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Samenvatting 

   Doelen: Het gebruik van partydrugs is een groeiende trend in de populaire 

Nederlandse drugscultuur. Deze studie beoogd meer inzicht te creëren in de belevingswereld 

van partydrugsgebruikers door culturele frames te identificeren die gebruikt worden door 

leden van de partydrugscultuur. Tevens is onderzocht in hoeverre deze frames terugkwamen 

in frames van drugspreventiecampagnes. Methoden: Gebruikersframes zijn door inductieve 

analyse geïdentificeerd in 140 drugsvideo’s op YouTube en in persoonlijke communicatie 

door een focusgroep te houden met 9 partydrugsgebruikers. Campagneframes werden door 

inductieve analyse geïdentificeerd in een corpus van online beschikbaar materiaal gericht op 

het minimaliseren van partydrugs gerelateerde risico’s (Hoe overleef ik een festival, Witte 

Waas, Celebrate Safe, XTCFACTS.nl, (F)outgaan is nooit oké, Unity). Resultaten: Onder 

gebruikers van partydrugs bleken de volgende frames te bestaan: Losgaan frame, Feest frame, 

Taboe frame, Controle frame, Sociale omgeving frame, Gezichtsverlies frame. In 

campagnemateriaal werden vooral elementen van het Feest frame en Losgaan frame gebruikt. 

Conclusie: Resultaten sluiten grotendeels aan bij eerdere studies naar het gebruik van drugs, 

maar boden meer verdieping door de uiteenzetting van concrete frame-elementen 

(probleemdefinitie, oorsprong, oplossing, moreel oordeel, culturele opvattingen). Inzichten in 

de onderlinge samenhang van frames viel op te merken. Discussie: Uitkomsten bieden 

waardevolle implicaties voor de praktijk die geïnterpreteerd kunnen worden in het kader van 

de ontwikkeling van richtlijnen voor voorlichting en educatie omtrent partydrugsgebruik. 

Kernwoorden: partydrugs, populaire drugscultuur, framing, culturele frames, 

gezondheidscommunicatie, inductieve frameanalyse 
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Introductie 

   De populaire Nederlandse drugscultuur is aan continue verandering onderhevig. Per 

generatie zijn er grote verschillen en iedere drugstrend heeft zijn eigen problematiek: de 

hippies in de jaren zestig, gabbers in de jaren negentig en de festivalgeneratie van nu. De 

trend die in de huidige festivalgeneratie populair is, is het gebruik van partydrugs (Goossens 

& van Hasselt, 2015). Onder partydrugs worden middelen verstaan waarvan het gebruik 

populair is tijdens het uitgaan, zoals XTC, cocaïne, speed en in mindere mate GHB, 

Ketamine, lachgas, 2CB en 4FA (Goossens, Frijns, van Hasselt, & van Laar, 2013) en komt 

bij uitstek veel voor op dancefestivals en feesten (Goossens & van Hasselt, 2015).      

 De normalisatie hiervan in het uitgaansleven blijkt niet alleen uit de stijging van het 

aantal gebruikers, maar ook uit het sterk verminderde taboe om over drugsgebruik te praten en 

openlijk onder invloed te zijn (Goossens & van Hasselt, 2015). Maar met de normalisatie van 

partydrugsgebruik zijn afgelopen jaren ook het aantal drugsgerelateerde incidenten en 

dodelijke gevallen flink toegenomen (Goossens et al., 2013) wat het belang benadrukt van 

effectieve gezondheidscommunicatie omtrent het onderwerp.   

   De vraag wat gezondheidscommunicatie omtrent het gebruik van drugs effectief 

maakt, blijft een actueel vraagstuk (Goossens & van Hasselt, 2015). Het blijkt niet mee te 

vallen om in preventiecampagnes aan te sluiten bij de belevingswereld van de (potentiële) 

drugsgebruiker (Canning, Millward, Raj, & Warm, 2004). Deze studie benadert dit probleem 

vanuit een framing perspectief. Allereerst zal het concept framing nader worden toegelicht. 

 

THEORETISCH KADER  

Framing en frames   

   Het uitgangspunt van framing theorie is dat een kwestie vanuit verschillende 

invalshoeken kan worden bekeken met betrekking tot meerdere waarden en opvattingen. 

Framing is het vormen van een conceptueel kader (frame) dat laat zien hoe tegen een kwestie 

wordt aangekeken (Chong & Druckman, 2007). Dergelijke frames kunnen voorkomen in 

meerdere niveaus van het communicatieproces, zoals bij de zender, de boodschap en 

ontvanger, maar ook op cultureel niveau. Overal dienen ze dezelfde functie: betekenis 

verlenen aan een kwestie in termen van de probleembeschrijving, oorzaak en 

verantwoordelijkheid, een morele evaluatie en aanbevolen oplossingen (Entman, 1993).   

   Een voorbeeld van framing op tekstniveau is de Eurocrisis die in Vlaamse kranten 

onder meer werd beschreven in termen van het ziekteframe: financiële markten en landen zijn 
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ziek met besmettingsgevaar voor andere landen en banken, een goede behandeling is nodig 

om verdere besmetting te vermijden (Joris, d’Haenens, Van Gorp, & Vercruysse, 2013).  

   Twee essentiële aspecten van framing zijn selecteren (selection) en opvallen 

(salience). Frames selecteren en benadrukken bepaalde aspecten omtrent een kwestie zodat 

deze meer opvallen in een communicatieve context, meer betekenisvol worden voor de 

ontvanger en makkelijker in het geheugen blijven hangen (Entman, 1993). Hoe meer 

‘opvallendheid’, des te groter is de kans dat een ontvanger deze informatie ontvangt, 

betekenisvol vindt en opslaat in het geheugen (Fiske & Taylor, 1991).   

