	Helmond

(4x)	Utrecht

Vught

Roosendaal

Rotterdam
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(3x)	Amsterdam

Brabantplein	bro

breda

Oisterwijk

Lieshout	en	in	een	studentenhuis	in	Nijmegen

Gemert,	noord	brabant

(2x)	Erp

Nijmegen

Gemert

Wintelre

(5x)	Maastricht

Ulvenhout

Sliedrecht

Papendrecht

(2x)	Nuenen

Leiden

Stad

Den	Bosch	(op	kamers)

Ik	woon	in	sheerenberg

Helliemond

4.	Wat	studeer	je	en/of	wat	voor	werk	doe	je?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Tussenjaar

Bediening

Communicatie	And	multimedia	design

Ik	studeer	CMD	en	werk	bij	Basic	Fit

Human	Resource	Management	op	het	Fontys	in	Eindhoven

International	Leisure	&	Events	Management

Ik	studeer	ondernemerschap	en	retailmanagment.

Ik	werk	in	de	bediening

Studeer	Food	Innovation.	En	werk	bij	een	koffiebar

(2x)	CMD

Vavo,	turnles	geven,	leidinggevende	bij	Domino’s

Avans

Studie:	ICT	Game	Design	&	Technology	
Werk:	Indie	Game	Dev	en	Barman	bij	voetbalwedstrijden	en	evenementen

Chemische	Technologie
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Ondernemerschap	&	Retail	Management

Cmd,	junior	online	marketeer,	boomverzorger

Pedagogiek	
Kinderopvang

Communicatie	&	Multimedia	Design

Cmd,	momenteel	werkloos

(2x)	Bedrijfskunde

Bouwkunde

Grafisch	vormgever/fotograaf/videograaf.	Allround	creative	voor	het	gemak	xx

Pathofysiologie	&	Neurofarmacologie	-	Psychobiologie

Student	HBO

Grafisch	ontwerper

New	Business	Manager	voor	een	full	service	e-commerce	bureau

4e	Jaars	HBO	Communicatie

Ik	doe	CMD	op	Avans	Breda	en	daarnaast	knal	ik	ovens	in	de	stellingen	bij	Makro

Masteropleiding

Studie	Autonome	Beeldende	Kunst

Gastouder

studeer	illustratie

Ik	ben	coach

Docent

Ik	studeer	psychologie	(wo)	en	werk	bij	de	Jumbo.

Ik	studeer	technische	bedrijfskunde	en	ik	werk	in	een	marketingafdeling	bij	een	technisch	bedrijf

Innovation	management

heb	nu	een	tussenjaar	en	werk	bij	ikea

Kunst	student

Communication	&	multimedia	design,	werk	in	de	horeca

Tourism	management

International	Business	Communication

Ik	studeer	Ondernemerschap	&	Retail	management

Hbo-V

Momenteel	in	een	kledingwinkel,	maar	ik	ga	vanaf	volgend	jaar	februari	weer	een	Master	volgen

Opleiding	fysiotherapie

Sociale	studies

Hbo-opleiding,	CMD

Ik	studeer	HRM	en	werk	bij	de	Albert	Heijn

Ik	werk	in	de	kinderopvang

Gehandicaptenzorg

Geneeskunde	bachelor

Pabo
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Accountancy,	horeca

Lesiure

Businesscoach.	Ik	ben	huisgenoot	van	je	broertje

Vastgoedbeheerder

Internationaal	Hotel	Management.	Ik	werk(te)	in	de	Horeca.

Software	developer

Medewerker	evenementen	organisatie	en	werk	in	een	slagerij

Fotograaf

Hotel	management	BUAS

Hotel	management

Game	Design

(2x)	Communicatie

Hotelmanagement

Gezondheidswetenschappen/	werk	in	de	horeca

SPECO	Sportcommunicatie

Rechtsgeleerdheid	en	ik	werk	in	de	horeca	als	medewerker	bediening

Rechtsgeleerdheid

Ik	studeer	toegepaste	psychologie	op	Fontys	Hogescholen	en	werk	bij	de	Jumbo	achter	de	kassa.

Studie:	entrepreneurship	&	business	innovation	aan	Tilburg	universiteit

Defensie

Horecaondernemer	/-manager

Commerciële	Economie

HBO	voltijd	+	ZZP	in	de	telemarketing	branche

Ik	werk	als	digitale	communicatie	adviseur

WO	rechten	-	Entrepreneursship	and	management	en	schoonmaken	bij	mensen	thuis

Creative	business	aan	hva

Gezondheidszorg

Ik	werk	als	gastvrouw	in	de	horeca

Ik	studeer	Business	Innovation,	en	werk	bij	de	AH	in	Den	Bosch

Innovation	Management	aan	de	TU/e

International	business

Ik	studeer	technische	aardwetenschappen	in	delft

Werkloos

Hotel	Management	aan	de	BUAS

5.	Wat	zijn	onderwerpen	die	je	liever	niet	bespreekt?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Alles	is	oke

Taboe-onderwerpen
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(2x)	Onzekerheden

Onderwerpen	zoals	waar	ik	onzeker	over	ben,	dingen	die	mij	pijn	kunnen	doen	.	Wat	ik	geheim	doe.	Bepaalde	verkeerde	gedachtes	die	een	
misverstand	kunnen	veroorzaken.

Niks	specifieks,	ik	vind	dat	alles	bespreekbaar	moet	zijn

Mijn	eigen	mental	health	verleden

Heb	ik	eerlijk	gezegd	niet	echt

Ik	praat	liever	niet	over	het	overlijden

Zou	zo	snel	niks	kunnen	bedenken

Studieschuld

Bepaalde	dingen	uit	het	verleden

Geld,	seksuele	geaardheid	en	“ras”.

Heel	verschillend	met	wie	ik	praat,	met	sommige	mensen	praat	ik	niet	over	drugs	en	seks	maar	met	anderen	juist	over	alles!

Is	heel	erg	afhankelijk	van	met	wie	je	spreekt,	maar	in	het	algemeen	als	je	weet	dat	iemand	ergens	mee	strugglet/heeft	gestrugglet,	dan	
breng	je	dat	niet	zo	maar	op	(bijv.	bepaalde	ziektes)

Die	bespreek	ik	liever	niet

Emotionele	onderwerpen	zoals	depressie

Weinig,	ben	open	en	houd	van	doorbreken	van	een	taboe

Ligt	eraan	met	wie	
Tegen	me	ouders	zou	ik	bepaalde	onderwerpen	over	seks	niet	bespreken	maar	met	vriendinnen	wel

Trauma's	of	angsten

(4x)	Geen

Ik	wil	meeste	dingen	wel	bespreken	maar	niet	met	iedereen,	bepaalde	onderwerpen	alleen	met	vrienden

Ik	heb	geen	taboe	onderwerpen

Geld,	lichamelijke	kwalen

Met	ouders	liever	niet	over	seks
Met	ouders	niet	over	manier	waarop	ze	mij	hebben	opgevoed.

Vrijwel	niks	tenzij	het	gevoelig	ligt	bij	iemand

Poepen.	Afhankelijk	van	de	persoon:	seks.	Drugsgebruik.	Eenzaamheid

Drugs,	hoewel	dit	steeds	beter	gaat.	Mijn	beeld	was	nogal	verwrongen	en	gevormd	door	bepaalde	ervaringen.	Nu	ik	zie	in	mijn	omgeving	hoe	
het	ook	kan	wordt	het	wel	beter,	zal	er	nooit	helemaal	achter	staan.	Zelfmoord,	omdat	ik	het	gewoon	lastig	vind	om	hierop	te	reageren	en	hoe	
hiermee	om	te	gaan.

Corona	situatie

Ligt	eraan	met	wie.		Maar	over	het	algemeen	heb	ik	het	liever	niet	over	prestatiedruk	rondom	school.

relatieproblemen

Gevoelens	met	betrekking	tot	mezelf

Ik	vind	geen	onderwerpen	taboe,	maar	ligt	wel	aan	de	persoon	waar	je	mee	praat.

Ik	vind	het	lastig	te	bespreken	wanneer	ik	me	kwetsbaar	voel,	verder	houd	ik	van	praten	over	alles!	Geen	chitchat,	hoe	dieper	hoe	beter	

Eigen	gevoelens

N.v.t.

Ligt	eraan	met	wie.	Met	vriendinnen	bespreek	ik	alles.	Met	mijn	ouders	liever	niet	over	drugs	of	seks
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Sex	
Studieschuld	
Corona

De	dood

Sta	open	om	alles	wel	te	bespreken.

over	het	algemeen	bespreek	ik	geldzaken	het	minst	graag

Thuis	situatie	of	over	hoe	je	nou	echt	voelt

Zelf	ben	ik	eigenlijk	wel	heel	open	over	alles.	Ik	heb	wel	moeite	als	het	over	mijn	thuissituatie	gaat.

Ik	bespreek	vrijwel	alle	onderwerpen	met	bepaalde	mensen

Het	feit	dat	ik	een	hoorapparaat	heb

Drugsgebruik	(met	ouders,	collega’s	etc.)

Het	is	zeer	afhankelijk	met	wie	een	onderwerp	besproken	word.	Met	oudere	mensen	zoals	mijn	ouders	of	oma	zijn	seks	en	drugs	onderwerpen	
die	ik	niet	snel	bespreek

Drugs	met	familieleden
Eenzaamheid	onder	jongeren	(ikzelf	niet	maar	een	groot	deel	van	NL	wel)

Geld,	seksleven,	gezondheidsklachten

Heb	ik	niet	echt.

Nee

Ben	een	open	boek,	alles	is	bespreekbaar

gewicht

Niks

Fouten	die	je	hebt	gemaakt	in	het	verleden

Dat	bespreek	ikniet	gekkkues

Je	geeft	het	antwoord	zelf	al.	Dat	bespreek	ik	liever	niet

De	dood.

politiek

Geld,	seksleven,	drugs

Voeding/Gezondheid
Persoonlijke	onzekerheden

Ik	vind	alles	bespreekbaar	en	vind	dat	meer	dingen	vrij	bespreekbaar	moeten	zijn

Seksleven
Depressie
Eenzaamheid

Relaties

Geen	ben	een	open	boem

Conflicterende	meningen	van	vrienden
Racisme

Doodgaan

Niet	echt	een	onderwerp

Heb	ik	niet

Geen	specifieke	onderwerpen
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Sex	fantasieën	en	voorkeuren
Onzekerheden
Wanneer	ik	me	down	voel

Emoties

Weet	ik	zo	niet.	Denk	niet	dat	er	onderwerpen	zijn	die	ik	liever	niet	bespreek

Met	mij	kun	je	alles	bespreken

Aantallen	(bv.	bedpartners)	tegen	de	buitenwereld

Ligt	eraan	met	wie

Beladen	onderwerpen	serieus	bespreken,	met	emoties.	Gevoelens.

Bespreek	alles	tbh

Ligt	aan	met	wie	ik	t	bespreek...

Ik	vind	alles	goed

Huidige	situatie	van	familie	(ruzies	etc.)

Met	vrienden	bespreek	ik	alles.	Met	mijn	ouders	zijn	sex	en	drugs	een	no	go.

Problemen	thuis

Drugsgebruik

Zijn	er	niet

Dood	van	familieleden

Sex

Maakt	niet	uit	ik	praat	graag	over	veel	verschillende	onderwerpen.	Als	het	te	persoonlijk	word	naar	vreemden	haak	ik	wel	af

6.	Wat	is	je	maandinkomen?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

520

1600

360

400-500	euro

Nu	met	corona	helaas	niks	maar	normaal	rond	de	€400/€500

(2x)	€800

(2x)	450

Op	dit	moment	door	COVID	verdien	ik	ong	€400,-	per	maand.	Maar	ik	leen	ook	nog	geld	van	DUO	en	dat	in	ong	€1000,-.	Normaal	verdien	ik	iets	
meer	geld	en	daardoor	leen	ik	ook	wat	minder	van	DUO

X

Rond	de	1400

(2x)	900

Zeg	ik	liever	niet!

(2x)	1000

DUO	:)

Hang	van	de	beurzen	af
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1800	+-	samen

(2x)	350

Geen	vast	maandinkomen,	student

Ome	duo,	zo’n	600	euro

Studenten	loontje

2000	bruto

€1200

1250	per	maand

(2x)	€1400

2000	netto

500

340

5k	de	maand

600	van	duo	(telt	dat	haha)

Gemiddeld	€500

875	studiefinanciering

€1500

(2x)	3000

200	euro

1300	euro

(3x)	1200

€1.600

Geen	idee,	heb	geen	vast	maand	inkomen.	Veranderd	elke	maand.

Voor	corona	rond	de	€250

400/500	euro	in	de	maand

20	jaar	weekendhulp	kledingwinkel	(circa	300)

Tussen	de	400-500

Ongeveer	200/300	euro.	Ene	maand	meer	andere	maand	minder.	Momenteel	ook	afhankelijk	van	corona

€400

+/-	800-900	euro	per	maand

Ongeveer	2000

1300

+/-	€500	(bijbaan	salaris)

Ongeveer	800	euro

Verschilt	heel	erg	per	maand	en	nu	met	corona	helaas	0

Zeg	ik	liever	niet,	maaar	ome	duo	speelt	een	belangrijke	rol

3k

(2x)	4500

600	+/-

€850
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Zonder	covid	zat	ik	rond	de	2000	netto	per	maand	(met	uitschieters	naar	hoger,	ben	zzp	er)

Op	het	moment	niks,	ik	werk	in	de	horeca	en	dat	is	nu	natuurlijk	dicht.

Ongeveer	€250

Hoeveel	ome	duo	me	wil	geven

Tussen	de	700	en	1500	euro	de	maand

(3x)	1500

+-200

Ongeveer	€1500	per	maand

650

Totaal	1700	euro	(loon	+	duo)

Gemiddeld	500

Circa	€1000	per	maand

Is	in	de	afgelopen	ander	half	jaar	veel	veranderd.	Nu	met	corona	heb	ik	helemaal	geen	inkomen	dus	heb	ook	geen	goede	indicatie

(2x)	Zeg	ik	liever	niet

2500

Tegen	de	2k

Maximale	DUO	€987

Ongv.	€250

Door	corona	niks

€600

�

Ome	duo...	verder	niks	extra

7.	Denk	je	dat	je	monogaam	zou	zijn	als	de	maatschappij	het	niet	van	je	zou
verwachten?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 60 66,7	%

	Nee 23 25,6	%

	Zeg	ik	liever	niet 7 7,8	%

60	(66,7%)

23	(25,6%)

7	(7,8%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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8.	Licht	toe	waarom	wel	of	niet.	(Optioneel)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	72x,	onbeantwoord	18x

Zou	voor	mijzelf	niet	goed	voelen

Ik	denk	dat	mensen	van	nature	niet	monogaam	zijn	en	dus	vreemd	zouden	gaan	als	dat	gewoon	geaccepteerd	zou	zijn

Omdat	als	ik	verliefd	ben,	ik	alleen	interesse	heb	in	die	persoon	en	me	niet	(seksueel)	aangetrokken	voel	tot	anderen

Ik	zou	anders	te	snel	jaloers	worden	denk	ik

Ik	heb	dit	vanuit	huis	mee	gekregen	dat	dit	vrij	normaal	is

Ik	hou	niet	van	delen,	ik	wil	samen	verbonden	zijn	met	18	iemand

Geen	idee	of	ik	dat	zou	zijn

Trouw	zijn	en	je	liefde	tonen	in	elke	zin	van	het	woord	aan	één	persoon	(los	van	familie)	is	in	mijn	mening	een	belangrijk	deel	van	het	leven.

Ik	kan	me	niet	voorstellen	dat	ik	goed	de	tijd	en	energie	zou	hebben	voor	polygamie.	Liever	heel	goed	met	één	vrouw	dan	gewoon	goed	met	
meerdere.

Ik	wil	niet	heel	me	leven	aan	1	iemand	vast	zitten.	Er	moet	variatie	in	zitten

Het	is	een	twijfelgeval.	Op	het	moment	dat	ik	een	in	relatie	zou	zitten	ga	ik	echt	voor	die	persoon	en	dan	zou	ik	zelf	ook	niet	willen	dat	de	
ander	met	iemand	anders	gaat.	Alleen	nu	kies	ik	niet	voor	een	relatie,	omdat	ik	het	wel	prima	vind	om	voor	iemand	te	kunnen	kiezen	wanneer	
ik	wil.	Geen	idee	dus	of	ik	dus	monogaam	of	niet	zou	zijn	in	zo	een	situatie

Volledige	aandacht	aan	1	p.	Zou	dat	niet	met	meerdere	kunnen

Als	ik	in	een	relatie	zit	heb	ik	geen	behoefte	aan	andere

In	een	relatie	is	vertrouwen	voor	mij	het	belangrijkst,	dus	dan	verwacht	ik	dit	ook	van	mijn	partner.

Als	vrijgezel	ben	je	niets	verantwoord	aan	iemand,	dus	dan	zou	het	voor	mij	niks	uitmaken.

Als	het	normaal	zou	zijn	om	polygaam	te	zijn	denk	ik	dat	ik	polygaam	zou	zijn.	Ondanks	dat	als	ik	in	een	relatie	zit	ik	dan	echt	emotioneel	bij	
die	persoon	ben	denk	ik	dat	ik	seks	dan	echt	wel	los	zou	zien	en	dat	dus	wel	met	andere	zou	doen.

