
Inleiding
Uit een recent verschenen onderzoeksrapport
naar middelengebruik onder jongeren van het
Trimbos-instituut blijkt dat na 1996 voor veel
middelen het gebruik is gedaald. Het roken
neemt af, het cannabisgebruik stabiliseert
zich. Het gebruik van XTC en amfetamine is
wat afgenomen en het gebruik van cocaïne is
licht gedaald. Alleen het alcoholgebruik lijkt
iets toe te nemen, maar dronkenschap bij jon-
gens neemt weer af. Ook al is er een daling in
het middelengebruik, de vraag blijft of het 
middelengebruik niet nog steeds te hoog is.

Effecten van middelengebruik
Roken is verantwoordelijk voor een groot deel
van de sterfte aan longkanker, maar ook
andere soorten kanker, astma en COPD.
Beginnen met roken wordt grotendeels
bepaald door sociale factoren. Jongeren 
associëren roken met positieve betekenissen,
als hulpmiddel tegen stress of als een sociaal
hulpmiddel, omdat je iets uit te delen hebt.
Voor overmatig alcoholgebruik, is in vergelij-
king met andere leefstijl-factoren, de bijdrage
aan de totale ziektelast relatief hoog. Hoge
doses alcohol hebben negatieve effecten op
de bloeddruk, het functioneren van de lever,
nieren, hart, immuunsysteem en het centraal
zenuwstelsel.
Cannabis (hasj of wiet) is niet sterk 
verslavend. Wel kan het gebruik effect hebben
op het reactie- en concentratievermogen en
op het korte-termijngeheugen. Hierdoor 
worden school- en werkprestaties en het 
verkeersgedrag nadelig beïnvloedt. Omdat
cannabis vaak gerookt wordt, brengt dit ook
de risico’s van roken met zich mee.
Harddrugs zijn middelen die in tegenstelling
tot cannabis wel verslavend zijn. De effecten
van harddrugs verschillen sterk. Cocaïne werkt

stimulerend en is geestelijk verslavend.
Heroïne is snel geestelijk en lichamelijk 
afhankelijk, tevens is dit een verdovend mid-
del. Bij XTC-gebruik komt geestelijke afhanke-
lijkheid voor. Vermoedelijk veroorzaakt XTC
veranderingen in de hersenen; het geheugen
kan worden aangetast, de drug kan van
invloed zijn op de concentratie en de 
stemming (depressiviteit).

Resultaten
Roken
Bijna de helft van de leerlingen heeft wel eens
gerookt. Leerlingen begonnen op gemiddeld
11,6 jarige leeftijd met roken. 

Figuur 1 Roken naar geslacht (n=985)

Op het moment van enquêteren rookt 7,9%
dagelijks (zie figuur 1), dit percentage wijkt
niet af van landelijke cijfers. Gemiddeld roken
de leerlingen vijf sigaretten of sjekkies op een
dag.

Middelengebruik
Deze factsheet gaat over roken, alcohol, cannabis- en harddrugsgebruik. De helft van de leerlingen
in dit onderzoek heeft wel eens gerookt. De meeste leerlingen hebben het wel eens geprobeerd
maar zijn nu gestopt. Bijna 8% rookt op het moment van enquêteren dagelijks. In de afgelopen
maand heeft 62% van de leerlingen alcohol gedronken. Ongeveer 7% drinkt excessief alcohol. Eén
op de tien leerlingen heeft ooit cannabis gebruikt. Een kwart van de leerlingen heeft wel eens 
cannabis aangeboden gekregen. Enkele leerlingen gebruiken harddrugs, 5% heeft ooit wel eens
harddrugs aangeboden gekregen.

Factsheet 4



Alcohol
Het merendeel van de leerlingen drinkt wel
eens alcohol (62,1%). Dit wijkt niet af van
landelijke cijfers. Populaire drankjes zijn
Breezers en kant-en-klare mixdrankjes, dit
drinken meisjes en jongens evenveel. Jongens
drinken ook vaak bier. Er wordt vooral in het
weekend gedronken (57,1%). Bijna 13% van
de leerlingen drinkt ook doordeweeks 
(maandag tot en met donderdag) alcohol.
Uit onderstaande figuur blijkt dat 4% van de
weekenddrinkers op een weekenddag 11 gla-
zen of meer drinkt.

