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VOORWOORD

In opdracht van Stichting Resultaten Scoren en Verslavingspreventie Nederland (VPN) heeft Mark Bench in 

2013 het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’ uitgevoerd. Daarin zijn alle -in de Nederlandse 

verslavingszorg gebruikte- preventieproducten voor de jeugd in kaart gebracht en beoordeeld op kwaliteit en 

bruikbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een antwoord op de vragen: wat is er, wat is overbodig, wat mist er, 

en wat is zinvol om in te investeren? 

Door VPN is bekeken welke van de 37 producten in het basispakket het eerst in aanmerking kwamen om 

door te ontwikkelen en te standaardiseren binnen de sector. Het betrof het verzamelen van beleidsinformatie 

en signalering ter onderbouwing van keuzes voor een regionaal beleid en het ontwikkelen en gericht in 

kunnen zetten van producten uit het basispakket. Uit het onderzoek bleek dat de sector een uniforme wijze 

van regionale monitoring mist. Stichting Resultaten Scoren en VPN hebben Mark Bench daarom een 

vervolgopdracht gegeven om te komen tot een dergelijke uniforme handelwijze. Concreet luidde de opdracht 

aan Mark Bench: “om te komen tot een regionale monitoring volgens een landelijke standaard inclusief een 

(voorlopige) handleiding”.

Met dit vervolgonderzoek, en de twintig landelijke monitors die worden aanbevolen, heeft de sector een 

overzicht met welke monitors ze welke kennis bij specifieke doelgroepen in kaart kan brengen.

Hiermee kunnen preventieafdelingen de balans opmaken van de stand van zaken in hun regio en regionale 

problemen signaleren. Ze kunnen het overzicht als basis gebruiken voor het ontwikkelen of inzetten van 

interventies en de resultaten gebruiken voor het bepalen van toekomstig beleid. Tevens is het met uniforme 

monitoring mogelijk om de regionale verschijnselen en problemen te vergelijken met andere regio’s. Dit is van 

belang voor regionale en landelijke agendasetting. Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor 

samenwerking tussen de regionale ketenpartners.

Deze ‘Regionale monitor naar een landelijke standaard ten behoeve van verslavingspreventie’ geeft , samen 

met het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’, belangrijke input voor een meerjarig 

Preventieprogramma voor de Verslavingszorg. 

Onderhavig rapport biedt een belangrijke bron van informatie voor de werkvloer. Brede verspreiding hiervan 

is dan ook van groot belang. Stichting Resultaten Scoren bedankt alle geraadpleegde experts voor hun 

bijdrage aan de totstandkoming van dit onderzoek en hoopt op een brede inzet van de informatie hieruit.

Stichting Resultaten Scoren

Don Olthof, voorzitter



SAMENVATTING

De sector heeft behoefte aan een uniforme werkwijze voor regionale monitoring van 

middelenproblematiek en verslaving ten behoeve van regionaal beleid, advies en agendasetting, en 

voor de ontwikkeling en inzet van beschikbare producten door preventie-afdelingen. Het ontbreken 

daarvan was de aanleiding voor onderhavig onderzoek.  

Hiertoe is in kaart gebracht wat er nodig is voor een goede regionale monitoring, wat er momenteel 

beschikbaar is aan monitoringsinstrumentarium, welke kenmerken deze instrumenten bezitten, in 

hoeverre en op welke manier de beschikbare monitoringsinstrumenten aansluiten op datgene wat er 

nodig is. Dat heeft geresulteerd in een (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring, met daarin 

beschikbare geschikte instrumenten.  

Aan de hand van literatuur- en expertraadpleging kwam naar voren dat regionale monitoring naar een 

landelijke standaard plaats moet vinden voor doelgroepen waarvan men regionale verschillen verwacht 

(anders zijn landelijke cijfers te gebruiken). Dat geldt voor de algemene populatie, voor jongeren en voor 

uitgaanspubliek. Het geldt mogelijk ook voor senioren, hangjongeren, jongeren in contact met 

institutionele zorg en VMBO leerlingen, maar dat dient op alternerende wijze vastgesteld te worden. 

Bovengenoemde doelgroepen dienen gemonitord te worden op een aantal kenniselementen: 

epidemiologie, gevolgen, nieuwe ontwikkelingen, gebruikspatronen, nieuwe risicogroepen, markt en 

omgeving. 

Van bestaande monitoringsinstrumenten is vervolgens in kaart gebracht of ze in staat waren 

bovengenoemde kenniselementen bij bovengenoemde doelgroepen vast te stellen. Hiertoe is een lijst 

van 133 instrumenten opgesteld. Hiervan vielen er 78 af omdat ze niet aan de criteria voldeden, en de 

55 overgebleven instrumenten zijn in detail beoordeeld. Hieronder staat per doelgroep weergegeven 

welke instrumenten worden aanbevolen. Monitors worden aanbevolen die een zo breed en volledig 

mogelijke dekking hebben op het gebied van: aard, setting, dekking doelgroep, mogelijkheid tot 

regionale uitsplitsing en mogelijkheid tot het aanvragen van extra gegevens.  

Algemene populatie 

Voor de vaststelling van epidemiologie van gebruik/gedrag in de algemene populatie is de vierjaarlijkse  

Gezondheidsmonitor van het RIVM, het CBS en de GGD’en het meest geschikt. Gegevens uit deze 

monitor kunnen tot op gemeentelijk niveau geraadpleegd worden in StatLine. Op andere wijze 

verzamelde gegevens over gebruik, betreft de Rioolwateranalyse van het KWR, waarin het 

oppervlaktewater wordt onderzocht op de aanwezigheid van sporen van illegale drugs. Hiermee kan 

een beeld gekregen worden van wat er daadwerkelijk gebruikt wordt. NEMESIS is het enige instrument 

dat in de niet-geinstitutionaliseerde bevolking stoornissen, en dus ook verslaving, monitort. Daarmee is 

het aangewezen instrument om epidemiologie van verslaving te meten. Alle andere instrumenten 

monitoren in de zorgsetting en kennen daardoor vertekeningen: door de afwezigheid van gegevens van 

mensen buiten de zorgsector, en door regionaal zorgaanbod elders in de keten (en dat kan en zal per 

regio verschillen). Aan de aanbeveling van NEMESIS kleven wel mitsen en maren: Het is de vraag in 

hoeverre NEMESIS toegankelijk is voor onderzoekers en beleidsmedewerkers buiten Trimbos-

samenwerkingsverbanden, in hoeverre NEMESIS uitgevoerd blijft worden (het is een 



onderzoeksproject, en geen langlopende monitor) én het kent niet de brede leeftijdgrens van 10-100 

jaar (maar beperkt zich tot volwassenen tussen de 18 en 65 jaar oud).  

Met DIMS wordt de markt goed gemonitord: dit wordt frequent uitgevoerd en regionaal verspreid onder 

de testfaciliteiten. Deze monitor levert ook informatie over nieuwe ontwikkelingen, onder andere door 

het Meldpunt Nieuwe Drugs, zij het beperkt tot drugs. Het biedt geen zicht op gebruiksplekken en zeer 

beperkt op gebruikswijzen. Het kenniselement gevolgen/ernst kent drie aangeraden monitors, waarvan 

de ene overlijden als gevolg van gebruik of verslaving in kaart brengt en de ander gevoelens van 

(on)veiligheid bij burgers. Andere maatschappelijke en sociale gevolgen in termen van ziekten en 

dagelijks (dis)functioneren blijven daarmee achterwege. Voor nu luidt daarom de conclusie dat 

gevolgen/ernst met de huidige beschikbare monitors voldoende, maar beperkt is afgedekt. De omgeving 

is redelijk afgedekt met Monitor Coffeeshops, ROI Rijden onder invloed en de Inventarisatie 

naleefniveau rookvrije horeca. Blijven over de gebruikspatronen en nieuwe risicogroepen. Het betreft 

hier typen kennis die om kwalitatieve informatie en -onderzoeksmethoden vragen, waarvan de 

methodiek sensitief is (en geen vals alarm afgeeft), en die idealiter meerdere bronnen raadpleegt 

(Griffiths, Vingoe, Hunt, Mounteney, & Hartnoll, 2000), de zogenoemde triangulatie van verschijnselen. 

Dit kan het combineren van informatie uit meerdere soorten dataverzamelingen behelzen  (justitieel, 

zorg of onderwijs, of regionaal uitgevoerde onderzoeken), maar ook het raadplegen van websites, fora, 

jongerentijdschriften, onderzoeksjournalistiek en zelfs ‘tabloid sensationalism’ behoort tot de 

mogelijkheden (Griffiths et al., 2000).  

Jongeren 

Voor jongeren is de Monitor JG (onderdeel van de Gezondheidsmonitor) aangewezen als meest 

geschikte monitor voor het in kaart brengen van epidemiologie van gebruik/gedrag, voornamelijk omdat 

deze settingoverstijgend is. De monitor JG is wel beperkt tot jongeren onder de 18 jaar. Voor de groep 

die ouder is, kan de Monitor VGZ worden geraadpleegd, echter dit betreft een andere vragenlijst 

(vermoedelijk om tegemoet te komen aan het feit dat jongeren zich met andere zaken bezig houden dan 

volwassenen), dus aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen naar de exacte verschillen (en 

mogelijke hiaten voor kenniselementen die daaruit voortvloeien), en in hoeverre die verschillen 

problematisch zijn voor de doelgroep zoals die nu is afgebakend. Ondanks de beperktere setting van 

Onderwijs, wordt ook het Peilstationsonderzoek scholieren aangeraden, vanwege het feit dat deze 

monitor naast rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik, ook gokken, het gebruik van energiedrankjes en 

internetgebruik in kaart brengt. Het daaraan gekoppelde Peilstationsonderzoek Ouders wordt tevens 

aanbevolen, want brengt daarmee de omgeving, namelijk de opvoeding van de jongeren in kaart. 

Omgeving wordt, wat betreft beleidshandhaving, ook gedekt door de Preventie en Handhavingsmonitor, 

die in de setting vrije tijd de naleving van het verkoop verbod van alcohol aan jongeren onderzoekt.   

De grote hiaten zijn epidemiologie van verslaving, nieuwe risicogroepen en de markt. Tevens wordt 

gebruikspatronen vrij basaal in kaart gebracht aan de hand van alcoholintoxicaties.  

Uitgaanspubliek 

Voor de monitoring van uitgaanspubliek zijn drie mooie regionale voorbeelden voorhanden, die 

aangevuld met NL Trendwatch nagenoeg het hele spectrum van kennis voor het uitgaanspubliek in 

kaart kunnen brengen. De panels van HUO en Tendens zijn gebaseerd op Antenne, en de monitors 

liggen wat betreft methodiek dusdanig dicht bij elkaar dat het niet ondenkbaar is dat dit tot één landelijke 

systematiek te smeden is. Vanuit dit perspectief bekeken is de aanbeveling om met deze monitors als 



vertrekpunt -Antenne wordt (mede)uitgevoerd door dezelfde partij als NL Trendwatch-, één systematiek 

te ontwikkelen voor deze doelgroep, met extra aandacht voor het hiaat nieuwe risicogroepen.  

Senioren 55+ 

Specifiek voor senioren is alleen de Monitor GZO (onderdeel van de Gezondheidsmonitor) aanbevolen. 

Dat leidt tot hiaten voor epidemiologie van verslaving, gevolgen/ernst, gebruikspatronen en omgeving 

voor deze doelgroep. Voor senioren onder de 65 kan NEMESIS mogelijk geraadpleegd worden, echter 

dat betreft maar een beperkt deel van de doelgroep. Verder geldt dezelfde aanbeveling als voor 

jongeren: het verder onderzoeken van mogelijkheden om monitors die gericht zijn op de algemene 

populatie, uit te splitsen naar valide en betrouwbare gegevens voor de deelpopulatie senioren (zoals 

LADIS en de Doodsoorzakenstatistieken).  

Hangjongeren en VMBO leerlingen 

De conclusies voor deze twee groepen staan samen beschreven, aangezien er voor beide nauwelijks 

tot niets is. De aanbeveling voor hangjongeren is, om voor de ontwikkeling voor deze doelgroep goed te 

kijken naar de methodieken van de regionale monitors Antenne en Tendens. Zij bevragen alternerend 

minder bereikbare doelgroepen en zouden dus als inspiratie en model kunnen gelden voor monitoring 

van hangjongeren. Voor VMBO leerlingen geldt dat nader onderzocht moet worden of de deelpopulatie 

VMBO leerlingen betrouwbaar uitgesplitst kan worden vanuit het Peilstationsonderzoek.  

Jongeren in contact met institutionele zorg 

Voor deze doelgroep is, al naar gelang het type institutie waar de jongere zich bevindt, voor 

epidemiologie (beide subelementen) en omgeving een monitor voorhanden. Voor de andere 

kenniselementen niet, of is er niet genoeg over bekend (in het geval Onderzoeks en beleidsdatabase 

Justitiële documentatie (OBJD)).  

Conclusies en aanbevelingen  

Op basis van dit onderzoek zijn (voorlopig) 20 landelijke monitors aanbevolen. Hiermee heeft de sector, 

een overzicht met welke monitors ze welke kennis bij de betreffende doelgroep in kaart kan brengen ten 

behoeve van regionale planning van preventie, advies en agendasetting. Doordat het hier monitoring 

betreft die regionaal vergelijkbare gegevens oplevert, draagt deze wijze van monitoring bij aan 

bovenregionale en landelijke agendasetting. De aanbevelingen voor de korte termijn is om uit deze 

monitors een definitieve keuze te maken voor een vaste set die gebruikt kan worden voor de 

doelgroepen Algemene bevolking en Jongeren. Daartoe dient nog wel een raadplegingsronde onder de 

uitvoerders gedaan te worden, iets wat de opzet van huidig onderzoek niet toeliet. Voor de lange(re) 

termijn wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar het belang van monitoren via minder voor de 

hand liggende kanalen (zoals de sociale media, jongerentijdschriften of onderzoeksjournalistieke 

producties), en naar het instellen van lokale identificatiepanels zoals beschreven in de richtlijnen van 

LOCAL PASS. De laatste aanbevelingen betreffen de regionale monitors HUO, Tendens en Antenne: 

onderzoek of deze samen te voegen zijn tot één methodiek en deze landelijk te implementeren. Dat zou 

de sector verrijken met een breed inzetbaar en goed gewaardeerde monitor voor een belangrijke 

doelgroep in de verslavingspreventie: het Uitgaanspubliek. Tevens dient onderzocht te worden of deze 

methodiek toepasbaar is voor andere minder makkelijk bereikbare (subdoelgroepen) waarvoor in dit 

onderzoek hiaten zijn gevonden.  



1 INLEIDING
1.1 Achtergrond 11

1.2 Monitoring in Nederland 11

1.3 Probleemstelling 13

1.4 Opdracht en doel 14

1.5 Organisatie 14

2 WERKWIJZE 
2.1 Opzet en vraagstellingen 16

2.2 Uitgangspunten bij de beantwoording van de vraagstellingen 16

2.3 Methode 17

2.3.1 Vraagstelling 1: 17

Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

2.3.2  Vraagstelling 2: 18

Wat is beschikbaar en wat zijn de kenmerken van de monitors?

2.3.3 Vraagstelling 3: 20

In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare monitoringsinstrumenten

(uit punt 2.) aan op datgene wat er nodig is?

2.3.4 Vraagstelling 4: 21

Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring?

3 RESULTATEN
3.1 Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 23

3.1.1 Bevindingen uit ‘Investeren in verslavingspreventie’  23

3.1.2 Informatie uit overzichtsliteratuur en van kennisinstituten 23

3.1.3 Bevindingen uit de raadpleging van VPN hoofden en experts 26

3.1.4 Samenvattend: wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 29

3.2 Wat is er beschikbaar aan monitoringsinstrumenten en welke kenmerken bezitten die? 31

3.2.1 Landelijke monitors 31

3.2.2 Regionale monitors 33

3.2.3 Rapid Assessment and Response (RAR) 35

3.2.4 Risico beoordelingen 36

3.3 In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare monitoringsinstrumenten 36

(uit punt 2.) aan op datgene wat er nodig is?

3.3.1 Monitors voor de algemene populatie 37

3.3.2 Monitors voor jongeren 39

3.3.3 Monitors voor uitgaanspubliek  39

3.3.4 Monitors voor senioren (55+)  40

3.3.5 Monitors voor hangjongeren 40

3.3.6 Monitors voor VMBO leerlingen 40

3.3.7 Monitors voor jongeren in contact met institutionele zorg 40

3.3.8 Conclusies en aanbev elingen over de monitors voor de verschillende doelgroepen 41

3.4 Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring? 44

INHOUDSOPGAVE 



4 BEPERKINGEN 47

5 ALGEMENE CONCLUSIE 49

6 ALGEMENE AANBEVELINGEN 52

7 LITERATUUR 55

BIJLAGE 1 Materiaal raadpleging VPN hoofden 58

BIJLAGE 2 Materiaal raadplelging experts 64

BIJLAGE 3 (voorlopige) Handleiding 70



1INLEIDING



1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Voor een verantwoord beleid ten behoeve van verslavingspreventie (zie kader 1)  is kennis van 

ontwikkelingen rondom alcohol, drugs, gokken en andere gedragsverslavingen onontbeerlijk. De 

strategie bij uitstek daarvoor is landelijke en regionale monitoring van die ontwikkelingen. Het doel van 

monitoring is om informatie te verzamelen over de huidige situatie om 1) ingezet beleid te evalueren en 

2) toekomstig beleid te formuleren als er zich problemen voor doen. Voor dat laatste is het belangrijk dat

een monitoringssysteem in staat is om (nieuwe) trends in alcohol- en drugsgebruik, gokken en andere

gedragsverslavingen op tijd te signaleren (van de Mheen, Cruts, Lempens, Ketelaars, & van Laar,

2006). Er zijn verschillende definities en omschrijvingen in omloop over wat monitoring in deze context

inhoudt, maar een omschrijving die dat allemaal samenvat is het verzamelen van feiten en cijfers die

betrekking hebben op middelengebruik, én verslaving, op systematische en continue wijze, en over een

langere periode (van de Mheen et al., 2006).

Onder verslavingspreventie verstaan we activiteiten die gericht zijn: 

1) op het voorkómen van problemen die kunnen ontstaan door het gebruik van alcohol, drugs,

medicijnen, gokken, internetten en gamen, en

2) op vroegtijdige signalering van die problemen, en

3) op toeleiding naar hulpverlening bij problematisch gebruik

Onder problemen wordt verstaan: lichamelijke-, persoonlijke-, en omgevingsschade, inclusief misbruik 

van- en verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, internetten en gamen. 

De activiteiten kunnen gericht zijn op de einddoelgroep of intermediairs van de einddoelgroep. 

Kader 1: definitie verslavingspreventie  (Oudejans & Spits, 2013) 

1.2 Monitoring in Nederland 

Nederland kent zeker geen tekort aan monitors. In 2004 en 2008 bracht het IVO (Instituut voor 

Verslavingsonderzoek) in samenwerking met het Trimbos-instituut een overzicht uit met daarin alle 

bestaande monitors die feiten en cijfers over middelengebruik en verslaving in kaart brengen. Het 

bijbehorende rapport ‘Monitors alcohol en drugs’ uit 2008 behelst een overzicht van in totaal 76 monitors 

op het gebied van problematisch gebruik, hulpvraag en behandeling, marktinformatie en justitie 

(Oliemeulen, Ketelaars, Cruts, van de Mheen, & van Laar, 2008; van de Mheen et al., 2006), met hun 

kenmerken (zoals doel, inhoud en methodiek) en vormt daarmee een mooi overzicht van wat er zoal 

vastgelegd wordt in Nederland en met welk doel. Tevens heeft de inventarisatie geleid tot inzichten in de 

dekkingsgraad van de monitors (van de Mheen et al., 2006), waarbij de globale vraag was of de 

bestaande monitors de behoefte aan informatie over de ontwikkelingen rondom alcohol, drugs, gokken 

en andere gedragsverslavingen afdekten. Voor de beantwoording van die vraag zijn na 

expertraadplegingen 11 domeinen opgesteld waarover monitoringssystemen informatie zouden moeten 

kunnen verschaffen. Door de informatie die alle bestaande monitoringssystemen bevatten langs deze 

domeinen te leggen, werd uit dit onderzoek inzichtelijk dat de monitors a) maar één domein goed 

afdekten, te weten aard en omvang van middelengebruik, b) een drietal domeinen gedeeltelijk gedekt 

werden (fysieke gezondheid en psychische gezondheid van middelengebruikers en de twee belangrijke 
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risicogroepen jeugd en daklozen), en c) de overige zeven domeinen (waaronder informatie over 

gebruikscarrières, marktinformatie, sociale aspecten en meer gedetailleerde informatie over 

probleemgebruik) gebrekkig tot slecht in kaart werden gebracht door de bestaande monitors. Daarnaast 

waren belangrijke conclusies dat het gebruik en de toegankelijkheid van de monitorsystemen door 

externe partijen (dus anderen dan die de betreffende monitor uitvoerden) zeer beperkt was, en dat met 

name regionaal uitgevoerde monitors (dus in één of enkele steden, of een enkele regio) op het gebied 

van standaardisatie en vergelijkbaarheid tekortschoten waardoor regionale bevindingen niet 

gegeneraliseerd konden worden, noch met andere regionale bevindingen vergeleken konden worden.  

Gevolg was dat -soms zeer interessante en vaak gedetailleerdere- regionale informatie ook echt alleen 

regionaal bruikbaar was, en de interpretatie daarvan beperkte betekenis had omdat het niet in de 

context van verschijnselen in andere regio’s kon worden gezet (van de Mheen et al., 2006). 

Toch was deze informatie niet geheel nieuw. Al eerder, in 1997, waren de resultaten uit nationale 

monitoringssystemen en kennis over het bestaan van regionale verschillen aanleiding geweest om een 

geïntegreerde lokale/regionale Monitor Alcohol en Drugs (MAD) op te zetten. Het doel was om op lokaal 

en regionaal niveau (problematische) gebruiksprevalentie, actuele trends en ontwikkelingen, relaties 

tussen gebruikspatronen en hulpvraag, en om risicogroepen en risicofactoren in kaart te brengen (van 

de Mheen et al., 2006). De MAD is -wegens een gebrek aan verdere financiering- niet verder gekomen 

dan de pilotfase, maar heeft tijdens haar bestaan een flink aantal rapporten voortgebracht en heeft 

hiermee een mogelijke blauwdruk neergelegd voor lokale en regionale monitoring (van de Mheen et al., 

2006). Het MAD bestond uit vier modules: 1) een lokale sociale kaart met daarin resultaten uit een 

literatuurstudie naar wat er al bekend is op lokaal niveau, samen met informatie over de in die regio 

actieve organisaties op het gebied van middelengebruik en verslaving, 2) analyses op administratieve 

bestanden die de lokale (verslavings)organisaties over hun cliënten bijhouden, 3) een lokale/regionale 

survey met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst over middelengebruik als onderdeel van een 

gezondheidssurvey onder de algemene bevolking tussen de 16-69 jaar oud, en 4) een wijkgeoriënteerd 

Drug Monitoring Systeem (DMS), met als doel het in kaart brengen van minder zichtbare populaties 

zoals gemarginaliseerde harddrug gebruikers, criminele jongeren of drugstoeristen. Dit DMS betrof 

zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, gebruikmakend van interviews met informanten en 

sleutelfiguren en de bevraging van de doelgroep zelf via een gestandaardiseerde vragenlijst. Die laatste 

groep werd geworven via verschillende benaderingsmethodieken, waaronder de sneeuwbalmethode 

(via leden van de doelgroep andere relevante leden bereiken). Triangulatie, dat willen zeggen het 

gebruiken van meerdere informatiebronnen, onderzoeken en methodieken, was een belangrijke pijler 

voor het DMS: deze methodiek waarborgde de validiteit van de verkregen gegevens (van de Mheen, 

Coumans, Barendregt, & van der Poel, 2006). 

Zoals gezegd is het MAD, net als de daaruit bestaande onderdelen,  niet meer in gebruik wegens het 

wegvallen van de financiering. Voor zover bekend is er sindsdien geen monitoringssysteem in gebruik 

dat er primair op gericht is om op gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze regionale informatie, die 

betrekking heeft op middelengebruik en verslaving, in kaart te brengen. Het dichtst in de buurt komen de 

gegevens uit de CBS Gezondheidsenquête en verschillende lokale GGD-gezondheidsmonitors, echter 

deze blijven in de meeste gevallen beperkt door een afgebakende set epidemiologische gegevens over 

leefstijl, en verschaffen geen informatie over gebruikspatronen of nieuwe trends (van den Brink, 

Kramers, van den Berg, van der Wilk, & van Oers, 2013). 
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Dat dit als gemis wordt ervaren kwam naar voren uit het in 2012 uitgevoerde onderzoek ‘Investeren in 

Verslavingspreventie’ (Oudejans & Spits, 2013). Dit was een onderzoek naar de beschikbaarheid en 

kwaliteit van producten gericht op preventie van verslaving onder de jeugd, echter een aantal 

bevindingen uit dit onderzoek kan gegeneraliseerd worden naar verslavingspreventie voor alle 

doelgroepen. Onderdeel van dat onderzoek vormden interviews met de hoofden van de 

preventieafdelingen, die gezamenlijk de kerncommissie van Verslavingspreventie Nederland (VPN) 

vormen. Een van de vragen betrof hun oordeel en wensen over de bij hun instelling beschikbare en in 

gebruik zijnde monitoringssystemen, in het kader van risico-inventarisatie, trendanalyse en advies en 

het signaleren van collectieve gezondheidsrisico’s. Dit zijn de eerste drie aspecten uit de zogenaamde 

‘VPN fuik’, waarmee genoemd samenwerkingsverband de planning van preventie schematisch heeft 

weergegeven (zie figuur 1).  

Figuur 1: De VPN-fuik

Het gemis aan een goede regionale uniforme werkwijze voor regionale monitoring van 

middelenproblematiek kwam in de genoemde interviews naar voren als een belangrijk hiaat. Alle 

geïnterviewden (vanaf hier ‘VPN-hoofden’ genoemd) gaven aan dat ze wisten dat er 

monitoringsinstrumenten beschikbaar waren, maar dat men niet wist welke, deze niet altijd toegankelijk 

bleken, net niet passend waren, of dat men er simpelweg de capaciteit of expertise niet voor had iets 

dergelijks op te zetten, uit te voeren en/of te interpreteren. Zij gaven aan daarmee een belangrijk 

vertrekpunt te missen voor het ontwikkelen van regionaal beleid, advies en agendasetting, voor de 

ontwikkeling en inzet van beschikbare producten door preventie-afdelingen en voor de onderlinge 

vergelijking van regionale problematiek. 