Ik	denk	dat	door	relaties	niet	te	ingewikkeld	te	maken	je	er	meer	geluk	uit	kan	halen

Ik	vind	dat	belangrijk	binnen	een	relatie

Mijn	leven	zou	te	chaotisch	worden	als	ik	niet	monogaam	zou	zijn	(je	kunt	nooit	iets	verwachten	van	de	ander	of	je	relatie)	en	ik	houd	toch	wel	
een	klein	beetje	van	orde.	De	jaloezie	dat	anderen	leuker	of	beter	zijn	die	mn	partner	tegenkomt	is	er	dan	ook.

Ik	vind	met	meerdere	mensen	in	een	relatie	zitten	raar	maar	wat	andere	mensen	hiermee	doen	boeit	me	niet

Ik	heb	geen	behoefte	aan	relaties	of	seks	met	meerdere	personen.	Als	ik	in	een	relatie	zit	dan	is	dat	het	enige	waar	ik	behoefte	aan	heb.	
Eigenlijk	ook	nooit	een	verleiding	gehad	daarbij

Omdat	ik	ergens	volledig	voor	wil	gaan.	Als	je	je	liefde	gaat	delen	met	meerdere	mensen	blijft	het	oppervlakkig	en	kun	je	je	niet	voor	100%	
voor	iemand	geven.	Zo	zit	ik	nu	eenmaal	niet	in	elkaar...

Ik	weet	niet	of	ik	nu	al	enorm	monogaam	ben,	laat	staan	als	de	maatschappij	anders	dacht

Omdat	ik	geloof	dat	men	alsnog	het	meeste	waarde	ervaart	binnen	een	relatie	wanneer	ze	er	werk	van	maken	om	samen	met	die	ene	persoon	
te	groeien.	Dus	niet	om	maar	telkens	te	wisselen	van	persoon	bij	wie	het	op	dat	moment	het	leukst	is.	Die	oppervlakkigheid	raakt	iemand	snel	
op	uit	gekeken.

Ik	vind	dat	je	voor	elkaar	kiest	en	niet	klaar	bent	voor	een	relatie	als	je	nog	aan	andere	bitchez	wilt	friemelen

Ik	heb	geen	interesse	in	andere	mannen	wanneer	ik	met	iemand	ben.

ik	heb	zelf	geëxperimenteerd	met	polygamie	en	vind	toch	het	samen	zijn	en	delen	van	je	liefde	met	een	persoon	prettiger.
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Ik	ben	een	one	guy	kinda	viel,	maar	heb	wel	vrije	afspraken	met	mijn	vriend	over	sex	buiten	onze	relatie.

Lust	heeft	naar	mijn	idee	niets	met	liefde	te	maken

Ik	zou	geen	relatie	willen	met	meerdere	personen	tegelijk,	want	dat	vind	ik	niet	nodig	en	lijkt	me	heel	vermoeiend.

Ik	krijg	geen	gevoelens	bij	iemand	anders	als	ik	dat	bij	iemand	al	heb

Biologische	drang	is	sterk

Ik	heb	het	idee	dat	je	toch	altijd	wel	andere	mensen	ook	interessant	vind.	1	persoon	kan	je	niet	compleet	aanvullen,	sommige	wel	dus	ik	hoop	
dat	persoon	ook	te	vinden.	Maar	ik	denk	vaak	dat	dat	niet	kan	dus	dat	ik	toch	altijd	opzoek	zou	zijn	naar	extra	aanvulling

Van	wie	ik	hou	en	op	welke	manier	is	mijn	beslissing	en	daar	zou	de	maatschappij	niks	over	te	zeggen	moeten	hebben.	Gezien	het	mijn	vrijheid	
als	een	mens	zou	beperken.

Omdat	ik	niet	polygaam	zou	kunnen	leven,	ongeacht	wat	de	maatschappij	verwachf

Ik	weet	niet	wat	het	is

Ik	denk	dat	het	zelf	mijn	eigen	normen	en	waarden	zijn.

Ik	zou	het	persoonlijk	niet	fijn	vinden	wanneer	mijn	partner	iets	met	iemand	anders	doet,	dus	daarom	zou	ik	het	persoonlijk	niet	zijn

Ik	vind	dat	vreemdgaan	niet	echt	samengaat	met	een	relatie	hebben.	Bovendien	vind	ik	het	respectloos	ten	opzichte	van	je	partner

Ik	ben	van	mening	dat	als	je	met	iemand	samen	bent	dat	je	dat	om	de	reden	doet	dat	je	van	iemand	houd.	Ik	zou	alles	dan	ook	met	deze	
persoon	willen	delen	en	niet	met	iemand	anders.	Andersom	zou	ik	dit	ook	van	mijn	partner	verwachten.

Als	het	genormaliseerd	is	in	de	maatschappij	en	iedereen	heeft	daar	geen	afkeur	voor

Omdat	ik	denk	dat	de	mens	hier	niet	perse	voor	gemaakt	is.	Door	opvoeding,	sociale	belangen	en	normen	en	waarden	zijn	wij	zo	gecreerd	denk	
ik.

Omdat	ik	trouw	ben	aan	1	persoon

Vind	dat	zelf	heel	belangrijk

Dit	zou	ik	ook	van	mijn	partner	willen

Ik	denk	dat	monogaam	zijn	iets	aangeleerds	is	van	vroeger	met	het	geloof.	Ik	vind	het	moeilijk	te	begrijpen	dat	je	je	leven	lang	gelukkig	kan	
zijn	met	1	persoon.	In	je	leven	verander	je	zo	veel	en	vaak	door	de	dingen	die	je	meemaakt.	Dan	moet	diegene	maar	net	met	je	mee	kunnen	
veranderen	en	ik	denk	dat	dat	bijna	nooit	kan.

Ik	ben	van	mezelf	echt	een	trouw	persoon

Geen	idee

Dat	is	maar	net	hoe	die	vibe	met	die	chick	is.	Dat	kan	je	niet	van	te	voren	zeggen.	Denk	ook	niet	dat	het	goed	is	om	in	een	relatie	teveel	op	de	
toekomst	te	focussen.	In	relaties	ben	ik	gewoon	bezig	in	het	nu

Ik	deel	niet	graag	en	ik	denk	dat	je	veel	verder	kan	verrijken	als	je	iets	samen	opbouwt

Is	wel	lachen	en	zou	ging	het	vroeger	wel.	De	mens	is	sociaal	en	monogamie	is	niet	perse	natuurlijk.

Ik	heb	al	een	open	relatie,	en	ben	daar	ook	heel	open	over.	Een	relatie	is	om	je	leven	te	verrijken,	niet	om	te	beperken

Als	het	sociaal	geaccepteerd	wordt,	dan	is	het	een	mogelijkheid.	Ligt	aan	wat	je	afspreekt	met	je	partner

Ik	kan	met	niet	voorstellen	dat	ik	meerdere	(liefdes)	relaties	aan	zou	kunnen	gaan

Ik	geloof	in	soulmates	en	daar	hoort	naar	mijn	mening	monogamie	bij.	Als	het	goed	zit,	zit	het	goed	en	hoef	je	je	geluk	niet	ergens	anders	te	
zoeken.

Twee	is	veel	te	veel	om	op	te	focussen

Ik	vind	het	erg	fijn	om	mijn	aandacht	compleet	op	1	persoon	te	focussen	in	een	relatie

Ik	weet	niet	of	het	idee	dat	mensen	met	maar	een	persoon	horen	te	zijn	ook	wel	echt	zo	is.	Ik	denk	dat	de	mens	van	meer	personen	kan	
houden	in	zijn	leven.

Ik	voel	me	een	vrije	geest
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Omdat	ik	het	fijn	vind	om	me	verbonden	te	voelen	met	1	persoon	en	dan	ook	geen	behoefte	ervaar	aan	andere	mensen

Omdat	ik	van	mening	ben	dat	een	relatie	meer	betekend	als	je	exclusief	bent	voor	elkaar

Ik	snap	de	vraag	niet

Omdat	ik	van	mening	ben	dat	het	soort	liefde	dat	je	naar	je	partner	hebt	uniek	is	en	maar	voor	1	iemand	tegelijk	is	bestemd.	Zo	hou	je	elkaar	
ook	in	waarde	en	weet	je	wat	je	van	elkaar	kunt	verwachten.

Omdat	ik	denk	dat	er	veel	problemen	komen	als	je	niet	monogaam	bent	(verliefd	worden	op	iemand	anders	bijv)

Ik	vind	met	een	iemand	saai,	ik	voel	me	aangetrokken	tot	meer	mensen

Ik	wil	dat	zelf	graag

Ik	denk	dat	dat	hetzelfde	werkt	als	wanneer	de	samenleving	het	niet	als	standaard	zou	zien	dat	men	hetero	is.	Dit	zorgt	ervoor	dat	nu	homo	en	
lesbiennes	als	‘niet	normaal’	gezien	wordt.	Ik	denk	dat	dit	hetzelfde	werkt

Voor	mijn	gevoel	kan	je	maar	1	persoon	de	aandacht	geven	waaruit	ik	zelf	ook	energie	uit	haal.

Als	ik	iemand	leuk	vind	vind	ik	die	persoon	écht	leuk.	Zou	ook	te	jaloers	zijn	voor	een	open	relatie

Ik	denk	dat	de	mens	van	nature	niet	helemaal	monogaam	is,	maar	houdt	van	contact	met	verschillende	mensen.

Ik	stort	mn	liefde	graag	uit	over	1	persoon	(is	ook	een	beetje	een	valkuil),	die	ene	persoon	vinden	is	al	moeilijk	laat	staan	meerdere	lmao

Één	vogel	in	de	hand	is	beter	dan	10	in	de	lucht.

Sterk	gevoel	dat	dat	bij	mij	past	:)

9.	Ben	je	weleens	vreemdgegaan?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 8 8,9	%

	Nee 82 91,1	%

	Zeg	ik	liever	niet 0 0	%

8	(8,9%)

82	(91,1%)

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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10.	Heb	je	weleens	depressieve	gedachtes	ervaren?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 71 78,9	%

	Nee 19 21,1	%

	Zeg	ik	liever	niet 0 0	%

71	(78,9%)

19	(21,1%)

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

11.	Heb	je	weleens	een	soa	gehad?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 20 22,2	%

	Nee 69 76,7	%

	Zeg	ik	liever	niet 1 1,1	%

20	(22,2%)

69	(76,7%)

1	(1,1%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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12.	Heb	je	weleens	overwogen	naar	een	prostituee	te	gaan?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 11 12,2	%

	Nee 77 85,6	%

	Zeg	ik	liever	niet 2 2,2	%

11	(12,2%)

77	(85,6%)

2	(2,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

13.	Heb	je	seks-fantasieën	of	fetisjen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 60 66,7	%

	Nee 27 30	%

	Zeg	ik	liever	niet 3 3,3	%

60	(66,7%)

27	(30%)

3	(3,3%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

14.	Zo	ja,	wat	zijn	deze?	(Niet	verplicht)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	45x,	onbeantwoord	45x

(2x)	Trio

Trio!	Seksclub	lijkt	me	ook	wel	cool

(2x)	-

(2x)	Heb	ik	niet

Sex	met	een	bekend	persoon

Why	don’t	you	come	and	find	out.

Voor	jou	een	vraag,	voor	mij	een	weet�

Geen	fetisj,	maar	wel	dat	ik	eens	nadenk	over	trio’s,	met	meiden	of	met	bepaalde	personen
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Milehigh	club,	outdoors

Sub	-	dom

Groepsseks,	seks	met	vrouwen,	seks	met	bekende	mensen,	bondage,	seks	terwijl	jij	iedereen	kan	zien	maar	niemand	jou	kan	zien

Geen	fetisjes,	maar	ik	fantaseer	best	vaak	over	seksuele	handelingen	met	gespierdere	mannen	dan	mijn	eigen	vriend.

En	over	lapdances	van	Dick.	(logisch)

Hahaha	wat	een	vraag
Bdsm	
Trio’s	of	meer
Seks	met	een	vrouw

Fantasien	heeft	iedereen	wel

Trio	(al	eens	gedaan)

Bepaalde	type	lingerie	en	thigh-highs

Ik	heb	nog	wel	een	aantal	dingen	op	mijn	lijstje	staan	(lijstje	hoeft	geen	werkelijkheid	te	worden):	een	trio	lijkt	me	spannend,	een	grote	
donkere	meneer,	nog	een	keer	met	een	vrouw

Seks	met	meerdere	mensen.	Seks	in	de	openlucht.

Scarlett	Johansson

Ik	vind	ruige	seks	wel	gewoon	erg	lekker(weet	niet	of	dit	als	fetisj	telt)
Maar	ik	ga	ook	wel	goed	op	iemand	die	een	leuk	pakje	aantrekt,	of	rollenspel.	
Vastbinden	vind	ik	ook	leuk,	en	denk	op	bepaalde	mate	vastgebonden	worden	ook	niet	erg.	En	wajow	ik	weet	niet	waarom	maar	ik	vind	meiden	
die	naakt	zijn	maar	met	witte	schoenen	aan	op	een	of	andere	manier	wel	mega	geil,	of	met	hoge	knielousen	aan	wajow	dat	pakt	mij	wel

Zeg	ik	liever	niet.

Op	andere	plekken	dan	in	bed,	verschillende	standjes

Vastbinden/blinddoeken

Nvt

Het	zijn	meer	fantasieën	over	plekken	en	dingen	die	ik	graag	zou	willen.	Maar	geen	extreme	dingen.	
Ik	zou	graag	nieuwe	plekken	en	andere	dingen	willen	ontdekken.

Carrière	bij	brazzers

Seks	hebben	met	een	vrouw,	hoewel	ik	zeer	zeker	weet	dat	ik	hetero	ben,	ben	ik	wel	benieuwd.

Geen	idee

Triootje	en	milfie

Spannende	kleding.	Wurg.	GHB.

BDSM

Ondergoed

Choking,	knife	play,	vastbinden

Ben	echt	mega	vanille
Buiten	of	in	iemands	logeerkamer	is	ver	genoeg

Dingen	als	bijvoorbeeld	een	trio	,	maar	dit	zijn	ook	best	realistische	dingen

Bepaalde	(openbare)	plekken	waar	ik	het	nog	eens	zou	willen	doen.

Niet	verplicht

Eerlijk	gezegd	de	simpele	‘fantasiën’,	alsin	seks	in	het	openbaar

Dromen	over	van	alles,	geen	fetisj
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Ben	zelf	een	hetro	seksuele	man	maar	zou	het	best	leuk	vinden	om	te	experimenteren	met	een	andere	man

Iedereen	fanatseert	toch	wel	eens

~~persoonlijk	:),	ask	in	person	hihi

15.	Indien	je	kinderen	hebt,	heb	je	spijt	van	het	nemen	van	kinderen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 0 0	%

	Nee 6 6,7	%

	Ik	heb	geen	kinderen 84 93,3	%

0%

6	(6,7%)

84	(93,3%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

16.	Zie	jij	allochtonen	anders	dan	autochtonen?	Zit	er	volgens	jou	ook	een	verschil
in	waardigheid?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Nee	en	nee

Nee,	ieder	mens	is	een	mens

(2x)	Geen	verschil

Nee,	voor	mij	zijn	ze	gelijk

Ik	vind	niet	dat	er	een	verschil	in	zit,	want	ik	kijk	naar	hoe	een	individu	zich	gedraagt	en	daar	oordeel	ik	op,	dus	niet	op	afkomst.

Geen	verschil	in	waardigheid,	wel	verschil	in	hoe	ze	behandeld	worden	door	de	maatschappij

Ik	zie	allochtonen	die	niks	toevoegen	in	de	maatschappij	en	van	alles	een	zooitje	maken	wel	op	een	andere	manier	dan	mensen	die	hier	wel	
goed	hun	best	voor	doen.

Ik	ben	wel	van	mening	dat	dat	mensen	zich	moeten	aanpassen	aan	de	Nederlandse	normen	aan	waarden,	maar	ik	zie	geen	verschil	in	
waardigheid.

(9x)	Nee

Nee	de	Nederlandse	cultuur	is	een	mengel	cultuur,	we	zijn	van	alles	wat	en	daar	halen	wij	ook	kracht	uit

Nee	iedereen	is	gelijk.	Het	gaat	erom	hoe	mensen	zich	gedragen	niet	om	de	afkomst

Innerlijk	is	wat	telt.	Waardigheid	verschilt	per	persoon.

Ik	denk	dat	ik	onderbewust	wel	andere	aannames	maak	over	mensen	als	ze	allochtoon	zijn	door	de	omgeving	waar	ik	in	opgegroeid	ben,	maar	
er	zit	zeker	geen	verschil	in	waardigheid.

Er	zit	zeker	geen	verschil	in	waarde.	Ik	zie	allochtonen	ook	zeker	niet	anders,	maar	iedereen	heeft	natuurlijk	wel	zijn	eigen	cultuur	en	normen	
en	waarden.	Hierdoor	kan	er	soms	wel	een	kloof	zijn
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Nee,	ik	zie	iedereen	het	zelfde	mits	er	geen	extreme	verschillen	zijn	zoals	terrorisme

Nee;	zolang	iedereen	een	taal	spreekt	(of	leert)	die	iedereen	verstaat

Ja	ik	zie	ze	anders,	al	zou	ik	dit	niet	willen
Iedereen	is	in	mijn	ogen	een	mens,	dus	net	zo	waardig

Nee	dat	verschil	zit	echt	van	binnen,	hoe	communiceer	jij	je	tegenover	mij	en	anderen,	of	je	allochtoon	of	autochtoon	bent	maakt	voor	mij	geen	
verschil.	Al	moet	ik	zeggen	dat	een	bepaalde	kledingstijl	wel	veel	kan	doen	bij	een	eerste	indruk.	Als	jij	de	weg	wilt	vragen	en	je	komt	naar	mij	
toe	dressed	as	a	tokkie	dan	voel	ik	me	daar	minder	prettig	bij	dan	wanneer	je	alledaagse	casual	kleding	aan	zou	hebben.	Overigens	gaat	dit	ook	
over	iemand	alleen	of	in	een	groep	benaderen.

