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Inleiding 

Sinds maart wordt Nederland geteisterd door de coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen. Vrijwel 

iedereen zit nu thuis om daar te werken of te studeren, zo ook de doelgroep van TeamAlert. Veel jongeren 

moeten nu bij hun ouders of in hun studentenwoning in thuisquarantaine en zij mogen elkaar niet opzoeken. 

Eventuele festivals waar zij naartoe zouden gaan, zijn door de maatregelen afgelast en het uitgaan in de kroeg of 

club zit er ook niet in. Ten slotte mogen de jongeren niet meer afspreken bij vrienden thuis.  

Festivals, feestjes en uitgaansgelegenheden zijn normaal gesproken populaire plaatsen voor het gebruiken van 

drugs. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat vorig jaar ruim 20 procent van de jongeren tussen de 18 

en 24 jaar cannabis heeft gebruikt (Trimbos, 2020). XTC is na cannabis de meest gebruikte drug onder de 

jongeren. Vorig jaar werd door 6,1 procent van de jongeren van 18 en 19 jaar XTC gebruikt en 10 procent van de 

jongeren tussen de 20 en 24 jaar.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op het gebruik van drugs onder jongeren in 2019, onder normale maatschappelijke 

omstandigheden. Nu deze omstandigheden dusdanig zijn veranderd, is het interessant om te kijken of het 

drugsgebruik van jongeren ook is veranderd. Het zou kunnen dat de jongeren meer drugs gebruiken om de 

verveling tegen te gaan en wellicht ook experimenteren met drugs die ze nog nooit hebben gebruikt. Anderzijds 

zou het kunnen dat het drugsgebruik is afgenomen, omdat jongeren geen sociale gelegenheid hebben om drugs 

te gebruiken. 

De vragenlijst zal gericht zijn op de jongeren tussen de 18 en 24 jaar die drugs gebruiken en de vragen zullen 

gericht zijn op hun ‘reguliere’ drugsgebruik en het drugsgebruik ten tijde van de coronacrisis. Is het drugsgebruik 

bij jongeren toegenomen of afgenomen? Waarom is het drugsgebruik toegenomen of afgenomen? Hebben 

jongeren andere drugs gebruikt dan normaal en welke drugs gebruikten ze dan? Deze vragenlijst geeft een 

antwoord op deze vragen.   

Methode 

De online vragenlijst is verspreid in het jongerenpanel van TeamAlert en via social media met als oproep ‘we 

zijn benieuwd naar jouw drugsgebruik voor én tijdens de coronacrisis’. Er hebben 1252 jongeren meegedaan 

aan het onderzoek. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 21 jaar oud. 52% van de respondenten is man en 

47% vrouw. 1% was niet in een hokje te plaatsen. 10% van de deelnemers is laagopgeleid, 54% is middelbaar 

opgeleid, 35% is hoogopgeleid. Het grootste deel van de deelnemers gebruikte meerdere keren per week 

(24%), meerdere keren per maand (20%) of iedere dag (18%) drugs.  

Resultaten 

Meest gebruikte drugs 
De meest gebruikte drugssoort voor de coronatijd was cannabis (87%), gevolgd door XTC/MDMA (60%) en 

lachgas (43%). De meest gebruikte drugssoorten tijdens de coronatijd waren cannabis (80%), XTC (29%) en 

ketamine (19%). Lachgas is naar de zesde plaats gezakt in het gebruik (43% vs. 13%).  

Met wie gebruiken jongeren drugs? 
Jongeren gebruikten vóór de coronatijd vooral met vrienden (96%), alleen (33%), met klas-/studiegenoten 

(32%) en met hun partner (31%).  

Tijdens de coronatijd is dat ook met vrienden (84%), alleen (45%) of met hun partner (28%). Er is te zien dat het 

percentage ‘alleen gebruik’ is gestegen.  

Waar gebruiken jongeren drugs?  
De meeste jongeren gebruikten vóór de coronatijd vooral bij vrienden thuis (65%), tijdens een festival (63%), 

tijdens een (huis)feestje (62%), thuis (61%) en/of tijdens het uitgaan (55%) drugs.  

Tijdens de coronatijd was dit vooral thuis (76%), bij vrienden thuis (65%) en op straat (33%). 



 

Vragenlijst Drugs in Coronatijd– Stichting TeamAlert                   5 

 
 

Het thuis (61% vs. 76%) en op straat gebruik zijn gestegen (26% vs. 33%), terwijl festivals en feesten zijn 

afgenomen. Ook is gebruik ‘in de natuur’ (park of bos) toegenomen tijdens de coronatijd. 