1.3 Probleemstelling 

Die situatie -het ontbreken van een uniforme systematiek voor regionale monitoring- was het vertrekpunt 

voor onderhavig onderzoek. De sector heeft behoefte aan een uniforme werkwijze voor regionale 

monitoring van middelenproblematiek en verslaving ten behoeve van regionaal beleid, advies en 

agendasetting, en voor de ontwikkeling en inzet van beschikbare producten door preventie-afdelingen.  

A: Risicoinventarisatie (van omgeving of wijk) 

B: Trendanalyse en advies

C: Signaleren collectieve gezondheidsrisico's 
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1.4 Opdracht en doel 

Het resultaat van onderhavig onderzoek betreft een (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring 

van middelenproblematiek volgens een landelijke standaard 1. Hieronder wordt verstaan monitoring van 

middelenge- en misbruik, risicovol of problematisch online media gebruik, internet-, gok- en 

gamegedrag, verslaving 2, én risicogedrag dat daarmee samenhangt 3. 

Nadrukkelijke opdracht is om géén nieuwe monitoringsinstrumenten te ontwikkelen, maar om in kaart te 

brengen wat de behoeften zijn, wat er momenteel aan monitoringsinstrumenten is, wat daarvan geschikt 

is voor regionale monitoring, en indien noodzakelijk- wat er eventueel nog ontwikkeld moet worden om 

aan de behoefte tegemoet te komen. 

Met een dergelijke handleiding voor monitoring kunnen preventieafdelingen de stand van zaken in hun 

regio in kaart brengen en regionale problemen signaleren ten behoeve van regionaal beleid, advies en 

agendasetting, én voor de ontwikkeling en inzet van beschikbare producten door preventie-afdelingen. 

Tevens is het met uniforme monitoring mogelijk om de regionale verschijnselen en problemen te 

vergelijken met andere regio’s. Dit is van belang voor bovenregionale- en landelijke agendasetting. Als 

laatste biedt een dergelijke benadering aanknopingspunten voor samenwerking tussen de regionale 

ketenpartners. 

De term ‘regionaal’ is in deze opdracht breed gedefinieerd: monitoring kan zich afspelen op provinciaal, 

stedelijk, dorps- of wijkniveau. Ook kunnen monitors landelijk uitgevoerd worden, maar databestanden 

bevatten met uitsplitsbare gegevens per regio (zoals postcode of woonplaats). 

1.5 Organisatie 

Mark Bench heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van Resultaten Scoren. De 

begeleidingscommissie bestond uit Roel Hermanides, Dike van de Mheen, Wim Buisman en Rob 

Bovens vanuit Resultaten Scoren. Tevens was er overleg met Hans Dupont en Jojanneke Diemers 

vanuit VPN.  

1    In ‘Investeren in Verslavingspreventie’ werd onderzoek gedaan naar verslavingspreventieproducten gericht op jeugd en jongeren 

(t/m 23 jaar). Binnen deze opdracht is een dergelijke leeftijdsbeperking niet zinvol. De aldus ontwikkelde handleiding is dus gericht 

op monitoring onder de gehele bevolking van een wijk/regio/gebied. 
2    Het in kaart brengen van beeld- of cijfers over verslaving is primair ten behoeve van agendasetting of het prikkelen van 

beleidsbepalers tot actie. Voor zoiets als het bepalen van behandelbehoefte is deze informatie niet afdoende. 
3    Vanaf hier verder aangeduid met de term ‘monitor’ of ‘monitoring’
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2 WERKWIJZE 

2.1 Opzet en vraagstellingen 

Omdat er, voorafgaand aan de totstandkoming van de handleiding, eerst een aantal vragen beantwoord 

moet worden en omdat dit raadpleging van diverse bronnen vereist, is gekozen om te werken in een 

onderzoeksvorm, waarin vraagstellingen worden beantwoord. Deze vraagstellingen betreffen: 

1. Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring (welke informatie, van wie 4, met welke

frequentie, etc.)?

2. Wat is er momenteel beschikbaar aan monitoringsinstrumentarium en welke kenmerken

bezitten deze instrumenten?

3. In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare monitoringsinstrumenten (uit punt 2.)

aan op datgene wat er nodig is (uit punt 1.)?

a. Waarvoor zijn (landelijk) beschikbare monitoringsinstrumenten voorhanden; met

andere woorden: wat is al ingevuld?

b. Waar zijn hiaten, waarvoor moet iets ontwikkeld worden -en aan welke criteria moet dit

voldoen?

c. Waar is overlap, waarvoor zijn meerdere opties beschikbaar?

4. Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring, gezien de

beschikbare instrumenten? Daarin moet onder meer opgenomen worden:

a. Aanbevelingen over welke vaardigheden de personen moeten hebben die aan de slag

gaan met de monitorinstrumenten, en deze moeten interpreteren en terugkoppelen

naar het veld.

b. De sterkten en zwakten van bepaalde monitorvormen (in relatie tot het doel).

c. Voor wat voor ‘soorten’ regio’s de monitorvormen bij uitstek geschikt zijn (bijv.

grootstedelijke monitoring is wat anders dan het in kaart brengen van een regio zoals

Friesland Groningen en Drenthe).

2.2 Uitgangspunten bij de beantwoording van de vraagstellingen 

Voor de beantwoording van bovenstaande vraagstellingen, is een aantal uitgangspunten aangehouden, 

te weten: 

1. Regionale monitoring volgens een landelijke standaard:

- heeft tot doel regionale verschijnselen te vergelijken met landelijke gegevens én deze

onderling, tussen regio’s, te vergelijken.

- moet gegevens opleveren ten behoeve van risico-inventarisatie, signaleren van

collectieve gezondheidsrisico’s, trendanalyse en advies, zoals geformuleerd in de

‘VPN fuik’, ook wel de omgekeerde piramide genoemd (Oudejans & Spits, 2013), én

waar mogelijk ter onderbouwing van  beleidsevaluatie (van de Mheen et al., 2006).

Deze aspecten dragen bij aan de planmatige aanpak van verslavingspreventie.

4   Denk aan leden van doelgroepen, politici, beleidsmakers, via nieuwe media 
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2. Monitoring van specifieke doelgroepen is belangrijk:

- Bij de keuze voor regionale monitoring volgens een landelijke standaard van een

bepaalde doelgroep geldt de voorwaarde dat er over deze doelgroepen een

vermoeden bestaat dat er regionale verschillen zijn in epidemiologie, gebruikspatronen,

nieuwe ontwikkelingen, nieuwe risicogroepen en/of de markt, en dat deze niet uit

landelijke cijfers zijn af te leiden 5. Het antwoord op de vraag of er voor de verzameling

van gegevens volstaan kan worden met cijfers uit een landelijk onderzoek moet

ontkennend zijn. Bij dergelijke doelgroepen is de insteek dat er in de ene regio mogelijk

een andere aanpak is vereist qua preventieve interventies dan in andere regio’s.

- Er zijn ook doelgroepen waarvan geen regionale verschillen worden verwacht in

epidemiologische kenmerken, zoals aard en ernst, gebruikspatronen, nieuwe

ontwikkelingen, nieuwe risicogroepen en/of de markt, maar waarvan het voor een

planmatige aanpak van preventie wél prioriteit heeft om de grootte van de doelgroep te

kennen (die kan variëren per regio). Het vaststellen van de grootte van die doelgroepen

valt buiten de opzet van regionale monitoring naar een landelijke standaard, maar het

verdient wel aanbeveling dit te doen en hiervoor de beschikbare cijfers te raadplegen.

2.3 Methode 

Voor de beantwoording van vraagstelling 1 en 2 (‘Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring?’ 

en ‘Wat is er momenteel beschikbaar aan monitoringsinstrumentarium en welke kenmerken bezitten 

deze?’) is gebruik gemaakt van drie bronnen: als eerste de bevindingen uit het onderzoek ‘Investeren in 

Verslavingspreventie’, als tweede (hoofdzakelijk Nederlandse) overzichtsliteratuur, eventueel aangevuld 

met individuele (nationale of internationale) wetenschappelijke publicaties en informatie afkomstig van 

websites van (nationale of internationale) kennisinstituten, en als derde is een aantal experts 

geraadpleegd over de eerste bevindingen en conclusies voor wat betreft de eerste vraagstelling. 

Vervolgens is de aldus verzamelde informatie gecombineerd ten behoeve van de beantwoording van 

vraagstelling 3 en 4. Hieronder volgt per vraagstelling een gedetailleerder overzicht van de methode. 

2.3.1 Vraagstelling 1: Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

Voor de beantwoording van deze vraagstelling vond als eerste raadpleging van literatuur plaats. Daarbij 

zijn de resultaten en conclusies uit het rapport ‘Investeren in Verslavingspreventie’ als uitgangspunt 

genomen. Vervolgens is de bestaande Nederlandse overzichtsliteratuur geraadpleegd, indien relevant 

aangevuld met daaraan verwante publicaties in nationale of internationale (wetenschappelijke) 

literatuur. Daarnaast is bij nationale- en internationale sleutel-instituten (zoals het Trimbos-instituut, het 

NIDA, SAMHSA of EMCDDA) en bij relevante partijen in de public-health (bijv. de GGD’en) via 

publicaties, hun websites en eventuele databanken gezocht op wat (regionale) monitoring in zou 

moeten houden. De bevindingen zijn samengevat in een voorlopige uitwerking van de vraagstellingen, 

waarin met een matrix weergegeven wordt waaruit regionale monitoring idealiter moet bestaan. 

5    Met landelijke cijfers bedoelen we hier een (set aan) cijfers die op landelijk niveau zijn gepresenteerd, bijvoorbeeld: Onder 

scholieren op het voorgezet onderwijs heeft 39% ooit gerookt (Snoek, Wits, van der Stel, & van de Mheen, 2010). Als men 

vermoedt dat dit cijfer per regio verschilt is regionale monitoring onder scholieren geëigend. 
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Daarna zijn twee raadplegingsrondes gehouden onder experts om de bevindingen uit bovenstaande 

literatuurraadpleging te toetsen. De eerste raadplegingsronde vond plaats onder een groep 

afgevaardigde VPN hoofden 6. Zij reflecteerden tijdens een bijeenkomst gezamenlijk op het stuk waarin 

de voorlopige uitwerking van de vraagstelling was uitgewerkt. Aan de hand van deze ronde werd het 

genoemde stuk bijgewerkt. Dit is vervolgens aan zes experts uit het veld toegestuurd ten behoeve van 

de tweede inventarisatieronde, die bestond uit telefonische interviews over het stuk met de voorlopige 

uitwerking van de vraagstelling. Aan de hand hiervan zijn de definitieve resultaten en een matrix met 

daarin te monitoren doelgroepen en kennis opgesteld.  

Bij de verdere beschrijving zullen we over de twee expertgroepen spreken als ‘VPN hoofden’ en 

‘experts’. Het materiaal ten behoeve van deze twee raadplegingsrondes is te vinden in Bijlage 1 en 2. 

2.3.2 Vraagstelling 2: Wat is beschikbaar en wat zijn de kenmerken van de monitors? 

Voor het in kaart brengen van wat er beschikbaar is aan monitoringsinstrumenten en wat de kenmerken 

daarvan zijn, is in eerste instantie geput uit een lijst met monitoringsinstrumenten waarvan de VPN 

hoofden in de interviews uit het onderzoek ‘Investeren in verslavingspreventie’ aangaven dat ze deze in 

gebruik hadden of raadpleegden (Oudejans & Spits, 2013). Als tweede is het eerder genoemde 

overzicht met 76 monitoringsinstrumenten opgesteld door het  Trimbos en het IVO (Oliemeulen et al., 

2008) als bron gebruikt. Als derde is deze lijst aangevuld met verschillende zoekopdrachten in 

databanken van de website van kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst (GGD Nederland). Als laatste is er gebruik gemaakt van informatie die te vinden 

was in rapporten van zogenaamde overkoepelende monitors (monitors die gegevens uit meerdere 

monitors verzamelen, bewerken, combineren en interpreteren). 

De bronnen voor het inventariseren van de kenmerken van de specifieke monitors betroffen in de 

meeste gevallen de officiële rapportages van en wetenschappelijke publicaties over de monitor, maar in 

veel gevallen ook websites van de uitvoerders of ontwikkelaars. Indien de informatie uit die bronnen niet 

toereikend was, is er informatie over de kenmerken van instrumenten uit het eerder genoemde Trimbos/ 

IVO rapport gehaald.  

Niet alle aldus verzamelde en genoemde monitors kwamen in aanmerking voor inventarisering binnen 

deze opdracht. Soms bleek de monitor slechts gegevensverzameling, of leverde deze niet de gewenste 

informatie op die binnen deze opdracht vereist was. Zo is bijvoorbeeld een registratiesysteem alleen 

géén monitor: daartoe dient bovenop dat registratiesysteem een bevragings- en rapportagemethodiek 

met een minimale vraagstelling te zitten, die periodiek uitgevoerd kan worden (of dat dient in elk geval 

de intentie te zijn). Daarnaast zijn interventies die incidenteel gegevens opleveren (zoals de tijdens het 

onderzoek Investeren in Verslavingspreventie aangedragen instrument de Gezonde School en 

Genotmiddelen, waarin screeningsinstrumenten kunnen worden ingevuld) uitgesloten: de monitor moet 

wel als (sub)doel gestructureerde gegevensverzameling hebben. Tevens zijn er de eerder genoemde 

zogenaamde overkoepelende monitors. Dat zijn monitors die gegevens putten uit andere monitors of 

gegevensverzamelingen en deze verwerken tot een samenhangende (periodieke) rapportage. Deze 

koepelmonitors zijn uitgesloten van de inventarisatie om te voorkomen dat er monitors dubbel 

6    Een initiële raadpleging vond plaats in een bijeenkomst van alle VPN hoofden, in juni 2014. Tijdens de bespreking bleek al snel 

dat het vraagstuk meer voorbereidings- en uitwerkingstijd behoefde dan ervoor was ingeruimd. Daarom werd de definitieve 

raadpleging gedaan in een opvolgende bijeenkomst, in augustus 2014, bij een kleinere groep, die zich vooraf uitgebreider had 

voorbereid. 
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geïnventariseerd worden. Daar waar koepelmonitors (mede) bestaan uit eigen gegevensverzamelingen -

zo worden bijvoorbeeld binnen Tendens, Antenne, het Haags Uitgaans Onderzoek (HUO) en NL 

Trendwatch zelf gegevens verzameld en deze gerelateerd aan bestaande gegevensverzamelingen-, zijn 

deze losse, ‘eigen’ gegevensverzamelingen geïnventariseerd. Tevens zal een aparte paragraaf besteed 

worden in de resultatensectie aan deze koepelmonitors omdat die, juist gezien de benadering vanuit 

meerdere perspectieven, interessant zijn.

Als laatste zijn er veel regionaal uitgevoerde monitors, elk met hun eigen doelen, vraagstellingen en 

methodieken. Regionale monitors zijn ter inventarisering meegenomen, omdat deze als voorbeeld 

methodiek kunnen dienen voor een landelijke standaard. Dit is echter beperkt tot monitors die primair 

gericht zijn op verzamelen van gegevens over middelengebruik of verslaving. Monitors die een ander 

hoofddoel kennen, zoals bijvoorbeeld longitudinale studies of gezondheidsmonitors met als bijproduct 

gegevens over middelen en verslaving, zijn geen aangewezen voorbeelden. Implementatie daarvan zou 

onevenredig grote inspanningen en kosten betekenen ten opzichte van het rendement voor regionale 

monitoring van verslavingspreventie. Op basis van bovenstaande overwegingen, samen met een aantal 

voor zich sprekende redenen, zijn onderstaande zes criteria toegepast op de selectie van de te 

inventariseren monitors: 

1. Het betreft een monitor of gegevensverzameling met een min of meer vaste hoofdvraagstelling,

een beschrijving van de geraadpleegde gegevensbron(nen), een beschreven methodiek van

verzameling- en/of onttrekking van gegevens uit die bron(nen), en een beschrijving van de

kenmerken van de gegevens.

2. De monitor verzamelt feiten en cijfers over minimaal één van de kenniselementen uit de matrix

volgend uit vraagstelling 1.

3. De monitor moet kennis over één van de genoemde doelgroepen uit dezelfde matrix vaststellen.

4. De monitor is in gebruik. Monitoringsinstrumenten die niet meer in gebruik zijn, zijn uitgesloten.

Monitors die van naam zijn veranderd, zijn geïnventariseerd onder de huidige naam.

5. Het betreft een zelfstandig monitoringsinstrument (niet een monitor die alleen put uit andere

monitoringsinstrumenten).

6. Bij monitors die zich beperken tot één of meerdere regio’s: het moet primair gericht zijn op

verzameling van gegevens die betrekking hebben op middelengebruik of verslaving.

Van de aldus overgebleven monitors zijn verdere kenmerken geïnventariseerd. De tabel op de volgende 

pagina geeft aan welke kenmerken dat zijn, samen met een toelichting op die kenmerken. 
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Tabel 1: in kaart gebrachte kenmerken van de geïnventariseerde monitors 

2.3.3 Vraagstelling 3: In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare 

 monitoringsinstrumenten (uit punt 2.) aan op datgene wat er nodig is? 

Voor de beantwoording van deze vraagstelling zijn de cellen van de matrix die resulteerden uit 

vraagstelling 1 gevuld met de geïnventariseerde monitors die geschikt zijn gebleken voor de betreffende 

doelgroepen en kenniselementen. Cellen in de matrix zijn dus gevuld met geen, één of meerdere 

monitors. Deze monitors kunnen gedeeltelijk overlappen qua doelgroepen en kennis, maar kunnen 

elkaar ook aanvullen, omdat ze op detailniveau binnen een doelgroep- of kenniscategorie toch net iets 

anders vastleggen. De kenmerken uit tabel 1 zijn te breed om allemaal te betrekken bij het besluit om 

een monitor aan te bevelen als (best) geschikte binnen een doelgroep- of kenniscategorie. Daarom 

worden de monitors aanbevolen die op de volgende kenmerken een zo breed en volledig mogelijke 

dekking hebben: 

- Aard (zoveel mogelijk middelen/gedrag)

- Setting (overstijgend, of zoveel mogelijk settings afgedekt)

- Dekking doelgroep (zo volledig mogelijk de doelgroep gedekt)

- Regionale uitsplitsing (een zo gedetailleerd mogelijk rapport, qua regio’s)

- Extra gegevens aanvraag (monitors waarbij gegevens aangevraagd kunnen worden, of direct

raadpleegbaar zijn, hebben de voorkeur)

Kenmerk Omschrijving van het kenmerk 

Naam van de monitor Wat is de naam van de monitor? 

Ontwikkelaar Wie of welke organisatie heeft de monitor ontwikkeld/voert deze uit? 

Trefwoorden Omschrijving van de monitor in enkele trefwoorden 

Omschrijving Korte omschrijving van de monitor 

Setting In welke setting worden de respondenten van de monitor geworven/benaderd? 

Aard / soort Over welke middelen of welk gedrag legt de monitor gegevens vast? 

Doelgroep Over welke doelgroep uit de matrix kan de monitor uitspraken doen? 

Dekking doelgroep Wat is de exacte dekking binnen de doelgroep? 

Object van beoordeling 
Bij wie wordt de informatie ingewonnen: bij de doelgroep zelf, bij zgn ‘proxy’s, 
of via andere indirecte maten (zoals bv de markt gemeten wordt via xtc-pillen 
die getest worden) 

Frequentie van 
rapportage/meten 

Hoe vaak levert de monitor nieuwe informatie op? Hoe vaak worden de 
gegevens verzameld? 

Rapport  (uitsplitsing) Is er een rapport en tot op welk niveau worden de gegevens opgesplitst? 

DATA Is er een mogelijkheid tot extra gegevensaanvraag, of analyse? 

Steekproefgrootte Uit hoeveel respondenten (of objecten) bestaat de steekproef? 

Type onderzoek Levert de monitor kwalitatieve of kwantitatieve gegevens op? 

Type kennis 
Welke kennis wordt vergaard: epidemiologische, gevolgen/ernst, nieuwe 
ontwikkelingen, gebruikspatronen, nieuwe risicogroepen, de markt, en/of 
de omgeving? 

Sterktes Wat zijn de sterke punten van deze monitor, gezien de doelgroep en kennis? 

Zwaktes Wat zijn de zwakke punten van deze monitor, gezien de doelgroep en kennis? 

Geraadpleegde bron Welke bron is geraadpleegd ten behoeve van onderhavige inventarisatie? 
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Hierbij is het idee dat er zoveel mogelijk dekking wordt bereikt met zo min mogelijk monitors. Voor de 

uiteindelijke aanbeveling(en) legden alle kenmerken evenveel gewicht in de schaal, dat wil zeggen er is 

gezocht naar een optimale mix van kenmerken voor de aanbeveling. 

Bij de beantwoording van deze vraagstelling zijn landelijke en regionale monitors apart bekeken en 

beschreven, omdat ze in het kader van deze opdracht een andere functie hebben: Landelijke monitors 

zijn potentieel te raadplegen monitors, en regionale monitors zijn potentiële voorbeelden ter uitvoering in 

andere regio’s, als er voor de betreffende doelgroep of kenniselement niets beschikbaar is.  

Tevens heeft de beantwoording van deze vraagstelling ook inzicht in hiaten gegeven voor doelgroepen 

of kenniscategorieën waarvoor niets beschikbaar is. Dit is aangevuld met aanbevelingen voor eventueel 

te ontwikkelen instrumentarium. 

2.3.4 Vraagstelling 4: Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale 

monitoring? 

De uitwerking van deze vraagstelling heeft geresulteerd in de voorlopige handleiding. Die bevat per 

doelgroep aanbevolen monitors die geschikt zijn voor de verschillende kenniselementen. Tevens is 

aangegeven over welke vaardigheden de personen moeten beschikken die aan de slag gaan met de 

monitorinstrumenten en deze zullen interpreteren en terugkoppelen naar het veld; de sterktes en 

zwakten van bepaalde monitorvormen (in relatie met het doel), en voor wat voor ‘soorten’ regio’s de 

monitorvormen bij uitstek geschikt zijn (zo is grootstedelijke monitoring bijvoorbeeld wat anders dan het 

in kaart brengen van een regio zoals Friesland, Groningen en Drenthe). 
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3 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen op de vraagstellingen gerapporteerd. Deze bevindingen hebben 

geleid tot de samenstelling van de voorlopige handleiding (zie daarvoor Bijlage 3).  

3.1    Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

3.1.1       Bevindingen uit ‘Investeren in verslavingspreventie’ 

Uit ‘Investeren in verslavingspreventie’ is een aantal wensen en behoeften van de VPN hoofden naar 

voren gekomen (Oudejans & Spits, 2013). De VPN hoofden hebben destijds in een 

consensusbijeenkomst ten behoeve van dat onderzoek aangegeven dat ze monitoring in alle settings 

(Vrije Tijd, Thuis, Onderwijs, Zorg & Welzijn en Veiligheid & Justitie) noodzakelijk vonden. Tevens gaven 

ze desgevraagd voor hun eigen regio aan de behoefte te hebben om specifieke verschijnselen waarvan 

ze weten dat die zich voordoen (zoals GHB gebruik, middelengebruik in ‘hokken’ en ‘keten’, of tijdens 

kermis en carnaval, overlast door drugstoerisme) in kaart te kunnen brengen. Vertaling van deze 

behoefte naar een hoger abstractieniveau resulteert in een behoefte aan monitoring die specifiek lokale 

en regionale verschijnselen in kaart brengt, in alle settings. Op landelijk niveau gaven de hoofden aan 

aandacht voor monitoring van- en onder risicogroepen te missen.  

3.1.2 Informatie uit overzichtsliteratuur en van kennisinstituten 

Bij de nationale en internationale kennis- en sleutelinstituten leverde een zoekopdracht binnen de 

websites niet veel bruikbare informatie voor onderhavige vraagstelling en subvraagstellingen op: het 

leverde met name informatie op over gebruikte en beschikbare monitoringsinstrumenten of –strategieën. 

Daaruit valt vanzelfsprekend wel af te leiden waarom en voor welke doelgroepen, of voor welk soort 

kennis, welke settings en welke frequentie van rapporteren is gekozen, maar de bespreking van de 

achtergronden of vraagstellingen die ten grondslag lagen aan de gebruikte onderzoeksstrategieën 

ontbreekt vaak (Benschop, Nabben, & Korf, 2013; Beurmanjer, de Jong, Poelmans, & de Weert-van 

Oene, 2014; Beurmanjer et al., 2014).  

Uit de Nederlandse overzichtsliteratuur viel meer af te leiden. Op basis van die informatie zetten we de 

gevonden informatie uiteen onder de kopjes doelgroepen, soorten kennis, frequentie van monitoring en 

bij wie ga je meten?  

Doelgroepen 

Uit ‘Gezondheidsbevordering en gedragsverandering’ (Brug, van Assema, & Lechner, 2012) volgt een 

aantal algemene aanbevelingen voor de wijze waarop regionale monitoring vormgegeven kan worden, 

met name het hoofdstuk ‘Analyse van volksgezondheid’ geeft hieraan richting (Kunst & van Lenthe, 

2012). Voor de planmatige aanpak van preventie, en dus ook verslavingspreventie, dient men zich 

rekenschap te geven van het uiteindelijke doel van preventie of gezondheidsbevordering. Dat is de 

verbetering van de gezondheid van een bevolking (populatie) of deelpopulatie. Specifiek voor 

verslavingspreventie zijn er twee Nederlandse publicaties in de overzichtsliteratuur die richting geven 

aan de vraag welke doelgroepen voor verslavingspreventie belangrijk zijn om regionaal te monitoren 

naar een landelijke standaard. In ‘Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten’ (Bovens, 

Hommels, & Lemmers, 2013) worden specifieke doelgroepen voor verslavingspreventie beschreven, en 

in ‘Kwetsbare groepen’ (Snoek et al., 2010) wordt een aantal doelgroepen onder jongeren 
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onderscheiden. Dit betreft brede (meer in aanmerking komend voor universele preventie) en kwetsbare 

(in aanmerking komend voor selectieve preventie) doelgroepen. Van drie (doel)groepen genoemd in 

bovenvermelde publicaties zijn er aanwijzingen dat er voor wat betreft de te verzamelen kennis 

regionale verschillen zijn te verwachten. Dat betreft de algemene populatie, jongeren onder de 18 jaar 

en uitgaande jongeren tussen de 16 en 25 jaar (van Laar et al., 2013; Verdurmen et al., 2012; 

Goossens, Frijns, van Hasselt, & van Laar, 2014). Het verdient daardoor aanbeveling deze doelgroepen 

structureel op te nemen in een regionale monitor naar een landelijke standaard. ‘Kwetsbare groepen’ 

somt 19 kwetsbare doelgroepen op. Gezien deze hoeveelheid doelgroepen (en de wijze waarop ze 

elkaar overlappen), is het niet verwonderlijk dat er weinig aanwijzingen voor regionale verschillen 

voorhanden zijn. De vraag die nog open ligt is, of de afwezigheid van die aanwijzingen alleen er toe 

moet leiden deze groepen niet regionaal te monitoren naar een landelijke standaard, of dat nader 

onderzoek geëigend is.  