Er	zit	geen	verschil	in	waardigheid	maar	wel	een	verschil	in	doen	en	laten

Voor	mij	maakt	het	niet	uit	zolang	iedereen	maar	goed	is	ingeburgerd	en	zich	aangepast	aan	het	land	waar	hij/zij	woonachtig	is.

Ik	zie	ze	niet	anders,	maar	denk	wel	dat	het	verschil	in	hun	cultuur	in	vergelijking	met	die	van	mij	best	groot	is.	Dat	verschil	maakt	dat	ik	ze	
soms	niet	begrijp	(en	vice	versa).

Nee	en	nee.

Nee	geen	verschil

Nee	iedereen	is	gelijk	aan	elkaar

Nee,	ik	zie	deze	mensen	niet	anders.	Wel	heb	ik	bepaalde	vooroordelen	over	allochtonen	die	jammer	genoeg	iedere	keer	bevestigd	worden.	
Verder	ben	ik	wel	van	mening	dat	iedereen	gelijke	kansen	moet	krijgen	als	het	gaat	om	werk	en	studie.

Zie	ze	niet	anders,	zeker	geen	verschil	in	waardigheid.	Iedereen	heeft	een	eigen	verhaal

Nee,	ik	zie	geen	verschil	in	waardigheid

Nee,	het	ligt	aan	de	persoon.	Toch	vind	ik	het	gek	dat	allochtonen	vaker	in	het	nieuws	komen	in	de	nagatieve	zin.	Opsporing	gezocht	etc

Ik	zie	geen	verschil	in	allochtonen	en	autochtonen,	ieder	mens	is	gelijk	en	is	evenveel	waard	als	elk	ander.

(2x)	Nee	iedereen	is	gelijk

Ik	probeer	iedereen	als	gelijke	te	beschouwen	en	te	waarderen	maar	af	en	toe	betrap	ik	me	er	zelf	op	toch	bepaalde	vooroordelen	te	hebben.	
Deze	blijven	wel	ingedachte	en	gaan	ook	vaak	vrij	snel	weg.

Nee	we	zijn	qua	mens	niet	anders,	alleen	qua	cultuur

Nee,	iedereen	is	gelijk	(mits	ze	niet	profiteren	en	hun	eigen	steentje	bijdragen	aan	onze	samenleving).

Nee	maar	heb	wel	vaak	een	vooroordeel	door	de	media

Ik	zie	iedereen	anders.	Geen	verschil	in	waardigheid

Ik	zie	ze	wel	anders	alsin	ze	hebben	een	andere	cultuur,	maar	ik	zie	ze	niet	als	minder	mens.	Iedereen	is	anders	dus	we	zijn	allemaal	t	zelfde.

Waardig	zijn	we	allemaal	evenveel

Nee	ik	hoop	het	niet,	mensen	hebben	dezelfde	rechten,	helaas	wonen	we	in	een	wereld	dat	niet	iedereen	dat	accepteer	en	respecteert.	En	en	
bepaalde	mensen	juist	haat	drijven,	puur	om	het	punt	van	iemands	afkomst	enzo.	Persoonlijk	vind	ik	dat	walgelijk.	

Ja	er	is	een	verschil,	want	het	verschilt	per	persoon.	Het	hangt	af	van	je	waarden	en	normen.	In	mijn	ogen	wordt	waardigheid	bepaald	door	hoe	
iemand	in	situaties	reageert.

Ik	zie	hen	niet	anders,	maar	iedereen	gelijk

Ja	en	nee

Ik	probeer	er	niet	anders	te	behalen	maar	ik	merk	zelf	wel	dat	ik	het	onbewust	toch	doe.

Nee	ik	vind	dat	er	geen	verschil	is.	echter	is	de	maatschappij	zo	ingesteld	dat	je	onbewust	autochtonen	bij	bijvoorbeeld	het	bezoeken	van	een	
winkel	anders	aankijkt	wanneer	jij	werkzaam	in	die	kledingwinkel	bent.	Dus	onbewust	kan	ik	er	soms	anders	naar	kijken,	maar	vind	persoonlijk	
dat	dit	niet	kan	en	anders	moet.
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Ik	zie	ze	wel	anders

Niet	alle	allochtonen,	maar	een	deel	wel.	Ik	zie	allochtonen	zeker	wel	anders,	niet	perse	op	een	negatieve	manier.	Echter	vind	ik	dat	hun	visie	
op	bepaalde	dingen	niet	overeen	komen	met	de	Nederlandse	cultuur	(o.a.	Vrouwenrechten)	etc.	Persoonlijk	vind	ik	dit	vaak	een	conservatieve	
gedachtengang	en	vind	ik	dat	dit	soort	mensen	niet	goed	meegaan	met	de	tijd.

Ik	vind	persoonlijk	dat	iedereen	gelijk	is.	Natuurlijk	heb	ik	als	mens	vooroordelen,	maar	hier	wil	ik	niet	teveel	mee	doen.	Ik	ben	van	mening	dat	
iedereen	zichzelf	kan	onderscheiden	maar	dat	een	etnische	achtergrond	geen	rol	hoeft	te	spelen

Ik	ben	zelf	allochtoon	en	ik	vind	mij	niet	minder	of	meer	dan	mij	medeallochtonen/autochtonen,	MAAR	in	mijn	leven	heb	ik	wel	het	gevoel	
gekregen	dat	ik	minder	waardig	was	door	autochtonen,	zowel	op	school,	werk	en	het	uitgaansleven.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	iedereen	zo	is	
maar	het	gebeurd	wel	in	Nederland!

Nee	eigenlijk	niet

Geen	verschil	in	waardigheid,	wel	over	het	algemeen	verschil	in	type	mens.	Dit	komt	naar	mijn	idee	door	cultuur,	opvoeding,	achtergrond,	
tradidities	en	families.

Nope

Nee,	wel	enigzins	afhankelijk	van	opleidingsniveau/omgeving	van	de	persoon	aangezien	ik	laagopgeleide	uit	een	'slechte'	wijk	wel	vaak	
associeer	met	onprettige	mensen,	zowel	allochtoon	als	autochtoon

Ik	merk	dat	ik	onderscheid	maak	terwijl	ik	dat	niet	zou	willen.

Nee,	iedereen	is	gelijk	aan	elkaar	ook	al	zie	je	er	misschien	anders	uit	of	kom	je	van	een	totaal	andere	cultuur.

Ja

Neejoh.	We	wonen	in	een	land	waar	tering	veel	geld	te	verdienen	valt.	Het	is	aan	jezelf	of	je	die	kansen	aangrijpt.	Schoolsysteem	is	dikke	
bullshit,	als	je	iets	wilt	bereiken	is	dat	mogelijk	in	dit	land,	ongeacht	je	afkomst

Iedereen	gelijk	behalve	Marokkanen.	Ervaring	leert

Beetje	een	te	brede	vraag,	maar	geen	verschil	in	waardigheid.	Ik	merk	wel	dat	er	een	kloof	is	door	verschillende	(sub)culturen

Nee,	ik	behandel	allochtonen	en	autochtonen	hetzelfde.	Respect	is	belangrijkste

Uiteraard	is	er	een	verschil	tussen	allochtonen	en	autochtonen,	maar	dat	betekent	niks	voor	de	waardigheid	van	de	persoon

Nee	ik	zie	allochtonen	niet	anders	dan	autochtonen.	Er	zit	een	verschil	in	waardigheid	in	de	aart	van	mensen,	niet	een	verschil	in	etniciteit	of	
demografische	kenmerken.

Nee,	tenzij	je	je	niet	een	beetje	kan	assimileren	aan	de	Nederlandse	cultuur	dan	moet	ik	je	niet.

Nee,	al	heb	ik	bij	de	eerste	indruk	soms	vooroordelen

Nee,	ik	zie	mensen	als	mensen,	waar	ze	vandaan	komen	is	voor	mij	niet	belangrijk

Nee	absoluut	niet,	iedereen	is	gelijk

Nee.	Ik	ben	zelf	ook	niet	in	Nederland	geboren	en	vind	dat	er	absoluut	geen	verschil	in	waarde	zit.	Alleen	kan	er	natuurlijk	wel	spraken	zijn	van	
andere	waarde	en	normen

Geen	verschil	in	waardigheid.	De	meeste	mensen	zie	ik	hetzelfde,	maar	ik	mijn	beleving	is	het	percentage	‘slechte’	mensen	groter	onder	
allochtonen.	Daarmee	bedoel	ik	meer	mensen	die	een	strsfblad	hebben,	mensen	die	niet	werken	en	mensen	die	onrust	veroorzaken

Ja,	als	diegene	andere	normen	en	waarden	heeft

Nee,	er	is	geen	verschil	in	waardigheid

Er	zit	wel	een	verschil	in,	maar	iedereen	moet	gelijk	behandeld	worden

Ik	ben	opgegroeid	met	2	culturen,	waardoor	ik	mijn	mening	heb	gevormd	dat	het	bij	allochtonen	eerder	een	taboe	is.	Ook	zie	ik	daar	dat	er	
veel	waarde	aan	hangt.	De	autochtonen	zijn	daartegen	juist	erg	nuchter	en	praten	er	normaal	over.

Geen	verschil.	In	mijn	ogen	is	iedereen	gelijk	en	verdiend	iedereen	gelijke	kansen	mits	zij	zich	gedragen	met	normen	en	waarden	die	naar	
Nederlandse	termen	gehanteerd	worden
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Natuurlijk	geen	verschil	in	waardigheid!!	Iedereen	is	gelijk	in	waardigheid	en	iedereen	verdiend	evenveel	respect.	Natuurlijk	zijn	er	wel	
verschillen,	de	een	is	wat	mondiger,	de	andere	heeft	een	andere	kleur,	voor	de	een	is	familie	belangrijker.

Ik	zie	allochtonen	niet	perse	anders!

Nee	totaal	niet.	Ben	zelf	een	allochtoon	en	snap	niet	waarom	er	vaak	een	verkeerd	beeld	bij	buitenlanders	omgeroepen	moet	worden

Ik	zie	ze	anders,	als	in	verschil	in	uiterlijk	maar	geen	verschil	in	waardigheid

Ik	zie	enkel	een	verschil	in	waarden	en	normen.	Daarom	zou	ik	zeggen	dat	ik	allochtonen	ander	zie,	maar	dit	is	niks	negatiefs.	Enkel	wordt	het	
een	probleem/negatief	wanneer	de	waarden	en	normen	van	de	autochtonen	in	gevaar	worden	gebracht	door	de	allochtonen	->	Dan	wordt	er	
wel	verschil	gemaakt	in	waardigheid	in	mijn	ogen

Voor	mij	is	er	geen	verschil.	Het	gaat	mij	om	hoe	een	persoon	handelt,	niet	welke	afkomst	hij	of	zij	heeft.

Ik	vind	wel	dat	er	een	verschil	in	zit,	maar	niet	in	negatieve	zin.	Er	zit	voor	mij	dus	zeker	geen	verschil	in	qua	waardigheid!

Nee,	ieder	mens	is	gelijk.

1.	Het	is	tegenwoordig	nederlander	met	een	migratieachtergrond	en	2.	Nee	dat	doe	ik	niet	mits	men	de	normen	en	waarde	van	de	
"nederlandse	samenleving"	respecteert

Nee	zie	geen	verschil	kijk	niet	naar	huidskleur	maar	hoe	iemand	is

Iemand	is	wat	hij	is.

Nee!	Zeker	niet!	Mensen	zijn	mensen.

17.	Heb	je	weleens	drugs	gebruikt?	Zo	ja,	welke	allemaal?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook
een	optie)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	90x,	onbeantwoord	0x

Ja,	wiet	mdma	en	cocaine

Ja,	hier	komt	een	hele	waslijst;

Speed
Coke
XTC
Ketamine
Truffels
2CB
3MMC
Wiet
Hasj
Lachgas
Alcohol

Alles	behalve,	heroïne	eigenlijk

Ja:	xtc,	mdma,	4fma,	4fmp,	pep,	miauw,	keta,	2cb,	lsd,	truffels,	lachgas,	poppers,	hasj,	wiet

Ja,	xtc,	mdma,	speed,	cocaïne,	wiet,	hasj,	3mmc,	truffels,	lsd

Alleen	wiet	en	hasj

Ja,	xtc	en	wiet
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Ja,
XTC,	MDMA,	speed,	Ketamine,	cocaïne,	LSD,	Truffels,	cannabis,	miauw	en	dat	was	het	volgens	mij

Ja,	xtc,	mdma,	keta,	speed,	wiet,	hasj,	2cb,	poppers,	lachgas

Wiet,	hasj,	cocaïne,	speed,	xtc,	poppers,	ketamine,	ballonnen,	bier,	2cb,	truffels,	lsd,	M

Wiet	hash	en	een	poeder	geslikt	geen	idee	wat	t	was

Wiet.

Ja,	wiet,	hash,	alocohol,	xtc,	mdma,	truffels,	sigaretten

Ja,	alcohol,	wiet,	truffels,	ket,	XTC/MDMA

Xtc,	ketamine,	2cb,	salvia,	wiet/hasj,	miauw,	lachgas

Ja,	xtc,	mdma,	pep,	ket,	coke,	ghb,	truffels,	2cb,	6apb,	4f,	speed,	miauw

Nee,	pussy	telt	ook?

Ja	
Wiet/hasj
Xtc
Mdma

Wiet,	hasj

Coke,		xtc,	truffels,	wiet,	hasj,	alcohol

Xtc
Keta
3mmc
Lsd
Truffels
Pep
Coke
Wiet
Hasj
Lachgas
Poppers

(3x)	Nee

Yes,	maar	eigenlijk	altijd	met	mate.	4FMP,	XTC,	MDMA,	poppers	en	lachgas.	Bijzonderder	wordt	het	niet.

Ja,	XTC	MDMA	speed	wiet	cocaïne	2CB	3MMC	truffels	ketamine

Ja,	bijna	alle	gebruikelijke	drugs	behalve	meth,	dingen	die	je	moet	injecteren	en	GHB.	Ook	sommige	designer	drugs	heb	ik	gebruikt	maar	niet	
veel

XTC,	MDMA,	Ketamine,	wiet,	hasj

Wiet,	Hasj,	Alcohol

Ja,	Hasj	en	wiet
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Komt	het	lijstje	weer:
Wiet
Hasj
Truffels
Lsd
2cb
Xtc
Speed	
Ketamine
Lachgas

Assie,	binnenkort	3mmc	uitproberen

Nog	niet	:(

Ja,	een	hoop..	xtc,	coke,	keta,	wiet,	hasj,	poppers,	ghb.	Geen	hallucinerende	dingen	of	spuiten!

Alleen	wiet/wietbrownies	en	alcohol,	verder	niks	en	geen	behoefte	aan	gehad.

Ja,	coke,	wiet,	mdma,	ghb,	paddo’s,	xtc

Ja.	Wiet,	hash,	coke

Ja,	namelijk	cannabis,	mdma/xtc,	truffels,	lsd,	cocaïne,	speed,	ketamine,	poppers,	ritalin	en	lachgas	(en	alcohol	en	nicotine).

Ja	mdma	xtc	ketamine	wiet	poppers	3mmc

Jonko
X
Pep
Sos
Ket
Miauw	miauw
2cb

Sos	
Pep
Wiet
Truffels

Nee,	nooit

Ja

Ja	x	en	m	en	wiet

Ja,	wiet,	hasj,	MDMA,	XTC,	ketamine,	3-MMC/Miauw/Mephedrone,	cocaïne

Ja	XTC	en	hasj

Ja;	xtc,	mdma,	4fmp,	2CB,	keta,	speed,	cocaïne,	4m,	3mmc,	hash,	wiet.	Dat	is	het	wel	zo’n	beetje	volgensmij	;)

Ja	ik	heb	wel	eens	drugs	gebruikt,	namelijk	xtc,	mdma	en	4f

Ket,	xtc,	2cb,	mdma,	coke,	Sos,	4mmc,	3mmc,	2cc,	4fmp,	benzo	fury,	wiet,	assie

Ja,	XTC

Ja,	XTC,	M,	KET,	SOS,	PEP,	WIET,	HASJ,	POPPERS	(dat	is	het	wel	denk	ik).

Ja,	xtc	en	mdma

Als	alcohol	drugs	is	dan	wel.	Verder	niks.

Ja,	alcohol,	wiet,	hasj,	lachgas,	mdma,	xtc

Xtc,	lsd,	2cb
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Lachgas
3mmc
Joint

Mdma,	xtc	wiet	2cb	pep	hasj	coke	miauw	truffels	lachgas	alcohol	salvia	nicotine	caffeine	keta

Ja
Xtc	mdma	GHB	speed	keta	4fma	4fmp	6apb	5mapb	truffels	2cb	2ci	cocaine	wiet	hasj

Ja,	XTX,	MDMA	Ketamine,	wiet.