Figuur 2  Gemiddeld aantal glazen alcohol op 
een weekenddag (n=526)

Ongeveer 7% van de leerlingen excessief
alcohol (zie figuur 3). Excessief alcohol is: in
de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes
gedronken bij vijf of meer gelegenheden. Veel
leerlingen in de tweede klas zijn wel eens
dronken geweest, de afgelopen maand is zelfs
19% dronken geweest.

Figuur 3 Excessief alcoholgebruik 



Het onderzoek
In januari en februari 2004 zijn de tweede klassers van de acht VMBO-scholen in Zaanstad 
geënquêteerd. De enquêtes zijn klassikaal afgenomen. In totaal hebben 999 leerlingen de 
vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde jongeren is 13,7 jaar. Dit 
onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand, leefstijl, 
schoolbeleving, crimineel gedrag, seksueel gedrag en vrijetijdsbesteding van tweede klas 
VMBO-leerlingen. Er zullen zes factsheets verschijnen over verschillende onderwerpen. 
Daarnaast verschijnt een uitgebreide rapportage. De scholen en gemeente Zaanstad kunnen 
de resultaten van het onderzoek gebruiken voor het formuleren van schoolbeleid, jeugdbeleid 
en lokaal gemeentelijk beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte 
interventies door bijvoorbeeld de GGD.

Drugs
Het cannabisgebruik is in Zaanstad vergelijk-
baar met landelijke cijfers. Ongeveer één op
de tien leerlingen heeft ooit cannabis gebruikt.
De afgelopen maand heeft 3,8% van de 
leerlingen cannabis gebruikt. Hoe komen de
leerlingen aan cannabis? Een kwart van de
leerlingen heeft wel eens cannabis aangebo-
den gekregen. Meestal is dit op straat, een
hangplek of in een park (11,2%), maar soms
ook op school (6%) of bij vrienden thuis
(5,1%). De leerlingen krijgen cannabis van
vrienden, maar ook via via. Ondanks een
minimum leeftijd van 18 jaar haalt 11% van
de gebruikers cannabis bij een coffeeshop.
Uiteindelijk wordt de cannabis vaak op straat
of op een hangplek gebruikt. 
Op school wordt door een kleine groep wel
eens geblowd tussen de lessen of in de pauze
(1,4%).
Cannabis wordt ook wel eens in combinatie
met alcohol gebruikt. Gecombineerd gebruik
kan de effecten versterken. Van de leerlingen
gebruikt 2% cannabis in combinatie met 
alcohol.

Het harddrugsgebruik is in Zaanstad vergelijk-
baar met landelijke cijfers. Cocaïne wordt het
meest gebruikt (zie tabel 1).

Tabel 1  Harddrugsgebruik onder VMBO 
leerlingen in Zaanstad

Risicogroepen
Het zijn vooral leerlingen die niet in een aan-
dachtswijk (aandachtswijk is het gebied
Zaandam Zuidoost) wonen die roken, alcohol
drinken en cannabis gebruiken. Meisjes roken
vaker dan jongens. Jongens drinken weer
vaker excessief alcohol.
Op het VMBO praktijk- of basisberoepsgericht-
onderwijs wordt vaker gerookt, cannabis
gebruikt en excessief alcohol gedronken ver-
geleken met de andere onderwijstypes.
Leerlingen die niet in een twee-oudergezin
wonen, roken vaker vergeleken met leerlingen
uit een twee-oudergezin.

Aandachtspunten voor beleid
• Het middelengebruik (tabak, alcohol, 

cannabis en harddrugs) wijkt niet af van
landelijke cijfers.

• Eén op de vijf leerlingen is de afgelopen
maand dronken geweest. Van de 
leerlingen drinkt 7% excessief alcohol.

Wat doet de GGD Zaanstreek-Waterland?
De GGD ondersteunt scholen bij de invoering
van het preventieproject  
‘De gezonde school en genotmiddelen’. Het
project is bestemd voor het basis- en voortge-
zet (speciaal) onderwijs. Het project geeft
informatie over genotmiddelen; besteedt aan-
dacht aan de risico’s hiervan, aan houdingsas-
pecten en aan sociale vaardigheden als ‘nee’
durven zeggen, groepsdruk en weerbaarheid. 
Ook biedt de GGD lesmaterialen aan over
genotmiddelen.
In het aanbod naar de scholen wordt nauw
samengewerkt met de Brijder Verslavingszorg.
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