Soorten kennis 

Ook voor wat betreft de soorten kennis die met monitoring verkregen dient te worden, kunnen uit het 

eerder genoemde hoofdstuk ‘Analyse van volksgezondheid’  een aantal algemene aanbevelingen 

worden afgeleid (Kunst & van Lenthe, 2012). Aanbevolen wordt om beleid of interventies te ontwikkelen 

die zich richten op veranderbare, veel voorkomende gezondheidsproblemen met een grote impact op de 

lokale situatie, in termen van incidentie, prevalentie en sterfte. Een aanvullende strategie is het 

ontwikkelen en inzetten van interventies gericht op minder voorkomende problemen, maar die wel 

ernstige consequenties hebben, mogelijk alleen binnen bepaalde subpopulaties zoals mensen in een 

specifiek gebied, of -voor verslavingspreventie relevant- een specifieke subcultuur. Dit betreft dus 

aandoeningen (of gedragingen) met een hoge burden of disease. Dit sluit aan op de aanbevelingen voor 

probleemanalyse volgens de Preffi-systematiek (Kok, Molleman, Saan, & Ploeg, 2005). Hoewel Preffi 

met name wordt ingezet als instrument om enkelvoudige projecten te plannen en te beoordelen, kunnen 

de aanbevelingen en beoordelingscriteria ook ter harte genomen worden voor beleidsvorming in 

preventie, en dus ook monitoring ter ondersteuning daarvan. Zo dient volgens Preffi de 

probleemanalyse omvang (prevalentie en incidentie) en ernst (gevolgen in kwaliteit van leven) in kaart te 

brengen. Dit kan men vertalen naar wat een monitor onder andere in beeld zou moeten brengen.  

Omvang en ernst betreft epidemiologische gegevens, die aangevuld moeten worden met aard (type 

middel of gedrag). Een dergelijke indeling sluit ook aardig aan op de vijf ‘key epidemiological factors’ 

zoals gedefinieerd door het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Die 

betreffen: 

1) middelengebruik onder de algemene bevolking,

2) problematisch gebruik,

3) infecties/ziekte door middelengebruik, en

4) middelengerelateerde sterfte onder (drug)gebruikers (EMCDDA, 2001).

5) behandelbehoefte

De eerste vier factors betreffen epidemiologie, waarvan de eerste twee aard en omvang weergeven, en 

de derde en de vierde betreffen cijfers over ernst. Behandelbehoefte valt o.i. buiten de scope van 

verslavingspreventie, en wordt daarom niet als kennis meegenomen.  
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Doorgaans verschaffen epidemiologische gegevens onvoldoende zicht op signalering van nieuwe 

ontwikkelingen in gebruik, zoals opkomende middelen, gebruikersplekken en gebruikswijzen (Griffiths et 

al., 2000). Dit zijn belangrijke soorten kennis die monitoring moet opleveren, net zoals diepte analyses 

van (minder voorkomende) gebruikspatronen en de markt (van de Mheen et al., 2006). Een en ander 

wordt ondersteund door de reflecties van de deelnemers aan het Landelijk Overleg Thema-instituten 

(LOT-i) over de hervorming van de monitoringsactiviteiten met betrekking tot leefstijl (van den Brink et 

al., 2013; Kramers et al., 2012). Zij willen komen tot een samenhangend monitoringssysteem voor 

leefstijlfactoren, de zogenoemde ‘Leefstijl-meter’ (de LSM). Daarin wordt rondom middelengebruik 

aangegeven dat een monitor ‘verdiepende modules’ moet bevatten, als de volle breedte van een thema 

beschreven moet worden, zoals determinanten van stoppen met roken  (van den Brink et al., 2013). 

Daarnaast moet er ruimte zijn om ad-hoc onderwerpen in te voegen, ingegeven door 

beleidsveranderingen. Ook wordt er gewezen op het feit dat verschillende doelgroepen vragen om 

verschillende kennis (en verschillende methodieken). Zo houden jeugd en jongeren zich met andere 

zaken bezig dan volwassenen en is daarmee andere kennis noodzakelijk  (van den Brink et al., 2013). 

Frequentie van monitoring 

Hoewel er weinig tot geen onderbouwing voor te vinden is, lijkt de meest voor de hand liggende 

frequentie van monitoring van epidemiologische gegevens elke vier jaar te zijn. Dit geldt zowel voor het 

Peilstationsonderzoek Scholieren, het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en voor de 

gemeentelijke en de regionale gegevens op GGD-niveau van te hervormen Leefstijl-meter (Verdurmen 

et al., 2012; van den Brink et al., 2013; Kramers et al., 2012). Als het gaat om snelle waarneming van 

nieuwe ontwikkelingen, dan lijkt een jaarlijkse rapportage meer voor de hand te liggen (Benschop et al., 

2013; Beurmanjer et al., 2014). Dat wordt ook in het kader van de waarneming van effecten van 

beleidsveranderingen aanbevolen (Klaassen & Boeker, 2013). Tevens is het niet ongebruikelijk, om ad-

hoc onderwerpen, of doelgroepen waarover men regelmatig -maar niet perse heel frequent- informatie 

wil hebben, alternerend te meten. Dit wordt voorgesteld in de eerder genoemde te hervormen Leefstijl-

meter (Kramers et al., 2012), en deze strategie is ook terug te vinden in de rapporten van onder meer 

Antenne (Benschop et al., 2013). 

Overigens, als men spreekt over frequentie van monitoring, bedoelen wij frequentie van meten én/of 

rapporteren. Echter, er zijn ook doorlopende metingen, waarover periodiek gerapporteerd wordt -zoals 

rapportages over doorlopende zorgadministraties, of ongevallenregistraties-. Daar waar wij het verder 

over frequentie hebben, bedoelen we rapportage van gegevens, ongeacht de frequentie van vaststellen 

of registreren. 

Bij wie ga je meten? 

Voor het vaststellen van epidemiologie bij volwassenen ligt het voor de hand om vragenlijstonderzoek te 

doen. Echter voor andere zaken –zoals het in kaart brengen van de omgeving- er zijn geen expliciete, 

gerichte aanwijzingen gevonden voor welke kennis bij welke doelgroep er aan wie of wat gemeten moet 

worden. Wij hebben één aanwijzing kunnen vinden, in een internationale publicatie waarin gesteld wordt 

dat het aantal drugsvangsten over het algemeen wordt gezien als de beste en enige indicator voor de 

aanvoer van drugs (Bennett & Holloway, 2005). Vaker hebben we dergelijke informatie impliciet 

teruggevonden in rapporten van bestaande monitors, zoals bijvoorbeeld DIMS (het Drugs Informatie en 

Monitoringssysteem) (2012), die informatie over de markt verzamelt door aan het middel zelf te meten 

(in DIMS worden resultaten van testservices voor drugs van vijftien instellingen bijgehouden), of het 

bevragen van ouders om de omgeving van jongeren in kaart te brengen.  
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3.1.3 Bevindingen uit de raadpleging van VPN hoofden en experts 

Opmerkingen, aanbevelingen en wensen van VPN hoofden 

Zoals eerder aangegeven, reflecteerden de VPN hoofden in een bijeenkomst gezamenlijk op een stuk 

met daarin de uitgangspunten voor, en de onderbouwing en uitwerking van de voorlopige 

beantwoording van de vraagstelling (te weten een samenvatting van de voorgaande paragrafen met 

resultaten uit de overzichtsliteratuur), met daarin een samenvattende matrix7 waarin stond weergegeven 

welke kennis bij welke doelgroepen verzameld dient te worden ten behoeve van regionale monitoring 

naar een landelijke standaard. Tevens kregen de hoofden de vraag voorgelegd of zij indicaties of 

aanwijzingen hadden voor te verwachten regionale verschillen onder een aantal doelgroepen die 

genoemd werden in het stuk. 

Als eerste gaven de VPN hoofden aan dat bij de monitoring van de algemene populatie  voor de 

volledigheid een ruime leeftijdsgrens in acht genomen dient te worden (van 10 tot 100 jaar oud), dat 

men jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud wil monitoren, en dat de bovengrens qua leeftijd van 

uitgaande jongeren losgelaten dient te worden (een betere betiteling van deze doelgroep is dan 

‘uitgaanspubliek’). Onder deze groepen verwachtten de VPN hoofden regionale verschillen.  

Voorts wezen zij een aantal specifieke doelgroepen aan waarvan zij vermoedens hadden dat er 

regionale verschillen zijn, of waarvan het belangrijk is dat vastgesteld wordt of dit wel of niet het geval 

is. Dit betreft ouderen (55+), hangjongeren, jongeren die in contact zijn (geweest) met institutionele 

zorg 8 en VMBO-leerlingen. Voor deze doelgroepen gaven zij de wens aan deze, alternerend en één 

voor één, aan bod te laten komen in opeenvolgende monitors. Mocht daaruit blijken dat er inderdaad 

regionale verschillen worden gevonden in epidemiologie, gebruikspatronen, nieuwe ontwikkelingen, 

nieuwe risicogroepen en/of de markt, dan kan dat aanleiding vormen de betreffende doelgroep 

structureel op te nemen in de monitor. Is dit niet het geval, dan kan geconcludeerd worden dat voor 

regionale gegevens over deze doelgroep volstaan kan worden met afleidingen uit landelijke cijfers, en 

met het vaststellen van de grootte van die betreffende doelgroep binnen de regio. De VPN hoofden 

hadden slechts één aanvulling op de soorten kennis die in regionale monitoring vastgelegd diende te 

worden. Dat betrof de sterke wens dat binnen epidemiologische gegevens de startleeftijd van het 

gebruik/gedrag vastgelegd zou worden. 

Opmerkingen en aanbevelingen van de experts 

Zes experts hebben in een telefonisch interview hun mening gegeven over- en gereflecteerd op- het, 

naar aanleiding van de opmerkingen van de VPN hoofden bijgewerkte stuk met daarin de 

uitgangspunten voor, en de onderbouwing en uitwerking van de voorlopige beantwoording van de 

vraagstelling. Met de experts is gesproken over hun algemene indruk van het hen toegestuurde stuk, 

hun indruk van de matrix, en hun opmerkingen en eventuele aanvullingen op de soorten kennis, de 

doelgroepen en de frequentie die volgens dat stuk in het kader van regionale monitoring verzameld 

zouden moeten worden (zie voor het materiaal daarvoor bijlage 2).  

De algemene indruk van de experts was dat de opdracht en de voorlopige uitwerking daarvan aansluit 

op de behoefte die er in het veld is, en ze gaven -naast een aantal algemene opmerkingen- twee 

7    De uiteindelijke matrix is als resultaat te zien in paragraaf 3.1.4 
8    Overeenkomstig ‘Kwetsbare groepen’ (Snoek et al., 2010) betreft dit jongeren die opgenomen zijn in pleeggezinnen, 

kindertehuizen, voorzieningen voor zwerfjongeren of maatschappelijke opvang, justitiële jeugdinstellingen en –

instanties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.  
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‘waarschuwingen’ mee: de eerste waarschuwing is dat er al zeer veel monitors zijn en dat uit deze 

opdracht niet moest voortvloeien meer of extra monitors te ontwikkelen, laat staan 

gegevensverzamelingen. Als tweede waarschuwing gold dat het opzetten van een (regionale) 

monitorsystematiek met de kennis, doelgroepen en frequenties zoals in deze voorlopige uitwerking, wel 

erg ambitieus is. Voor de uitvoering van al deze wensen moet er wel tijd en middelen beschikbaar zijn, 

experts gaven aan dat monitoring erg arbeidsintensief is. Over het algemeen werd aangegeven dat het 

mooi zou zijn als er een handvat gegeven zou kunnen worden op het vraagstuk hoe uitvoerders van 

monitors om kunnen gaan met geruchten of signalen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

middelen: deze zijn hen vaak wel bekend, maar worden meestal niet gebruikt in rapportages omdat 

dergelijke informatie niet systematisch wordt vastgelegd. Als laatste werd aangegeven dat het 

essentieel is om gegevens uit een monitor te koppelen aan wat preventiewerk in de praktijk inhoudt. Dat 

wordt nogal eens vergeten: er komt informatie over gebruik- en gebruikspatronen naar boven, maar wat 

zou preventie daaraan moeten of kunnen doen? Het vraagstuk over bij wie er gemeten moest worden is 

in een aantal gesprekken ook aan de orde geweest. Daar hadden de experts geen uitgesproken mening 

over, veelal wordt teruggevallen op de mogelijkheden die er zijn qua data- of gegevensverzamelingen. 

Wel werd opgemerkt dat het monitoren van sociale media één van de belangrijke nieuwe kanalen zijn 

voor wat betreft het monitoren van nieuwe ontwikkelingen. 

Over de doelgroepen die -al dan niet alternerend- opgenomen moesten worden in de regionale 

monitoringssystematiek, verschilden de experts nogal eens van mening. Met name over de groep 

senioren van 55+ waren er tegenstrijdige suggesties: zeker niet opnemen als doelgroep (ook niet 

alternerend), of juist opnemen als vaste doelgroep. Verder hadden de experts een aantal suggesties 

voor extra op te nemen doelgroepen, zoals studenten, ROC leerlingen, maatschappelijk 

achtergestelden (personen met een lage SES), culturele minderheden, gebruikers van de spuitenomruil, 

patiënten die bij de huisarts komen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij 

gaven experts aan dat ze het vermoeden hadden dat hier regionale verschillen zouden kunnen zijn (en 

deze dan dus onder alternerende doelgroepen terecht zouden moeten komen).Voor het regionaal 

monitoren van jeugd en uitgaanspubliek werd opgemerkt dat met name jongeren vaak bovenregionale 

festivals en feesten bezoeken. Daar moet rekening mee gehouden worden in de manier waarop je gaat 

monitoren (en welke preventie vervolgens wordt ingezet). 

Over de soorten kennis die regionale monitoring op zou moeten leveren, waren de experts het vaker 

met elkaar eens. Tevens hadden ze een paar aanvullingen en opmerkingen. Als mogelijke aanvullingen 

op de soorten kennis werd de (beïnvloedbare) omgeving van de einddoelgroep genoemd, in termen van 

handhaving van regelgeving, zoals het rookverbod in de horeca, of leeftijdscontroles bij het kopen van 

alcohol, of in het geval van monitoring van jeugd en jongeren, bijvoorbeeld de handhaving van regels of 

opvoedstijlen van de ouders. Dit zijn omgevingsaspecten die problemen in de hand kunnen werken of 

versterken; of die juist beschermend kunnen werken. Bovendien geeft informatie over de 

omgevingsaspecten handvatten voor verslavingspreventie. Dit zou in elk geval bij de vaste doelgroepen 

gemonitord moeten worden. Als tweede mogelijke aanvulling werd het monitoren van de aantallen 

cliënten die in behandeling zijn in de verslavingszorginstellingen genoemd. Het monitoren van 

behandelbehoefte ligt buiten de scope van onderhavig onderzoek, echter dergelijke cijfers zijn een 
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indirecte maat voor de risico’s (op verslaving) die er binnen een bepaalde regio aanwezig zijn 9. Wel 

werd de kanttekening gemaakt dat er bij de interpretatie van dergelijke cijfers rekening gehouden moet 

worden met het feit dat deze mede bepaald worden door (ander) hulpaanbod in de regio, en specifiek 

aanname- of doorverwijsbeleid van instellingen- en dat hierin per definitie regionale verschillen zullen 

zijn. De laatste mogelijke aanvulling betrof kennis over schade door middelengebruik, zoals vaak wordt 

verzameld uit politiegegevens, ongevallenregistraties en incidenten 10. Ook hierin zitten mogelijke 

aanknopingspunten voor preventiewerk: personen die op een eerste hulp of in een politiecel terecht 

komen wegens middelengebruik, behoren tot  een risicogroep en staan vaak open voor hulpverlening. 

Door dergelijke cijfers te kennen, weet je wat er qua preventiewerkzaamheden op je af kan komen. De 

meeste experts konden zich goed vinden in de omschrijvingen van de soorten kennis, hoewel een paar 

maal werd aangegeven dat de afbakening van de begrippen niet heel scherp was, maar dat dit ook 

lastig is om goed te doen. 

Over de frequentie waarmee bepaalde gegevens moeten worden gemonitord (of gerapporteerd) gaven 

de meeste experts aan dat dit vanzelfsprekend ingegeven is door de hoeveelheid tijd en middelen die je 

tot je beschikking hebt, en dat hier de meest praktische keuzes in gemaakt moeten worden. Er zijn 

hiervoor geen -al dan niet wetenschappelijk onderbouwde- richtlijnen voorhanden. Een aantal experts 

gaf aan dat de gegevens voor de vaste doelgroepen bij voorkeur elke twee jaar beschikbaar zouden 

moeten komen, in plaats van de voorgestelde vierjaarlijkse periode. Dit is met name bij jongeren van 

belang: hun omgeving verandert snel, door nieuwe regelgeving of nieuwe voorlichtingsstrategieën. 

Tevens is dit de groep die experimenteert: als er wat nieuws is, zullen zij het uitproberen. Ook gaf een 

expert aan dat gegevens over de markt en gegevens over schade door middelengebruik jaarlijks 

beschikbaar zouden moeten komen. Een aantal experts gaf aan dat een vooraf vastgestelde frequentie 

in sommige gevallen niet wenselijk is. Met name bij nieuwe risicogroepen en nieuwe ontwikkelingen is 

het van belang dat er doorlopend gemonitord wordt, dat er signaleren opgepikt worden, en dat er 

gerapporteerd wordt op het moment dat de signalen sterk genoeg zijn. Daar is een vooraf vastgestelde 

frequentie niet passend voor. 

In de voorlopige uitwerking die de experts toegestuurd kregen, was ook de eerder genoemde matrix 

opgenomen, waarin met zogenaamde ‘vinkjes’ (‘√’) stond aangegeven welke kennis bij welke 

doelgroepen met welke frequentie moest worden verzameld. Ook stonden er in sommige cellen 

vraagtekens: daar hadden de eerder geraadpleegde VPN hoofden ideeën over, maar konden zij het niet 

eens worden over of hier nu wel of geen informatie verzameld moest worden. De vraag aan de experts 

was of zij toevoegingen of suggesties voor deze vinkjes hadden en iets konden zeggen over de 

vraagtekens. Als eerste werd een aantal maal aangegeven dat de combinatie van ‘nieuwe 

risicogroepen’ als type kennis wringt bij het monitoren van alternerende doelgroepen. Er werd 

aangegeven dat juist het opnemen van alternerende doelgroepen één van de manieren is om eventuele 

(nieuwe) risicogroepen op te sporen, en om dan daarbinnen ook nog weer op zoek te gaan naar 

risicogroepen werd als overdadig gezien. In die kolommen en rijen dienen dan ook zeker geen vinkjes te 

staan. Een andere algemene opmerking betrof de onderbouwing van deze vinkjes: waarom was bij 

bepaalde doelgroepen voor bepaalde kennis gekozen?  

9     Experts hebben bij deze kennis geen suggesties gedaan voor de doelgroepen waarvoor gemonitord dient te worden. Wij achten 

het passend dit te doen bij de vaste doelgroepen. 
10   idem 
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Vier experts hadden aanvullingen op de vinkjes, waarvan er één ook aangaf dat er vinkjes weg konden. 

Bij alle vaste doelgroepen dienen gebruikspatronen en de markt gemonitord te worden. Een andere 

toevoeging was het monitoren van de markt en nieuwe risicogroepen onder de alternerende 

doelgroepen hangjongeren en jongeren in contact met institutionele zorg; echter dit is slechts eenmaal 

genoemd. Het monitoren van de markt voor 55-plussers was overbodig. 

3.1.4 Samenvattend: wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

De vraag wat er nodig is voor een goede regionale monitoring is dus, zoals hierboven beschreven, in 

drie stappen beantwoord. Via (voornamelijk nationale) overzichtsliteratuur kon in de eerste stap de 

algemene lijn worden geschetst over kennis, doelgroepen en frequentie; vervolgens hebben 

uitvoerende, leidinggevende professionals uit het preventieveld (de VPN hoofden) over toevoegingen en 

bijstellingen geadviseerd, waarop in de laatste stap werd gereflecteerd door (voornamelijk) beleidsmatig 

georiënteerde experts werkzaam bij sleutelinstituten op het vlak van monitoring. In deze samenvatting 

worden de adviezen en wensen samengevat in een definitieve matrix. Daarbij zijn alle opmerkingen en 

wensen van de VPN hoofden en de experts voor wat betreft de te verzamelen kennis overgenomen. De 

meeste extra te verzamelen soorten kennis werd meerdere keren genoemd en men kon daar een goede 

onderbouwing voor geven. Dit heeft geresulteerd in een extra toegevoegde kolom voor Omgeving. 

Tevens is besloten om cijfers over ernst (gevolgen in kwaliteit van leven, zoals sterfte, incidenten, maar 

ook maatschappelijke gevolgen zoals gevoelens van onveiligheid) in de matrix niet te scharen onder 

epidemiologie, maar in een aparte kolom (genaamd Gevolgen/ernst) te zetten daar het toch wel 

andersoortige informatie betreft. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen dat de 

afbakening van de soorten kennis wat scherper kon. 

De VPN hoofden bereikten in de bijeenkomst consensus over de te onderzoeken doelgroepen. De 

experts, die allemaal apart geraadpleegd zijn, waren het minder met elkaar eens. In de meeste gevallen 

werd elke toe te voegen (of te verwijderen) doelgroep maar door één expert genoemd. Daarom is -mede 

vanuit het oogpunt van spaarzaamheid met betrekking tot te monitoren doelgroepen- voor wat dat 

betreft het voorstel gelaten zoals het oorspronkelijk was. Voor wat betreft de frequentie is die, op 

aanraden van drie van de zes experts, bijgesteld naar twee-jaarlijks voor de vaste doelgroepen. Over de 

doelgroep Ouderen (55+) verschilde men het vaakst van mening. De aanbeveling is dan ook om 

daarvoor de pleit zo snel mogelijk te slechten en deze als eerste te onderzoeken alternerende doelgroep 

te beschouwen. De frequentie voor de nieuwe ontwikkelingen en nieuwe risicogroepen wordt niet 

bijgesteld. Wel is van belang dat de monitoring daarvan bij voorkeur doorlopend is, dat er tussentijdse 

rapportage plaatsvindt bij sterke en betrouwbare signalen. Dit betekent dat over alle soorten kennis voor 

de vaste doelgroepen elke twee jaar gerapporteerd dient te worden, en voor de alternerende elke vier 

jaar. Omdat er voor het vraagstuk over aan wie er voor bepaalde kennis en bepaalde doelgroepen 

gemeten dient te worden geen uitspraken zijn gedaan, blijft dit in deze samenvatting in het midden, en 

wordt voor de conclusie geput uit hetgeen er voorhanden blijkt te zijn qua monitoringsinstrumenten en of 

methodiek. 

Opbouw van-  en toelichting op de matrix 

In tabel 2 op de volgende pagina staat de matrix weergegeven, die antwoord geeft op de vraag waaraan 

regionale monitoring zou moeten voldoen, in het ideale geval volgens de VPN hoofden en experts. In de 

matrix staat weergegeven welke kennis (in de kolommen) bij welke doelgroep (in de rijen) met welke 

frequentie vastgesteld dient te worden. Dit staat met een ‘√’ (vinkje) in de cellen aangegeven. Voor de 
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toegevoegde soorten kennis is ten opzichte van de voorlopige matrix twee extra kolommen toegevoegd: 

Omgeving en Gevolgen/ernst.  

Zoals de experts hadden aangegeven is het niet makkelijk de soorten kennis scherp afgebakend en 

wederzijds uitsluitend te definiëren. Toch is het zinnig, omwille van leesbaarheid en eenheid van 

interpretatie, een poging daartoe te doen binnen deze opdracht. Daarom staan hieronder de 

omschrijvingen waarmee in deze opdracht is gewerkt: 

1. Epidemiologie: Representatieve kwantitatieve gegevens over aard en omvang van middelenge- en

misbruik, risicovol of problematisch online media gebruik, internet-, gok- en gamegedrag, verslaving,

en risicogedrag wat daarmee samenhangt. Dit behelst onder meer incidentie- en prevalentiecijfers,

maar ook cijfers over personen in behandeling wat afgeleide informatie geeft over het risico op

verslaving binnen een regio.

2. Gevolgen/ernst: Representatieve kwantitatieve gegevens over gevolgen van middelengebruik of

verslaving. Dit kunnen cijfers over letsel of vergiftigingen behelzen, maar ook bijvoorbeeld cijfers

over (on)veiligheidsgevoelens van burgers als gevolg van middelengebruik in de buurt.

3. Nieuwe ontwikkelingen: Dit betreft informatie over opkomende middelen, nieuwe gebruiksplekken,

en -wijzen. Dit zijn doorgaans systemen voor trendwatching en de zogenaamde ‘early warning

systems’.

4. Gebruikspatronen: Dit betreft -veelal kwalitatieve- informatie over het zogenaamde ‘hoe, wat, waar &

waarom?’ van gebruik, ook wel ‘in depth analyses’ genoemd.

5. Nieuwe risicogroepen: Dit betreft -zowel kwantitatieve als kwalitatieve- informatie over nieuwe

risicogroepen en/of subculturen; geput uit verschillende bronnen.

6. Markt: Dit betreft gegevens over vraag en aanbod van middelen, en de beschikbaarheid en kwaliteit

van de middelen.

7. Omgeving: Dit betreft gegevens over zaken als regelgeving en fysieke en sociale omgeving: dit zijn

veranderbare aspecten die gebruik kunnen bevorderen of belemmeren.

Tabel 2. Matrix voor regionale monitoring naar een landelijke standaard. 

Kennis over:  Epidemi- Gevolgen/ Nieuwe 
ontwik- Gebruiks- Nieuwe 

ologie ernst patronen risico- Markt Omgeving 
Doelgroep: kelingen groepen 

Vast, elke 2 jaar: 

Algemene populatie 
(10-100 jaar) √ √ √ √ √ √ √ 

Jongeren  
(12-24 jaar) √ √ √ √ √ √ √ 

Uitgaanspubliek √ √ √ √ √ √ √ 

Alternerend, elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ √ √ √ √ 

Hangjongeren √ √ √ √ 

Jongeren in contact 
met institutionele zorg √ √ √ √ 

VMBO leerlingen √ √ √ √ 
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3.2 Wat is er beschikbaar aan monitoringsinstrumenten en welke kenmerken bezitten die? 