MDMA,	cocaine,	alcohol,	wiet

Xtc,	2cb,	truffels,	cocaïne,	3mmc,	ketamine,	LSD,	wiet,	alcohol,	mdma

(3x)	Wiet

Ja,	wiet/hasj,	snus,	cocaïne	en	3MMC	(en	alcohol)

Alcohol

Wiet	doe	ik	bijna	dagelijks,	xtc	was	1	keer.

Ja,	Ketamine,	XTC,	MDMA	en	wiet

Wiet,	mdma,	xtc,	cocaïne,	ketamine,	3mmc,	4fmp,	ghb,	speed

Wiet,	hash,	xtc,	truffels

Ja,	wiet	en	poppers

Ja,	wiet,	hasj,	xtc

Wiet,	Xtc	en	MDMA

Alcohol,	wiet,	xtc	en	2cb	en	lachgas

Xtc	MDMA	ketamine	2cb	truffels	wiet	hasj	lachgas	alcohol

Ja,	wiet

Ik	heb	een	keer	XTC	gebruikt

X	en	M

Hasj/wiet	(gerookt	en	gegeten),	xtc,	mdma	en	cocaïne

Alleen	hasj	en	wiet

Ja,
Sos,	xtc,	speed,	wiet,	hasj,	M	poeder,	Ket,	alcohol,	2cb

Xtc,	mdma,	4f,	3mmc,	4mmc,	keta,	wiet,	hasj,	alcohol,	lsd,	2cb,	dmt,	ghb,	pep,	coke,	lachgas	en	ben	sws	iets	vergeten	waar	ik	nu	niet	op	kan	
komen

Ja,	speed/pep,	ketamine,	XTC,	Wiet,	Hasj,	3MMC

MDMA,	XTC,	Wiet,	Alcohol

Truffels,	wiet,	hasj,	xtc

Ja:	wiet,	xtc.

Ja	ik	heb	ritalin	gesnoven,	geblowed,	alcohol	gebruikt,	cafeïne,	2cb,	3mmc,	xtc	en	tabak

Jaa,	wiet	xtc	speed	truffels	keta	lsd	2cb�

Neen

Nee	:)
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18.	Heb	je	een	leuke/	rare	drugservaring	die	je	met	ons	wil	delen?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	67x,	onbeantwoord	23x

Kan	er	me	op	dit	moment	niet	123	een	bedenken.

Wessel,	je	kent	de	story

Kennen	we	wel	heeeee	xxx

alleen	the	damn	staantafels	en	gare	tattoos	die	ik	altijd	zie	bij	mensen	lol

Heb	ik	niet

Tijdens	lsd	en	keta	gingen	we	Mario	karten	met	zijn	4	en	toen	waren	we	de	knuffelberen	squad	omdat	we	allemaal	op	het	beertje	rond	reden,	
dat	was	echt	een	missie	en	erg	lachen

Niks	bijzonders	helaas

Ja	die	heb	ik.	En	die	weet	je.

Ik	heb	moeten	kotsen	toen	ik	aan	de	xtc	zat	omdat	ik	me	zat	te	irriteren	aan	iemand	die	erbij	was..

De	eerste	keer	dat	ik	aan	de	truffels	zat	zagen	iedereen	tijdens	het	opkomen	van	het	gevoel	dezelfde	trips.	Een	van	de	muren	is	bijna	helemaal	
bedekt	in	een	landkaart,	en	het	reliëf	van	de	kaart	leek	door	de	trip	echt	te	worden	(net	zoals	toen	je	voor	het	eerst	een	3D-film	ging	kijken)

Niet	na	te	vertellen

Kan	er	zo	niet	op	komen

(7x)	Nee

Lol	te	veel	om	op	te	noemen

Nouuu	nee

De	eerste	keer	dat	ik	4F	gebruikte	was	op	Blijdorp	festival	bij	een	nagenoeg	lege	stage.	Ik	dans	nogal	uitbundig	en	met	drugs	op	al	helemaal	-	
een	Duracel	konijntje	is	er	niks	bij.	Blijkbaar	trokken	mijn	danskunsten	de	aandacht	en	binnen	no-time	stond	er	veel	publiek	dat	mee	wilde	
dansen.	Heb	er	zelfs	wat	volgers	aan	overgehouden!!

Als	ik	hard	op	x	ga	zie	ik	vaak	kabouters

Teveel	typewerk	

Ik	dacht	toen	ik	met	xtc	op	in	de	bus	terug	zat,	dan	alle	stoeltjes	in	de	bus	mensen	waren,	maar	we	zaten	maar	met	10	in	de	bus.	Een	andere	
keer	van	xtc	was	ik	zo	ver	dat	ik	niet	meer	met	mensen	kon	praten,	ik	snapte	gewoon	niet	wat	ze	zeiden	(dat	was	heel	naar).	En	een	andere	
keer	op	xtc	dacht	ik	dat	de	spotlights	in	de	zaal	palen	waren	en	die	ging	ik	dus	tijdens	het	lopen	ontwijken.

Door	het	gebruik	van	xtc,	ketamine	en	toen	ook	nog	een	lachgasballon	heb	ik	echt	het	gevoel	gehad	dat	de	tijd	tijdens	die	trip	stil	stond.

Overgeven

Met	oud	op	nieuw	zo	high	zijn	dat	je	denk	dat	de	buurman	die	je	een	hand	komt	geven	helemaal	scheef	staat	en	deze	vragen	om	even	gewoon	
normaal	te	gaan	staan.
Daarna	heel	prettig	in	mijn	rugtas	kosten,	want	tja	de	wc	was	te	ver	weg.

Jeetje!	Een	x	in	Indonesië	met	paddo’s	verdwaald	terwijl	ik	naar	het	toilet	liep	(3	meter	verder),	daar	aan	een	dame	bevestiging	gevraagd	of	ik	
inderdaad	echt	op	het	toilet	was	en	mijn	boxer	naar	beneden	had.	Het	voelde	ontzettend	als	een	droom,	ik	was	bang	dat	als	ik	ging	plassen	ik	
nat	wakker	zou	worden	in	mijn	bed.	Had	je	bij	moeten	zijn	denk	ik,	maar	was	heel	grappig	�

125



Taboe-onderwerpen

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 28

Ik	ging	een	keer	thuis	ketamine	gebruiken	met	mijn	vriend.	We	hadden	het	beiden	als	eens	vaker	gebruikt	in	combinatie	met	xtc,	maar	nog	
nooit	zonder.	Toen	we	al	een	tijdje	bezig	waren,	werden	we	benieuwd	hoe	het	zou	voelen	om	te	douchen	en	gingen	dat	dus	doen.	Toen	we	
onder	de	douche	stonden,	werd	ik	vrij	snel	niet	lekker	en	ben	ik	op	de	grond	gaan	zitten.	Ik	was	misselijk	en	voelde	dat	ik	moest	poepen.	Ik	ben	
toen	snel	naar	de	wc	gelopen	en	toen	ik	zat	spoot	het	er	aan	allebei	de	kanten	uit...	kots	en	diarree.	Daarna	voelde	ik	me	weer	helemaal	prima.	
Mijn	vriend	daarentegen	schrok	zich	kapot	en	heeft	zich	nog	een	hele	tijd	niet	goed	gevoeld.	Douchen	tijdens	de	ketamine	gaan	we	dus	niet	
meer	doen	hahaha

Mijn	huis	genoot	heeft	een	heel	groot	schilderij	op	zijn	kamer	van	een	leeuw	in	alle	kleuren	van	de	regenboog.	Toen	ik	met	wat	vrienden	een	
keer	aan	(iets	teveel)	2cb	kwam	hij	tot	leven.	We	gingen	ook	our	planet	kijken	dus	ik	dacht	dat	we	op	de	Savanne	waren	en	dat	die	leeuw	Simba	
was.	Wij	zijn	3	uur	lang	in	de	ban	van	de	leeuw	geweest	en	dachten	dat	hij	onze	God	was.	True	story

Ja	moest	een	keer	met	mn	ex	naar	frankrijk	rijden	na	mijn	werk,	de	avond	voordat	ik	ging	werken	heb	ik	toen	truffels	gedaan	mega	slim.	En	ben	
toen	kei	spacend	in	mn	eentje	naar	huis	gegaan	van	mn	vrienden	en	pas	rond	3/4	uur	gaan	slapen.	En	de	volgende	dag	van	10-18	gewerkt	en	
toen	van	20.00-2.00	gewoon	auto	kunnen	rijden.	Truffels	zijn	gewoon	superdrugs	dat	blijkt	dacht	ik	toen.

Sorry	heb	er	geen.	Ik	vind	dat	als	je	drugs	nodig	hebt	om	leuke	ervaringen	te	hebben	dan	moet	je	toch	iets	in	je	leven	veranderen.

Ik	ben	nog	nooit	bad	gegaan,	maar	wanneer	ik	teveel	XTC	heb	gebruikt	kan	ik	naar	mensen	kijken	en	denk	ik	dat	ik	diegene	ken	terwijl	diegene	
er	helemaal	niet	op	lijkt

Afgelopen	zomer	heb	ik	met	vrienden	2CB	gedaan	in	de	duinen,	dat	was	erg	leuk!!

Eerlijk	gezegd	niet.	Iedere	keer	is	weer	een	andere	beleving	met	andere	mensen.	Heb	er	tot	nu	toe	alleen	nog	maar	positieve	ervaringen	mee!

Dick	weet	wel	wat	mijn	nare	ervaring	is	geweest,	ik	sta	open	ervoor	om	hier	een	keer	over	te	praten	als	jullie	het	nodig	hebben	voor	jullie	
afstudeerproject!

Een	hele	krop	sla	eten	op	een	technofeestje	;)

Ik	heb	alleen	maar	leuke	ervaringen	mee	Hahah	gelukkig.	Bijvoorbeeld	festivals

Heb	ik	geen	�

niet	van	toepassing

M

Toen	we	op	de	Xtc	in	de	zomer	voor	peuken	naar	de	appie	gingen	en	uiteindelijk	een	stuk	zijn	gaan	fietsen,	omdat	het	fietsen	en	de	zon	zoo	
chill	waren

N8et	van	toepassing

Heb	geen	zin	meer	sorry	maatje

Pohh	live	interview	waardig

Leuk	zat.	Rare	niet	echt.

Ik	schijn	wartaal	uit	te	kramen	als	ik	MDMA	op	heb,	is	geen	touw	aan	vast	te	knopen.	Toen	ik	tegen	een	boom	was	gefietst	vroeg	iemand	aan	
mij	of	het	goed	ging	met	me	en	toen	zei	ik	"ja	hoor,	maar	daarom	betalen	we	niet	voor	tsumani's"

Met	wildvreemde	mensen	zo	goed	klikken	dat	je	daar	de	rest	van	de	dag	mee	optrekt

Ik	heb	een	keer	midden	in	de	nacht	aan	m’n	vriend	gevraagd	of	we	boodschappen	gingen	doen	want	ik	vond	het	een	mooi	tijdstip	om	dat	te	
gaan	doen

Vorige	week	dacht	ik	dat	ik	staand	kon	slapen,	en	nu	is	mn	voet	ff	verneukt

Toen	ik	op	een	tapijt	zat	dacht	ik	dat	ik	aan	het	knuffelen	was	met	een	octopus

Op	een	driedaagse	rave	tijdens	een	politiestaking	was	ik	voor	het	eerst	2	dagen	wakker,	en	zo	vaag	dat	ik	5x	dacht	dat	het	feest	werd	opgerold,	
omdat	mensen	met	zaklampen	rondliepen

Als	ik	garnalen	eet	en	daarna	wiet	rook	moet	ik	standaard	overgeven

-

Ja.	Ik	vind	het	leuk	om	xtc	te	gebruiken	met	mijn	vrienden.	Dit	zijn	super	leuke	avonden	waarin	diepe	gesprekken	gevoerd	worden
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Is	gewoon	chill	:)

Nee	ik	heb	een	ervaring	en	die	kan	ik	amper	herinneren

Goh	en	die	mist	ook

Aan	de	lsd	pure	vrede	ervaren

Nope

Ik	heb	eens	zoveel	MDMA	genomen	dat	ik	heb	hallucineren	dat	een	boom	naar	mij	heeft	staan	zwaaien	en	heb	schijnbaar	constant	terug	
gezwaaid	als	het	wat	waaide.

Allemaal	leuke	ervaringen	maar	niks	bijzonders

Kwam	er	pas	2	weken	later	achter	dat	ik	er	blijkbaar	mee	in	was	gestemd	om	2cb	te	doen,	mn	huisgenoot	had	het	in	ons	drinken	gedaan	(had	al	
xtc	rita	en	veel	wijn	op)

Jaa	mijn	eerste	lsd	trip	werd	iemand	aangevallen	door	een	pitbull	en	toen	moeste	we	high	naar	het	ziekenhuis	alleen	praten	met	dokters	ging	
niet	zo	goed

Neen

Nvt
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Instellingen	enquête

Vragen	per	pagina Eén

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Willekeurige	vraag	volgorde?

Toon	voortgangsbalk?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Bijlage:	Enquête

Taboe-onderwerpen

Hey!

Bedankt	voor	het	bezoeken	van	onze	enquête.	Met	het	beantwoorden	van	de	volgende	17	vragen,	help	je	ons	de	beste	resultaten	te	behalen	voor	ons
afstudeer	onderzoek.	Het	beantwoorden	van	de	vragen	zal	in	totaal	maximaal	5	tot	7	minuten	duren.	Alvast	bedankt!

Groetjes,

Dick	en	Sanne

1.	Wat	is	je	geslacht?

Man

Vrouw

Anders

Zeg	ik	liever	niet

2.	Wat	is	je	leeftijd?

3.	Waar	woon	je?

4.	Wat	studeer	je	en/of	wat	voor	werk	doe	je?

5.	Wat	zijn	onderwerpen	die	je	liever	niet	bespreekt?
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6.	Wat	is	je	maandinkomen?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)

7.	Denk	je	dat	je	monogaam	zou	zijn	als	de	maatschappij	het	niet	van	je	zou	verwachten?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

8.	Licht	toe	waarom	wel	of	niet.	(Optioneel)

9.	Ben	je	weleens	vreemdgegaan?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

10.	Heb	je	weleens	depressieve	gedachtes	ervaren?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

11.	Heb	je	weleens	een	soa	gehad?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

12.	Heb	je	weleens	overwogen	naar	een	prostituee	te	gaan?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

13.	Heb	je	seks-fantasieën	of	fetisjen?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet
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14.	Zo	ja,	wat	zijn	deze?	(Niet	verplicht)

15.	Indien	je	kinderen	hebt,	heb	je	spijt	van	het	nemen	van	kinderen?

Ja

Nee

Ik	heb	geen	kinderen

16.	Zie	jij	allochtonen	anders	dan	autochtonen?	Zit	er	volgens	jou	ook	een	verschil	in	waardigheid?

17.	Heb	je	weleens	drugs	gebruikt?	Zo	ja,	welke	allemaal?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)

18.	Heb	je	een	leuke/	rare	drugservaring	die	je	met	ons	wil	delen?
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Enquête	bezoeken

280 82 104 94 29,3	%
Totaal	
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Afgewerkte
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succespercentage
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Slechts	getoond	(33,6	%)

Onvolledig	(37,1	%)

Voltooid	(29,3	%)

Directe	link	(100	%) 1-2	min.	(1,2	%)

2-5	min.	(42,7	%)

5-10	min.	(24,4	%)

10-30	min.	(26,8	%)

30-60	min.	(3,7	%)

>60	min.	(1,2	%)

130



Taboe-onderwerpen	-	Anoniem

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 5

Resultaten

1.	Wat	zijn	onderwerpen	die	je	liever	niet	bespreekt?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Ik	bespreek	tegenwoordig	alles	eigenlijk.	Vroeger	vond	ik	het	lastig	om	over	mijn	psychische	problemen	te	praten.	Onzekerheden	vind	ik	wel	

een	lastig	onderwerp

Seks

Ziektes

Drugsgebruik	

Doodgedachten

Alcohol	gebruik

Acne	omdat	je	je	daar	voor	schaamt	en	niet	iedereen	het	heeft

Depressie	en	eenzaamheid

(3x)	Seks

Racisme

Mentale	gezondheid,	emoties,	bepaalde	lichaamsdelen

Drugs	niet	met	mijn	ouders	omdat	zij	hier	altijd	over	hebben	aangegeven	hier	streng	op	tegen	te	zijn,	dus	ze	weten	niet	dat	ik	dat	gebruik.	Met	

vrienden	of	zelfs	vreemdelingen	vind	ik	dat	geen	moeilijk	onderwerp;	leuk	zelfs.	Verder	heb	ik	geen	onderwerpen	waar	ik	moeite	mee	heb,	

maar	ik	leef	dan	ook	volgens	mij	in	een	bubbel	met	allemaal	open	minded	mensen

Onzekerheden

Mentale	gezondheid

(4x)	Geen

Drugsgebruik	en	sexleven

Mieren

Zelfmoord,	verkrachting,	verslaving

Heb	ik	niet	eigenlijk.	Overigens	denk	ik	wel	dat	ik	onvruchtbaarheid		echt	een	taboe-onderwerp	zou	ervaren	op	het	moment	dat	ikzelf	/	mijn	

partner	onvruchtbaar	zou	zijn.