Toe- en afname van drugs vóór en tijdens coronatijd 
Bij 48% van de jongeren is het drugsgebruik sinds de coronatijd toegenomen en bij 22% hetzelfde gebleven. Uit 

een open vraag blijkt dat de toename vooral wordt veroorzaakt doordat jongeren zich vervelen en veel tijd 

over hebben. Ze hebben minder te doen en hebben minder verplichtingen. Waarschijnlijk is het aantal 

verschillende soorten drugs afgenomen (vergeleken met 12 maanden voor de coronatijd), maar de ‘meest 

gebruikte drug per persoon’ meer geworden (meestal cannabis). 

Bij 29% is het gebruik verminderd. Uit een open vraag blijkt dat dit komt, omdat er geen feesten en festivals 

meer zijn en jongeren hun vrienden minder zien.  

Wanneer er naar geslacht gekeken wordt, lijkt de toename van drugsgebruik het grootst bij mannen. Bij de 

afname in drugsgebruik bestaat er geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

Wanneer naar opleidingsniveau gekeken wordt, is de toename het hoogst bij havo-scholieren en de afname het 

grootst bij wo-studenten. 

Wanneer er gekeken wordt naar de toe- en afname in combinatie met stedelijkheid, lijkt de afname het hoogst 

te zijn in de kleinere plekken in Nederland. Het gaat hier om plaatsen met minder dan 500 adressen per km². Er 

zit vrijwel geen verschil in toename qua stedelijkheid. 

Nieuwe soorten in drugs 
Omdat jongeren meer tijd over hebben, is dit een mooie kans voor hen om iets nieuws te proberen. 16% van 

de jongeren heeft in deze periode nieuwe drugs geprobeerd. Dit waren met name 2CB (24%), truffels (22%), 

XTC (15%) en ketamine (12%). Het lijkt erop dat jongeren die nieuwe drugs proberen, vooral tripmiddelen 

willen proberen. Een verklaring kan zijn dat er op festivals hoofdzakelijk ‘uppers’ gebruikt worden, terwijl thuis 

een betere omgeving is om tripmiddelen te gebruiken. 

Rijden onder invloed 
Voor de coronatijd gaf 78% aan nooit te rijden onder invloed van drugs, tijdens de coronatijd is dat in principe 

hetzelfde gebleven (77%). 

Conclusie 

Over het algemeen is er te zien dat er een aantal verschuivingen zijn in het drugsgebruik van jongeren wanneer 

hun gebruik voor de coronacrisis en tijdens de coronacrisis met elkaar vergeleken wordt. De meest populaire 

drugs zijn nog steeds cannabis en XTC/MDMA, op derde plaats heeft echter een verschuiving plaatsgevonden. 

Het lachgasgebruik is sterk gedaald. Tijdens de coronacrisis staat ketamine op drie in de top drie van meest 

gebruikte drugs.  

Jongeren gebruiken nog steeds met dezelfde personen drugs. Gebruik met vrienden en met partner zijn zowel 

voor als tijdens de coronacrisis gebruikelijk. Daarnaast is ook het alleen gebruiken van drugs gebruikelijk voor 

en tijdens de coronacrisis. Het alleen gebruik is tijdens de coronacrisis wel gestegen.  

De plaats waar jongeren drugs gebruiken is, onder andere door het gebrek aan uitgaan en festivals, veranderd. 

Zowel voor als tijdens de coronacrisis gebruiken jongeren het vaakst drugs bij vrienden thuis. Tijdens de crisis is 

het gebruik thuis en op straat toegenomen.  

Bij bijna de helft van de jongeren die meededen aan dit onderzoek is het drugsgebruik tijdens de coronacrisis 

toegenomen. Bij één vijfde van de jongeren is het drugsgebruik hetzelfde gebleven en bij ongeveer een derde 

van de jongeren is het drugsgebruik afgenomen. De toename in drugsgebruik is te verklaren door het feit dat 

jongeren meer tijd hebben en zichzelf vervelen en daarom in drugsgebruik een manier zien om zichzelf te 

vermaken.  
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Bronnen 

Trimbos (2019). Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2019. Geraadpleegd via: 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1706-jaarbericht-nationale-drug-monitor-2019 

Bijlage 

Demografische gegevens 

Geslacht (1252) 

Man 651 52% 

Vrouw 585 47% 

Anders 16 1% 

 

Gemiddelde leeftijd is 21 jaar oud 
 
Opleidingsniveau (1253) 

Basisschool 18 1% 

Vmbo 85 7% 

Havo 109 9% 

Vwo 121 10% 

Mbo 435 35% 

Hbo 286 23% 

Wo 154 12% 

Speciaal onderwijs 10 1% 

Praktijkonderwijs 9 1% 

Anders, namelijk... 25 2% 

VMBO/HAVO 1 0% 

 

 

Vóór coronatijd 

Welke drugs heb je de afgelopen 12 maanden voor de coronacrisis gebruikt? (1381) 

Cannabis 1203 87% 

XTC/MDMA 834 60% 

Lachgas 600 43% 

Ketamine 442 32% 

Cocaïne 434 31% 

Speed/Amfetamine 388 28% 

2C-B 346 25% 

Truffels/paddo's 332 24% 

LSD 106 8% 

GHB 49 4% 

4-FA 48 3% 

Anders, namelijk... 195 14% 

Geen 102 7% 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1706-jaarbericht-nationale-drug-monitor-2019
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Hoevaak gebruikten jongeren drugs voor de coronacrisis? (1278) 

Dagelijks 231 18% 

Meerdere keren per week 302 24% 

Eén keer per week 114 9% 

Meerdere keren per maand 253 20% 

Eén keer per maand 172 13% 

Meerdere keren per jaar 157 12% 

Eén keer per half jaar 28 2% 

Eén keer per jaar 21 2% 

 

Waar gebruikte je drugs? 