Raadpleging van de lijst met monitoringsinstrumenten in ‘Investeren in Verslavingspreventie’ en het 

overzicht ‘Monitors Alcohol en Drugs’, samen met de aanvullende zoekstrategieën, resulteerde in een 

lijst met 133 potentiële monitoringsinstrumenten. Toepassing van de zes selectiecriteria op de initiële 

lijst met monitors, resulteerde in een definitieve lijst met 55 monitors waarvan de kenmerken 

geïnventariseerd konden worden. 

Zoals eerder vermeld, waren de bronnen voor het inventariseren van de kenmerken van deze monitors 

rapporten, websites en andere documentatie over- en van de (ontwikkelaars van de) monitors zelf, en 

indien niet toereikend, werden de kenmerken uit het Trimbos/IVO (Oliemeulen et al., 2008) rapport 

overgenomen. 

3.2.1 Landelijke monitors 

Het grootste deel van de monitors (46 stuks) rapporteert en/of legt standaard gegevens vast op landelijk 

niveau. Een overzicht van deze monitors is te zien in tabel 3 op de volgende pagina, die de matrix 

resulterend uit vraagstelling 1 betreft, gevuld met de gevonden landelijke monitors per cel. Monitors 

kunnen in meerdere cellen terecht komen, afhankelijk van hun doel. Te zien is dat de matrix iets afwijkt 

van die zoals oorspronkelijk weergegeven: er is besloten om de kolom epidemiologie te splitsen in twee 

subkolommen, te weten gebruik/gedrag en verslaving. Het betreft hier toch wezenlijk andere cijfers -die 

beide relevant zijn-, en het leek zinnig de monitors die dit in kaart brengen gescheiden van elkaar weer 

te geven. 

3.2.1.1 Doelgroepen die de monitors in beeld brengen 

Te zien is dat er met name voor de doelgroepen algemene populatie en jongeren veel beschikbaar is, te 

weten 37 van de 46 geïnventariseerde landelijke monitors. Voor hangjongeren en voor VMBO leerlingen 

zijn geen landelijk uitgevoerde monitors gevonden. De grote hoeveelheid monitors voor de 

eerstgenoemde doelgroepen en de beperktere beschikbaarheid voor de meer specifieke doelgroepen is 

niet erg verwonderlijk, aangezien de meer specifieke doelgroepen een deelverzameling vormen van óf 

de algemene populatie, óf van jongeren. Dit betekent dat informatie uit die monitors met een toespitsing 

op die subdoelgroepen tot de mogelijkheden kan behoren. 

3.2.1.2 Kennis die de monitors in beeld brengen 

Kijkt men naar de kenniselementen die de monitors in beeld brengen, dan wordt epidemiologie van 

gebruik of gedrag het vaakst in kaart gebracht, door 21 van de 46 monitors. Epidemiologie van 

verslaving en omgeving wordt beide door 10 monitors in kaart gebracht en gevolgen/ernst door 9. Voor 

het in kaart brengen van nieuwe risicogroepen zijn geen landelijke monitors gevonden. 

HOOFDSTUK 3  |  RESULTATEN  |  PAG. 31



Tabel 3. Ingevulde matrix met landelijke monitoringsinstrumenten

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kennis over:  Epidemiologie 
Nieuwe 

(aard en omvang) 
Gevolgen/ernst Nieuwe Gebruiks- risico-

ontwikkelingen patronen groe- Markt Omgeving 

Doelgroep: Van gebruik / gedrag Van verslaving pen 

Vast, elke 2
jaar: 

Algemene − Monitor VGZ  
− Gezondheidsenquête 

CBS 
− VCP-Basis 
− Tweede Nationale Studie 

− DBC Informatie Systeem 
(DIS) 

− Landelijk Informatie Netwerk 
Huisartsenzorg (LINH) 

− Landelijke Basisregistratie 
Ziekenhuiszorg (LBZ) 

− Tweede Nationale Studie 
naar ziekten en verrichtingen 
in de huisartspraktijk 

− LADIS 
− NEMESIS-2 
− CVZ-Zorgcijfers 

− Monitor drugsincidenten  
− Letsel Informatie 

Systeem  
− Doodsoorzaken statistiek 
− Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum 
Monitor 

− Nederlands Signalerings- 

− Drugs - − Drugs Informatie en 
Monitoring Systeem 
(DIMS) 

− Monitor coffeeshops in 
Nederland 

− THC monitor  
− Synthetische drugs en 

− ROI Rijden onder 
invloed 

− Monitor coffeeshops 
in Nederland 

− Nederlands 

populatie Informatie en 

(10-100) Monitoring 
Systeem 
(DIMS) 

naar ziekten en 
verrichtingen in de 
huisartspraktijk 

Signalerings-
centrum 
Kindergeneeskunde precursoren 

Criminaliteits-
beeldanalyse 

− Continu onderzoek 
rookgewoonten 

− Rioolwateranalyse 

centrum 
Kindergeneeskunde 

− Inventarisatie 
naleefniveau 
rookvrije horeca − ROI Rijden onder invloed 

− Veiligheidsmonitor  
− Inbeslagnames drugs 
− Rioolwateranalyse 

Jongeren − E-MOVO − − Alcoholintoxicaties bij − Monitor − Alcohol- - − Preventie-en − Peilstations-

(12-24) − Peilstationsonderzoek 
Scholieren & Ouders 
Monitor JG 
Monitor Internet & 
Jongeren 

jongeren in Nederland Internet & intoxicaties bij Handhavingsmonitor onderzoek Ouders 
− Monitor JG 
− Monitor Internet & 

Jongeren jongeren in 
− Nederland 
− Jongeren 

− Preventie-en 
− VCP-Jongvolwassenen Handhavings-

monitor − HBSC basis- en 
voortgezet onderwijs 

− ESPAD 
− Roken Jeugd Monitor 
- − NL Trendwatch − NL Trendwatch - − NL Trendwatch − 

Uitgaanspubliek

Alternerend, 
elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ − Monitor GZO  − - 
− VCP-Ouderen 

Hangjongeren - - - - 

− REGAS 
Forensisch Profiel 
Justitiële Jeugdigen (FPJ 
database) 
TULP/GW Ten uitvoer 
legging  
Herkenningsdienst-
systeem (HKS) 

− Monitor Veelplegers 
Herkenningsdienst-
systeem (HKS) 
Forensisch Profiel 
Justitiële Jeugdigen (FPJ 
database) 

− Onderzoeks en 
beleidsdatabase 

- − Forensisch Profiel 
Justitiële Jeugdigen 
(FPJ database) 

− Onderzoeks en 

Jongeren in − − 
contact met Justitiële documentatie 

(OBJD) institutionele − 
zorg − beleidsdatabase 

Justitiële 
documentatie 
(OBJD) 

− 

VMBO - - - - - 
leerlingen 
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3.2.1.1 Overkoepelende monitors 

Op landelijk niveau zijn er twee overkoepelende monitors: de Nationale Drugsmonitor (NDM) en de 

Landelijke Jeugdmonitor. De NDM geeft een Jaarbericht uit, waarin elk jaar zo ongeveer alle bronnen 

die er op het gebied van alcohol, drugs en roken zijn, worden samengevat, gecombineerd en 

geïnterpreteerd (van Laar et al., 2013). Het is op dat gebied een bron voor triangulatie in optima forma. 

De NDM is echter voor regionale monitoring zeer beperkt bruikbaar: het kent geen regionale 

uitsplitsingen. Er worden wel uitspraken gedaan over verschijnselen binnen bepaalde provincies of voor 

bepaalde stedelijke gebieden, maar dit is niet toereikend voor het schetsen van een beeld van waar de 

ene regio ten opzichte van de andere staat. Wél kan deze bron worden gebruikt als zeer complete 

spiegelinformatie, op ontzettend veel terreinen. Ook daarin zit wél een beperking: alle middelen worden 

in aparte hoofdstukken beschreven, maar voor gokken, gamen of internetgebruik zijn geen 

hoofdstukken ingeruimd. 

De Landelijke Jeugdmonitor van het CBS combineert verschillende databronnen die gegevens over 

jeugd verzamelen, waaronder het voor verslavingspreventie relevante Peilstationsonderzoek 

Scholieren. Er is een rapport (CBS, 2013), dat beperkte regionale informatie geeft, en via StatLine 11 

(het openbare, via internet toegankelijke portal met statistische gegevens van CBS) kunnen de 

gegevens landelijk geraadpleegd worden.  

3.2.2 Regionale monitors 

Er zijn negen regionale monitors. Een overzicht daarvan is te vinden in tabel 4 op de volgende pagina, 

waarin de monitors in de betreffende cellen staan weergegeven. Met uitzondering van de Drugsmonitor 

Midden-en West Brabant & Zeeland, betreft het allemaal varianten van de monitors Antenne, het Haags 

Uitgaans Onderzoek (HUO) en Tendens. Deze drie laatstgenoemde monitors richten zich op jongeren 

en uitgaan, en maken gebruik van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Overigens 

betreft het hier in alle gevallen overkoepelende monitors, die -naast eigen gegevensverzamelingen 

(zoals een panel, een survey, veldonderzoek en een analyse van chatgegevens met de 

preventieafdeling)- andere bronnen betrekken zoals gegevens over regionale bevolkingsopbouw of 

regionale cijfers uit DIMS.  

11    StatLine.cbs.nl 
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Tabel 4. Ingevulde matrix met regionale monitoringsinstrumenten

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- - 

Kennis over:  Epidemiolog ie (aard en omvang) Nieuwe 
Gevolgen/ernst Nieuwe ontwikkelingen Gebruikspatronen risico- Markt Omgeving 

Doelgroep: Van gebruik / gedrag Van verslaving groepen 

Vast, elke 2 jaar:

Algemene populatie
(10-100) 

− − − Drugsmonitor Midden − Antenne: Preventie - − Antenne: Preventie 
indicatoren 

− Drugsmonitor Midden 

− Drugsmonitor Midden 
en West Brabant & 
Zeeland 

indicatoren en West Brabant & 
Zeeland 

en West Brabant & 
Zeeland 

Jongeren (12-24) − - − − − - − 

− Uitgaanspubliek − Antenne: Survey 
− HUO: internet survey 
− Tendens: Uitgaan en 

− HUO: internet survey 
− HUO: panelinterviews 

− Antenne: Panelstudie 
− HUO: internet survey 
− HUO: panelinterviews 
− Tendens: panelstudie 

− Antenne: Panelstudie 
− HUO: panelinterviews 
− HUO: veldonderzoek 
− Tendens: panelstudie 

- − Antenne: Panelstudie 
− Tendens: panelstudie 

− HUO: internet survey 
− HUO: panelinterviews 

IrisZorg 
Middelenonderzoek 
IrisZorg IrisZorg IrisZorg 

Alternerend, 
elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ − − - - - 

Hangjongeren - - − Tendens: panelstudie − Tendens: panelstudie − Tendens: panelstudie - 
IrisZorg IrisZorg IrisZorg 

Jongeren in contact
met institutionele
zorg

− Antenne: Survey − - − 

VMBO leerlingen - - - 
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3.2.2.1 Kennis en doelgroepen die de regionale monitors in beeld brengen 

De Drugsmonitor uit Midden-en West Brabant & Zeeland brengt in de algemene populatie in die regio’s 

de effecten van veranderingen in het softdrugsbeleid op drugsoverlast, drugscriminaliteit, en 

drugsgebruik en dekt daarmee gevolgen/ernst, markt en omgeving. Met uitzondering van deze regionale 

monitor, richten alle drie de (koepel)monitors zich op de doelgroep uitgaanspubliek en brengen daarvoor 

alle epidemiologie van gebruik/gedrag, nieuwe ontwikkelingen en gebruikspatronen in kaart. HUO 

brengt daarnaast gevolgen/ernst in kaart, en Antenne en Tendens de markt (deels met eigen vragen, 

deels via DIMS). Zowel Tendens als Antenne bevragen jaarlijks een doelgroep via een survey en dat 

betrof in de meest recente editie van Antenne clubbezoekers en bij Tendens hangjongeren (Benschop, 

Nabben, & Korf, 2014; Beurmanjer et al., 2014). Daardoor brengen deze monitors naast 

uitgaanspubliek, ook jongeren, hangjongeren en jongeren in contact met institutionele zorg (dit zijn de 

alternerende doelgroepen genoemd in de monitors) in kaart. Het HUO voert een vergelijkbare survey 

uit, maar gebruikt deze altijd voor het uitgaanspubliek. Tevens bevragen alle drie de monitors een panel 

van trendsetters in het uitgaansleven. Daarmee worden de nieuwe ontwikkelingen, gebruikspatronen en 

de markt in kaart gebracht (en bij HUO ook nog gevolgen/ernst). Samen met een overzicht van de markt 

via DIMS (alle drie) en vragen van het algemene publiek via de telefoon- en chatservice van de 

betreffende preventieafdelingen (Antenne ‘preventieindicatoren’) leveren alle drie de monitors een zeer 

compleet beeld van het middelengebruik in het uitgaansleven en onder verschillende subculturen onder 

jongeren. 

3.2.3 Rapid Assessment and Response (RAR) 

Een methodiek die regelmatig genoemd werd tijdens dit onderzoek is RAR. Dat staat voor Rapid 

Assessment and Response en is een methode om op snelle, systematische wijze veel informatie te 

verzamelen ten behoeve van een compleet beeld van een probleemsituatie (Mockute, Hammink, & de 

Bruin, 2013). De snelle ontwikkeling van het intraveneus druggebruik en de daarmee gepaard gaande 

HIV/AIDS-epidemie in de Russische Federatie vormden eind vorige eeuw een belangrijke aanleiding 

voor het ontwikkelen van een methode om adequaat en pragmatisch in te spelen op acute en urgente 

volksgezondheidsproblemen (Braam, Verbraeck, & Trautmann, 2013). De methode combineert 

verschillende onderzoeksmethoden om informatie te vergaren, zoals het raadplegen van bestaande 

databronnen, het zelf verzamelen van data, via vragenlijsten en interviews en het verifiëren van de 

resultaten en conclusies in focusgroepen. 

De essentiële kenmerken van een RAR onderzoek zijn: 

 Triangulatie: het betrekken en verzamelen van informatie vanuit verschillende bronnen en 

invalshoeken. Tevens worden de belangen en eventuele voorkeuren en perspectieven van de 

verschillende betrokken partijen inzichtelijk waardoor er een objectief beeld van een situatie 

verkregen kan worden (Mockute et al., 2013).

 Het onderzoek is gefaseerd. De informatie uit iedere voorafgaande fase wordt gebruikt om het 

vervolg van het onderzoek richting te geven. De fases behelzen:

o Bestaande informatie verzamelen

o Toegang en steekproeftrekking

o Semi-gestructureerde interviews

o Gestructureerde interviews

o Focusgroep(en)
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Elke fase wordt afgerond met het formuleren van voorlopige conclusies. De conclusies van een 

bepaalde fase worden als uitgangspunt gebruikt voor de stappen die in de volgende fase 

worden genomen. 

 De naam van de methodiek geeft al aan dat respons of actie een belangrijk onderdeel vormt.

Beperking tot het Assessment proces zou betekenen dat de mogelijkheden die het

assessment-netwerk biedt voor het ontwikkelen en uitwerken van adequate interventies, niet

optimaal benut worden. Dit zou leiden tot een kunstmatig gescheiden proces, mede omdat er

meestal personen uit de praktijk bij een RAR betrokken zijn (Braam et al., 2013).

In dit onderzoek is gekozen om bestaande monitors te inventariseren, aan de hand van zes criteria. Eén 

van die criteria was dat het om een gegevensverzameling gaat met een min of meer vaste vraagstelling, 

zodat regionale vergelijking mogelijk is. Aangezien RAR een methodiek is, die op veel verschillende 

doelgroepen en vraagstellingen toepasbaar is, is RAR in dit onderzoek niet geïnventariseerd. De 

methodiek is simpelweg niet aan een doelgroep of kenniselement toe te wijzen, noch is het bekend wat 

het dan gaat opleveren en hoe vergelijkbaar (over regio’s) de resultaten zullen zijn. RAR is wel een 

veelbelovende methode, die mogelijk voor een aantal doelgroepen en kenniselementen aangewezen 

kan zijn. Daar waar dat aan de orde is, zal dat vanzelfsprekend vermeld worden. Te meer omdat er 

momenteel een handleiding voor de toepassing van de RAR methodiek door het IVO wordt ontwikkeld.  

3.2.4 Risico be oordelingen 

Een risicobeoordeling (risk assessment) van een nieuwe drug is een evaluatie van bekende of van 

potentieel nadelige gevolgen ontstaan bij of door de productie, de handel en het gebruik van de nieuwe 

drug. Een voorbeeld daarvan is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring (CAM) nieuwe drugs 

van het RIVM. Omdat dit geen periodieke gegevensverzamelingen betreft, is deze niet opgenomen in 

de lijst te beoordelen monitors. Het brengt niet de gezondheidsschade, of andere gevolgen bij een 

populatie in kaart. Maar het is -net als DIMS- gericht op het middel, en geeft weer wat de potentiële 

gezondheidsrisico’s van dat middel kunnen zijn. Bij een risico-taxatie voor de regio moet dit zeker 

geraadpleegd worden, maar het is niet een monitor als zodanig. 

3.3 In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare monitoringsinstrumenten 
(uit punt 2.) aan op datgene wat er nodig is? 

In deze paragraaf zijn landelijke en regionale monitors apart bekeken en beschreven, omdat ze in het 

kader van deze opdracht een andere functie hebben: Landelijke monitors zijn potentieel te raadplegen 

monitors, en de inventarisatie van de kenmerken van deze monitors geeft antwoord op de vraag: 

“Waarvoor zijn (landelijk) beschikbare monitoringsinstrumenten voorhanden; met andere woorden: wat 

is al ingevuld?” Regionale monitors zijn potentiële voorbeelden ter uitvoering in andere regio’s, als er 

voor de betreffende doelgroep of kenniselement niets landelijks beschikbaar is. Ze kunnen dienen voor 

die plekken waar hiaten zijn en waarvoor iets ontwikkeld moet worden. 

Hieronder staat per doelgroep weergegeven welke landelijke monitors aanbevolen worden om regionale 

gegevens uit te onttrekken, en daar waar hiaten zijn, waar een te ontwikkelen monitor aan moet 

voldoen, en welke regionale monitors in het geval van hiaten als voorbeeld kunnen gelden om uit te 
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voeren. Een overzicht van monitors per doelgroep en kenniselement is te zien in tabel 3, paragraaf 3.2.  

Zoals vermeld in de methode worden die monitors aanbevolen die een zo breed en volledig mogelijke 

dekking hebben op het gebied van: Aard (zoveel mogelijk middelen/gedrag), Setting (overstijgend, of 

zoveel mogelijk settings afgedekt), Dekking doelgroep, Regionale uitsplitsing (een zo gedetailleerd 

mogelijk rapport, qua regio’s) en Extra gegevens aanvraag (monitors waarbij gegevens aangevraagd 

kunnen worden, of direct raadpleegbaar zijn, hebben de voorkeur). 

3.3.1 Monitors voor de algemene populatie 

Neemt men de hierboven genoemde vijf belangrijkste kenmerken van de monitors in ogenschouw, dan 

is voor de algemene populatie de vier-jaarlijkse Gezondheidsmonitor van het RIVM, het CBS en de 

GGD’en het meest geschikt voor de vaststelling van epidemiologie van gebruik/gedrag. Deze 

gezondheidsmonitor met drie onderdelen (de Monitor JG voor jeugd en jongeren tot 18 jaar, de Monitor 

VGZ voor volwassenen tot 65 jaar, en de Monitor GZO voor ouderen boven de 65 jaar) stelt gegevens 

vast over alcohol, roken en drugs en doet dit settingoverstijgend, waardoor de algemene populatie zo 

breed mogelijk wordt afgedekt. Tot op gemeentelijk niveau kunnen gegevens geraadpleegd worden in 

StatLine. Elke GGD brengt daarbij zelf een regionaal georiënteerd rapport uit, en er kunnen gegevens 

worden opgevraagd, of opdracht tot analyses gegeven worden. De steekproef is groot (een ruime 

350.000 Nederlanders), waardoor er tot op zeer klein niveau betrouwbare gegevens beschikbaar 

kunnen komen. Een goede tweede, en voor hen die frequenter informatie beschikbaar willen, is de CBS 

Gezondheidsenquête. Deze stelt jaarlijks (onder een steekproef van zo’n 10.000 Nederlanders) 

gedetailleerdere gegevens vast over alcohol, drugs en roken (waaronder bijvoorbeeld startleeftijd) en 

bevraagt Nederlanders vanaf 12 jaar oud. Echter, een belangrijke beperking is het feit dat de vragen 

over drugs niet worden gesteld aan respondenten die ouder dan 65 zijn (en jonger dan 12, maar dat is 

een minder groot hiaat). Aanvullende, en op andere wijze verzamelde gegevens over gebruik, betreft de 

monitor van het KWR (Rioolwateranalyse), waarin het oppervlaktewater wordt onderzocht op de 

aanwezigheid van sporen van illegale drugs. Hiermee kan een beeld gekregen worden van wat er 

daadwerkelijk gebruikt (of geloosd) wordt, alleen niet door wie. De andere drie monitors voor het 

kenniselement epidemiologie van gebruik/gedrag zijn minder geschikt, omdat ze geen drugsgebruik in 

kaart brengen en een beperkte leeftijdsrange beslaan (VCP-basis, 12-69 jaar), ze iets in kaart brengen 

dat de eerder genoemde monitors ook afdoende doen (Continu Onderzoek Rookgewoonten) of omdat 

ze beperkt zijn tot de setting Zorg & Welzijn (Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in 

de huisartsenpraktijk). 

Voor de vaststelling van epidemiologie van verslaving zijn de data uit het NEMESIS onderzoek het 

meest passend: hierin wordt voor de algemene bevolking tussen 18 en 65 jaar de aanwezigheid van 

stoornissen (waaronder misbruik en verslaving) vastgesteld. Bij het Trimbos-instituut kunnen (al dan niet 

onder voorwaarden) gegevens worden opgevraagd. Echter NEMESIS onderzoekt, zoals gezegd, niet de 

gehele leeftijdsrange van de algemene populatie, maar die tussen de 18 en 65 jaar. Voor de andere zes 

monitors geldt dat ze wat minder breed georiënteerd zijn: ze verzamelen de gegevens in de setting Zorg 

en Welzijn. Kijkt men naar gevolgen/ernst, dan worden de onderwerpen die de monitors vastleggen 

meer divers: drugsincidenten en letsels, maar ook vergiftigingen en (zeldzame) aandoeningen bij 

kinderen. Kijkt men naar de reikwijdte op de vijf belangrijkste kenmerken, dan komen de Doodsoorzaken 

statistiek en de Veiligheidsmonitor naar voren als meest geschikte monitors. Aanvullend kan de monitor 

ROI Rijden onder invloed worden geraadpleegd: deze beperkt zich tot automobilisten en 
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alcoholgebruik, maar geeft wel weer een aanvullend kenniselement weer van gevolgen/ernst, in een 

zeer substantieel deel van de algemene bevolking. Deze drie zijn alle setting overstijgend. Voordelen 

van de Veiligheidsmonitor en de Doodsoorzaken statistiek zijn dat ze gevolgen in beeld brengen van 

alcohol én drugs mis- of gebruik, en raadpleegbaar zijn via StatLine. De andere monitors leggen 

hoofdzakelijk gegevens vast in de setting Zorg en Welzijn. Voor de vaststelling van nieuwe 

ontwikkelingen is er één monitor beschikbaar: dat is het Drugs Informatie en Monitoring Systeem 

(DIMS). Deze monitor verzamelt via verschillende testfaciliteiten cijfers over de beschikbaarheid en 

samenstelling van drugs in Nederland. Uit de testgegevens kunnen nieuwe ontwikkelingen worden 

gehaald, en er worden onder meer cijfers aan het European Early Warning System geleverd. Er is een 

landelijk ‘jaarbericht’, en de testgegevens worden lokaal teruggekoppeld aan de deelnemende 

testfaciliteiten en instellingen. Recentelijk is het DIMS uitgebreid met het Meldpunt Nieuwe Drugs 

(MND). Dat is een website (http://www.meldpuntmnd.nl/) waarmee informatie wordt verzameld van 

gebruikers over nieuwe drugs. Het DIMS brengt hiermee zowel nieuwe ontwikkelingen, als de markt in 

kaart, en is daarmee één van de aanbevolen instrumenten. Aanvullende, en op andere wijze 

verzamelde gegevens over de markt, betreft de eerder genoemde monitor van het KWR 

(Rioolwateranalyse), waarin het oppervlaktewater wordt onderzocht op de aanwezigheid van sporen van 

illegale drugs. Hiermee wordt, naast gebruik, duidelijk wat de kwaliteit is van de gevonden drugs en 

daarmee zijn resultaten niet afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden aan de testservice. Gegevens 

over het THC gehalte in cannabis worden niet via de testfaciliteiten verkregen, maar door middel van de 

THC monitor. Deze verzamelt testgegevens van cannabis die anoniem gekocht is in coffeeshops door 

het hele land. De THC monitor is dan ook een goede aanvulling om de markt voor cannabis in kaart te 

brengen.   

DIMS/MND, de THC Monitor en de Rioolwateranalyse beperken zich tot de kwaliteit van drugs en het 

aanbod daarvan. De Monitor Coffeeshops brengt de omgeving in kaart, namelijk het aantal coffeeshops 

(in de standaardrapportage tot op gemeentelijk niveau). Een aanvulling voor de omgeving is de monitor 

ROI Rijden onder invloed. Jaarlijks worden in 25 regio’s alcoholcontroles gehouden onder 

automobilisten. In de rapportage wordt tot op provinciaal niveau teruggekoppeld. Een ander element van 

omgeving, namelijk beleidshandhaving, wordt in kaart gebracht door de Inventarisatie naleefniveau 

rookvrije horeca. Deze brengt jaarlijks in kaart in hoeverre verschillende horeca gelegenheden, in 25 

gemeenten, het rookverbod naleven. Overeenkomstig het beleid, beperkt deze monitor zich uiteraard tot 

de setting Vrije tijd en tot roken. De rapportage is echter slechts op landelijk niveau.  

Alle gevonden monitors beperken zich tot het gebruik van middelen. Gedrag zoals gokken, gamen of 

overmatig internetten wordt niet vastgelegd, met uitzondering van de LADIS gegevens (uit de 

verslavingszorg zelf) en de DBC cijfers. Die bevatten cijfers over het aantal gokverslaafden in 

behandeling, en zouden als schatter daarvan voor de algemene populatie kunnen gelden. Daar zitten 

echter wel de nodige kanttekeningen aan: zo is het afhankelijk van het hulpaanbod en betreft het een 

selectievere groep (namelijk degenen die behandeling zoeken).  