Dingen	die	gevoelig	liggen	bij	mij,	bijvoorbeeld	overleden	mensen	haha	vet	emo

Meeste	onderwerpen	bespreek	ik	graag,	maar	seks,	liefde,	geld	kunnen	wel	lastig	zijn	soms

Verkrachting,	huiselijk	geweld,	pedofilie

Soa's

De	dood	(als	ik	hoor	dat	mensen	doodgaan	word	ik	eoms	beetje	verdrietig)

Ligt	beetje	aan	met	wie.	Met	mijn	ouders	bv	liever	niet	over	seks	en	mastruberen	enzo.	Met	vreemden	liever	niet	over	negatieve	mentale	

toestanden.	Maar	over	algemeen	ben	ik	een	vrij	open	persoon	en	vind	ik	niet	heel	veel	gek.	Of	ik	kom	er	nu	gewoon	even	niet	op.	Vind	racisme	

trouwens	ook	een	moeilijk	onderwerp	omdat	ik	bang	ben	per	ongeluk	iets	verkeerds	te	zeggen	en	mensen	beledig	puur	uit	naïviteit	zonder	

kwade	bedoelingen.	Maar	dat	is	niet	dat	ik	het	liever	niet	bespreek	(integendeel	zelfs	want	dat	moet	juist	besproken	worden),	maar	ik	vind	het	

wel	moeilijk	en	ongemakkelijk.

Vervelende	dingen	zoals	iemand	missen

Fouten	die	ik	gemaakt	heb	op	welk	gebied	dan	ook.	Ik	ben	vaak	zelf		genoeg	bezig	met	die	dingen	in	mijn	hoofd	dat	ik	er	niet	graag	over	praat.
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Eigen	Onzekerheden

Trauma’s

Geen	eigenlijk

Met	mijn	ouders:	drugs.

Met	de	rest:	(mentale)	problemen,	vooral	omdat	ik	dit	lastig	vind

Afwas,	de	dood,	medische	kwalen

Soas

Mijn	geldzaken

Drugs	met	ouders.

Drugs	onderwerpen	met	mn	ouders

Oei	hahaha.	Ik	ben	nogal	open	dus	is	lastig.	Ik	denk	dat	ik	het	uitvogelen	van	mijn	gender	niet	met	iedereen	bespreek.	Ik	had	laatst	een	“ben	ik	

trans?”	breakdown.

Depressie

Ouders/oudere	mensen:	Drugsgebruik	&	Jezelf	zijn	ook	al	past	dat	niet	bij	het	algemene	beeld	van	de	oude	generatie	(denk	aan	piercings	of	

oorbellen	bij	jongens/aparte	uiterlijk	kenmerken).	Ook	het	bespreken	van	toekomstplannen	vind	ik	deels	taboe.	Denk	aan	"Ik	wil	deze	studie	of	

richting	op	omdat	ik	dat	leuk	vind"	waarop	door	ouders	of	oudere	mensen	al	snel	op	gereageerd	wordt	met	"maar	dat	is	niet	slim,	daar	vindt	je	

geen	baan	in,	denk	aan	verstandige	levenskeuzes".	

Leeftijdsgenoten:	Psychische/persoonlijke	problemen.	Ik	merk	dat	heel	veel	mensen	het	moeilijk	vinden	om	te	praten	over	hoe	voel	ik	me,	

Hoe	gaat	het	met	me	&	wat	zijn	dingen	waar	ik	nu	mee	zit	of	waar	ik	me	niet	goed	bij	voel/over	twijfel.

Lichamelijke	klachten	

Ligt	er	wel	echt	aan	met	wie

Niet	echt	iets

Mannelijke	onzekerheden,

Er	zijn	eigenlijk	geen	onderwerpen	die	ik	vermijd	of	die	ik	bewust	niet	aansnijd	tijdens	een	gesprek.	Wel	merk	ik	dat	ik	bij	bijvoorbeeld	een	

onderwerp	als	abortus	heel	bewust	en	weloverwogen	mijn	woorden	kies.	Dit	omdat	ik	weet	dat	dit	voor	sommige	mensen	een	erg	gevoellig	en	

lastig	onderwerp	kan	zijn.

Ligt	eraan	met	wie.	Bij	vriendinnen	is	alles	bespreekbaar.	Met	familie	bespreek	ik	seks	alleen	oppervlakkig.	Met	kennissen/onbekenden	

bespreek	ik	niet	echte	problemen/issues	in	mijn	leven.

De	ongemakken	van	mijn	eigen	vrouwelijke	geslachtsdeel,	jeuk,	geur,	afscheiding	etc

Onderwerpen	die	je	met	de	dokter	bespreekt

Geen	idee

Mentale	problemen

Over	thuis	sitautie

Beste	vrienden:	alles	is	bespreekbaar

Vrienden:	Alles	behalve	in	depth	relatie	informatie

Kennissen:	Alles	behalve	relaties,	seksuele	onderwerpen,	financiele	situatie,	drugs	

Onbekende:	Relaties,	financiele	situatie,	seksuele	onderwerpen,	drugs,	familie	situatie

Afhankelijk	met	wie	ik	onderwerpen	bespreek.	Met	mijn	ouders	of	oudere	familieleden	(oma)	bespreek	ik	seks	en	drugs	liever	niet.

Met	vrienden	en	vriendinnen	bespreek	ik	alles	en	vind	ik	dat	niets	gek	genoeg	is

Stress,	seks	(met	sommige	mensen),

-	Harddrugs	gebruik	in	bijzijn	van	ouders

-	Masturbatie
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Onzekerheden,	gevoelens

Negatieve	onderwerpen	zoals	slechte	thuis	situatie,	slecht	zelfbeeld	etc

Dierenleed

De	dood,	het	sterrenstelsel,	geesten	oid

Roken	,	knuffels

Persoonlijke	onzekerheden	

Salaris

Nvt

Om	eerlijk	te	zijn	is	er	niks	waar	ik	liever	niet	over	praat.	Uiteraard	ligt	het	er	wel	aan	met	wie	je	over	wat	praat.	Met	de	een	ben	je	nou	

eenmaal	meer	open	dan	de	ander.

/

politiek

ziekte

Niks	eigenlijk.	Het	is	niet	dat	ik	met	Jan	en	alleman	over	bv	geld	en	seks	praat	maar	het	is	ook	geen	taboe	voor	mij.

Soa’s

Geen,	ben	een	open	boek	en	alles	is	bespreekbaar

Seksleven,	geldzaken

Mentale	klachten

Mijn	slechte	eigenschappen

Ligt	aan	de	situatie	hahah

Drugs	gebruik	en	seks

Ziekte,	seks

Niks

Drugsgebruik

Niets

Kan	zo	niks	bedenken

Drugs	tegenover	mijn	ouders

Dat	durf	ik	zo	niet	te	zeggen,	ik	probeer	over	zo	veel	mogelijk	onderwerpen	gewoon	te	praten.	Als	het	dichtbij	mezelf	komt	is	dit	af	en	toe	wel	

lastig

Gevoelens,	medische	problemen

Financiele	zaken

2.	Wat	is	je	maandinkomen?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

450eu	ongeveer

(3x)	300

150	(studentje)

(2x)	600	euro

Rond	de	600	euro,	heb	alleen	een	bijbaantje	in	het	weekend	naast	mijn	studie

Taboe-onderwerpen	-	Anoniem

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 8

(4x)	600

Rond	de	1600

Zonder	duo,	tussen	de	200	en	300

Momenteel	0	door	corona

Verschilt,	tussen	350	en	800

1500

700

+/-	€650

3000

Variabel

Momenteel	rond	de	€500	exclusief	ome	Duo

500	euro

1600	netto

250	euro	(student)

500	euro	per	maand

€0	hahahahaha.	Tenzij	zakgeld	en	alles	bijgeteld	wordt.	Dan	ongeveer	€200.

1800

2500

(3x)	Zeg	ik	liever	niet

Ik	werk	niet

1200

Gem	600	eu

305

2800

Duo	400

1600€

300	euro

(2x)	400

(2x)	1100

500

1600	euro

+/-	400	euro	vanuit	een	bijbaantje	+	700	euro	lening.

Student	(master)	-	krijg	geld	van	mijn	ouders	&	werk	tijdelijk	niet

Variërend	van	500	tot	1500

+-	400

800	euro

duo

350

3.025	bruto	

2.411	netto
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200/300	euro.	Per	maar	verschillend,	ook	nu	met	corona

€350

1350

+-€1250.00

2400

1510

Op	het	moment	niks,	voor	Corona	ong	€200

Aow

Ongeveer	€1500,-

5000	netto

1000	euro

Tussen	700/900.	Ik	ben	nog	student

rond	500	euro

zeg	ik	liever	niet

2100

Op	dit	moment	werk	ik	niet	en	heb	dus	geen	inkomen

1700

Van	mij	alleen	of	ook	van	partner?	Mij	alleen	is	2400

€250	ongeveer

Is	prive

Circa	28.00	netto	per	maand

180	euro

Rond	500

Rond	de	€1000

Rond	de	800	(studente)

+/-	600

2500	bruto

Wisselend
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3.	Denk	je	dat	je	monogaam	zou	zijn	als	de	maatschappij	het	niet	van	je	zou

verwachten?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 47 57,3	%

	Nee 31 37,8	%

	Zeg	ik	liever	niet 4 4,9	%

47	(57,3%)

31	(37,8%)

4	(4,9%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

4.	Licht	toe	waarom	wel	of	niet.	(Optioneel)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	70x,	onbeantwoord	12x

Ik	denk	dat	mensen	van	nature	niet	monogaam	zijn,	ik	dus	ook	niet.	Als	het	maatschappelijk	geaccepteerd	zou	zijn,	zou	ik	niet	bij	één	partner	

blijven	voor	de	rest	van	mijn	leven.	Of	wel,	maar	dan	zou	ik	bijv	seks	hebben	met	meerdere	mensen.	Nu	niet,	omdat	vreemdgaan	gezien	wordt	

als	iets	dat	niet	kan.

Ik	denk	dat	je	maar	van	1	iemand	kan	houden

Het	is	een	fijn	gevoel	om	te	weten	dat	de	ander	alleen	jou	wil	en	andersom.

Omdat	als	ik	in	een	relatie	zit	voor	diegene	kies.	Waarom	heb	je	anders	die	relatie.	Als	ik	iets	met	andere	mensen	wil	doen	betekent	dat	voor	

mij	dat	er	iets	niet	goed	zit	in	mijn	relatie

Omdat	ik	het	gevoel	heb	dat	door	de	"standaard"	monogamie	in	de	samenleving	heel	veel	relaties	juist	kapot	gaan	en	veel	harten	worden	

gebroken	omdat	dit	ons	zo	wordt	aangeleerd.	Een	open	relatie	vergt	veel	communicatie	en	wederzijds	respect	en	vertrouwen,	wat	vaak	

knelpunten	kunnen	zijn	in	een	monogame	relatie

Mensen	zijn	niet	gemaakt	om	monogaam	te	zijn,	het	houden	van	1	persoon	wel	maar	niet	op	lichamelijk	gebied

Ik	zou	het	best	leuk	vinden	om	seks	te	hebben	met	anderen,	maar	ik	heb	een	relatie	en	verwacht	ook	(heel	hypocriet)	dat	hij	dat	niet	doet	en	

dat	zou	ik	ook	niet	prettig	vinden.	Omdat	ik	die	gelijkheid	heel	belangrijk	vind	en	belangrijker	dan	die	seks	met	anderen	ben	ik	dus	monogaam.	

Wellicht	dat	dit	in	de	toekomst	nog	zal	veranderen	wanneer	we	30	jaar	samen	zijn,	maar	voor	nu	niet.

Ik	denk	dat	ik	nu	monogaam	ben	omdat	het	een	soort	van	als	normaal/standaard	wordt	gezien	in	de	maatschappij.	Dit	is	van	jongs	af	aan	zo	in	

mijn	systeem	opgenomen.	Als	dit	maatschappelijk	niet	de	standaard	zou	zijn	zou	het	denk	ik	anders	zijn

/

Er	zijn	veel	dingen	die	we	niet	doen,	omdat	er	stigma’s	zijn	in	de	samenleving.	Als	die	dingen	wel	geaccepteerd	zouden	worden	binnen	de	

samenleving,	zijn	er	minder	barrières.

Zoveel	mooie	fijne	mensen	om	liefde	mee	te	delen

H

Ik	miste	een	optie,	weet	niet.	Heb	daar	nooit	over	nagedacht	en	heb	daar	geen	duidelijk	antwoord	op.

133



Taboe-onderwerpen	-	Anoniem

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 11

Ik	geloof	niet	helemaal	in	monogamie	en	ik	denk	dat	het	je	relatie	leuker	houdt	/	je	elkaar	meer	waardeert	als	je	elkaar	vrij	laat

Ik	denk	dat	ik	maar	van	een	iemand	100%	kan	houden	(op	relatie	gebied).	Ik	kan	ook	van	andere	mensen	houden	maar	niet	op	dezelfde	manier

Ik	zou	volledige	vrijheid	van	sex	wel	chill	vinden	zodat	je	meer	dingen	kan	ontdekken,	maar	vind	de	schoonheid	van	monogamie	echt	groot.

Ik	heb	persoonlijk	de	energie	niet	eens	om	één	relatie	te	onderhouden,	laat	staan	meerderen.

Verder	vind	ik	het	heel	betekenisvol	en	rustgevend	om	jezelf	aan	één	persoon	te	verbinden	op	een	dieper	emotioneel	niveau.

Als	de	nieuwe	standaard	is	dat	mensen	vaker	een	open	relatie	zou	hebben	kan	ik	begrijpen	dat	trouw	zijn	aan	1	iemand	lastig	is	als	je	er	

mensen	er	geen	menig	over	hebben.	De	vraag	is	alleen	of	je	partner	ook	dit	goed	vind.

Ik	moest	hier	echt	zo	hard	bij	nadenken	en	ik	weet	het	eigenlijk	niet	eens	zeker.	Heb	je	een	groot	voorstellingsvermogen	voor	nodig	want	ik	

kan	het	me	maar	moeilijk	voorstellen	dat	er	niet	zo'n	verwachting	is	van	de	maatschappij.

Ik	denk	het	wel,	omdat	ik	denk	dat	het	me	pijn	zou	doen	om	mijn	partner	met	een	ander	te	zien	en	ik	denk	dat	ik	ook	niet	goed	mijn	tijd	zou	

kunnen	verdelen	over	meerdere	partners	en	je	uiteindelijk	toch	wel	voor	één	iemand	het	meeste	voelt.	En	dan	zou	het	raar	voor	mij	zijn	om	

ook	met	anderen	partners	seks	te	hebben	of	intiem	te	zijn	op	andere	manieren.	Dan	voelt	de	band	met	die	ene	persoon	ook	minder	speciaal	

denk	ik.

Ik	vind	het	fijn	om	met	mijn	vriendin	samen	te	zijn

Ik	denk	dat	seks	niet	berust	op	liefde	maar	meer	lust.	Het	is	wel	fijner	met	iemand	van	wie	je	houd.

Het	is	ook	een	vorm	van	zekerheid.	Als	je	weet	dat	je	iemand	hebt	die	er	altijd	voor	jou	is	en	andersom.

Omdat	1	persoon	meer	dan	genoeg	is	voor	mij

Monogamie	is	al	eeuwen	een	must	in	de	maatschappij,	maar	geen	enkel	mens	is	gemaakt	om	levenslang	van	Maar	1	persoon	te	houden/trouw	

te	blijven.	Is	tegen	het	mechanisme	van	een	mens.	Niet	voor	niets	dat	je	meerdere	keren	van	iemand	kan	houden	in	mijn	beleving.

Omdat	ik	geloof	dat	het	belangrijk	en	goed	is	voor	een	mens	om	een	goede,	gezonde	en	gelukkige	relatie	aan	te	gaan	met	een	persoon.	

Zonder	hier	onenigheid	of	jaloezie	bij	te	krijgen	door	niet	bij	deze	persoon	te	blijven.	Ook	als	je	later	kinderen	wil	is	het	van	groot	belang	dat	je	

een	partner	hebt	waar	je	het	kind	mee	groot	kan	brengen,	dit	is	ook	de	evolutionaire	reden	van	onze	monogamie.

Nouja,	ik	ben	aseksueel	dus	ik	voel	me	niet	aangetrokken	tot	99,9%	mensen	at	all	dus	volgens	mij	val	ik	hier	een	beetje	buiten	de	boot	haha

Omdat	ik	er	veel	waarde	aan	hecht	dat	iemand	net	zo	veel	voor	mij	kiest	als	ik	voor	die	persoon.	Je	krijgt	het	terug.	Ik	zou	het	niet	fijn	vinden	

als	iemand	anders	waarmee	ik	me	monogaam	voel,	zich	niet	monogaam	zou	gedragen

Yolo...

Ik	zou	wel	met	1	persoon	die	diepe	connectie	aanwillen,	weet	niet	of	ik	dat	met	meerdere	aan	zou	kunnen.	Maar	tussendoor	zou	ik	het	best	

willen	uitvogelen	niet	monogaam	te	zijn,	kijken	of	het	werkt	in	een	relatie	voor	mij	en	mijn	partner.

Heb	verlatingsangst

Uit	reflex	zou	ik	graag	nee	zeggen.	Ik	weet	dat	ik	iemand	ben	die	de	behoefte	heeft	om	niet	monogaam	te	zijn	maar	dit	is	puur	de	korte	termijn	

spanning	en	schijt	ipv	echt	blij	worden	van.	Het	is	meer	de	kik	dan	het	daadwerkelijk	niet	monogaam	willen	zijn.	