Bij vrienden thuis 830 65% 

Tijdens een festival 807 63% 

Op een (huis)feestje 790 62% 

Thuis 774 61% 

Tijdens het uitgaan 705 55% 

Op straat 334 26% 

In de auto 176 14% 

Anders, namelijk... 43 3% 

 

Met wie gebruikte je drugs (voor de coronacrisis)? (1280) 

Alleen 416 33% 

Met mijn partner 401 31% 

Met familieleden 155 12% 

Met vrienden 1230 96% 

Met klas-/studiegenoten 412 32% 

Met mensen die ik via mijn 
vrienden/familie ken 

253 20% 

Anders, namelijk. 22 2% 

 

 

Reed je wel eens met drugs op in de auto (voor de coronacrisis)? (1279) 

 

Ja, ik reed wel eens naar huis na een festival terwijl ik drugs gebruikt had 40 3% 

Ja, ik reed wel eens naar huis na een (huis)feestje terwijl ik drugs gebruikt had 60 5% 

Ja, ik reed wel eens naar huis na het uitgaan terwijl ik drugs gebruikt had 41 3% 

Ja, ik reed wel eens naar huis nadat ik drugs gebruikt had met of bij vrienden 125 10% 

Ja, ik gebruikte wel eens drugs tijdens het rijden 67 5% 

Nee, ik rijd niet in de auto als ik drugs gebruikt heb 994 78% 

Anders, namelijk... 115 9% 
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Tijdens coronatijd 

Welke drugs heb je de tijdens de coronacrisis gebruikt? (1381) 

Cannabis 1098 80% 

XTC/MDMA 407 29% 

Ketamine 257 19% 

Cocaïne 188 14% 

2C-B 190 14% 

Lachgas 180 13% 

Speed/Amfetamine 163 12% 

Truffels/paddo's 157 11% 

LSD 58 4% 

GHB 23 2% 

4-FA 5 
0% 
(0,4%) 

Anders, namelijk... 120 9% 

Geen 208 15% 

 

 

Waar gebruikte je drugs tijdens de coronacrisis? (1165) 

Thuis 885 76% 

Bij vrienden thuis 763 65% 

Op straat 381 33% 

Op een (huis)feestje 193 17% 

In de auto 129 11% 

Anders, namelijk... 49 4% 

 

 

In de weken van thuisquarantaine is mijn drugsgebruik: (1165) 

Toegenomen 561 48% 

Afgenomen 333 29% 

Hetzelfde gebleven 255 22% 

Weet ik niet 16 1% 

 

Heb je tijdens de thuisquarantaine andere drugs gebruikt dan die je normaal zou gebruiken? (1165) 

Ja 181 16% 

Nee 984 84% 

 

Welke andere drugs heb je gebruikt die je voor de coronacrisis niet gebruikte? (181) 

2C-B 43 24% 

Truffels/paddo's 39 22% 

XTC/MDMA 27 15% 

Ketamine 22 12% 

LSD 19 10% 

Cannabis 15 8% 

Cocaïne 13 7% 

GHB 10 6% 

Speed/Amfetamine 9 5% 
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Lachgas 7 4% 

4-FA 1 1% 

Anders, namelijk... 32 18% 

 

 
Met wie gebruikte je drugs (tijdens de coronacrisis)? (1166) 
 

Alleen 521 45% 

Met mijn partner 329 28% 

Met familieleden 138 12% 

Met vrienden 981 84% 

Met klas-/studiegenoten 146 13% 

Met mensen die ik via mijn vrienden/familie ken 121 10% 

Anders, namelijk... 39 3% 

 
 
 
 
Rijd je nu tijdens de coronacrisis wel eens met drugs op in de auto? (1194) 

Ja, ik rijd wel eens naar huis na een (huis)feestje terwijl ik drugs gebruikt 
heb 

26 2% 

Ja, ik rijd wel eens naar huis nadat ik drugs gebruikt heb met of bij vrienden 98 8% 

Ja, ik gebruik wel eens drugs tijdens het rijden 58 5% 

Nee, ik rijd niet in de auto als ik drugs gebruikt heb 922 77% 

Anders, namelijk... 90 8% 

 