Tevens zijn voor gebruikspatronen en nieuwe risicogroepen geen landelijke monitors voorhanden voor 

de algemene populatie, noch zijn er regionale monitors gevonden die als voorbeeld kunnen gelden. 

Hiervoor dienst dus iets ontwikkeld te worden, net zoals dat geldt voor epidemiologie van gedrag en -

verslaving voor gokken, gamen of overmatig internetten. De enige regionale monitor die de algemene 

populatie betreft, richt zich op gevolgen/ernst, markt en omgeving. Echter, voor deze kenniselementen 

bij de algemene populatie zijn voldoende landelijke monitoringsinstrumenten voor handen. 
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3.3.2 Monitors voor jongeren 

Onder de tien monitors die epidemiologie van gebruik/gedrag vastleggen bij jongeren bestaat veel 

overlap. Zeven daarvan worden in de setting Onderwijs afgenomen. Hoewel het bereik van jongeren via 

deze setting natuurlijk ontzettend groot is, heeft bij gelijke informatie, een instrument dat onafhankelijk 

van deze setting wordt afgenomen de voorkeur. Dit betreft de jaarlijkse Monitor Jeugdgezondheid 

(Monitor JG), het onderdeel voor jongeren (tot 18 jaar) uit de Gezondheidsmonitor van het RIVM, het 

CBS en de GGD’en. Deze vraagt naar alcohol, roken en drugs, en is via StatLine tot op gemeentelijk 

niveau te raadplegen. Zoals eerder beschreven, brengt elke GGD ook een regionaal georiënteerd 

rapport uit. Desgewenst kunnen gegevens voor jongeren tot 24 jaar uit de volwassenen versie worden 

betrokken (monitor VGZ). De monitor JG brengt tevens een aantal zaken over de omgeving in kaart, 

zoals gezinssamenstelling en alcoholgebruik van ouders waardoor deze kolom daarmee ook is 

afgedekt.  

Hoewel breed in bereik, is de Monitor JG beperkt in onderwerpen: gokken en internetgebruik wordt niet 

in kaart gebracht. Daartoe dient het Peilstationsonderzoek scholieren geraadpleegd te worden. Deze 

brengt vierjaarlijks (naast gegevens over rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik) gegevens over gokken, 

het gebruik van energiedrankjes en internetgebruik in kaart onder het reguliere onderwijs. Het lijkt erop 

dat de -eveneens onder scholieren- Jeugd Roken Monitor daar niet erg veel aan toe te voegen heeft. 

Het Peilstationsonderzoek scholieren is gekoppeld aan het Peilstationsonderzoek ouders, die wat betreft 

dezelfde onderwerpen een weergave geeft van de opvoeding (en dus omgeving). Het 

Peilstationsonderzoek wordt uitgevoerd onder scholieren van groep 7 en 8 van de basisschool en alle 

leerjaren van het voortgezet onderwijs, te weten het VMBO, de HAVO en het VWO. Het betreft dus niet 

het Speciaal Onderwijs. De gegevens van het Peilstationsonderzoek worden echter niet regionaal 

gepresenteerd. Een ander aspect binnen de omgeving is de handhaving van leeftijdsgrenzen bij 

alcoholverkoop, waar de Preventie- en handhavingsmonitor via onder meer mystery-shoppers inzicht in 

geeft. Deze rapporteert echter op landelijk niveau, en het is niet duidelijk in hoeverre gegevens 

opgevraagd kunnen worden. Voor wat betreft gevolgen/ernst en informatie over gebruikspatronen, kan 

de monitor Alcoholintoxicaties bij jongeren geraadpleegd worden. In de rapportage wordt per provincie 

het aantal alcoholintoxicaties weergegeven. Voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet, is 

de monitor Internet en Jongeren aangewezen. Echter, ook voor deze monitor geldt dat hij slechts op 

landelijk niveau rapporteert en het niet duidelijk is in hoeverre gegevens opgevraagd kunnen worden.  

Voor epidemiologie van verslaving, nieuwe risicogroepen en de markt zijn geen landelijke monitors 

specifiek gericht op jongeren voorhanden, noch zijn er regionale monitors die als voorbeeld kunnen 

dienen. Het zou goed zijn hier iets voor te ontwikkelen. 

3.3.3 Monitors voor uitgaanspubliek 

De enige landelijk uitgevoerde monitor voor deze doelgroep betreft NL Trendwatch. Dit is een kwalitatief 

onderzoek onder een panel van sleutelfiguren uit de uitgaanswereld en typeert de markt, nieuwe 

ontwikkelingen, gebruikspatronen en de omgeving voor wat betreft alcohol- en drugsgebruik. Het rapport 

bevat informatie over vijf regio’s, met elk een aantal (grotere) steden. De monitor bevat geen gegevens 

over gamen en internet gebruik, echter het is de vraag of dit voor de doelgroep uitgaanspubliek relevant 

is. Noch bevat de monitor gegevens over gokken in gokhallen, of op automaten in cafés, terwijl dit zich 

wel in de uitgaanswereld afspeelt. 
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Hiaten voor deze doelgroep betreffen dus epidemiologie in beide facetten, gevolgen/ernst en nieuwe 

risicogroepen. Voor epidemiologie van gebruik of gedrag bieden alle drie de regionale monitors voor 

uitgaanspubliek (Antenne, HUO en Tendens) aanknopingspunten voor een landelijke 

monitoringsstandaard, via een survey methodiek. Het HUO brengt via een survey en een panelstudie 

daarbij ook nog eens gevolgen/ernst in kaart. Voor epidemiologie van verslaving en nieuwe 

risicogroepen bestaat een hiaat, en hier dient iets voor ontwikkeld te worden.  

3.3.4 Monitors voor senioren (55+) 

Voor senioren boven de 55 jaar oud zijn twee monitors beschikbaar die landelijk uitgevoerd worden: de 

Monitor GZO (onderdeel van de Gezondheidsmonitor) en de VCP voor Ouderen. Beide beperken zich 

tot epidemiologie van gebruik/gedrag, voor respectievelijk senioren boven de 65 en 70 jaar. De Monitor 

GZO stelt vragen over alcohol, drugs en roken. In de VCP voor Ouderen worden geen vragen over 

drugs gesteld. Gezien deze feiten, en het feit dat de Monitor GZO via StatLine te raadplegen is, maakt 

dat die monitor de aangewezen monitor is voor deze kennis bij deze doelgroep. 

Bovenstaande leidt tot hiaten voor epidemiologie van verslaving, gevolgen/ernst en gebruikspatronen  

voor deze doelgroep. Op regionaal niveau zijn geen monitors in gebruik die als voorbeeld kunnen 

gelden. 

3.3.5 Monitors voor hangjongeren 

Voor hangjongeren is er niets landelijks voorhanden. Op regionaal niveau, kan de op deze doelgroep 

gerichte panelstudie van Tendens die nieuwe ontwikkelingen, gebruikspatronen en markt in kaart brengt 

als voorbeeld voor een landelijke standaard gelden. Voor de overige kenniselementen dient iets 

ontwikkeld te worden. 

3.3.6 Monitors voor VMBO leerlingen 

Voor deze doelgroep is niets specifieks gevonden, noch op landelijk- noch op regionaal niveau. Wel 

wordt deze doelgroep binnen het Peilstationsonderzoek scholieren bevraagd. Mogelijk kan hieruit geput 

worden voor wat betreft epidemiologische gegevens van gebruik en gedrag. Voor de overige 

kenniselementen zal iets ontwikkeld moeten worden. 

3.3.7 Monitors voor jongeren in contact met institutionele zorg 

Voor deze doelgroep zijn er voor vier kenniselementen landelijk uitgevoerde monitors voorhanden: 

epidemiologie van gebruik/gedrag en –verslaving, gevolgen/ernst en omgeving. Het registratiesysteem 

REGAS speelt zich af in de setting Zorg en Welzijn en de rest in de setting Veiligheid en Justitie. Het is 

niet makkelijk om voor deze doelgroep één monitor per kenniselement aan te wijzen, daar de doelgroep 

zelf ook divers van aard is: het betreft verdachten, veroordeelden, jongeren met een PIJ maatregel of 

jongeren in de opvang of jeugdzorg, en de monitors richten zich dan ook op die verschillende 

doelgroepen. Daarnaast is over een aantal monitors zeer beperkte informatie gevonden. We geven 

daarom een iets bredere blik op de monitors.  

Voor het monitoren van epidemiologie van gebruik/gedrag lijkt het Forensisch Profiel Justitiële 

Jeugdigen (FPJ database) geschikt, aangezien deze tevens de omgeving voor deze doelgroep in kaart 

brengt, echter met de aantekening dat de regionale rapportagemogelijkheden op aanvraag zijn, en 
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mogelijk onder voorwaarden. De doelgroep is wel vrij beperkt: het betreft hier namelijk jongeren met een 

PIJ maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), die criminele jongeren met een psychische 

stoornis opgelegd kunnen krijgen. Een iets bredere doelgroep beslaat het Herkenningsdienstsysteem 

(HKS). Deze legt epidemiologie van gebruik/gedrag én verslaving vast van jongeren die in contact zijn 

met de politie wegens een verdenking (onafhankelijk van veroordelingen). Echter ook wat betreft deze 

monitor is er weinig informatie beschikbaar over de gegevens en rapportagemogelijkheden. Het rapport 

van de monitor Veelplegers is daarentegen wel op gemeentelijk niveau uitgesplitst, maar dit betreft een  

nog specifiekere beperking van de doelgroep, namelijk alleen veelplegers. Over REGAS, de 

Onderzoeks- en beleidsdatabase Justitiële documentatie (OBJD) en over TULP/GW (Ten uitvoer 

legging) is te weinig bekend om een uitspraak te kunnen doen over de bruikbaarheid; dit is onderwerp 

van verder onderzoek.  

Bovenstaande betekent -in ieder geval- dat er hiaten zijn voor nieuwe ontwikkelingen en 

gebruikspatronen, waarvoor geen regionale voorbeelden voorhanden zijn. Dit houdt in dat hiervoor iets 

ontwikkeld dient te worden. 

3.3.8 Conclusies en aanbevelingen over de monitors voor de verschillende doelgroepen 

Rondom middelengebruik, risicogedrag en verslaving wordt heel veel vastgelegd in Nederland. In dit 

onderzoek is een lijst van 133 meetinstrumenten opgesteld, waarvan er uiteindelijk 55 in aanmerking 

kwamen als potentieel uitvoerbare landelijke monitor, of als mogelijk voorbeeld voor een regionale 

monitor naar een landelijke standaard. Hieronder staan per doelgroep de conclusies en aanbevelingen 

over de monitors weergegeven. 

Algemene populatie 

Voor de algemene populatie is veel beschikbaar. Met het aanwijzen van de Gezondheidsmonitor als 

landelijke standaard zijn we zoveel mogelijk aan de behoefte aan een brede leeftijdsrange tegemoet 

gekomen. Het past ook bij het advies van het CBS om deze monitor te gebruiken voor regionaal of 

lokaal niveau 12. Deze monitor zit wel in een transitieperiode en het was binnen dit onderzoek heel lastig 

om de juiste en meest actuele informatie te verzamelen. Onze aanbeveling is hier de projectleiders van 

dit transitieproces nog eens over raad te plegen, samen met de combinatie die er gemaakt wordt met 

de gegevens uit de CBS Gezondheidsenquête. Bovendien is de frequentie van deze monitor elke vier 

jaar, en niet elke gewenste twee jaar, en bevat niet de door de VPN-hoofden gewenste startleeftijd. 

NEMESIS is het enige instrument dat in de niet-geinstitutionaliseerde bevolking stoornissen, en dus ook 

verslaving, monitort. Daarmee is het aangewezen instrument voor deze doelgroep. Alle andere 

instrumenten monitoren in de zorgsetting en kennen daardoor vertekeningen: door de afwezigheid van 

gegevens van mensen buiten de zorgsector, en door regionaal zorgaanbod elders in de keten (en dat 

kan en zal per regio verschillen). Aan de aanbeveling van NEMESIS kleven wel mitsen en maren: Het is 

de vraag in hoeverre NEMESIS toegankelijk is voor onderzoekers en beleidsmedewerkers buiten 

Trimbos-samenwerkingsverbanden, in hoeverre NEMESIS uitgevoerd blijft worden (het is een 

onderzoeksproject, en geen langlopende monitor) én het kent niet de brede leeftijdgrens van 10-100 

jaar (maar beperkt zich tot volwassenen tussen de 18 en 65 jaar oud). Onze aanbeveling is hier nader 

onderzoek naar te doen, alvorens tot een definitief besluit te komen.  

12    http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2013-

verschillen-gezondheidsmonitor-ge.htm 
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Met DIMS en de Rioolwateranalyse wordt de markt goed gemonitord: dit wordt frequent uitgevoerd en 

regionaal verspreid onder de testfaciliteiten. Enige kanttekening hierbij is wel dat sommigen stellen dat 

drugsvangsten de enige goede indicator vormen van de markt (Bennett & Holloway, 2005). Wij hebben 

hier echter geen monitors voor gevonden, en we hebben dit advies maar in één enkele publicatie 

gevonden. DIMS levert ook informatie over nieuwe ontwikkelingen, onder andere door het Meldpunt 

Nieuwe Drugs (MND), zij het beperkt tot middelen en er is nog geen rapportage beschikbaar afkomstig 

van het MND. Deze bieden echter geen zicht op gebruiksplekken en zeer beperkt op gebruikswijzen. 

Het kenniselement gevolgen/ernst kent drie aangeraden monitors, waarvan de ene overlijden als gevolg 

van gebruik of verslaving in kaart brengt en de ander gevoelens van (on)veiligheid bij burgers. Andere 

maatschappelijke en sociale gevolgen in termen van ziekten en dagelijks (dis)functioneren blijven 

daarmee achterwege. Voor nu luidt daarom de conclusie dat gevolgen/ernst met de huidige beschikbare 

monitors voldoende, maar beperkt is afgedekt. Omgeving is redelijk afgedekt met Monitor Coffeeshops, 

ROI Rijden onder invloed en Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca. Blijven over de 

gebruikspatronen en nieuwe risicogroepen. Het betreft hier typen kennis die om kwalitatieve informatie 

en -onderzoeksmethoden vragen, waarvan de methodiek sensitief is (en geen vals alarm afgeeft), en 

die idealiter meerdere bronnen raadpleegt (Griffiths et al., 2000), de eerder genoemde triangulatie van 

verschijnselen. Dit kan het combineren van informatie uit meerdere soorten dataverzamelingen 

behelzen (justitieel, zorg of onderwijs, of regionaal uitgevoerde onderzoeken), maar ook het raadplegen 

van websites, fora, jongerentijdschriften, onderzoeksjournalistiek en zelfs ‘tabloid sensationalism’ 

behoort tot de mogelijkheden (Griffiths et al., 2000). Bij de algemene aanbevelingen wordt verder 

ingegaan op dit onderwerp, net zoals de afwezigheid van monitors voor problematisch online media 

gebruik, internet-, gok- en gamegedrag.  

Jongeren 

Voor jongeren is de Monitor JG (onderdeel van de Gezondheidsmonitor) aangewezen als meest 

geschikte monitor voor het in kaart brengen van epidemiologie van gebruik/gedrag, voornamelijk omdat 

deze settingoverstijgend is. De monitor JG is wel beperkt tot jongeren onder de 18 jaar. Voor de groep 

die ouder is, kan de Monitor VGZ worden geraadpleegd, echter dit betreft een andere vragenlijst 

(vermoedelijk om tegemoet te komen aan het feit dat jongeren zich met andere zaken bezig houden dan 

volwassenen), dus aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen naar de exacte verschillen (en 

mogelijke hiaten voor kenniselementen die daaruit voortvloeien), en in hoeverre die verschillen 

problematisch zijn voor de doelgroep zoals die nu is afgebakend. Ondanks de beperktere setting van 

Onderwijs, wordt ook het Peilstationsonderzoek scholieren aangeraden, vanwege het feit dat deze 

monitor naast rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik, ook gokken, het gebruik van energiedrankjes en 

internetgebruik in kaart brengt. Omgeving kan in kaart gebracht worden via het Peilstationonderzoek 

Ouders en de Preventie- en handhavingsmonitor. 

De grote hiaten zijn epidemiologie van verslaving, nieuwe risicogroepen en de markt. Tevens wordt 

gebruikspatronen vrij beperkt en basaal in kaart gebracht aan de hand van alcoholintoxicaties. Een 

alternatief is een voorbeeld te nemen aan een studie als NEMESIS, waarvoor geldt dat uitvoer daarvan 

natuurlijk nogal wat voeten in de aarde heeft. Voor de andere kenniselementen met een hiaat, kan een 

voorbeeld genomen worden aan de wijze waarop monitors als Antenne, HUO en Tendens ingericht zijn. 

Deze richten zich voornamelijk specifiek op uitgaanspubliek, maar de methodieken en de expertise die 

daarbij ontwikkeld zijn, zijn aan te wenden om een vergelijkbare opzet te kiezen voor deze doelgroep. 

Het is overigens ook aan te raden, kijkend naar de in dit onderzoek genoemde risicopopulaties onder 

jongeren, zoals hangjongeren, jongeren in contact met institutionele zorg, VMBO scholieren en in wat 
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gefragmenteerder mate uitgaanspubliek, extra aandacht te besteden aan deze subpopulaties in een 

dergelijke aanpak. Dan worden meerdere vliegen in één klap geslagen. 

Aanvullende aanbeveling betreft het verder onderzoeken van mogelijkheden om monitors die gericht zijn 

op de algemene populatie, uit te splitsen naar valide en betrouwbare gegevens voor jongeren – die hier 

tenslotte een deelpopulatie van vormen. De LADIS cijfers zijn hiervan een voorbeeld, maar ook de 

Doodsoorzakenstatistieken of DIMS zouden mogelijk gegevens kunnen leveren die, zij het beperkt, 

geschikt zijn voor deze doelgroep.  

Uitgaanspubliek 

Voor de monitoring van uitgaanspubliek zijn drie mooie regionale voorbeelden voorhanden, die 

aangevuld met NL Trendwatch nagenoeg het hele spectrum van kennis voor het uitgaanspubliek in 

kaart kunnen brengen. De panels van HUO en Tendens zijn gebaseerd op Antenne, en de monitors 

liggen wat betreft methodiek dusdanig dicht bij elkaar dat het niet ondenkbaar is dat dit tot één landelijke 

systematiek te smeden is. Vanuit dit perspectief bekeken is de aanbeveling om met deze monitors als 

vertrekpunt -Antenne wordt (mede)uitgevoerd door dezelfde partij als NL Trendwatch-, één systematiek 

te ontwikkelen voor deze doelgroep, met extra aandacht voor het hiaat nieuwe risicogroepen.  

Senioren 55+ 

Specifiek voor senioren is alleen de Monitor GZO (onderdeel van de Gezondheidsmonitor) aanbevolen. 

Dat leidt tot hiaten voor epidemiologie van verslaving, gevolgen/ernst, gebruikspatronen en omgeving 

voor deze doelgroep. Voor senioren onder de 65 jaar oud, kan NEMESIS mogelijk geraadpleegd 

worden, echter dat betreft maar een beperkt deel van de doelgroep. Verder geldt dezelfde aanbeveling 

als voor jongeren: het verder onderzoeken van mogelijkheden om monitors die gericht zijn op de 

algemene populatie, uit te splitsen naar valide en betrouwbare gegevens voor de deelpopulatie senioren 

(zoals LADIS en de Doodsoorzakenstatistieken).  

Tevens is de aanbeveling om, als het gaat om gebruikspatronen en omgeving, zich ook te laten 

inspireren door de opzet van de uitgaansonderzoeken. Niet zozeer qua doelgroep en de plekken die 

onderzocht worden, maar door het feit dat er met meerdere methodieken, panels en sleutelfiguren wordt 

gewerkt, waardoor ook minder zichtbare of voor de hand liggende ontwikkelingen gedetecteerd kunnen 

worden. De senioren zijn aangewezen als eerste alternerende doelgroep. Daarom lag het niet voor 

hand om hierbinnen naar nieuwe risicogroepen te zoeken. Toch zou dat mogelijk interessant kunnen 

zijn, en zijn er bepaalde signalen die daarop kunnen wijzen, zoals letsels, vergiftigingen of 

doodsoorzaken. In dat kader is het ook interessant om te onderzoeken of de monitors die dat 

vastleggen voor de algemene populatie verbijzonderd kunnen worden naar deze subpopulatie. 

Hangjongeren en VMBO leerlingen 

De conclusies voor deze twee groepen staan samen beschreven, aangezien er voor beide nauwelijks 

tot niets is. De aanbeveling voor hangjongeren is, om voor de ontwikkeling voor deze doelgroep goed te 

kijken naar de methodieken van de regionale monitors Antenne en Tendens. Zij bevragen alternerend 

minder bereikbare doelgroepen en zouden dus als inspiratie en model kunnen gelden voor monitoring 

van hangjongeren.  

Voor wat betreft VMBO leerlingen, waarbij door experts is aangegeven dat het feit dat deze scholieren 

op een VMBO zitten als risicofactor geldt, is de aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre de monitors 

die epidemiologie van gebruik/gedrag onder scholieren vaststellen, opgesplitst kunnen worden in  voor 

de regio representatieve en landelijk vergelijkbare gegevens over VMBO scholieren. Mogelijk kan hierbij 
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gebruik worden gemaakt van de deelpopulatie van VMBO leerlingen uit het Peilstationsonderzoek 

scholieren. Voor de andere kenniselementen geldt, dat VMBO scholieren en hangjongeren een 

deelverzameling vormen van de grote populatie jongeren. Daarvoor is aanbevolen om bij het opzetten 

van monitors gericht op die brede doelgroep, extra aandacht te schenken aan te verwachten 

risicodoelgroepen daarbinnen. 

Jongeren in contact met institutionele zorg 

Voor deze doelgroep is, al naar gelang het type institutie waar de jongere zich bevindt, voor 

epidemiologie (beide subelementen) en omgeving een monitor voorhanden. Voor de andere 

kenniselementen niet, of is er niet genoeg over bekend (in het geval Onderzoeks en beleidsdatabase 

Justitiële documentatie (OBJD)). Voor het monitoren van gebruikspatronen en nieuwe ontwikkelingen is 

de aanbeveling om te kijken naar de Antenne en Tendens opzet: er is ervaring met minder goed 

bereikbare doelgroepen en met het verzamelen van dergelijke kennis. 

Voor veel van bovenstaande doelgroepen geldt dat het niet is uitgesloten dat een RAR systematiek zich 

goed leent voor bepaalde vraagstukken binnen de betreffende doelgroepen en haar subculturen. Onze 

aanbeveling in het kader van dit onderzoek is wel, om ook hier de regionale vergelijkbaarheid voorop te 

stellen en dus landelijke afspraken te maken over de vraagstelling, de te benaderen doelgroepen en de 

vragenlijsten en interviews. Het betreffen dan monitors die, met een vastomschreven doelgroep, 

vraagstelling en gegevensverzameling, volgens de RAR methodiek de Assessment doen. De Respons 

kan verschillen, zeker gezien het feit dat er mogelijk regionale verschillen optreden. 

3.4 Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring? 

In tabel 5 op de volgende bladzijde staat de eerder afgedrukte matrix met daarin de 20 aanbevolen 

landelijke monitoringsinstrumenten weergegeven. In de (voorlopige) handleiding voor regionale 

monitoring worden van deze 20 instrumenten de kenmerken beschreven, de sterktes en de zwaktes, en 

–meer in het algemeen- de vaardigheden die gebruikers ervan dienen te bezitten. De nummers van de

instrumenten in de tabel verwijzen naar de paragraafnummers van de voorlopige handleiding, waar de

desbetreffende beschrijving te vinden is.
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Tabel 5. Ingevulde matrix met aanbevolen landelijke monitoringsinstrumenten

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kennis over:  Epidemiologie 

(aard en omvang) 
Gevolgen/ernst Nieuwe Nieuwe 

ontwikkelingen Gebruikspatronen risico- Markt Omgeving 
groepen 

Doelgroep: Van gebruik / gedrag Van verslaving 

Vast, elke 2 jaar:

Algemene populatie
(10-100) 

(11) Monitor VGZ 
(17) Rioolwater-analyse 

(12) NEMESIS-2 (2) Doodsoorzaken 
statistiek
(18) ROI Rijden onder 
invloed
(20) Veiligheidsmonitor 

(3) Drugs Informatie 
en Monitoring 
Systeem (DIMS) / 
Meldpunt Nieuwe 
Drugs (MND) 

- (3) DIMS / MND 
(7) Monitor coffeeshops in 
Nederland 
(19) THC monitor 
(17) Rioolwater-analyse 

(18) ROI Rijden onder invloed 
(7) Monitor coffeeshops in 
Nederland 
(6) Inventarisatie naleefniveau 
rookvrije horeca 

Jongeren (12-24) − (1) Alcoholintoxicaties
bij jongeren in 
Nederland 

(8) Monitor Internet &
Jongeren 

- − (14) Peilstations-onderzoek 
Ouders 
(10) Monitor JG 
(8) Monitor Internet & Jongeren 
(16) Preventie-en Handhavings-
monitor 

(10) Monitor JG 

Uitgaanspubliek - - (13) NL Trendwatch - (13) NL Trendwatch (13) NL Trendwatch 

Alternerend, 
elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ (9) Monitor GZO − - - - 

Hangjongeren - - 

Jongeren in contact
met institutionele
zorg

- - - (4) Forensisch Profiel Justitiële 
Jeugdigen

VMBO leerlingen - - - - 

(14) Peilstations-
onderzoek Ouders 
(15) Peilstations-
onderzoek Scholieren 

(1) Alcoholintoxicaties
bij jongeren in 
Nederland 

(13) NL Trendwatch 

(4) Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen 
(FPJ database) 
(5) Herkenningsdienstsysteem (HKS) 
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4      BEPERKINGEN 

Natuurlijk kent dit onderzoek ook beperkingen. Die hebben in dit onderzoek te maken met de 

onderzoeksopzet: er is voor gekozen –mede door de verwachte hoeveelheid te beoordelen monitors- 

de informatieverzameling te beperken tot officiële rapporten, websites en (officiële en/of) 

wetenschappelijke publicaties over de monitors. Daarmee is veel informatie verzameld, echter de 

indruk is er dat meer gedetailleerde, of –wellicht belangrijkere- actuele informatie, beter via de 

ontwikkelaars of aangewezen contactpersonen verkregen kan worden. Hierdoor is er voor een flink 

aantal monitors een aantal zaken niet exact bekend, zoals of, en onder welke voorwaarden er regionale 

uitsplitsingen gedaan kunnen worden, of de monitor nog loopt en wat de voornemens zijn voor de 

toekomst van de monitor. Helaas liet de opdracht deze route van informatie verzamelen niet toe, 

waardoor dit een belangrijke kanttekening bij de interpretatie van de onderstaande conclusies is en 

tegelijkertijd een van de onderwerpen in de aanbevelingen is. 
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5 ALGEMENE CONCLUSIE 

Welke algemene conclusie vloeit nu uit bovenstaande voort? Allereerst, het is gebleken dat er in 

Nederland, zoals in de inleiding al werd gesteld, zeker geen tekort is aan monitoringsinstrumenten. Wij 

hebben er –na toepassing van een aantal criteria- een ruime 50 weten te identificeren. Daarvan worden 

er 20 aanbevolen als geschikt voor regionale monitoring naar een landelijke standaard. Met deze 

onderzoeksresultaten en de bijbehorende (voorlopige) handleiding is duidelijk voor welke doelgroepen 

en welke soorten kennis er wat voorhanden is, als het gaat om het bovenste deel van de eerder 

genoemde VPN-fuik (Oudejans & Spits, 2013). Hiermee heeft de sector een antwoord op een 

vervolgvraag die voortvloeide uit de conclusies uit ‘Investeren in verslavingspreventie’ verkregen. Het 

betekent dat de sector, voor met name de Algemene populatie en Jongeren, een overzicht heeft met 

welke monitors ze welke kennis bij de betreffende doelgroep in kaart kan brengen ten behoeve van 

regionale planning van preventie, advies en agendasetting. Doordat het hier monitoring betreft die 

regionaal vergelijkbare gegevens oplevert, draagt deze wijze van monitoring bij aan bovenregionale en 

landelijke agendasetting. Bovendien kan men voor het uitwerken of plannen van individuele 

preventieprojecten (zoals bijvoorbeeld via de Preffi-methodiek), dit rapport en de handleiding raadplegen 

om in te schatten welke monitorgegevens geraadpleegd kunnen worden om aard en omvang van het 

probleem te bepalen. Deze algemene conclusie behoeft wel een aantal nuanceringen en toelichting, die 

hieronder uiteen wordt gezet. 