Daarom	denk	ik	dat	ik	wel	monogaam	zou	zijn.

Het	is	een	intrinsieke	behoefte	om	altijd	opzoek	te	gaan	naar	beter.	Het	is	alleen	dat	wij	onszelf	in	de	loop	der	jaren	het	hebben	aangeleerd	

om	die	prangende	behoefte	naast	ons	neer	te	leggen	en	progressie	te	maken	op	andere	vlakken.	Het	“jagen”	neemt	een	te	grote	hoeveelheid	

van	onze	tijd	in	beslag

Mensen	zijn	schapen	en	willen	erbij	horen.	We	zijn	gemaakt	om	liefde	te	geven	en	waarom	dan	al	mijn	liefde	aan	een	persoon	te	geven,	als	je	

het	ook	aan	meer	mensen	kan	geven

Kan	deze	vraag	niet	volmondig	met	"nee"	beantwoorden,	maar	ik	denk	dan	wel	dat	ik	niet	per	se	een	monogame	relatie	aan	zou	gaan.	Ik	zou	

dan	wel	graag	met	één	persoon	samen	zijn/wonen,	maar	ik	zou	denk	ik	wel	gebruik	maken	van	de	vrijheid	die	er	op	dat	moment	is	om	ook	met	

andere	te	daten/seksen/chillen.

Ik	kan	niet	delen;	jaloezie	is	een	ding,	plus	het	zal	dan	mij	onzeker	maken.	(Een	threesome	oid	zou	ik	wellicht	wel	voor	open	staan.	Maar	dan	

zonder	romantische	gevoelens	en	met	mij	erbij)
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Als	ik	van	iemand	hou	kan	ik	alleen	aan	deze	persoon	denken	(seksueel),	iemand	erbij	is	altijd	welkom	maar	dat	zie	ik	niet	als	niet	monogaam,	

in	the	end	is	het	wij	twee	en	af	en	toe	een	keertje	experimenteren	met	een	trio	(	of	iets	meer)

Ik	geloof	wel	dat	je	van	1	persoon	kan	houden,	maar	ben	ook	van	mening	dat	iedereen	ooit	wel	eens	toe	is	aan	een	ander.	Dan	ben	je	

waarschijnlijk	nog	steeds	monogaam	omdat	je	maar	1	partner	hebt,	maar	als	niemand	verwachtingen	heeft	over	loyaliteit	dan	zou	iedereen	het	

met	iedereen	doen

Omdat	er	veel	te	veel	interessante	mensen	zijn	om	maar	met	1	iemand	te	zijn.	Liefde	moet	je	delen!

Ik	weet	niet	wat	het	is

Ook	al	geloof	ik	dat	de	mens	in	principe	niet	gemaakt	is	om	monogaam	te	zijn	vind	ik	dat	je	een	betere	en	hechtere	band	kan	ontwikkelen	door	

je	te	focussen	op	een	persoon	en	samen	te	groeien.	Ik	ben	van	mening	dat	relaties	bedoeld	zijn	om	samen	te	groeien	als	mens	zijnde	om	op	

die	manier	het	beste	uit	elkaar	te	halen.	Door	een	niet	monogaam	bestaan	te	leiden	is	het	in	mijn	ogen	lastiger	om	een	diepere	klik	te	vormen	

met	een	ander	persoon	en	lijkt	het	mij	een	oppervlakkige	relatie	met	weinig	ruimte	voor	groei.

Ik	verwacht	dat	je	om	een	bepaalde	reden	samen	bent	met	je	partner	en	dat	je	beide	voor	elkaar	gaat.	Ik	ga	een	relatie	aan	met	een	persoon	

omdat	hij	degene	is	met	wie	ik	alles	wil	delen	en	op	dat	moment	is	dat	niemand	anders

Omdat	ik	veel	waarde	aan	mensen	hecht

Ik	wil	samen	zijn	met	iemand	waarvan	ik	hou,	die	voor	mij	mijn	leven	compleet	maakt.	Daar	heb	ik	maar	1	iemand	voor	nodig.

voortplanting	met	verschillende	mensen	om	dna	te	verspreiden	is	natuur

Bewuste	keuze

Op	het	moment	heb	ik	al	meer	dan	4	jaar	een	relatie	en	ik	denk	dat	als	dat	uit	zou	zijn,	mensen	nog	steeds	van	mij	denken	dat	ik	monogaam	

ben	in	volgende	relaties

Vertrouwen

Vertrouwen	van	dierbaren	moet	je	niet	op	de	proef	stellen

In	relaties	mis	je	ooit	bepaalde	aspecten	wanneer	je	een	partner	hebt,	die	je	eventueel	bij	andere	wel	vindt.

Omdat	ik	vind	dat	je	een	iemand	trouw	moet	blijven

Ik	heb	een	hekel	aan	vreemdgaan	en	ik	zal	daarnaast	ook	nooit	iemand	vergeven	die	het	wel	doet	(mij	bij).	Once	a	cheater	always	a	cheater.

Als	ik	een	relatie	met	iemand	heb	ga	ik	ook	alleen	voor	degene.

kan	me	niet	goed	binden

Ik	denk	dat	iedereen,	ik	dus	ook,	seks	niet	als	iets	ziet	voor	één	persoon.	Ik	denk	dat	monogamie	gewoon	een	cultuur	bepaalde	gewoonte	is.

Lijkt	me	leuk	en	kan	verfrissend	werken	voor	de	relatie

Geen	enkele	behoefte	aan	andere	partner.	Ik	denk	dat	ik	alleen	zou	blijven	als	mijn	partner	er	niet	meer	zou	zijn.

Ik	zou	mijn	liefde	niet	kunnen	verdelen	over	meerdere	personen,	maar	vooral	zou	ik	zelf	gewoon	“the	one”	voor	iemand	willen	zijn.	En	niet	dat	

ik	daarbij	gedeeld	word

Ik	zou	mijn	aandacht	en	liefde	niet	kunnen	verdelen.

Ik	mis	het	antwoord:	weet	ik	niet,	omdat	ik	denk	dat	het	cultureel	bepalend	is.	Verder	lkunnen	levensfasen	een	rol	spelen.	En	misschien	de	tijd	

waarin	je	geboren	bent:	was	het	bijv	in	1200	of	1800	of	jaren	60	misschien	ook	anders

Onzekerheid

Ik	kan	niet	goed	tegen	vreemdgaan

Dat	voelt	voor	mezelf	ook	goed,	ik	zou	ook	niet	1	van	meerdere	partners	willen	zijn

Houd	niet	van	delen

Ja	als	niemand	monogaan	zou	zijn	waarom	zou	waarom	zou	ik	dat	dan	wel	zijn.

Ik	merk	nu	ik	een	vriend	heb	ik	graag	alleen	met	hem	ben
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Als	ik	van	iemand	100%	houdt,	dan	wil	ik	alleen	met	die	persoon	sex	hebben.

Als	ik	verliefd	ben,	dan	heb	ik	alleen	maar	ogen	voor	die	persoon.

Ik	ben	een	vrij	jaloers	type,	ik	vind	niet	dat	ik	niet	monogaam	kan	zijn	als	ik	dat	wel	van	mijn	partner	verwacht

Dit	is	een	lastige	vraag.	Ik	heb	nu	al	een	hele	tijd	een	gelukkige	relatie	en	heb	geen	behoefte	om	hier	iemand	bij	te	hebben.	Toen	ik	nog	geen	

partner	had	heb	ik	hier	wel	eens	over	nagedacht	maar	er	nooit	naar	gehandeld

Omdat	ik	geloof	dat	als	je	echt	verliefd	bent	op	iemand	je	geen	aandacht	nodig	hebt	van	een	ander	op	liefdes/list	gebied.	En	ik	heb	snel	last	

van	schuldgevoel

Weet	niet	wat	monogaam	betekent.	Houdoe

5.	Ben	je	weleens	vreemdgegaan?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 19 23,2	%

	Nee 63 76,8	%

	Zeg	ik	liever	niet 0 0	%

19	(23,2%)

63	(76,8%)

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

6.	Heb	je	weleens	depressieve	gedachtes	ervaren?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 65 79,3	%

	Nee 17 20,7	%

	Zeg	ik	liever	niet 0 0	%

65	(79,3%)

17	(20,7%)

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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7.	Heb	je	weleens	een	soa	gehad?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 21 25,6	%

	Nee 61 74,4	%

	Zeg	ik	liever	niet 0 0	%

21	(25,6%)

61	(74,4%)

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

8.	Heb	je	weleens	overwogen	naar	een	prostituee	te	gaan?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 10 12,2	%

	Nee 71 86,6	%

	Zeg	ik	liever	niet 1 1,2	%

10	(12,2%)

71	(86,6%)

1	(1,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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9.	Heb	je	seks-fantasieën	of	fetisjen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 64 78,0	%

	Nee 17 20,7	%

	Zeg	ik	liever	niet 1 1,2	%

64	(78,0%)

17	(20,7%)

1	(1,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

10.	Zo	ja,	wat	zijn	deze?	(Niet	verplicht)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	49x,	onbeantwoord	33x

Ik	zou	best	eens	naar	een	parenclub	willen	gaan,	seks	met	meerdere	mensen	tegelijk	willen	hebben.	Ook	ben	ik	wel	into	sm

(2x)	Trio

Trio	(met	2	mannen)

-

Seks	hebben	in	mensen	in	dezelfde	ruimte,	iemand	die	kijkt	terwijl	ik	met	mijn	partner	seks	heb,	trio	mmv	en	trio	vvm,	seksclub	bezoeken,	en	

nog	verschillende	openbare	plaatsen.	Ik	zou	ze	niet	allemaal	al	nu	persé	uit	willen	voeren,	maar	staat	wel	op	het	lijstje	voor	in	de	toekomst	:)

Trio	met	twee	vrouwen

Orgie/	sex	met	vreemden

Ik	zou	heel	graag	een	trio	willen	en	het	lijkt	me	ergens	ook	wel	geil	om	over	een	meisje	heen	te	plassen.	Ook	zou	ik	best	willen	meemaken	

hoe	het	is	om	zelf	gepenetreerd	te	worden,	met	een	strap-on.

Een	dominant	iemand	waarmee	ik	seks	heb	(weet	niet	of	dit	echt	een	fetisj	is,	denk	het	niet.	Maar	iig	wel	iets	waar	ik	goed	op	ga)

Anale	dingen

Openbaar	sex

Sex	met	drugs

Ik	hou	van	lichte	bdsm-praktijken	(vastbinden,	vastgebonden	worden,	wurgen,	spanking,	kaarsvet,	etc.)

Sws	ooit	een	milf	doen

Orgy	lijkt	me	ook	wel	grappig	

Trio	ooit	ook	nog

Fetisj	niet	zo	zeer.	Fantasieën	wel,	bijvoorbeeld	met	een	"verboden"	machtsverhouding	(denk	aan	je	baas,	je	leraar,	je	trainer	weet	ik	het	

allemaal).	Dat	iemand	autoriteit	over	mij	heeft	zeg	maar.	Eigenlijk	vooral	die	spanning	van	iets	dat	niet	mag.

Openbaar	en	een	lichte	vorm	van	bondage	ofzo.	Wil	nog	wel	veel	ervaren	maar	denk	dat	ik	me	nog	niet	bewust	ben	van	een	hoop.

CNC

Trio,	bondage	en	eigenlijk	zelfs	een	gangbang	achtige	situatie	haha!
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Bonding	enzo,	maar	niet	te	extreem	allemaal

Sws	een	trio	haha

Seks	hebben	in	een	auto	met	iemand	bijvoorbeeld.	Ik	heb	geen	fetisj	dat	ik	weet

Seks	fantasiën,	wat	diegene	dan	met	mij	zou	doen	en	andersom

Bondage,	machtspelletjes,	tenen	hehe

BDSM,	Domme	&	sub	verhoudingen,	en	prostaat	stimulatie

Trio	of	anale	seks

Een	kwartet,	orgi,	speeltjes,	in	een	sauna.	Beetje	experimenteren	en	leven!	Part	of	a	gangbang	,	why	not

SM	en	BDSM	fantasieën

Love	kinky	sex:	bondage,	choking,	billen	slaan,	haren	trekken	etc.

Ik	ben	zo	gay	als	het	maar	zijn	kan	maar	kan	ook	wel	eens	seks	hebben	met	een	man	omdat	dit	toegankelijk	is.	Ik	droom	erg	levendig	en	zeer	

regelmatig	over	meiden	(	vaak	bekende	van	me).	In	real	life	is	mijn	gay	seks	leven	erg	afwezig

Een	goeie	MILF	+	een	donkere/zwarte	(weet	niet	welke	vd	2	racistisch	is)

Choken,	vastbinden,	slaan,	over	het	algemeen	gwn	als	trash	behandeld	worden	tijdens	de	sex/machteloos	zijn

Dick	in	een	latex	pakje	in	berghain

Seksfantasieën	over	verschillende	plekken	of	nieuwe	dingen	uit	proberen

Heb	er	geen

Onschuldige	sm,	zoals	handboeien,	blinddoek	en	op	m’n	billen	geslagen	worden

Bondage

'Het	'doen	met	een	vrouw

Als	ik	ze	vertel	is	het	geen	fantasie	meer	,	dus	dat	laat	ik	liever	zo

Een	hele	hoop

Ik	heb	geen	specifieke	seksfantasie,	maar	ik	vind	seks	hebben	met	iemand	die	heel	erg	dominant	is	heerlijk	waardoor	ik	hier	ook	wel	eens	over	

fantaseer.

Nou	niet	echt	heel	bijzonder	maar	ik	denk	wel	eens	hoe	het	zou	zijn	om	naar	een	orgie	te	gaan	of	seks	met	iemand	anders	te	hebben.

Seks	met	een	moeder

Heb	ik	niet,	ben	tevreden	met	mijn	sexleven

Vooral	met	wie	ik	seks	heb,	dus	fantasieën	over	mensen

Niet	benoemen

Seks	met	het	eigen	geslacht,	ruwe	seks

Fantasieën	over	mijn	partner	en	ik,	niet	specifiek	een	fetisj	maar	fantasie	over	seks	die	we	hebben	gehad

Ik	vrouw	met	tween	manen

Ik	vrouw	met	andere	twee	vrouwen	

Dominant-passive	sex

Met	een	vreemde	persoon	

Andere	mensen	zien	

Sex	met	een	fitness	jongen	(super	lekker	ding)

Gedomineerd	te	worden	door	vrouw	

In	een	publieke	ruimte	

Met	een	oudere	man

Trio	met	een	man	(ik	ben	een	vrouw)
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Geen	concrete	ideeën,	maar	soms	denk	ik,	dat	zou	ik	wel	eens	willen	proberen

11.	Indien	je	kinderen	hebt,	heb	je	spijt	van	het	nemen	van	kinderen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 0 0	%

	Nee 12 14,6	%

	Ik	heb	geen	kinderen 70 85,4	%

0%

12	(14,6%)

70	(85,4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

12.	Zie	jij	allochtonen	anders	dan	autochtonen?	Zit	er	volgens	jou	ook	een	verschil

in	waardigheid?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Nee,	voor	mij	zijn	ze	echt	gelijk

Ik	zie	ze	niet	anders,	behalve	als	je	een	zooi	maakt	van	dit	land

(13x)	Nee

Nee,	geen	verschil

Nee,	maar	tegenwoordig	ontstaat	er	wel	een	verdeling	door	bepaalde	situaties	en	dat	vind	ik	zonde.	Iedereen	is	gelijk	en	zo	zou	het	ook	

gezien	moeten	worden	door	iedereen.

Nee.	Mensen	zijn	mensen.	Vind	het	alleen	vervelend	wanneer	mensen	met	een	anders	dan	nederandse	achtergrond	hun	eigen	taal	gaan	

spreken	waar	je	bij	staat,	heeft	misschien	meer	te	maken	met	dat	ik	me	dan	altijd	raar	voel	omdat	ze	t	dan	elk	moment	over	jou	kunnen	

hebben	zonder	dat	jij	je	ervan	bewust	bent.	Vind	ik	niet	zo	netjes

Er	zit	geen	verschil	in	waardigheid	gezien	we	allemaal	dezelfde	rechten	hebben	simpelweg	omdat	we	geboren	zijn	op	de	wereld.	Het	enige	

verschil	dat	ik	zie	tussen	allochtonen	en	autochtonen	kan	de	afkomst	zijn/uiterlijk.	Racisme	is	aangeleerd	gedrag	en	geen	excuus	om	mensen	

te	vernederen/buitensluiten/discrimineren	etc

Zie	ze	niet	anders.	Ik	zie	ook	geen	verschil	in	waardigheid	in.	Echter	is	het	voor	andere	mensen	dat	hierin	wel	een	verschil	in	zit	wat	het	voor	

mij	persoonlijk	wel	lastiger	maakt	om	mijn	eigen	standpunt	te	behouden.	(Gelukkig	komt	dat	niet	vaak	voor	:))

Nee,	plus	het	is	tegenwoordig	mensen	met	een	migratieachtergrond.	In	waardigheid	zit	geen	verschil.	In	culturen	wel	en	die	clashen	wel	eens.