Gezien de grote hoeveelheid gevonden monitors, was het passend dat de opdracht voor dit onderzoek 

onder meer luidde om niets nieuws te ontwikkelen. Echter, het raadplegen van overzichtsliteratuur en 

experts over de vraag waaraan goede (en complete) regionale monitoring moet voldoen, heeft 

geresulteerd in een wens die op gespannen voet staat met die opdracht. Voor de doelgroepen die 

sowieso in kaart gebracht zouden moeten worden (de vaste doelgroepen Algemene populatie, Jongeren 

en Uitgaanspubliek), kan ondanks de grote hoeveelheid beschikbare monitors een flink van de 

gewenste kennis niet in kaart gebracht worden: deels omdat het type kennis niet middels de 

beschikbare monitoringsinstrumenten worden uitgevraagd, maar ook doordat de gewenste 

leeftijdsgrenzen niet aansluiten op de leeftijdsgrenzen die de monitors hanteren. Voor de als alternerend 

aangewezen doelgroepen zijn er veel meer hiaten: daarvoor is maar voor twee doelgroepen en voor

een drietal kenniselementen iets voorhanden. Wil men tegemoet komen aan alle geformuleerde 

wensen, dan betekent dit dat men toch zal moeten overwegen nieuwe monitors op te zetten.  

Naast hiaten, is er ook overlap gevonden. Dat geldt met name voor monitoringsinstrumenten die 

epidemiologie van gebruik voor jongeren vastleggen, en die deze jongeren via scholen bereiken. In elk 

geval hebben deze monitors voor het vaststellen van de voor verslavingspreventie interessante 

indicatoren geen meerwaarde ten opzichte van elkaar, en de vraag is in hoeverre dat geldt voor de 

andere leefstijlonderwerpen die deze monitors uitvragen, maar dat valt buiten de vraagstelling van dit 

onderzoek. In elk geval worden leerlingen veelvuldig ondervraagd over hun middelengebruik en de 

vraag is in hoeverre scholen en leerlingen dit als belastend ervaren, en of en wat dit voor gevolgen heeft 

voor de mate waarin deze vragen valide en betrouwbaar worden beantwoord. 
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Het eerder genoemde overzicht met monitors uit 2006 en 2008, opgesteld door het IVO (Oliemeulen et 

al., 2008), kende zoals gezegd een belangrijk vertrekpunt voor dit onderzoek. Dit overzicht kende echter 

weinig achtergrond, is natuurlijk sterk verouderd, en kende ook niet de doelstelling om monitors in kaart 

te brengen die regionaal uitgesplitst zouden kunnen worden. Daarom is onderhavig onderzoek en 

handleiding ook geen voortzetting van dat werk, maar is er bij de uitvoering van deze opdracht wel 

veelvuldig op teruggegrepen.  

Wat opviel bij de uitvoering van deze opdracht, was dat in veel rapporten en beschrijvingen van 

monitors weinig tot geen informatie is te vinden over een rationale, een probleem- of vraagstelling(en), 

of een gedegen onderbouwing van methodes of bepaalde keuzes die gemaakt zijn, net zoals de 

afwezigheid van informatie over wat deze monitor nou toevoegt op de bestaande monitors of 

methodieken. Dat geeft toch een tamelijk een ad-hoc beeld, en dit wordt met name versterkt als er 

overlap is aan monitors: waarom hebben de uitvoerders ervoor gekozen iets nieuws op te zetten, terwijl 

er al iets gelijkwaardigs lijkt te zijn? Het eerder genoemde Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i) 

kan hier met de hervorming van de Leefstijl-meter 13 (van den Brink et al., 2013) verandering in 

aanbrengen, echter wat de stand van zaken op dit moment van schrijven is, is niet bekend.  

13    Overigens is bij de uitvoer van dit onderzoek de term ‘Leefstijl-meter’ zoals die door het LOT-i werd geïntroduceerd, buiten 

die betreffende publicaties, niet meer teruggevonden.  
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6 ALGEMENE AANBEVELINGEN 

Wat zijn nu, gezien de conclusies en de beperkingen van dit onderzoek, de aanbevelingen voor de 

sector? De eerste aanbeveling betreft om in dit stadium –gezien hetgeen voorhanden is- niet alle 

wensen voor regionale monitoring in te willigen, maar om tot een actieplan voor de korte termijn te 

komen. Ons inziens behelst een dergelijk actieplan een besluit over een beperkte set 

monitorinstrumenten die de sector voor regionale monitoring gaat gebruiken. Daarmee kan de sector 

gericht besluiten nemen op basis van uniforme, feitelijke en vergelijkbare gegevens, en tevens op die 

manier hypes, geruchten en sensationele berichtgeving voorzien van een onderbouwd weer- of 

antwoord. Gezien hetgeen beschikbaar is, is de daarop volgende stap in het actieplan om het aantal 

doelgroepen waarvoor dit gedaan wordt te beperken, en dit bijvoorbeeld als eerste te doen voor de 

Algemene bevolking en voor Jongeren. Gezien de beperking in de opzet van onderhavig onderzoek, is 

het advies daarbij om voor de in aanmerking komende monitors de meer gedetailleerde en up-to-date 

stand van zaken te inventariseren bij de uitvoerders alvorens monitors op te nemen in een definitieve 

handleiding. Een dergelijke inventarisatie dient dan gegevens op te leveren over de actuele stand van 

zaken over uitsplitsbaarheid en opvraagbaarheid van gegevens –voor zowel op regioniveau als op het 

niveau van subdoelgroepen 14  die de monitor in kaart brengt-, de condities en voorwaarden waarop dat 

mogelijk is en de korte en lange termijnplannen voor de monitor.  

Bovenstaande eerste aanbeveling betreft acties voor de korte termijn. De aanbevelingen hieronder zijn 

meer gericht op de (middel)lange termijn, waarvan er een aantal aansluiten op elkaar- en op 

ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. 

De tweede aanbeveling betreft verder onderzoek naar het belang van monitoren via sociale media. Het 

raadplegen van fora, twitter berichten of nieuwsgroepen is in de onderzoek genoemd als belangrijke 

bron. Dit zou met name van belang kunnen zijn voor het waarnemen van nieuwe risicogroepen of -

gebruikswijzen van middelen. In dit onderzoek zijn er geen monitors naar voren gekomen die dit doen, 

noch is er veel over bekend. Daarop aansluitend worden, in het kader van triangulatie, ook andere 

bronnen genoemd, die niet teruggevonden zijn in de door ons geïnventariseerde monitors, zoals 

jongerentijdschriften, onderzoeksjournalistiek en zelfs ‘tabloid sensationalism’ (Griffiths et al., 2000). 

Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of de afwezigheid van het raadplegen van dergelijke 

bronnen een gemis is of niet.  

Aansluitend op bovenstaande aanbeveling, zijn er afgezien van monitors voor het uitgaanspubliek, voor 

andere doelgroepen nauwelijks of geen monitors die de wat kwalitatiever georiënteerde 

kenniselementen nieuwe ontwikkelingen, gebruikspatronen en nieuwe risicogroepen in kaart brengen. 

Een belangrijk document wat in dit kader zeer recent beschikbaar is gekomen, is afkomstig van het 

project LOCAL PASS. Dit is een Europees project waarin een aantal Europese landen onderzocht 

hebben wat de best-practices zijn op het gebied van early identification, risk assessment en 

interventions (Grund, Drápalová, Belackova, & Ivanovova, 2015; Otte, van Dongen, & Schoenmakers, 

2015; Grund, Drápalová, Belackova, Ivanovova, & Otte, 2015). Met name het gedeelte waarin de best 

practices over de early identification van middelengebruik op lokaal niveau worden beschreven is van 

belang voor onderhavige aanbevelingen. LOCAL PASS adviseert, naar aanleiding van 

literatuuronderzoek, interviews met sleutelfiguren, focusgroepen en een survey onder Europese 

belanghebbenden, om op lokaal (liefst gemeentelijk) niveau een identificatie panel te implementeren 

14    Met gedetailleerde en actuele informatie over de mogelijkheid om voor subdoelgroepen gegevens op te vragen (zoals 

bijvoorbeeld gegevens over jongeren of senioren uit gegevens over de algemene populatie) krijgt men zicht op de mogelijkheid 

om hiaten m.b.t. bepaalde kennis of doelgroepen in te vullen. 
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(Grund et al., 2015). Dit panel zou moeten bestaan uit stakeholders, variërend van straathoekwerkers, 

tot behandelaars, van onderzoekers tot beleidsadviseurs, die gezamenlijk informatie of data 

bijeenbrengen vanuit hun verschillende expertises en achtergronden. Uit de resultaten van de studie 

van LOCAL PASS kwam naar voren dat early identification werkt als ze tot stand komt via contact met 

gebruikersgroepen, via case-studies van enkelvoudige gebruikers, via signalen van EHBO posten, via 

contacten met sleutelfiguren in het nachtleven, via laboratoria (afvalwater-analyses of test-faciliteiten) en 

via het monitoren van internet-verkeer. Signalen vanuit deze bronnen blijken vaker informeel dan 

formeel van aard, en het valt dan ook aan te bevelen dat de leden van het panel op die wijze contacten 

hebben met genoemde bronnen. Eén van de resultaten van LOCAL PASS is de zogenaamde local 

identification guideline waarmee een dergelijke werkwijze gestandaardiseerd kan worden, en waarvan 

resultaten tussen de lokale panels (en dus regionaal) met elkaar vergeleken kunnen worden (Grund et 

al., 2015). Het verdient aanbeveling om deze guidelines te bestuderen op verdere 

implementeerbaarheid, en om de verdere ontwikkelingen rondom deze guidelines te blijven volgen. De 

laatste aanbevelingen betreffen regionale monitors die als voorbeeld zouden kunnen dienen voor de 

ontwikkeling van een landelijke standaard. De meest daarvoor in aanmerking komende regionale 

monitors daarvoor zijn HUO, Tendens en Antenne. De panels van HUO en Tendens zijn gebaseerd op 

die van Antenne, en ze liggen ook verder voor wat betreft methodiek dusdanig dicht bij elkaar dat het 

niet ondenkbaar is dat dit tot één landelijke systematiek te smeden is, en mogelijk een toevoeging kan 

worden gedaan om het hiaat nieuwe risicogroepen in te vullen. De uitvoerder en ontwikkelaar van 

Antenne, voert ook het landelijke NL Trendwatch uit, dus de aanbeveling is daar in elk geval als eerste 

te rade te gaan indien men tot samenvoeging van methodieken over wil gaan.  

Hoewel HUO, Tendens en Antenne gericht zijn op uitgaanspubliek, is een vergelijkbare aanpak van 

deze monitors natuurlijk toepasbaar bij andere doelgroepen die minder makkelijk bereikbaar zijn, of 

waarbij er sprake is van snel wisselende subculturen en trends. Voor (subgroepen) jongeren, en de als 

alternerend aangewezen doelgroepen hangjongeren en jongeren in contact met institutionele zorg, én 

misschien zelfs nog wel voor (subgroepen) senioren is overweging van- en onderzoek naar de 

toepassing dit type monitoring bij deze doelgroepen de eerste aangewezen strategie om tot invulling van 

de hiaten te komen. 
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BIJLAGE 1: MATERIAAL RAADPLEGING VPN HOOFDEN 

Regionale monitoring Verslavingspreventie 

Achtergrond 

In opdracht van Resultaten Scoren en VPN is Mark Bench met het onderzoek ‘Handleiding Regionale Monitoring 

VPN’ gestart. De sector (VPN) mist een uniforme werkwijze van regionale monitoring van middelenproblematiek . 

Daarom luidt de opdracht: Het ontwikkelen van een handleiding voor regionale monitoring naar een landelijke 

standaard van middelenge- en misbruik, verslaving, en risicogedrag dat samenhangt met middelenge- en 

misbruik (vanaf nu ‘regionale monitoring naar een landelijke standaard’ genoemd).  

Met deze handleiding kunnen preventieafdelingen (of andere relevante partijen) bepalen welke -reeds bestaande– 

regionale monitor ingezet kan worden of wat voor soort monitor ontwikkeld moet worden voor welke doelgroep en 

voor welke informatie. Tevens biedt het aanknopingspunten voor samenwerking met regionale ketenpartners. 

De vraagstellingen aan de hand waarvan de handleiding opgesteld gaat worden zijn: 1) Wat is er nodig voor een 

goede regionale monitoring?, 2) Wat is er momenteel beschikbaar aan monitoringsinstrumentarium en welke 

kenmerken bezitten deze instrumenten?, 3) In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare 

monitoringsinstrumenten (uit punt 2.) aan op datgene wat er nodig is (uit punt 1.)?, en 4) Wat is de invulling van 

de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring, gezien de beschikbare instrumenten?  

Aanpak 

Bovenstaande vragen zullen we beantwoorden a) aan de hand van de conclusies uit het onderzoek ‘Investeren in 

Verslavingspreventie’, b) een inventarisatieronde onder experts – waaronder de hoofden VPN, c) het raadplegen 

van relevante partijen, documenten, websites en monitoringsinstrumenten, zowel nationaal als internationaal.  

Voortgang 

Tijdens het hoofdenoverleg op 13 juni hebben we een eerste inventarisatieronde onder VPN hoofden gehouden 

met daarin een aantal vragen. De belangrijkste conclusie daarvan was dat een subgroep van de hoofden zich met 

meer aandacht en tijd over deze vragen moest buigen. Deze subgroep komt bijeen op donderdag 21 augustus 

aanstaande, van 10.00 tot 11.30 uur. Wij hebben intussen ook niet stilgezeten, en zijn tot de conclusie gekomen 

dat de opzet van toen bijstelling behoefde. Onderhavig stuk is daar het resultaat van, en dient ter voorbereiding 

van de bijeenkomst op 21 augustus. Tijdens deze bijeenkomst raadplegen we jullie, als VPN hoofden, voor de 

vraag ‘Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring naar landelijke standaard?’. Wij hebben hiertoe op 

basis van overzichtsliteratuur een aanzet toe gemaakt en vragen jullie hierop aan de hand van een aantal vragen 

reflecteren. 

Voorbereiding 

Voorbereiding op de bijeenkomst van 21 augustus bestaat uit: 

1) Het lezen van dit stuk

2) Het beantwoorden van de vragen over dit stuk (aan het einde van dit stuk)

Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de conclusies uit het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’ 

als uitgangspunt genomen en vervolgens op basis van de Nederlandse overzichtsliteratuur een matrix 

samengesteld waarin wordt weergegeven welke kennis bij welke doelgroepen verzameld dient te worden ten 

behoeve van regionale monitoring naar een landelijke standaard. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten 

aangehouden, te weten: 
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De matrix 

In de matrix op pagina 4 is in de rijen een aantal doelgroepen te zien, en in de kolommen een aantal ‘typen’ 

kennis (epidemiologie, gebruikspatronen, nieuwe trends, nieuwe risicogroepen en de markt) die monitoring kan 

opleveren. In de alinea’s hieronder staat een onderbouwing van de keuzes voor de doelgroepen en de typen 

kennis. 

Doelgroepen 

Er zijn twee Nederlandse publicaties in de overzichtsliteratuur die richting geven aan de vraag welke doelgroepen 

voor verslavingspreventie belangrijk zijn om regionaal te monitoren naar een landelijke standaard. In ‘Wat elke 

professional over verslavingspreventie moet weten’ (Bovens et al., 2013) worden specifieke doelgroepen voor 

verslavingspreventie beschreven, en in ‘Kwetsbare groepen’ (Snoek et al., 2010) wordt een aantal doelgroepen 

onder jongeren onderscheiden. In tabel 1 staan de doelgroepen, verdeeld in brede (meer in aanmerking komend 

voor universele preventie) en kwetsbare (in aanmerking komend voor selectieve preventie) doelgroepen. Indien 

er vermoedens of aanwijzingen zijn dat er voor wat betreft de te verzamelen kennis regionale verschillen zijn te 

verwachten, dan is het belangrijk deze doelgroep in de regionale monitor op te nemen. In tabel 1 staat tevens 

aangegeven van welke doelgroep wij aanwijzingen of vermoedens hebben dat er regionale verschillen zullen zijn 

op het gebied van de eerder genoemde typen kennis. Daar waar vraagtekens staan, hebben wij geen 

documentatie gevonden, en vragen we van jullie, als expert om mee te denken en aan te geven of het 

vermoeden klopt (en wie weet ken je documentatie). 

Gezien het grote hoeveelheid doelgroepen (en de wijze waarop ze elkaar overlappen), is het niet verwonderlijk 

dat er weinig aanwijzingen voor regionale verschillen in kennis uit de monitor zullen zijn.  

Mogelijk zijn er wel regionale verschillen in het voorkomen (dus het aantal leden) van bepaalde doelgroepen. 

3. Regionale monitoring volgens een landelijke standaard:

- heeft tot doel regionale verschijnselen te vergelijken met landelijke gegevens én deze onderling, tussen

regio’s, te vergelijken.

- moet gegevens opleveren ten behoeve van risico-inventarisatie, signaleren van collectieve

gezondheidsrisico’s, trendanalyse en advies (zoals geformuleerd in de ‘VPN fuik’ -ook wel de

omgekeerde piramide genoemd-)(Oudejans & Spits, 2013), én beleidsevaluatie (van de Mheen et al.,

2006). Wij nemen aan dat deze aspecten bijdragen aan de planmatige aanpak van verslavingspreventie.

4. Monitoring van specifieke doelgroepen is belangrijk:

- Bij de keuze voor regionale monitoring volgens een landelijke standaard van een bepaalde doelgroep

geldt de voorwaarde dat er over deze doelgroepen een (liefst gedocumenteerd) vermoeden bestaat dat

er regionale verschillen zijn in epidemiologie, gebruikspatronen, nieuwe trends, nieuwe risicogroepen

en/of de markt, en dat deze niet uit landelijke cijfers zijn af te leiden 15. Het antwoord op de vraag of er

voor de verzameling van gegevens volstaan kan worden met cijfers uit een landelijk onderzoek moet

ontkennend zijn. Bij dergelijke doelgroepen is de insteek dat er in de ene regio mogelijk een andere

aanpak is vereist qua preventieve interventies dan in andere regio’s.

- Voor de doelgroepen waarvan geen regionale verschillen verwacht worden, is het wél van belang dat er

periodiek regionale kennis wordt vergaard over de grootte van deze doelgroep. Bij deze doelgroepen

geldt dat er per regio qua interventies niet iets anders is vereist, maar mogelijk wel meer of minder.

15    Met landelijke cijfers bedoelen we hier een (set aan) cijfers die op landelijk niveau zijn gepresenteerd, bijvoorbeeld: Onder scholieren op het 

voorgezet onderwijs heeft 39% ooit gerookt (Snoek et al., 2010). Als men vermoedt dat dit cijfer per regio verschilt is regionale monitoring onder 

scholieren geëigend. 
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Tabel 1: potentiele doelgroepen voor regionale monitoring naar een landelijke standaard 

@ doelgroep genoemd in ‘Kwetsbare groepen’; 

$ doelgroep genoemd in ‘Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten’ 

Doelgroep Aanwijzingen/vermoedens 
voor regionale verschillen? Bronnen 

1. Gehele Nederlandse bevolking@ Ja (van Laar et al., 2013) 

2. Jongeren onder de 18 jaar@ Ja (Verdurmen et al., 2012) 

3. Ouders van jongeren onder de 18 jaar@ 

4. Uitgaande jongeren tussen de 16 en 25 jaar@$ Ja (Goossens et al., 2014) 

5. Zwangere vrouwen@

6. Verkeersdeelnemers@ Ja? 

7. Sporters en sportkantines@ Ja? 

8. Patiënten met middelen-gerelateerde klachten@ Nee, maar wel tellen 

9. Ouderen/senioren@ Ja? 

10. Studenten@ Nee, maar wel tellen 

11. Jongeren die zich in de openbare ruimte misdragen onder invloed van 
alcohol/drugs@ Nee, maar wel tellen 

12. Jongeren met een alcoholvergiftiging@ Nee, maar wel tellen 

13. Sensatiezoekers en andere persoonlijkheidstypen met een hoog 
risico@$ 

14. Jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES)/jongeren die in 
armoede leven/gemarginaliseerde jongeren$ Ja? 

15. Zwerfjongeren$ 

16. Jongeren die in contact (zijn geweest) met institutionele zorg (jeugdzorg, 
pleegzorg en justitiële inrichtingen)$ Nee, maar wel tellen 

17. Schooldrop-outs/Spijbelaars$ 

18. VMBO-leerlingen$ Nee, maar wel tellen 

19. Hangjongeren$ 

20. Jongeren die mishandeld en verwaarloosd zijn$ 

21. Jongeren uit probleemgezinnen (kinderen van 
verslaafde/middelengebruikende ouders, kinderen van psychiatrische 
patiënten)@$ 

Nee, maar wel tellen 

22. Jongeren die omgaan met deviante/ delinquente leeftijdgenoten 

23. Jongeren met de volgende persoonlijkheidskenmerken: Negatief denken, 
angstgevoelig, sensatiezoekend, impulsiviteit, hoge sensitiviteit voor 
genot, lage eigenwaarde (geldt alleen voor jongens), gevoel van 
hopeloosheid, ‘novelty-seeking’ 

24. Jongeren met een licht verstandelijke beperking$ Nee, maar wel tellen 

25. Jongeren met psychische, emotionele of gedragsproblemen$ 

26. Jongeren met ADHD m.n. in combinatie met antisociale 
gedragsstoornis$ 

27. Jongeren met (risico op) een antisociale gedragsstoornis$ 

28. Jongeren met depressie, angststoornissen w.o. PTSS$ 

29. Jongeren met eetstoornissen, psychoses$ 

30. Jongeren met delinquent gedrag$ 

31. Jongeren met autisme$ 

32. Jongeren die op jonge leeftijd begonnen zijn met middelengebruik$ 

Die informatie is ook belangrijk voor het plannen van preventie, daar men moet weten hoeveel en hoe groot de 

eventuele risicogroepen in de regio zijn –en of dit afwijkt van het landelijke beeld of van andere regio’s. Wij 

hebben voor een aantal doelgroepen aangegeven waarvan wij dit belangrijk achten (in de kolom 

Aanwijzingen/vermoedens voor regionale verschillen met ‘Nee, maar wel tellen’)?  
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Soorten kennis 

Voor de planmatige aanpak van verslavingspreventie wordt aanbevolen om beleid of interventies te ontwikkelen 

die zich richten op veranderbare, veel voorkomende gezondheidsproblemen met een grote impact op de lokale 

situatie, in termen van incidentie, prevalentie en sterfte. Een aanvullende strategie is het ontwikkelen en inzetten 

van interventies gericht op minder voorkomende problemen, maar die wel ernstige consequenties hebben. 

Mogelijk geldt dit alleen binnen bepaalde subpopulaties zoals mensen in een specifiek gebied, of –voor 

verslavingspreventie relevant- een specifieke subcultuur. Dit sluit aan op de aanbevelingen voor probleemanalyse 

volgens de Preffi-systematiek (Kok et al., 2005). In de probleemanalyse volgens Preffi dienen omvang 

(prevalentie en incidentie) en ernst (gevolgen in kwaliteit van leven) in kaart gebracht te worden. Dit zijn 

epidemiologische gegevens, die wij in de matrix hebben vertaald in aard (type middel), omvang en ernst. Deze 

dekken vier van de vijf ‘key epidemiological indicators’ die zijn aanbevolen door het European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), te weten: 1) middelengebruik onder de algemene bevolking, 2) 

problematisch gebruik, 3) behandelbehoefte, 4) infecties/ziekte door middelengebruik, en 5) 

middelengerelateerde sterfte onder (drug)gebruikers (EMCDDA, 2001). Behandelbehoefte valt o.i. buiten de 

scope van de planning van verslavingspreventie en hebben we daarom niet meegenomen in de matrix. 

Epidemiologische gegevens zijn niet in staat om nieuwe trends in gebruik, zoals opkomende middelen, 

gebruikersplekken en gebruikswijzen te signaleren (Griffiths et al., 2000). Daarom is dit opgenomen als type 

kennis die een monitor moet opleveren, net zoals diepte analyses van (minder voorkomende) gebruikspatronen 

en de markt, die worden genoemd als belangrijke kenmerken voor monitoring (van de Mheen et al., 2006).  

Vragen over dit stuk 

Hieronder staat de matrix met doelgroepen en typen kennis weergegeven. Houd daarbij in gedachten dat dit een 

matrix betreft voor regionale monitoring naar een landelijke standaard van middelenge- en misbruik, verslaving, 

en risicogedrag dat samenhangt met middelenge- en misbruik:

- ten behoeve van risico-inventarisatie, signaleren van collectieve gezondheidsrisico’s, trendanalyse en

advies én beleidsevaluatie,

- en voor de planmatige aanpak van verslavingspreventie.