Ik	vind	'zien'	een	beetje	een	breed	begrip,	want	ja	er	zijn	duidelijke	verschillen	zichtbaar	in	bijvoorbeeld	cultuur	en	soms	kan	dat	botsen.	Maar	

ik	denk	juist	dat	het	heel	mooi	is	dat	we	elkaar,	ondanks	die	verschillen,	in	elkaars	waarde	zouden	moeten	kunnen	laten.	Wel	denk	ik	dat	

iedereen	af	en	toe	racistische	gedachten	heeft	door	de	manier	waarop	bijvoorbeeld	de	media	met	ons	communiceert,	maar	ik	denk	dat	dat	niet	

erg	is	zolang	je	je	er	bewust	van	bent	en	dit	goed	kan	rationaliseren.

Ik	zie	ze	wel	anders	maar	weinig	verschil	in	waardigheid

Nope,	iedereen	is	in	mijn	ogen	hetzelfde,	maar	het	is	de	kunst	om	niet	automatisch	te	judgen.
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Voor	mij	absoluut	geen	verschil

(2x)	Ja

Nee,	iedereen	is	gelijk.	Ik	zie	alleen	kankerlijers	als	kankerlijers	en	aardige	mensen	als	aardige	mensen.	Kleur,	geboorteplaats	of	geslacht	

maakt	daarin	niets	uit.

Nee,	mensen	zijn	mensen	en	ik	zie	geen	verschil	in	waardigheid

Ik	zie	ze	wel	iets	anders	maar	ik	vind	dat	er	geen	verschil	in	waardigheid	zit

Nee,	voor	mij	niet.	Ik	vind	het	beter	om	mensen	te	beoordelen	obv	hun	gedrag	ipv	uiterlijk

Ik	ben	zelf	allochtoon	dus	ik	heb	waarschijnlijk	een	biased	opinion.	Maar	natuurlijk	zijn	er	verschillen	tussen	allochtonen	en	autochtonen	omdat	

verschillende	personen	verschillende	culturen	met	zich	mee	dragen	en	vanuit	daar	ook	hun	eigen	normen	en	waarden	hebben.	Daar	is	

intrinsiek	niets	verkeerds	mee	zolang	die	normen	en	waarden	niet	beperken	op	de	normen	en	waarden	van	anderen	(denk	aan	streng	

religieuze	mensen	die	anderen	afrekenen	op	hun	geaardheid	of	iets	dergelijks).	In	die	zin	zijn	er	zowel	ethisch	onverantwoorde	allochtonen	en	

autochtonen.

Iedereen	verdiend	een	gelijke	kans	op	het	begin.	Dus	nee	ik	probeer	iedereen	hetzelfde	te	zien.	Dit	is	soms	lastig	als	er	bepaalde	

bevolkingsgroepen	spreken	namens	iedereen	ipv	zij	zelf	als	individueel

Ik	zie	totaal	geen	verschil	in	waardigheid.	Ik	zie	wel	verschillen	tussen	deze	groepen.

Ik	zie	mensen	als	hetzelfde,	maar	iedereen	gedraagt	zich	anders.	Als	een	allochtoon	zich	vervelend	gedraagt	vind	ik	dat	net	zo	vervelend	als	

een	autotochtoon	dat	zou	doen

Ja,	ik	zie	ze	anders	maar	geen	verschil	in	waardigheid.	Heeft	te	maken	met	de	mate	waarop	ze	zich	aanpassen	op	de	cultuur	van	het	land	waar	

ze	wonen

Als	zelf	allochtoon	zijnde	zie	ik	andere	allochtonen	niet	anders.	Ook	ervaar	ik	niet	echt	dat	autochtonen	mij	anders	zien.	En	word	ik	met	enige	

uitzonderingen	ook	nooit	anders	behandeld

Wel	anders	qua	cultuur	natuurlijk	maar	geen	verschil	in	waardigheid

Ik	geloof	dat	wij	andere	normen	en	waarden	kunnen	hebben	maar	uit	ervaring	heb	ik	geleerd	dat	iemand	die	allochtoon	een	dezelfde	

waardigheid	kan	hebben	als	ik,	en	net	zo	goed	dat	een	autochtoon	waardeloze	normen	en	waarden	kan	hebben.	Ik	beoordeel	niet	op	afkomst,	

maar	over	hoe	jij	andere	behandeld

Ja	ik	zie	verschil,	dat	is	niet	te	ontkennen.	Maar	ik	zie	geen	andere	waardigheid	vanwege	achtergrond,	alleen	in	gedrag.

Ieder	mens	is	gelijk	<3

In	waardigheid	niet	maar	in	opvoeding	gedrag	en	normen	en	waarden	zie	ik	er	zeker	verschillen	in.

Ja	zie	ik	toch	anders.

Korte	antwoord	nee.	Lange	antwoord:	als	ik	mij	snachts	over	straat	beweeg	en	oplet	om	veilig	te	zijn,	kijk	ik	toch	meer	uit	voor	mannen	met	

een	donkere	huid.	Dit	is	niet	alleen	daarom,	sketchy	kleding,	hoodie	over	hoofd	en	houding	zijn	de	hoofdfactoren	waarop	ik	mijn	alertheid	

aanpas	maar	ook	kleur	hoort	daar	bij.	Uit	vele	ervaring	heb	ik	gemerkt	dat	er	een	bepaald	type	is	wat	me	navolgt,	auto	stopt	om	te	catcallen,	

lastigvalt,	om	een	gunst	of	geld	vraagt.	Daar	kijk	ik	voor	uit.	Vind	het	zelf	heel	lastig	hoe	dat	werkt	bij	mij	omdat	ik	juist	actief	probeer	mijn	

rasicme	te	aknowledgen	en	tegen	te	gaan.

Ja	ik	zie	ze	anders	dan	autochtonen.	Ik	betrap	mijzelf	er	vaak	op	om	toch	op	de	stereotyperende	manier	te	kijken.	Marokkaanse	hangjeugd,	

Poolse	arbeidsimmigranten	die	snel	geld	komen	pakken	en	veel	zuipen,	Vluchtelingen	waar	een	deel	gelukszoeker	is.

Echter	weet	ik	dat	dit	beeld	niet	de	waarheid	is.	Dit	zit	er	grotendeels	in	door	de	manier	hoe	deze	groepen	vaak	in	de	media	komen.	Helaas	

halen	vooral	negatieve	dingen	de	media	waardoor	deze	beelden	niet	terecht	zijn.	

Ook	pik	ik	makkelijker	dingen	van	autochtonen	dan	allochtonen.	Ook	dit	komt	deels	door	de	media	denk	ik

Nee,	behalve	als	zij	zich	dermate	anders	gedragen	dat	ze	ook	anders	gezien	willen	worden.	Zoals	andere	normen	en	waarden	hanteren

Ik	zie	ze	niet	anders	en	zie	ze	als	een	gelijke.
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Ook	al	zou	ik	ze	liever	niet	anders	willen	zien,	toch	onbewust	doe	ik	het	door	mijn	referentiekader.	Ik	ben	zo	gebrainwasht	dat	ik	onbewust	een	

verschil	in	waardigheid	zie

Ik	zie	absoluut	geen	verschil	in	waardigheid	en	een	allochtoon	heeft	mijns	inziens	evenveel	rechten	en	plichten	als	een	autochtoon.	Wel	zie	ik	

verschillen	in	cultuur,	gewoontes,	waarden/normen	en	opvattingen,	maar	dit	is	juist	iets	moois.

Nee,	die	zie	ik	niet	als	anders.	Er	zitten	altijd	verschillen	in	hoe	je	naar	mensen	kijkt,	maar	niet	in	waardigheid.	Soms	heb	ik	juist	meer	respect	

voor	immigranten	die	de	Nederlandse	taal	en	cultuur	leren.	Maar	dat	is	maar	een	deel	van	de	allochtonen.

Nop,	een	mens	is	een	mens

Allochtonen	hebben	een	andere	kleur,	maar	verder	verschillen	ze	niet	veel	van	een	ander

Nee	absoluut	niet

nee	

tip:	De	term	allochtoon	wordt	niet	meer	gebruikt.	Mensen	met	een	migratieachtergrond	of	...achtergrond.

Ja	en	nee

(2x)	nee

Ik	zie	ieder	mens	gelijk,	ondanks	zijn/haar	etnische	afkomst.	Ik	ben	van	mening	dat	er	geen	verschillen	aanwezig	zijn	en	dat	iedereen	zich	op	

zijn	of	haar	manier	onderscheid	van	de	rest

Ik	zie	er	geen	verschil	in,	natuurlijk	is	iedereen	anders	en	eigen.

Nee,	in	mijn	optiek	is	iedereen	gelijk	aan	elkaar.	Ik	beoordeel	individuen	op	hun	acties	en	niet	op	hun	afkomst.

Nee,	maar	ik	ben	helaas	wel	schuldig	aan	vooroordelen

Soms,	heb	er	af	en	toe	toch	moeite	mee

Ik	zie	ze	niet	anders,	ze	zijn	net	zo	belangrijk	en	even	veel	waard	als	iedere	andere	Nederlander.	Het	feit	dat	je	buitenlands	bloed	hebt	zou	

niet	iets	moeten	uitmaken.

Ik	zie	geen	verschil	in	autochtoon	of	allochtoon	,	ik	zie	in	brede	zin	wel	verschil	in	waarden	en	normen	tussen	verschillende	mensen	.	Ik	zie	veel	

“	ik	“	in	plaats	van	wij	of	zij	om	mee	heen	.	Ik	denk	als	we	allemaal	iets	meer	aan	elkaar	denken	,	dat	alles	er	een	stuk	vrolijker	uit	zal	zien

Nee,	absoluut	niet.

Nee,	ik	vind	dat	ieder	mens	gelijk	is

Lastige	vraag...	ik	zie	zeker	geen	verschil	in	waardigheid,	maar	ik	vind	het	wel	erg	dat	allochtonen	voor	problemen	zorgen	in	de	samenleving	

(blijkt	uit	studies)

ja,	in	het	opzicht	van	cultuur	maar	iedereen	is	als	mens	gelijk.

Hoe	ik	het	ook	probeer	om	het	niet	te	doen,	ik	weet	dat	er	mensen	zijn	die	anders	tegen	vrouwen	dan	mannen	kijken.	Dat	idee	heb	ik	sneller	

bij	allochtonen	dan	bij	autochtonen

Er	zit	een	verschil	in	allochtonen	en	autochtonen,	maar	dat	is	een	verschil	in	cultuur	en	principes.	Dat	kan	weleens	botsen	in	onze	samenleving.	

Maar	qua	waardigheid	zijn	wij	hetzelfde

Cultuurverschillen	zie	ik	soms	wel	en	dat	kan	ook	met	waardigheid	te	maken	hebben

Daar	betrap	ik	me	wel	eens	op.	Ik	vind	alle	mensen	gelijkwaardig

Nee	iedereen	is	gelijk

Nee	en	nee

Ik	zie	geen	verschil

Iedereen	oordeelt	onbewust.	Kun	je	niks	aan	doen	maar	het	zorgt	wel	dat	er	vaak	een	negatief	beeld	is	van	allochtonen.

Ik	denk	wel	dat	ik	altijd	even	zal	omkijken	in	de	avond,	maar	ik	kijk	niet	anders	tegenover	iedere	Nederlander
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Niet	echt,	dat	hang	af	van	de	geloofd	van	dat	persoon.	(moslims)	

Ik	bijvoorbeeld	ben	zelf	allochtoon	en	ben	open	minded.	Ik	ben	atheïst.

Ik	denk	wel	dat	Nederlandse	mensen	moeilijk	doen	met	allochtonen.	We	worden	bijvoorbeeld	niet	uitgenodigd	naar	feestjes	of	om	leuke	

dingen	te	doen.	Ik	doe	van	alles	om	geaccepteerd	te	worden	(ik	spreek	bijvoorbeeld	hun	taal,	heb	Nederlandse	familie)	maar,	ze	zullen	je	altijd	

zien	als	een	buitenlander.

Autochtonen	denk	en	vaak	dat	ze	de	beste	zijn

Nee,	we	zijn	allemaal	mensen	en	dus	gelijk	aan	elkaar

Ik	probeer	dit	niet	te	doen	en	dit	gaat	me	vaak	goed	af.	Er	zijn	momenten	dat	je	het	toch	onbewust	doet.	Bijvoorbeeld;	als	ik	naar	de	

supermarkt	ga	staat	hier	heel	vaak	een	groep	jongeren	van	buitenlandse	afkomst.	Ze	fluiten	en	roepen	naar	mensen	en	maken	veel	lawaai.	

Hierin	zie	ik	dan	wel	een	verschil	in	waardigheid

Ja	allochtonen	zijn	anders	maar	niet	qua	waardigheid.	Wel	qua	cultuur,	normen	en	waarden	en	gewoontes

Nee,	ik	ben	zelf	allochtoon.	Ik	denk	dat	ieder	individu	anders	is,	en	dat	gewaardeerd	hoort	te	worden.	Allochtoon,	autochtoon...	what	ever!

13.	Heb	je	weleens	drugs	gebruikt?	Zo	ja,	welke	allemaal?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook

een	optie)
Tekst	antwoord,	Antwoorden	82x,	onbeantwoord	0x

Ja:	xtc,	mdma,	pep,	4fma,	4fmp,	miauw,	wiet,	hasj,	poppers,	lachgas,	keta,	2cb,	lsd,	truffels

(4x)	Nee

Ja,	xtc	en	cocaïne

Hasj	en	alcohol

Nvt

Ja,	een	“drankje”	waarvan	je	een	beetje	door	je	eigen	drinken	kan	gooien,	zit	een	klein	beetje	van	een	aantal	soorten	in

Ja:	xtc,	pep,	sos,	3mmc,	4mmc,	keta,	6apb,	4fmp,	mdma,	2cb,	wiet,	alcohol

Wiet,	lachgas

Xtc,	hasj	en	wiet,	lachgas,	alcohol

Ja:	wiet,	hasj,	3mmc,	4mmc,	xtc,	lsd,	cocaïne,	keta	(+	lachgas	en	alcohol)

Hier	komt	weer	een	hele	waslijst,

XTC

Coke

Speed

Ketamine

Truffels

3MMC

Lachgas

Alcohol

Wiet

Hasj

Ja,	alles	behalve	ghb	heroïne	en	4mmc

Xtc/Mdma,	keta,	miauw,	pep	en	coke	en	wiet.
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Ja	

Lsd

Coke

Xtc

MDMA

GHB

Hash,	wiet

Speed

Welke	niet

Ja.	Xtc,	mdma,	speed,	lachgas,	ketamine,	cocaïne,	3mmc,	truffels

Keta,	sos,	pep,	wiet,	2cb,	truffels,	xtc,	mdma,	4f,	3mmc,	4mmc

MDMA,	XTC,	keta,	2cb,	wiet,	hasj,	poppers,	lachgas

Where	to	begin:

Wiet/hasj

Xtc/mdma

Pep

Coke

3mmc/4mmc

Lsd

4-ho-met

3-meo-pcp

Truffels

Ketamine

Poppers

Ja:

Mdma	(poedervorm	en	xtc)

Speed	

4mmc

3mmc

Poppers	

Truffels

LSD

2-cb

Alcohol

Tabak	

Marihuana	(wiet	+	hasj)

Lachgas

Cocaïne

Gassuhhh	op	de	xtc,	poppers,	keta	en	lachgas

Ja.	Cocaïne,	speed,	mdma/xtc,	lsd,	2cb,	ketamine,	3mmc,	wiet,	hasj,	alcohol,	truffels,	poppers,	lachgas.	Allemaal	tegelijk,	nee	grapje.

Xtc,	4f,	keta,	pep,	lsd,	2cb,	4-aco-dmt,	wiet,	hasj,	een	hele	hoop,	wel	recreatief
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Ja:

Cocaine

3mmc

2cb

Truffels

Wiet

Xtc

Mdma

Speed

Miauw

Ketamine

Ghb

Blue	‘69

Pcp

Hasj,	wiet,	ketamine,	xtc,	mdma,	2cb,	truffels

Ja.	Xtc,	MDMA,	LSD,	2cb,	4f,	lachgas,	hasj,	wiet,	truffels,	ketamine,	cocaïne,	3mmc

Ja,	zeg	maar	gwn	60/70%	van	alle	drugs	soorten	die	er	zijn.

Ja.	Ik	heb	deze	vraag	echt	al	verdacht	vaak	moeten	beantwoorden	bij	enquêtes	van	Sanne,	maar	goed.

Mdma

Xtc

Speed

3MMC	

2CB

Cannabis

Truffels

Goede	vraag,	ik	heb	wel	ooit	geblowd	maar	toen	was	ik	een	15-jarige	snotaap.	Daarna	heb	ik	geen	drugs	meer	gebruikt	en	ik	drink	niet	tot	

nauwelijks	alcohol.

Wiet	

Speed

Xtc

Ket

En	standaard	ritalin	voor	de	adhd

Keta,	pep,	miauw,	2cb,	xtc,	wiet,	hasj,	coke,	alcohol,	nicotine

Wiet,	hasj,	xtc,	4fmp,	sos,	miauw,	truffels,	herbal	xtc,	ketamine,	lachgas,	mdma,	speed

Ja.	Wiet,	hasj,	xtc,	mdma,	speed,	ketamine,	poppers,	lachgas,	ghb,	alcohol	en	tabak

Xtc	wow	mew	poppers	mdma
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Ja,	Ik	heb	veel	drugs	geprobeerd.	Echter	gebruik	ik	maar	een	klein	gedeelte	met	regelmaat	(1	a	2	keer	in	de	maand)	Hieronder	de	lijst	van	alles	

wat	ik	ooit	geprobeerd	heb.