Over de matrix en de onderbouwing hebben we de volgende vragen: 

1. In de kolommen staat de kennis die verzameld kan worden met regionale monitoring naar een landelijke

standaard: Zijn er onderwerpen overbodig en/of mist er iets? Zijn de formuleringen duidelijk en passend?

2. In de rijen staan de doelgroepen die regionaal gemonitord kunnen worden naar een landelijke

standaard: Zijn er doelgroepen overbodig en/of missen er doelgroepen? Zijn de formuleringen duidelijk

en passend?

3. Met welke regelmaat moeten verschillende doelgroepen regionaal gemonitord worden naar een

landelijke standaard? Mogelijk verschilt dit per doelgroep en per type kennis?

4. Zet vinkjes in de vakjes waarvan je denkt dat die kennis voor die doelgroep essentieel is om te vergaren

bij een regionale monitoring naar landelijke standaard. Probeer voor jezelf te beargumenteren waarom

(met welk doel) dat zo is, en waarom sommige vakjes leeg kunnen blijven.
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1. Epidemiologie: aard, omvang & ernst 
2. Nieuwe trends: opkomende middelen, gebruiksplekken, -wijzen. Early warning 

system, trendwatching 
3. Gebruikspatronen: ‘hoe, wat, waar & waarom?’, ‘in depth analyse’ 
4. Nieuwe risicogroepen: Risicogroepen en subculturen identificeren 
5. Markt: vraag & aanbod, beschikbaarheid, kwaliteit middelen 

Kennis over:  
Epidemiologie 1 Nieuwe trends 2 Gebruiks- 3 Nieuwe 4 Markt   5

Doelgroep: patronen  risicogroepen

Populatie 

Jongeren (12-18) 

Uitgaande jongeren  
(16-25) 

Ouderen (65+) 
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Verkeersdeelnemers 

Sporters / sportkantines 
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BIJLAGE 2: MATERIAAL RAADPLEGING EXPERTS 

Regionale monitoring Verslavingspreventie –expertraadpleging 

Achtergrond 

In opdracht van Resultaten Scoren en Verslavingspreventie Nederland (VPN) is Mark Bench met het onderzoek 

‘Handleiding Regionale Monitoring VPN’ gestart. De sector (VPN) mist een uniforme werkwijze van regionale 

monitoring van middelenproblematiek. Daarom is de volgende opdracht geformuleerd: Het ontwikkelen van een 

handleiding voor regionale monitoring naar een landelijke standaard van middelenge- en misbruik, verslaving, en 

risicogedrag dat samenhangt met middelenge- en misbruik16 (vanaf nu ‘regionale monitoring naar een landelijke 

standaard’ genoemd).  

Met deze handleiding kunnen preventieafdelingen en andere relevante partijen bepalen welke -reeds bestaande- 

regionale monitor ingezet kan worden of wat voor soort monitor ontwikkeld moet worden voor welke doelgroep en 

voor welke informatie. Tevens biedt het aanknopingspunten voor samenwerking met regionale ketenpartners. 

De handleiding zal opgesteld worden aan de hand van een aantal vraagstellingen: 

1  Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring?

2  Wat is er momenteel beschikbaar aan monitoringsinstrumentarium en welke kenmerken bezitten deze

 instrumenten?

3  In hoeverre en op welke manier sluiten de beschikbare monitoringsinstrumenten (uit punt 2.) aan op datgene

 wat er nodig is (uit punt 1.)?, en

4  Wat is de invulling van de (voorlopige) handleiding voor regionale monitoring, gezien de beschikbare

 instrumenten?

Aanpak 

Bovenstaande vragen zullen we beantwoorden: 

a  aan de hand van de conclusies uit het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’,

b  een inventarisatieronde onder experts

c    het raadplegen van relevante partijen, documenten, websites en monitoringsinstrumenten, zowel nationaal 

 als internationaal.

Ad b) inventarisatieronde onder experts

Onderhavig stuk is ten behoeve van de expertraadpleging en is tot stand gekomen aan de hand van 

overzichtsliteratuur, en een reflectie hierop door een aantal hoofden van preventieafdelingen (van 

Verslavingspreventie Nederland, VPN). Het stuk dient de vraag ‘Wat is er nodig voor een goede regionale 

monitoring naar landelijke standaard?’ te beantwoorden. Wij vragen u nu -als expert- om hierop te reflecteren aan 

de hand van een aantal vragen, die u aan het einde van dit document vindt. Die reflectie bespreken we graag 

met u tijdens het telefonisch interview, waarvoor een afspraak met u gemaakt wordt. Wij vragen u om onderhavig 

stuk te lezen als voorbereiding op het interview. 

16    Met middelenge- en misbruik wordt tevens risicovol of problematisch online media gebruik, internet-, gok- en game-gedrag bedoeld. 
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6. Monitoring van specifieke doelgroepen is belangrijk:

- Bij de keuze voor regionale monitoring volgens een landelijke standaard van een bepaalde doelgroep

geldt de voorwaarde dat er over deze doelgroepen een vermoeden bestaat dat er regionale verschillen

zijn in epidemiologie, gebruikspatronen, nieuwe trends, nieuwe risicogroepen en/of de markt, en dat

deze niet uit landelijke cijfers zijn af te leiden17. Het antwoord op de vraag of er voor de verzameling van

gegevens volstaan kan worden met cijfers uit een landelijk onderzoek moet ontkennend zijn. Bij

dergelijke doelgroepen is de insteek dat er in de ene regio mogelijk een andere aanpak is vereist qua

preventieve interventies dan in andere regio’s.

- Voor de doelgroepen waarvan geen regionale verschillen verwacht worden, is het wél van belang dat er

periodiek regionale kennis wordt vergaard over de grootte van deze doelgroep. Bij deze doelgroepen

geldt dat er per regio qua interventies niet iets anders is vereist, maar mogelijk wel meer of minder.

17    Met landelijke cijfers bedoelen we hier een (set aan) cijfers die op landelijk niveau zijn gepresenteerd, bijvoorbeeld: Onder scholieren op het 
voorgezet onderwijs heeft 39% ooit gerookt (Snoek et al., 2010). Als men vermoedt dat dit cijfer per regio verschilt is regionale monitoring 
onder scholieren geëigend.

Wat is er nodig voor een goede regionale monitoring? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de conclusies uit het onderzoek ‘Investeren in Verslavingspreventie’ 

als uitgangspunt genomen en vervolgens op basis van de Nederlandse overzichtsliteratuur en in overleg met de 

hoofden van preventieafdelingen, een matrix samengesteld (zie pagina 3) waarin wordt weergegeven welke 

kennis bij welke doelgroepen verzameld dient te worden ten behoeve van regionale monitoring naar een 

landelijke standaard. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten aangehouden, te weten: 

5. Regionale monitoring volgens een landelijke standaard:

- heeft tot doel regionale verschijnselen te vergelijken met landelijke gegevens én deze onderling, tussen

regio’s, te vergelijken.

- moet gegevens opleveren ten behoeve van risico-inventarisatie, signaleren van collectieve

gezondheidsrisico’s, trendanalyse en advies (zoals geformuleerd in de ‘VPN fuik’ -ook wel de

omgekeerde piramide genoemd-)(Oudejans & Spits, 2013), én waar mogelijk ter onderbouwing van

beleidsevaluatie (van de Mheen et al., 2006). Deze aspecten dragen bij aan de planmatige aanpak van

verslavingspreventie.

Doelgroepen 

Er zijn twee Nederlandse publicaties in de overzichtsliteratuur die richting geven aan de vraag welke doelgroepen 

voor verslavingspreventie belangrijk zijn om regionaal te monitoren naar een landelijke standaard. In ‘Wat elke 

professional over verslavingspreventie moet weten’ (Bovens et al., 2013) worden specifieke doelgroepen voor 

verslavingspreventie beschreven, en in ‘Kwetsbare groepen’ (Snoek et al., 2010) wordt een aantal doelgroepen 

onder jongeren onderscheiden. Dit betreft brede (meer in aanmerking komend voor universele preventie) en 

kwetsbare (in aanmerking komend voor selectieve preventie) doelgroepen.  

Vaste doelgroepen 

Van drie (doel)groepen genoemd in bovenvermelde publicaties zijn er aanwijzingen dat er voor wat betreft de te 

verzamelen kennis regionale verschillen zijn te verwachten. Dat betreft de algemene populatie, jongeren onder de 

18 jaar en uitgaande jongeren tussen de 16 en 25 jaar (van Laar et al., 2013; Verdurmen et al., 2012; Goossens
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et al., 2014). Het verdient dan ook aanbeveling deze doelgroepen structureel op te nemen in een regionale 

monitor naar een landelijke standaard. Besloten is dat bij de monitoring van de algemene populatie  een ruime 

leeftijdsgrens in acht genomen dient te worden (van 10 tot 100 jaar oud), dat men jongeren tussen de 12 en 24 

jaar oud wil monitoren, en dat de bovengrens qua leeftijd van uitgaande jongeren losgelaten dient te worden (een 

betere betiteling van deze doelgroep is dan ‘uitgaanspubliek’). 

Alternerende doelgroepen 

Voorts zijn er doelgroepen waarvan vermoedens bestaan dat er regionale verschillen zijn, of waarvan het 

belangrijk is dat vastgesteld wordt of dit wel of niet het geval is. Dit betreft ouderen (55+), hangjongeren, jongeren 

die in contact (zijn geweest) met institutionele zorg, jongeren met een licht verstandelijke beperking en VMBO-

leerlingen. Voor deze doelgroepen verdient het aanbeveling deze, alternerend en één voor één, aan bod te laten 

komen in opeenvolgende monitors. Mocht daaruit blijken dat er inderdaad regionale verschillen worden gevonden 

in epidemiologie, gebruikspatronen, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe risicogroepen en/of de markt, dan kan dat 

aanleiding vormen de betreffende doelgroep structureel op te nemen in de monitor. Is dit niet het geval, dan kan 

geconcludeerd worden dat voor regionale gegevens over deze doelgroep volstaan kan worden met afleidingen uit 

landelijke cijfers.  

Doelgroepgrootte 

Tevens zijn er doelgroepen waarvan geen regionale verschillen worden verwacht in epidemiologische kenmerken, 

zoals aard en ernst, gebruikspatronen, nieuwe trends, nieuwe risicogroepen en/of de markt, maar waarvan het 

voor een planmatige aanpak van preventie wél prioriteit heeft om de grootte van de doelgroep te kennen (die kan 

variëren per regio). Het vaststellen van de grootte van die doelgroepen valt buiten de opzet van regionale 

monitoring naar een landelijke standaard, maar het verdient wel aanbeveling dit te doen en hiervoor de 

beschikbare cijfers te raadplegen.  

Soorten kennis 

Voor de planmatige aanpak van verslavingspreventie wordt aanbevolen om beleid of interventies te ontwikkelen 

die zich richten op veranderbare, veel voorkomende gezondheidsproblemen met een grote impact op de lokale 

situatie, in termen van incidentie, prevalentie en sterfte. Een aanvullende strategie is het ontwikkelen en inzetten 

van interventies gericht op minder voorkomende problemen, maar die wel ernstige consequenties hebben. 

Mogelijk geldt dit alleen binnen bepaalde subpopulaties zoals mensen in een specifiek gebied, of -voor 

verslavingspreventie relevant- een specifieke subcultuur. Dit sluit aan op de aanbevelingen voor probleemanalyse 

volgens de Preffi-systematiek (Kok et al., 2005). In de probleemanalyse volgens Preffi dienen omvang 

(prevalentie en incidentie) en ernst (gevolgen in kwaliteit van leven) in kaart gebracht te worden. Dit zijn 

epidemiologische gegevens, die wij in de matrix hebben vertaald in aard (type middel), omvang en ernst. Deze 

dekken vier van de vijf ‘key epidemiological indicators’ die zijn aanbevolen door het European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2001), te weten:  

1) middelengebruik onder de algemene bevolking,

2) problematisch gebruik,

3) behandelbehoefte,

4) infecties/ziekte door middelengebruik, en

5) middelengerelateerde sterfte onder (drug)gebruikers.

Behandelbehoefte valt buiten de scope van de planning van verslavingspreventie en is daarom niet meegenomen 

in de matrix. Epidemiologische gegevens zijn niet in staat om nieuwe trends in gebruik, zoals opkomende

middelen, gebruikersplekken en gebruikswijzen te signaleren (Griffiths et al., 2000). Daarom is dit opgenomen als 
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6. Epidemiologie: aard, omvang & ernst (waaronder startleeftijd) 
7. Nieuwe ontwikkelingen: opkomende middelen, gebruiksplekken, -wijzen. Early 

warning system, trendwatching 
8. Gebruikspatronen: ‘hoe, wat, waar & waarom?’, ‘in depth analyse’ 
9. Nieuwe risicogroepen: Risicogroepen en subculturen identificeren 
10. Markt: vraag & aanbod, beschikbaarheid, kwaliteit middelen 

18    Jeugdzorg, pleegzorg en justitiële inrichtingen 

type kennis die een monitor moet opleveren, net zoals diepte analyses van (minder voorkomende) 

gebruikspatronen en de markt, die worden genoemd als belangrijke kenmerken voor monitoring (van de Mheen et 

al., 2006).  

Matrix voor regionale monitoring naar een landelijke standaard 

Naar aanleiding van bovenstaande vermelde opsomming van doelgroepen en soorten kennis, wordt in 

onderstaande matrix weergegeven welke kennis bij welke doelgroep met welke frequentie vastgesteld dient te 

worden. Dit staat met een ‘√’ in de cellen aangegeven. In de vierde rij staat de frequentie van vaststellen 

weergegeven, en in de rijen daaronder staan de alternerende doelgroepen die om de vier jaar worden gemonitord, 

samen met de soorten kennis die dan vastgesteld dienen te worden. 

Over de matrix en de onderbouwing hebben we de volgende vragen: 

5. In de kolommen staat de kennis die verzameld kan worden met regionale monitoring naar een landelijke

standaard: Zijn er onderwerpen overbodig en/of mist er iets? Zijn de formuleringen duidelijk en passend?

6. In de rijen staan de doelgroepen die regionaal gemonitord kunnen worden naar een landelijke

standaard: Zijn er doelgroepen overbodig en/of missen er doelgroepen? Zijn de formuleringen duidelijk

en passend?

7. In de vierde rij staat de frequentie waarmee de informatie vastgesteld kan worden weergegeven. Is dat

de aangewezen frequentie of zou het vaker of minder vaak moeten?

8. Reflecteer op de vinkjes en vraagtekens in de vakjes. Is het inderdaad essentieel om die kennis bij die

doelgroepen te verzamelen? Zijn er vinkjes overbodig of missen er vinkjes?

Kennis over:  Nieuwe 2
Epidemiologie 1 Gebruiks- 3 Nieuwe 4 Markt 5

Doelgroep: ontwikkelingen patronen risicogroepen

Algemene populatie √ √ √ 

Jongeren (12-24) √ √ √ 

Uitgaanders √ √ √ √ √ 

Frequentie  Elke 4 jaar Min. elke 2 jaar Min. elke 2 jaar Min. elke 2 jaar Min. elke 2 jaar 

Alternerend, elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ √ √ √ ? ? 

Hangjongeren √ √ √ ? ? 

Jongeren in contact 18 

met institutionele zorg
√ √ √ ? ? 

Jongeren met een licht 
  verstandelijke beperking 

√ √ √

VMBO leerlingen √ √ √ ? ? 
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1 INLEIDING 

1     Achtergrond & Leeswijzer

De sector heeft behoefte aan een uniforme werkwijze voor regionale monitoring van 

middelenproblematiek en verslaving ten behoeve van regionaal beleid, advies en agendasetting, en 

voor de ontwikkeling en inzet van beschikbare producten door preventie-afdelingen. Het ontbreken 

daarvan was de aanleiding voor onderhavig onderzoek.  

Hiertoe is in kaart gebracht wat er nodig is voor een goede regionale monitoring, wat er momenteel 

beschikbaar is aan monitoringsinstrumentarium, welke kenmerken deze instrumenten bezitten, in 

hoeverre en op welke manier de beschikbare monitoringsinstrumenten aansluiten op datgene wat er 

nodig is. Dat heeft geresulteerd in een (voorlopige handleiding voor regionale monitoring, met daarin 

beschikbare geschikte instrumenten.  

8. Epidemiologie: Representatieve kwantitatieve gegevens over aard en omvang van middelenge- en

misbruik, risicovol of problematisch online media gebruik, internet-, gok- en gamegedrag, verslaving,

en risicogedrag wat daarmee samenhangt. Dit behelst onder meer incidentie- en prevalentiecijfers,

maar ook cijfers over personen in behandeling wat afgeleide informatie geeft over het risico op

verslaving binnen een regio.

9. Gevolgen/ernst: Representatieve kwantitatieve gegevens over gevolgen van middelengebruik of

verslaving. Dit kan cijfers over letsel, vergiftigingen behelzen, maar ook bijvoorbeeld cijfers over

(on)veiligheidsgevoelens van burgers als gevolg van drugsgebruik in de buurt betreffen.

10. Nieuwe ontwikkelingen: Dit betreft informatie over opkomende middelen, nieuwe gebruiksplekken,

en -wijzen. Dit zijn doorgaans systemen voor trendwatching en de zogenaamde ‘early warning

systems’.

11. Gebruikspatronen: Dit betreft –veelal kwalitatieve- informatie over het zogenaamde ‘hoe, wat, waar

& waarom?’ van gebruik, ook wel ‘in depth analyses’ genoemd.

12. Nieuwe risicogroepen: Dit betreft –zowel kwantitatieve als kwalitatieve- informatie over nieuwe

risicogroepen en/of subculturen; geput uit verschillende bronnen.

13. Markt: Dit betreft gegevens over vraag en aanbod van middelen, en de beschikbaarheid en kwaliteit

van de middelen.

14. Omgeving: Dit betreft gegevens over zaken als regelgeving en fysieke en sociale omgeving: dit zijn

aspecten die gebruik kunnen aanmoedigen of afremmen.

Aan de hand van literatuur- en expertraadpleging kwam naar voren dat regionale monitoring naar een 

landelijke standaard plaats moet vinden voor doelgroepen waarvan men regionale verschillen verwacht 

(anders zijn landelijke cijfers te gebruiken). Dat geldt voor de algemene populatie, voor jonger en voor 

uitgaanspubliek. Het geldt mogelijk ook voor senioren, hangjongeren, jongeren in contact met 

institutionele zorg, en VMBO leerlingen, maar dat dient op alternerend wijze vastgesteld te worden. 

Bovengenoemde doelgroepen dienen gemonitord te worden op een eerder genoemde 

kenniselementen: epidemiologie, gevolgen, nieuwe ontwikkelingen, gebruikspatronen, nieuwe 

risicogroepen en omgeving. 
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Het in kaart brengen van wat er voor handen is wat betreft monitoringsinstrumenten, resulteerde in een 

lijst van 133 instrumenten. Hiervan vielen er 78  af omdat ze niet aan de criteria voldeden, en de 55 

overgebleven instrumenten zijn in detail beoordeeld. In onderhavige handleiding worden de aanbevolen 

monitors beschreven. Deze zijn aanbevolen omdat zij wat betreft aard, setting, dekking doelgroep, 

eventuele regionale uitsplitsing, eventuele extra gegevens een zo breed en volledig mogelijke dekking 

hebben. Hierbij is het idee dat er zoveel mogelijk dekking wordt bereikt met zo min mogelijk monitors.  

In hoofdstuk 2 worden deze aanbevolen monitors weergegeven met de kenmerken uit tabel 1, die hier 

onder wordt weergegeven. Hoofdstuk 3 gaat in op de regionale voorbeelden die als voorbeeld kunnen 

dienen om uit te voeren in de eigen regio.  

Tabel 1: in kaart gebrachte kenmerken van de geïnventariseerde monitors 

Kenmerk Omschrijving van het kenmerk 

Naam van de monitor Wat is de naam van de monitor? 

Ontwikkelaar Wie of welke organisatie heeft de monitor ontwikkeld/voert deze uit? 

Trefwoorden Omschrijving van de monitor in enkele trefwoorden 

Omschrijving Korte omschrijving van de monitor 

Setting In welke setting worden de respondenten van de monitor geworven/benaderd? 

Aard / soort Over welke middelen of welk gedrag legt de monitor gegevens vast? 

Doelgroep Over welke doelgroep uit de matrix kan de monitor uitspraken doen? 

Dekking doelgroep Wat is de exacte dekking binnen de doelgroep? 

Object van beoordeling 
Bij wie wordt de informatie ingewonnen: bij de doelgroep zelf, bij zgn ‘proxy’s, 
of via andere indirecte maten (zoals bv de markt gemeten wordt via xtc-pillen 
die getest worden) 

Frequentie van 
rapportage/meten 

Hoe vaak levert de monitor nieuwe informatie op? Hoe vaak worden de 
gegevens verzameld? 

Rapport  (uitsplitsing) Is er een rapport en tot op welk niveau worden de gegevens opgesplitst? 

DATA Is er een mogelijkheid tot extra gegevensaanvraag, of analyse? 

Steekproefgrootte Uit hoeveel respondenten (of objecten) bestaat de steekproef? 

Type onderzoek Levert de monitor kwalitatieve of kwantitatieve gegevens op? 

Type kennis 
Welke kennis wordt vergaard: epidemiologische, gevolgen/ernst, nieuwe 
ontwikkelingen, gebruikspatronen, nieuwe risicogroepen, de markt, en/of 
de omgeving? 

Sterktes Wat zijn de sterke punten van deze monitor, gezien de doelgroep en kennis? 

Zwaktes Wat zijn de zwakke punten van deze monitor, gezien de doelgroep en kennis? 

Geraadpleegde bron Welke bron is geraadpleegd ten behoeve van onderhavige inventarisatie? 
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 2  Competenties Uitvoerders

De competenties waaraan de uitvoerders van de monitoringsinstrumenten zouden moeten voldoen,

hangen af van het instrument. Betreft het een landelijk instrument en is er een rapportage beschikbaar

met regionale gegevens, maar geen data beschikbaar, dan is het voldoende om gegevens te kunnen

interpreteren. Zijn er echter databewerkingen nodig, dan moet de uitvoerder scholing en ervaring

hebben in data-analyse en statistiek, en verslaglegging en interpretatie. Is er geen landelijk instrument,

maar dient een regionaal voorbeeld instrument uitgevoerd te worden in de eigen regio, dan is het van

belang dat de uitvoerder onderzoeksvaardigheden heeft, in zowel het opzetten, uitvoeren als

interpreteren van de gegevens, en in data-analyse en statistiek. Het gaat erom dat deze competenties in 

het projectteam aanwezig zijn, maar dit hoeft uiteraard niet perse in één persoon vertegenwoordigd te 

zijn. Dit staat weergegeven in tabel 2 hieronder.  

Tabel 2: competenties uitvoerders monitoringsinstrumenten

Landelijk monitorings-
instrument 
ALLEEN RAPPORTAGE 

Landelijk monitorings-
instrument 
DATA 

Regionaal voorbeeld 
monitoringsinstrument 
ZELF UITVOEREN COMPETENTIES 

Gegevens 
interpreteren √ √ √ 

Verslaglegging √ √ √ 

Data-analyse √ √ 

Statistiek √ √ 
Opzetten 
Onderzoek √ 
Uitvoeren 
Onderzoek √
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2 AANBEVOLEN LANDELIJKE MONITORINGSINSTRUMENTEN

In tabel 3 op de volgende bladzijde staat de matrix met de 20 aanbevolen landelijke 

monitoringsinstrumenten weergegeven. Deze zullen achtereenvolgens besproken worden en betreffen: 

1) Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland

2) Doodsoorzaken statistiek

3) Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) / Meldpunt Nieuwe Drugs (MND)

4) Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ database)

5) Herkenningsdienstsysteem (HKS)

6) Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca

7) Monitor coffeeshops in Nederland

8) Monitor Internet en Jongeren

9) Monitor GZO

10) Monitor JG

11) Monitor VGZ

12) NEMESIS-2

13) NL.Trendwatch

14) Peilstationsonderzoek Ouders

15) Peilstationsonderzoek Scholieren

16) Preventie-en Handhavingsmonitor

17) Rioolwateranalyse

18) ROI Rijden onder invloed

19) THC monitor

20) Veiligheidsmonitor
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kennis over:  Epidemiologie 

(aard en omvang) 
Gevolgen/ernst Nieuwe Nieuwe 

ontwikkelingen2 Gebruikspatronen risico- Markt Omgeving 
groepen 

Doelgroep: Van gebruik / gedrag Van verslaving 

Vast, elke 2 jaar:

Algemene populatie
(10-100) 

(11) Monitor VGZ 
(17) Rioolwater-analyse 

(12) NEMESIS-2 (2) Doodsoorzaken 
statistiek
(18) ROI Rijden onder 
invloed
(20) Veiligheidsmonitor 

(3) Drugs Informatie 
en Monitoring 
Systeem (DIMS) / 
Meldpunt Nieuwe 
Drugs (MND) 

- (3) DIMS / MND 
(7) Monitor coffeeshops 
in Nederland 
(19) THC monitor 
(17) Rioolwateranalyse 

(18) ROI Rijden onder invloed 
(7) Monitor coffeeshops in 
Nederland 
(6) Inventarisatie naleefniveau 
rookvrije horeca 

Jongeren (12-24) − (1) Alcoholintoxicaties bij
jongeren in Nederland

(8) Monitor Internet &
Jongeren 

- − (14) Peilstations-onderzoek 
Ouders 
(10) Monitor JG 
(8) Monitor Internet & Jongeren 
(16) Preventie-en 
Handhavingsmonitor 

(10) Monitor JG 

Uitgaanspubliek - (13) NL Trendwatch - (13) NL Trendwatch (13) NL Trendwatch 

Alternerend, 
elke 4 jaar: 

Ouderen 55+ (9) Monitor GZO − - - 

Hangjongeren - - - - 

Jongeren in contact
met institutionele
zorg

- (4) Forensisch Profiel 
Justitiële Jeugdigen

VMBO leerlingen - - - 

(14) Peilstations-
onderzoek Ouders 
(15) Peilstations-
onderzoek Scholieren 

(1) Alcoholintoxicaties
bij jongeren in 
Nederland 

(13) NL Trendwatch 

(4) Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen 
(FPJ database)
(5) Herkenningsdienstsysteem (HKS) 
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1   Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland

Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland 

Ontwikkelaar Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) / STAP 

Trefwoord Alcoholvergiftigingen 

Omschrijving Gegevens over alcoholintoxicaties onder minderjarige jongeren 

Setting Zorg & Welzijn 

Aard / soort Alcohol 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep Kinderen onder de 18 jaar 

Object van beoordeling Ziekenhuizen 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (provincies) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte Nvt 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Gevolgen, ernst / Gebruikspatronen 

Sterktes Gegevens over het aantal alcoholvergiftigingen per provincie 

Zwaktes Beperkt zich tot alcohol / Beperkt tot vergiftigingen waarbij contact is 
geweest met het ziekenhuis 

Geraadpleegde bron 
Rapport 
http://www.stap.nl/content/bestanden/alcoholintoxicaties-bij-jongeren-in-nederland-2007-2011.pdf
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2   Doodsoorzaken statistiek

Doodsoorzaken statistiek 

Ontwikkelaar CBS 

Trefwoord Doodsoorzaken 

Omschrijving Cijfers over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van 
Nederland 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Geheel 

Object van beoordeling Arts 

Frequentie Continue verzameling / Jaarlijkse publicatie 

Rapport (uitsplitsing) Geen rapport 

DATA StatLine 

Steekproefgrootte Nvt 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Gevolgen, ernst 

Sterktes Inzicht in alle alcohol-en drugsgerelateerde doodsoorzaken 

Zwaktes Geen inzicht in andere gevolgen dan overlijden / Geen inzicht in type 
drugs 

Geraadpleegde bron StatLine 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/doodsoorzakenstatistiek.htm 
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3   Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) / Meldpunt Nieuwe Drugs (MND)

Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) / 
Meldpunt Nieuwe Drugs (MND) 

Ontwikkelaar Ministerie van VWS / Trimbos / Verslavingszorginstellingen 

Trefwoord Testservice / Meldpunt 

Omschrijving Verschillende testfaciliteiten geven inzicht in de markt van illegale drugs in 
Nederland / website om informatie over nieuwe drugs van gebruikers te 
verkrijgen 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Drugs 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Nvt 

Object van beoordeling Drugs / gebruikers 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Deelnemende instellingen ontvangen de gegevens. 
Openbaarheid nader uit te zoeken. 

Steekproefgrootte Nvt 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Nieuwe ontwikkelingen / Markt 

Sterktes Geeft inzicht in de kwaliteit van en soorten drugs die getest worden / 
Nieuwe populaire middelen kunnen hiermee ontdekt worden 

Zwaktes 

Geraadpleegde bron 

Afhankelijk van de drugs die wordt aangeboden bij de testfaciliteiten / 
Onduidelijk in hoeverre er informatie binnenkomt bij het meldpunt / 
Afhankelijk van de informatie die geboden wordt. 

Rapport 
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/~/
media/files/gratis%20downloads/af1236%20dims%20jaarbericht%20upda te%
202012web.ashx
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4   Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ database)

Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ database) 

Ontwikkelaar Dienst Justitiële Inrichtingen Jeugd 

Trefwoord Kenmerken / PIJ maatregel 

Omschrijving Continue vastlegging van kenmerken van jongeren die geplaatst zijn in 
een jeugdinrichting (PIJ maatregel) 

Setting Veiligheid & Justitie 

Aard / soort Alcohol / drugs / gokken 

Doelgroep Jongeren in contact met institutionele zorg 

Dekking doelgroep Jongeren met een PIJ maatregel 

Object van beoordeling Jeugdinrichting 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte Alle jeugdinrichtingen 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik  en verslaving 

Sterktes Geeft de kenmerken wat betreft middelengebruik van alle jongeren met 
een PIJ maatregel 

Zwaktes Beperkt in doelgroep en setting / Geen regionale uitsplitsing mogelijk 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.dji.nl/Organisatie/Publicaties/ 
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5   Herkenningsdienstsysteem (HKS)

Herkenningsdienstsysteem (HKS) 

Ontwikkelaar KLPD 

Trefwoord Kenmerken / Verdachten 

Omschrijving Continue vastlegging van kenmerken van verdachten van delicten 

Setting Veiligheid & Justitie 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Jongeren in contact met institutionele zorg 

Dekking doelgroep Verdachten van 12 jaar en ouder 

Object van beoordeling Politie 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Geen rapport 

DATA StatLine (maar niet over middelengebruik: nader uit te zoeken) 

Steekproefgrootte Alle verdachten 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik  en verslaving 

Sterktes Kenmerken van alle verdachten, dus mogelijk een risicogroep. 

Zwaktes 

Geraadpleegde bron 

Onbekend in hoeverre en of de gegevens over middelengebruik te 
raadplegen zijn / Beperkt zich tot setting Veiligheid&Justitie

Website 
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/inlichtingen/onderzoeksbeschrijvingen/
herkenningsdienstsysteem-(hks)/
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6    Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca 

Ontwikkelaar Intraval / NVWA 

Trefwoorden Naleving rookbeleid 

Omschrijving Onderzoek naar de naleving van het rookverbod in horecagelegenheden 

Setting Vrije Tijd 

Aard Roken 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Nvt 

Object van beoordeling Horecagelegenheden 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport  (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 25 gemeenten 

Type onderzoek Kwantitatief 

Type kennis Omgeving 

Sterktes Geeft informatie over de naleving van het rookbeleid in verschillende 
type horecagelegenheden 

Zwaktes Geen regionale uitsplitsing in de rapportage / Geen informatie over de 
personen die roken 

Geraadpleegde bron Factsheet  
http://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2207165
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7    Monitor coffeeshops in Nederland

Monitor Coffeeshops 

Ontwikkelaar Intraval / WODC 

Trefwoord Coffeeshops 

Omschrijving Monitoren van het aantal gedoogde coffeeshops in Nederland, ook 
handhaving van beleid en sanctiebeleid omtrent coffeeshops. 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Cannabis 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Nvt 

Object van beoordeling Ambtenaren gemeenten 

Frequentie Tweejaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport  (418 gemeenten, waarvan in 104 coffeeshops zijn) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 418 gemeenten 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Markt / Omgeving 

Sterktes Geeft inzicht in het aantal coffeeshops in Nederland en het gehanteerde 
beleid 

Zwaktes Beperkt zich tot coffeeshops en niet de bezoekers 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.intraval.nl/nl/b/b108.html 
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8    Monitor Internet en Jongeren

Monitor Internet en Jongeren 

Ontwikkelaar IVO 

Trefwoord Internet 

Omschrijving Monitor die ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van jongeren 
in kaart brengt 

Setting Onderwijs 

Aard / soort Internet 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep Groep 7 en 8 basisonderwijs, klas 1 en 2 van voortgezet onderwijs 

Object van beoordeling Doelgroep zelf en ouders 

Frequentie Jaarlijks (2012 laatste factsheet-actualiteit nader uit te zoeken) 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte (2006) 4924 scholieren (steekproef: 6938, respons 7%) en 3354 ouders 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gedrag / Nieuwe ontwikkelingen / Omgeving 

Sterktes Gegevens over internetgedrag en opvoedgedrag daaromtrent van 
ouders / Verschillende niveaus van onderwijs 

Zwaktes Geen regionale uitsplitsing / Beperkt tot (jonge) scholieren en internet 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.ivo.nl/UserFiles/File/Publicaties/2007-10%20IVO%20Reeks%2054%20-
%20Monitor%20Internet%20en%20Jongeren%202006%20en%202007.pdf
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9    Monitor GZO

Monitor GZO 

Ontwikkelaar GGD / CBS / RIVM (Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid) 

Trefwoord Gezondheid 

Omschrijving Landelijk uniform onderzoek betreffende de gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde onderwerpen van ouderen 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / roken / drugs 

Doelgroep Ouderen 

Dekking doelgroep 65 + 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Vierjaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Geen rapport 

DATA StatLine 

Steekproefgrootte (2012) VGZ & GZO: 387.195 personen. Nader uit te zoeken hoeveel 
ouderen alleen 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik 

Sterktes Regionale vergelijking mogelijk / Veel gezondheidsinformatie bekend 

Zwaktes Geen gedetailleerde informatie over middelengebruik / Geen internet en 
gokken 

Geraadpleegde bron Website / StatLine 
https://www.monitorgezondheid.nl/home.xml 
https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Gezondheidsmonitor-GGDen%2C-CBS-en-
RIVM%2C-voorheen-Lokale-en-Nationale-Monitor-Volksgezondheid 
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10 Monitor JG

Monitor JG 

Ontwikkelaar GGD / CBS / RIVM (Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid) 

Trefwoord Gezondheid 

Omschrijving Landelijk uniform onderzoek betreffende de gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde onderwerpen van jeugd (0-19). 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / roken / drugs 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep 0 tot 19 (Roken: 8+ / Alcohol: 9+ / Drugs: 12+) 

Object van beoordeling Doelgroep zelf (vanaf 8 jaar) 

Frequentie Vierjaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Geen rapport 

DATA StatLine 

Steekproefgrootte 2015: eerste meting 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik / Omgeving 

Sterktes Regionale vergelijking mogelijk / Veel gezondheidsinformatie bekend 

Zwaktes Geen gedetailleerde informatie over middelengebruik / Geen internet en 
gokken 

Geraadpleegde bron Website / StatLine 

https://www.monitorgezondheid.nl/home.xml 

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Gezondheidsmonitor-GGDen%2C-CBS-
en-RIVM%2C-voorheen-Lokale-en-Nationale-Monitor-Volksgezondheid
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11 Monitor VGZ

Monitor VGZ 

Ontwikkelaar GGD / CBS / RIVM (Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid) 

Trefwoord Gezondheid 

Omschrijving Landelijk uniform onderzoek betreffende de gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde onderwerpen van volwassenen (19-65). 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / roken / drugs 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep 19 tot 65 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Vierjaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Geen rapport 

DATA StatLine 

Steekproefgrootte (2012) VGZ & GZO: 387.195 personen. Nader uit te zoeken hoeveel 
volwassenen alleen 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik 

Sterktes Regionale vergelijking mogelijk / veel gezondheidsinformatie bekend 

Zwaktes Geen gedetailleerde informatie over middelengebruik 

Geraadpleegde bron Website / StatLine 

https://www.monitorgezondheid.nl/home.xml 

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Gezondheidsmonitor-GGDen%2C-CBS-en-
RIVM%2C-voorheen-Lokale-en-Nationale-Monitor-Volksgezondheid
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12 NEMESIS-2

NEMESIS - 2 

Ontwikkelaar Trimbos instituut 

Trefwoord Psychische stoornissen 

Omschrijving Onderzoek naar de psychische gezondheidstoestand van de 
Nederlandse bevolking van 18-65 jaar. 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / drugs (misbruik en verslaving) 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep 18 tot 65 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Driejaarlijks (actualiteit nader uit te zoeken) 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA In samenwerking met Trimbos (opvraagbaarheid nader uit te zoeken) 

Steekproefgrootte 6.646 (steekproef14.541, respons 65.1%) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van verslaving 

Sterktes Overzicht van aantal burgers met een verslaving 

Zwaktes Gezien de relatief beperkte grote van de steekproef, is het wat betreft de 
minder vaak voorkomende verslavingen niet veelzeggend 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.trimbos.nl/~/media/af0898%20nemesis%20ii.ashx 
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13 NL.Trendwatch

NL Trendwatch 

Ontwikkelaar Bonger Instituut 

Trefwoord Panel / Trends 

Omschrijving Een onderzoek over trends in de gebruikersmarkt van uitgaansdrugs en 
alcohol 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Uitgaanspubliek 

Object van beoordeling Panels uit het uitgaanscircuit 

Frequentie Jaarlijks (2009 laatste rapport, actualiteit nader uit te zoeken) 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (13 steden) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 47 panelleden 

Type onderzoek Kwalitatief 

Kennis Nieuwe ontwikkelingen / Gebruikspatronen / Markt 

Sterktes Brengt kwalitatieve gegevens en ontwikkelingen in kaart 

Zwaktes Uitsplitsing is beperkt, gezien het aantal panelleden 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.bonger.nl/PDF/Trendwatch/kleinTrendwatch%2008-09.pdf 
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14   Peilstationsonderzoek Ouders

Peilstationsonderzoek Ouders 

Ontwikkelaar Trimbos 

Trefwoord Middelengebruik 

Omschrijving Een onderzoek over de opvattingen en het opvoedgedrag van ouders ten 
aanzien van roken, alcoholgebruik, cannabisgebruik en gebruik van 
internet door hun kinderen 

Setting Thuis / Onderwijs 

Aard / soort Alcohol / roken / drugs / gokken / internet / energiedrankjes 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep Ouders van scholieren van voortgezet onderwijs 

Object van beoordeling Ouders 

Frequentie Vierjaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 3695 ouders (van 7722, respons 48%) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Omgeving 

Sterktes Gegevens over opvoeding betreffende alcohol, drugs, roken, internet, 
energiedrankjes en gokken / Vergelijking met het Peilstationsonderzoek 
onder scholieren. 

Zwaktes Geen regionale uitsplitsing / beperkt tot ouders van scholieren van het 
Peilstationsonderzoek.  

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/feiten---cijfers---beleid/af/af1191-
ouders-over-opvoeding-ten-aanzien-van-roken-alcohol-cannabis-en-internet-2011 
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15 Peilstationsonderzoek Scholieren

Peilstationsonderzoek Scholieren 

Ontwikkelaar Trimbos 

Trefwoord Middelengebruik 

Omschrijving Een onderzoek naar het middelengebruik en riskant gedrag onder 

scholieren in Nederland 

Setting Onderwijs 

Aard / soort Alcohol / roken / drugs / gokken / internet / energiedrankjes 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep Groep 7 en 8 basisonderwijs, alle leerjaren van voortgezet onderwijs 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Vierjaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte basisonderwijs: 2482 scholieren van 56 scholen;   
voortgezet onderwijs: 7722 scholieren van 141 scholen 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik 

Sterktes Gegevens over alcohol, drugs, roken, internet, energiedrankjes en 
gokken / Verschillende niveaus van onderwijs 

Zwaktes Geen regionale uitsplitsing / Geen Speciaal Onderwijs 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/feiten---cijfers---beleid/af/
af1150-jeugd-en-riskant-ge drag-2011
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16   Preventie-en Handhavingsmonitor

Preventie-en Handhavingsmonitor 

Ontwikkelaar Nuchter / INTRAVAL 

Trefwoord Beleidshandhaving / alcohol 

Omschrijving Jaarlijks onderzoek naar de naleving van het alcoholbeleid. Combinatie 
van enquête onder jongeren (vanaf 2014 -nog geen rapportage) en 
mystery shoppers onder verstrekkers. 

Setting Vrije tijd 

Aard / soort Alcohol 

Doelgroep Jongeren 

Dekking doelgroep 15 t/m 17 jaar 

Object van beoordeling Doelgroep zelf (enquête) en verstrekkers van alcohol 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (geen uitsplitsing) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 1410 aankooppogingen (verschillende locaties/gelegenheden) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Markt / Omgeving 

Sterktes Geeft de naleving van het alcoholbeleid weer op verschillende locaties 

Zwaktes Beperkt zich tot alcohol en leeftijdscategorie 15 t/m17 / Geen regionale 
uitsplitsing 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/01/21/
alcoholverkoop-aan-jongeren-2013/alcoholverkoop-aan-jongeren-2013.pdf
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17 Rioolwateranalyse

Rioolwateranalyse 

Ontwikkelaar EMCDDA / KWR 

Trefwoord Rioolwater / Drugs 

Omschrijving Jaarlijks onderzoek naar de aanwezigheid van drugs in het rioolwater 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Drugs 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Nvt 

Object van beoordeling Rioolwater 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (65 locaties) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 65 locaties in Nederland 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie van gebruik / Markt 

Sterktes Geeft exact weer waar en hoeveel drugs er gebruikt wordt / maakt 
onderscheid tussen gebruikte drugs en weggegooide drugs / 
internationale en nationale vergelijking mogelijk / ook de kwaliteit van de 
drugs wordt weergegeven 

Zwaktes Geen andere informatie / onbekend wie de gebruikers zijn 

Geraadpleegde bron Website Rapport 

http://www.kwrwater.nl/page.aspx?id=7304  
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:26501&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
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18 ROI Rijden onder invloed

ROI Rijden onder invloed 

Ontwikkelaar Ministerie infrastructuur en milieu / I&O research 

Trefwoord Verkeer / Alcohol 

Omschrijving Onderzoek naar het aantal automobilisten dat rijdt onder invloed van 
alcohol 

Setting Veiligheid & Justitie 

Aard / soort Alcohol 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Automobilisten 

Object van beoordeling Automobilisten die staande worden gehouden 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (provincies) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 25.000 staande houdingen van 55 controles in 25 regio’s 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Gevolgen / ernst / Omgeving 

Sterktes Inzicht in aantal automobilisten dat rijdt onder invloed van alcohol 

Zwaktes Beperkt zich tot aanhoudingen op het moment en plaats van onderzoek / 
Beperkt zich tot automobilisten 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/10/09/
rapport-rijden-onder-invloed.html
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19 THC monitor

THC monitor 

Ontwikkelaar Trimbos 

Trefwoord THC 

Omschrijving Monitoren van het THC gehalte in cannabis en hasj van Nederlandse 
coffeeshops 

Setting Vrije tijd 

Aard / soort Cannabis 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Nvt 

Object van beoordeling Hasj en wiet 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport  (provincies) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 48 coffeeshops 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Markt 

Sterktes Geeft inzicht in de sterkte van Nederlandse cannabis 

Zwaktes Beperkt zich tot cannabis uit coffeeshops, geeft derhalve geen inzicht in 
de sterkte van cannabis die op andere locaties is gekocht  

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/
af1221-thc-concentraties-2012-2013
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20   Veiligheidsmonitor

Veiligheidsmonitor 

Ontwikkelaar Ministerie Veiligheid & Justitie / CBS / I&O Research 

Trefwoord Veiligheidsgevoel / overlast 

Omschrijving Onderzoek naar ervaringen van burgers met criminaliteit, 
onveiligheidsgevoelens en preventiegedrag. Betreft onder andere 
middelgerelateerde overlast. 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep 15 jaar en ouder 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (gemeenten 70.000+) 

DATA StatLine 

Steekproefgrootte 145.277 (steekproef ca. 350.000, respons ca. 40%) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Gevolgen, ernst 

Sterktes Betreft gevolgen voor omgeving / Uitsplitsbaar tot zeer regionaal niveau 

Zwaktes Geen inzicht voor gevolgen voor gebruikers zelf / Gevolgen alleen in 
termen van overlast / Beperkt tot overlast vanwege ‘drugsgebruik, of-
handel’ en ‘dronken mensen’ 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.veiligheidsmonitor.nl/
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3 REGIONALE MONITORINGSINSTRUMENTEN

Hieronder worden achtereenvolgens de monitors Antenne, HUO en Tendens besproken. Dit zijn regionale 

instrumenten met een vergelijkbare methodiek. De aanbeveling is dan ook om dit tot één landelijke systematiek te 

smeden. Voor de volledigheid worden hier alle (eigen) monitors van de drie te bespreken.  

1  Antenne

Antenne: Panelstudie 

Ontwikkelaar Bonger Instituut / Universiteit van Amsterdam / Jellinek Preventie 

Trefwoord Panel / trends 

Omschrijving Een onderzoek over trends, ontwikkelingen en geruchten in het 
uitgaanscircuit in Amsterdam 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Uitgaanspubliek 

Object van beoordeling Panels uit het uitgaanscircuit 

Frequentie Halfjaarlijkse interviews, jaarlijkse rapportage 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte (Antenne 2013)  21 panelleden 

Type onderzoek Kwalitatief 

Kennis Nieuwe ontwikkelingen / Gebruikspatronen / Markt 

Sterktes Zicht op de nieuwe ontwikkelingen op uitgaansgebied, uitgebreid 
vanwege de kwalitatieve interviews / Duidelijk beschreven en herhaalde 
methodiek 

Zwaktes Beperkt zich tot Amsterdam / Beperkt aantal panelleden 

Geraadpleegde bron Rapport 

www.jellinek.nl/wp-content/uploads/2014/07/Antenne-2013.pdf
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Antenne: Survey 

Ontwikkelaar Bonger Instituut / Universiteit van Amsterdam / Jellinek Preventie 

Trefwoord Middelengebruik / jongerengroepen 

Omschrijving Een onderzoek naar middelengebruik in specifieke jongerengroepen in 
Amsterdam 

Setting Vrije Tijd / Zorg & Welzijn / Onderwijs 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek / jongeren in contact met institutionele zorg 

Dekking doelgroep Amsterdamse jongeren in jeugdzorg / scholieren / café-, coffeeshop- of 
clubbezoekers 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte (Antenne 2013) 633 clubbezoekers (van de 2665 clubbezoekers, 24%) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie 

Sterktes Zicht op gebruik van specifieke jongerengroepen, die in grotere studies 
onderbelicht blijven / Duidelijk beschreven methodiek 

Zwaktes Beperkt zich tot Amsterdam 

Geraadpleegde bron Rapport 
www.jellinek.nl/wp-content/uploads/2014/07/Antenne-2013.pdf
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Antenne: Preventie indicatoren 

Ontwikkelaar Bonger Instituut / Universiteit van Amsterdam / Jellinek Preventie 

Trefwoord Registratie / vragen 

Omschrijving Gegevens uit telefonische informatie en advies lijn / vragen via de 
website / contactgegevens, vragen en informatie van Unity / informatie
uit testservice om zodoende te ontdekken wat er speelt omtrent 
middelengebruik 

Setting Overstijgend 

Aard / soort Alles 

Doelgroep Algemeen 

Dekking doelgroep Algemeen 

Object van beoordeling Doelgroep zelf / omgeving 

Frequentie Continue registratie, jaarlijkse presentatie 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte Nvt 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Nieuwe ontwikkelingen / Markt 

Sterktes Zicht op vragen die binnen komen bij de instelling / brede doelgroep / 
Daardoor mogelijkheid om signalen op te vangen.  

Zwaktes Afhankelijk van degene die vragen stellen / onbekend wat de grote van 
de populatie is en daardoor wat de betekenis is.  

Geraadpleegde bron Rapport 

www.jellinek.nl/wp-content/uploads/2014/07/Antenne-2013.pdf 
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2  Haags Uitgaan Onderzoek (HUO)

HUO: internet survey 

Ontwikkelaar Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden / Parnassia Bavo Groep 

Trefwoord Middelengebruik 

Omschrijving Een onderzoek naar  ervaringen van jongeren met middelengebruik in 
het Haagse uitgaansleven 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Haags uitgaanspubliek 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Driejaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte (HUO 2011) 676 uitgaande jongeren/jongvolwassenen (van de 2769, 
respons 24%) 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie / Gevolgen, ernst / Nieuwe ontwikkelingen / Omgeving 

Sterktes Zicht op verschillende elementen van middelengebruik van het 
uitgaanspubliek in Den Haag. 

Zwaktes Beperkt zich tot Den Haag 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.g4-user.nl/sites/default/files/huo_totaal_2011_def_eindversie.pdf
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HUO: panelinterviews 

Ontwikkelaar Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden / Parnassia Bavo Groep 

Trefwoord Panel / Trends 

Omschrijving Een onderzoek naar  ervaringen van jongeren en sleutelfiguren met 
middelengebruik in het Haagse uitgaansleven 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Panels uit het Haags uitgaanscircuit 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Driejaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte (HUO 2011) 20 panelleden 

Type onderzoek Kwalitatief 

Kennis Gevolgen, ernst / Nieuwe ontwikkelingen / Gebruikspatronen / Omgeving 

Sterktes Verdiepend zicht op verschillende elementen van middelengebruik van 
het uitgaanspubliek in Den Haag. 

Zwaktes Beperkt zich tot Den Haag / Beperkt aantal panelleden 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.g4-user.nl/sites/default/files/huo_totaal_2011_def_eindversie.pdf 
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HUO: veldonderzoek 

Ontwikkelaar Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden / Parnassia Bavo Groep 

Trefwoord Middelengebruik 

Omschrijving Veldonderzoek in het Haagse uitgaansleven. Inventarisatie van 
uitgaansmogelijkheden en ervaringen met middelengebruik tijdens 
uitgaan.  

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Haags uitgaanspubliek 

Object van beoordeling Doelgroep en professionals 

Frequentie Driejaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte Inventarisatie van alle uitgaangsgelegenheden in Den Haag 

Type onderzoek Kwalitatief 

Kennis Gebruikspatronen 

Sterktes Zicht op de uitgaansmogelijkheden en middelengebruik in Den Haag. 

Zwaktes Beperkt zich tot Den Haag / Onduidelijk wat er wordt 
geïnventariseerd aan middelengebruik 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.g4-user.nl/sites/default/files/huo_totaal_2011_def_eindversie.pdf
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3  Tendens

Tendens: Uitgaan en Middelenonderzoek 

Ontwikkelaar IrisZorg 

Trefwoord Panel / trends 

Omschrijving Een onderzoek naar middelengebruik onder uitgaande jongeren in zes 
Gelderse steden  

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek 

Dekking doelgroep Uitgaande jongeren in Gelderland onder de 30 jaar 

Object van beoordeling Doelgroep zelf 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (vijf kerngemeentes in Gelderland) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 418 ingevulde vragenlijsten in vijf kerngemeenten 

Type onderzoek Kwantitatief 

Kennis Epidemiologie 

Sterktes Zicht op regionaal middelengebruik onder uitgaande jongeren 

Zwaktes Beperkt zich tot Gelderland 

Geraadpleegde bron Rapport 

http://www.iriszorg.nl/sites/iriszorg.nl/files/field/attach/tendens_2011-2012_
volledig_rapport_0.pdf
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Tendens: Panelstudie 

Ontwikkelaar IrisZorg 

Trefwoord Panel / trends 

Omschrijving Een onderzoek naar signalen van middelengebruik onder diverse 
jongerengroepen en sleutelfiguren, zoals uitgaanspubliek en 
hangjongeren 

Setting Vrije Tijd 

Aard / soort Alcohol / drugs 

Doelgroep Uitgaanspubliek / Hangjongeren 

Dekking doelgroep Uitgaanspubliek / Hangjongeren / Probleemjongeren 

Object van beoordeling Hangjongeren / Professionals / Uitgaanspubliek 

Frequentie Jaarlijks 

Rapport (uitsplitsing) Rapport (vijf steden in Gelderland) 

DATA Nader uit te zoeken 

Steekproefgrootte 10-12 panelleden per doelgroep, beslaan circa 22 netwerken
(studie 2011)

Type onderzoek Kwalitatief 

Kennis Nieuwe ontwikkelingen / Gebruikspatronen / Markt 

Sterktes Zicht op de nieuwe ontwikkelingen onder uitgaande jongeren en 
hangjongeren / Uitgebreid vanwege de kwalitatieve interviews.  

Zwaktes Beperkt zich tot Gelderland / Beperkt aantal panelleden 

Geraadpleegde bron Rapport 
http://www.iriszorg.nl/sites/iriszorg.nl/files/field/attach/tendens_2011-2012_
volledig_rapport_0.pdf
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