XTC

Coke

Speed

Hasj/wiet

Lachgas

3mmc

4mmc

LSD

Truffels	

2CB

4-ho-met

Ketamine

Poppers

Dexamfetamine

Methylfenidaat

3-meo-pcp

GHB

MXE

Hebbie	ff...

Wiet

Hasj

Poppers

Alcohol

M

Xtc

2cb

Truffels

Keta

LSD	

Miauw

Misschien	dat	ik	er	nog	een	vergeet..

Ja.	Keta.	Xtc.	Pep.	Cocaïne.	Miauw.	Wiet.

Xtc,	coke,	wiet,	hasj,	mdma,

Ja,	namelijk:	hasj,	wiet,	cocaïne,	pep,	ketamine,	miauw,	3MMC,	xtc,	mdma,	4fmp,	2cb,	lachgas,	poppers	en	alcohol

Wiet	&	Hasj

Wiet	+	hasj

LSD

Cocaïne

4FMP

Poppers

XTC,	MDMA,	Ketamine,	2CB,	truffels,	wiet	+	hasj,	3MMC	en	Salvia		(Lachgas?)

Ja,	ik	rook	dagelijks	hasj
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ja

Ja	x	en	m	en	wiet

LSD

XTC

2CB

Wiet

Alcohol	

Truffels

MDMA

Speed

4-mmc

3-mmc

vast	meer	wat	ik	me	niet	herriner

Ja,	xtc,	mdma	en	4f

Ja,	xtc,	wiet	en	truffels

-	Wiet	&	hasj

-	Alcohol

-	Truffels

-	LSD

-	Lachgas

-	XTC	&	MDMA

-	Speed

-	Coke

-	3MMC	&	4MMC	(RIP)

-	Ketamine

-	Poppers

-	2-CB

Nee	niet	gebruikt.

Ja,	alcohol	en	wiet

Wiet	truffels	xtc

Joint

Nee,	nul

Niet	dat	ik	me	kan	herinneren

Ja,	alleen	wiet	en	hasj.

Wiet

Xtc

Truffels	+	Paddos

LSD

Ja,	alcohol,	XTC	en	wiet/hash

XTC,	miauw,	mdma

(2x)	nee

Ja...	softdrugs

Nee,	tenzij	je	alcohol,	caffeine	en	nicotine	meetelt.

Ja,	alleen	wiet	en	hasj
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Ja,	wel	eens	wiet	gerookt

XTC,	alcohol,	MDMA,	wiet

Alleen	alcohol

Cannabis,	cocaïne,	koffie,	sigaretten,	xtc,	alcohol

(2x)	Alleen	wiet

Ja,	xtc,	mdma,	wiet,	cocaïne

Ja	xtc	mdma	wiet	hasj

Ja,

Keta,	sos,	mdma,	truffels,	lachgas,	2-cb,	salvia	en	poppers.

Mdma,	Xtc,	Ketamine,	Coaïne,	wiet

Marijuana

Hachis

Ja;	wiet/hasj,	xtc,	mdma,	speed,	cocaïne,	ketamine,	2cb

Ja,	keta,	MDMA,	wiet,	truffels

Ja,	dit	is	een	flink	lijstje	;)	

XTC	

MDMA	

4fmp	

3	mmc	

Wiet	

Coke	

Speed	

LSD	

2cb	

Ghb

Truffels

Hier	wil	ik	wel	aan	toevoegen	dat	ik	het	belangrijk	vind	om	op	een	veilige	manier	drugs	te	gebruiken.	Ik	doe	dit	niet	vaker	dan	eens	in	de	3	

maanden.	Laat	het	voor	gebruik	testen	en	bij	nieuwe	dingen/psychedelica	zorg	ik	altijd	voor	een	"tripsitter"

Nee,	wel	gedrogeerd	geweest	met	wss	ghb.

14.	Heb	je	een	leuke/	rare	drugservaring	die	je	met	ons	wil	delen?
Tekst	antwoord,	Antwoorden	62x,	onbeantwoord	20x

Nee,	begin	niet	aan	drugs

Voelde	alsof	ik	vloog

Kon	mn	mond	niet	meer	houden,	mijn	hand	was	mn	enige	filter.	Is	leuk	wanneer	je	ALLES	wat	je	denkt	er	gewoon	uitgooit

Eerste	keer	ballon	doen	had	ik	n	outer	body	experience	kapot	eng

(5x)	Nee

Kan	er	me	op	dit	moment	geen	herinneren,	it’s	been	a	long	long	time.

Ik	dacht	de	de	bomen	weg	rende

Already	did��� ♀️
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Mijn	eerste	keer	xtc	was	ik	er	van	overtuigd	dat	er	midden	in	de	Gashouder	een	joekel	van	een	kerktoren	stond.	Ik	probeerde	er	achter	te	

komen	hoe	laat	het	dan	was,	maar	ik	kon	de	klok	niet	lezen.	Toen	ik	aan	een	vriendin	vroeg	of	ze	de	tijd	wist,	pakte	ze	haar	telefoon	en	zei	ze	

de	tijd.	Toen	ik	daarna	nog	eens	keek	of	het	ook	zo	op	de	klok	stond,	was	de	kerktoren	verdwenen.	Ik	was	even	totaal	de	weg	kwijt	daarna,	

maar	het	kwam	weer	goed.

Poh,	zo	veel	x

Genoeg

Tijdens	een	van	de	eerste	keren	dat	mijn	vrienden	en	ik	truffels	gingen	gebruiken	was	ik	ervan	van	overtuigd	dat	er	dubbelfrisss	uit	de	kraan	

kwam.

Ik	heb	die	hele	avond	"dubbelfrisss"	zitten	bijvullen	uit	de	kraan	in	een	leeg	pak	en	daarvan	gedronken,	denkenden	dat	het	inderdaad	

dubbelfrisss	was.

Haha	ben	wel	eens	binnengelopen	op	een	dame	die	aan	de	xtc	zat	en	haar	vriend	video	belde.	Alleen	haar	broek	was	uit	en	ze	liet	haar	

pussayh	zien	aan	de	boyfriend.	Very	weird	haha	maar	wel	funny

Kan	niks	bedenken	nu	zo	sorry	:(

Ik	vind	het	altijd	leuk,	want	als	dat	niet	zou	zijn	zou	ik	het	niet	meer	doen

Vrijwel	elke	ervaring	met	drugs	heb	ik	ervaren	als	leuk.	Dagen	erna	vaak	niet.	

Een	keer	aan	de	2cb	dat	we	heel	de	aardbol	gingen	nalopen	om	te	zoeken	naar	nieuwe	plekken	die	nog	geen	naam	hadden	zodat	we	deze	

konden	claimen	en	daar	gingen	wonen.	Daarna	een	hele	regering	bedenken	en	steden.	Was	een	leuk	nachtje

Veel	vage	dingen	zien	die	er	dus	niet	echt	zijn	zoals	mensen	op	een	fiets,	staantafels,	dranghekken,	mensen	met	drankflessen,	mensen	met	

schmink	op	etc

Ik	zie	vaak	als	ik	ergens	aan	zit,	inclusief	alcohol	vaak	kippen	overal,	is	al	4x	gebeurd..	ben	er	nog	niet	achter	waarom.

Ik	was	eens	zo	hard	aan	het	trippen	van	de	M	dat	ik	boven	iedereen	zijn	hoofd	een	groen	of	oranje	sims-blokje	zag	zweven	die	ronddraaide,	

alsof	ik	in	Sims	zat	en	kon	zien	hoe	iedereen	zich	voelt.

Nee	niet	echt,	sorry!

Doordat	ik	adhd	heb	waren	alle	andere	drugs	veel	anders	en	niet	leuk.	Af	en	toe	een	joint	maar	voor	de	rest	houd	ik	het	bij	bierrrrr

-	Wakker	worden	op	de	badkamer	vloer

-	na	ketamine	denken	dat	je	bed	in	t	bos	lag

-	niet	kunnen	praten

Nee	haha	ik	moet	weer	terug	werken,	succes	<3

Waar	moet	ik	beginnen

Ik	was	ooit	is	aan	de	truffels	en	toen	ben	ik	een	ronde	gaan	lopen.	Op	een	gegeven	moment	moest	ik	zo	plassen	dat	ik	naar	een	hek	toe	ging	en	

daar	ging	plassen.	Ik	was	natuurlijk	nogal	afgeleid	van	wat	er	allemaal	om	mij	heen	gebeurde	totdat	mijn	oog	viel	op	een	leeuw.	Ik	zag	ineens	

een	leeuw	die	mij	naderde	en	schrok	mij	dood.	Met	mijn	broek	nog	half	open	rende	ik	weg.	Wat	bleek	later,	de	leeuw	was	een	standbeeld	en	

daarom	de	mascotte	van	een	voetbalclub.

Ik	werd	door	drugs	verliefd	op	een	geslacht	waar	ik	normaal	niet	voor	val	en	toen	de	xtc	uitwerkte	was	ik	verbaasd	

Slechte	ervaring;	3	weken	wezen	trippen	door	xtc.	Lichamelijke	burn	out

/

Vaak	bad	gegaan,	dus	helaas	niet

Ik	was	in	Mexico,	had	twee	uur	geslapen	en	we	waren	onderweg	naar	een	waterval,	aan	de	voet	van	de	waterval	besloten	we	LSD	te	nemen,	dit	

duurde	zo'n	drie	kwartier	voor	het	inkickte,	en	precies	in	die	tijd	kwamen	we	boven	aan.	En	daar	lag	ik	dan,	lekker	te	trippen,	in	Mexico	onder	

het	gespetter	van	de	waterval.	Maar	mijn	White	ass	had	geen	zonnebrand	op	gedaan	en	ook	niet	bij.	Dus	binnen	twee	uur	was	ik	helemaal	

verbrand,	maar	daar	merkte	ik	natuurlijk	pas	wat	van	toen	ik	weer	nuchter	was.

Na	de	xtc	en	ketamine	deden	een	vriend	en	ik	precies	uit	het	niets	op	t	zelfde	moment	de	robot	dans
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In	de	filipijnen	staat	de	doodstraf	op	blowen,	toen	ik	aan	het	reizen	was	in	de	filipijnen	ben	ik	naar	Apo	Whang	Od	(zoek	maar	op)	gegaan	voor	

een	tattoo.	Dit	dorp	was	compleet	afgelegen	in	de	bergen	in	the	middle	of	nowhere	en	de	mensen	leefden	daar	echt	alsof	het	100	jaar	geleden	

was.	Beesten	die	overal	rondlopen,	kleine	hutjes	waar	ze	in	wonen	etc.	Nu	bleek	er	dus	ook	een	zieke	wietplantage	te	zitten	en	ik	begon	nou	

net	te	ouwehoeren	met	een	local	die	daar	wekelijks	komt	om	wiet	te	oogsten	en	illegaal	te	verkopen	in	manilla.	Toen	ik	zei	dat	ik	uit	

nederland	kwam	wilde	deze	gast	wel	even	met	mij	zien	nieuwe	batch	'uittesten'	voor	de	verkoop.	Ik	heb	oprecht	2	hijsjes	genomen,	ben	toen	

om	19:00	knock	out	gegaan	en	wer	de	volgende	ochtend	pas	weer	wakker	om	10	uur...	Naderhand	bleek	ik	een	heel	feest	gemist	te	hebben	

hierdoor	HAHA

Tldr:	ik	heb	zitten	blowen	in	the	middle	of	nowhere	met	een	dealer	in	een	land	waar	de	doodstraf	staat	op	blowen!

Ja,	ik	was	een	keertje	moe	en	toen	dacht	ik	dat	overal	tafels	en	stoelen	stonden	en	toen	wilde	ik	gaan	zitten	en	toen	ging	ik	dus	echt	vol	op	me	

bek	hahaha	en	ben	ook	wel	een	keertje	bij	EHBO	beland	maar	zie	dat	meer	als	een	leer	moment

Leukste	ervaring:

Trippen	op	LSD	+	XTC	tijdens	Tame	Impala	op	Lowlands	

Raarste	ervaring:

Ik	was	aan	het	trippen	op	truffels	waarna	ik	tijdens	de	hoogtepunt	van	mijn	trip	naar	een	andere	kamer	ging	met	medetrippers.	Op	dat	moment	

ontdekte	ik	dat	een	andere	guy	in	zijn	onderbroek	plat	op	tafel	lag	omdat	die	dat	lekker	koud	vond.

Iedere	drugservaring	is	anders,	maar	heb	gelukkig	alleen	maar	positieve	ervaringen	hiermee.

Een	keer	voelde	ik	me	zo	creatief	en	ben	ik	alles	gaan	tekenen	wat	ik	op	het	papier	zag	terwijl	er	dus	nog	niks	echt	op	stond

Niet	die	het	delen	waard	zijn

Was	heel	vies,	smaakte	naar	asbak

Nvt

Geen	specifieke	ervaringen.

Als	ik	ze	nog	kon	herinneren	ja	zeker!

Heb	niet	vaak	drugs	gedaan	(op	alcohol	na)		maar	elke	x	was	top	haha

(2x)	nee

Poppers	gesnoven	om	anale	seks	te	hebben.	Na	het	snuiven	zo	gelachen	dat	er	helemaal	geen	seks	meer	kwam

Ik	heb	wel	eens	rare	dingen	gedaan	als	ik	teveel	gedronken	had	maar	die	zijn	de	moeite	van	het	vermelden	niet	waard.

Alleen	bad	trips,	maar	niks	speciaals

Ben	1x	ziek	geworden	van	het	roken	van	wiet.	Mijn	hoofd	was	helder,	maar	ik	kon	niet	meer	overeind	komen

Nee	helaas

Ja,	ik	zal	kijken	of	ik	tijd	vind	om	dat	uit	te	schrijven.	Dan	verstuur	ik	het	verhaal	aan	Sanne.	M	vriendin	van	Nancy

Nope	jammer	genoeg	niet

Nee	danku

1x	tijdens	xtc	hele	vage	trip	gehad	en	allemaal	onthoofde	mensen	gezien

Ooit	op	thuishaven	met	een	vriendinnetje	die	voor	het	eerst	drugs	had	genomen	in	de	dixie.	Ik	stond	buiten	te	wachten	en	vertelde	tegen	een	

hoop	mensen	wat	er	gebeurde	en	ze	bleven	allemaal	wachten	en	we	applaudisseerde	toen	ze	gepakt	had	en	buitenstapte	met	een	stuk	of	20	

mensen

Seks	aan	de	mdma/xtc	is	heel	leuk	:)

Nee,	waren	allemaal	gezellig	en	positief

Als	vrienden/bekenden	iets	voor	de	eerste	keer	willen	proberen	ben	ik	graag	de	"tripsitter"	bij	psychedelica	vind	ik	het	leuk	om	een	blog	bij	te	

houden;	tijdstippen,	quotes	en	verhaaltjes.	Hier	staan	vaak	hilarische	momenten	in	beschreven.	Ik	vind	het	leuk	om	dit	zeker	na	de	trip	terug	te	

lezen.

Mijn	drugservaring	was	kut
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Let	op	met	drugs!	Heb	veel	mensen	kapot	zien	gaan.	Vooral	in	moeilijke	situaties	wordt	drugs	gebruikt	als	‘vergeet’	-middel	en	dit	kan	soms	

fout	gaan.
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Instellingen	enquête

Vragen	per	pagina Eén

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Willekeurige	vraag	volgorde?

Toon	voortgangsbalk?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Bijlage:	Enquête

Taboe-onderwerpen	-	Anoniem

Hey!

Bedankt	voor	het	bezoeken	van	onze	enquête.	Deze	enquête	is	geheel	anoniem,	de	antwoorden	die	je	invult,	kunnen	niet	naar	je	teruggekoppeld	worden.

Met	het	beantwoorden	van	de	volgende	14	vragen,	help	je	ons	de	beste	resultaten	te	behalen	voor	ons	afstudeer	onderzoek.	Het	beantwoorden	van	de

vragen	zal	in	totaal	maximaal	5	tot	7	minuten	duren.	Alvast	bedankt!

Groetjes,

Dick	en	Sanne

1.	Wat	zijn	onderwerpen	die	je	liever	niet	bespreekt?

2.	Wat	is	je	maandinkomen?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)

3.	Denk	je	dat	je	monogaam	zou	zijn	als	de	maatschappij	het	niet	van	je	zou	verwachten?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

4.	Licht	toe	waarom	wel	of	niet.	(Optioneel)

5.	Ben	je	weleens	vreemdgegaan?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet
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6.	Heb	je	weleens	depressieve	gedachtes	ervaren?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

7.	Heb	je	weleens	een	soa	gehad?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

8.	Heb	je	weleens	overwogen	naar	een	prostituee	te	gaan?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

9.	Heb	je	seks-fantasieën	of	fetisjen?

Ja

Nee

Zeg	ik	liever	niet

10.	Zo	ja,	wat	zijn	deze?	(Niet	verplicht)

11.	Indien	je	kinderen	hebt,	heb	je	spijt	van	het	nemen	van	kinderen?

Ja

Nee

Ik	heb	geen	kinderen

12.	Zie	jij	allochtonen	anders	dan	autochtonen?	Zit	er	volgens	jou	ook	een	verschil	in	waardigheid?
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13.	Heb	je	weleens	drugs	gebruikt?	Zo	ja,	welke	allemaal?	(Zeg	ik	liever	niet,	is	ook	een	optie)

14.	Heb	je	een	leuke/	rare	drugservaring	die	je	met	ons	wil	delen?
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