 Of een aspect dat volgens de zender van de boodschap opvallend is gemaakt ook 

daadwerkelijk op zal vallen, hangt af van de overeenkomstigheid tussen frames in de 

boodschap en frames van de ontvanger (Entman, 1989; Graber, 1988). Hoe meer overlap er 

bestaat tussen boodschapelementen en persoonlijke of culturele frames hoe opvallender en 

betekenisvol deze elementen worden voor een individu (Entman, 1993).  

     Op cultureel niveau (Entman, 1993) gaat het om cultureel gedeelde waarden, 

opvattingen en overtuigingen (van Gorp, 2010). Culturele frames zijn betekenisvol, omdat ze 

steunen op symbolische kenmerken, zoals kernwaarden, stereotypen, archetypes en 

volkswijsheden. Deze symbolische kenmerken zijn herkenbaar voor de leden van een cultuur 

(Hertog & McLeod, 2001) waardoor het frame en daarmee de boodschap vertrouwd en 

begrijpelijk overkomt (Van Gorp, 2010). Een boodschapframe dat een beroep doet op 

symbolische kenmerken van culturele frames, zoals waarden, zal er dan ook eerder voor 

zorgen dat iemand ontvankelijker wordt voor de boodschap (Chong, 2000; Gamson & 

Modigliani, 1987).  

   Dit principe kan worden doorgetrokken naar het domein van persuasieve 

gezondheidscommunicatie door te stellen dat een drugspreventieboodschap meer gehoor zal 

vinden door aspecten te benadrukken die aansluiten bij culturele frames van de populaire 

Nederlandse partydrugscultuur. Deze studie is er dan ook op gericht gebruikersframes te 

identificeren en reconstrueren, om vervolgens te bekijken in hoeverre deze frames 

terugkomen in gezondheidscommunicatie gericht op partydrugsgebruik.  

 

Frames in media-uitingen  

   Doorgaans heeft elke (sub)cultuur slechts een beperkte verzameling frames die 

gezamenlijk gebruikt en erkend worden (Entman, 1993; Goffman, 1981). Zo zijn wilskracht 

en zelfbeheersing belangrijke kernwaarden in Westerse culturen die sociaal gedrag aansturen 

en een basis vormen voor zaken als opvoeding en onderwijs (Lakoff, 1995). Deze frames zijn 
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te vinden onder de leden van een cultuur, aangezien een cultuur zijn oorsprong vindt in 

communicatie via massamedia en persoonlijke gesprekken (Van Gorp, 2010). 

   Met name nieuwe media, en YouTube in het bijzonder, bieden leden van een 

samenleving ongekende mogelijkheden om een eigen, hedendaagse, populaire cultuur te 

vormen en verspreiden (Burgess & Green, 2009).  Nieuwe media, zoals YouTube, zijn 

namelijk essentiële bronnen van informatie, nieuws en entertainment geworden (Hargrave & 

Livingstone, 2007; Thomas, 2011) en bieden het publiek de mogelijkheid om, naast officiële 

mediaproducenten, eveneens betekenisvolle content te produceren (Ritzer & Jurgenson, 

2010). Daarbij komt dat er bij nieuwe media interactie mogelijk is (Bakker & Sadaba, 2008) 

en content regelmatig verandert en snel wordt rondgespeeld (Naughton, 2012). Vooral 

YouTube zou een belangrijk kanaal zijn voor de verspreiding van opvattingen over drugs 

(Manning, 2013). Daarom zijn in deze studie communicatie-uitingen op YouTube gebruikt 

om frames te identificeren die bestaan binnen de populaire Nederlandse partydrugscultuur.

 Een eerdere studie, met YouTube als bron, gebruikte drugsvideo’s en bijbehorende 

onderschriften en opmerkingen om vast te stellen welke relevante visies en opvattingen er 

bestonden binnen de populaire Britse drugscultuur (Manning, 2013). De twee frames die 

dominant uit het materiaal naar voren kwamen waren het hedonisme (celebratory) en het 

risico (cautionary) frame (Manning, 2013). Het hedonismeframe had betrekking op genieten 

en de positieve werking van drugs, gekoppeld aan plezier en een gedeelde ervaring. Dit frame 

werd het meest gebruikt voor drugs als: Salvia, Ketamine, XTC, LSD en cannabis (Manning, 

2013). Het risicoframe werd vooral gebruikt voor drugs als crack cocaine en crystal meths en 

benadrukte de risico’s of nadelen van drugsgebruik (Manning, 2013).  

   Een ander voorbeeld van een inhoudsanalyse gebaseerd op media-uitingen komt uit 

een vergelijkbaar domein van onderzoek, namelijk alcoholconsumptie. In een framinganalyse 

van beeldmateriaal van een Amerikaanse televisieserie voor jongeren werd duidelijk dat 

alcoholgebruik voornamelijk geframed werd als ‘verplichte uitlaatklep’ en een manier om ‘te 

ontsnappen aan de realiteit’. Ook bleek een frame opgebouwd te zijn rondom de kernwaarde 

zelfbeheersing, waarin benadrukte werd dat het een kwestie was van wilskracht om de 

verleiding tot drinken te weerstaan (Van den Bulck, Simons, & Van Gorp, 2008).  

 

Frames in persoonlijke communicatie 

  Een nadeel van een frameanalyse op basis van mediamateriaal is dat het materiaal 

vast staat en er dus geen verdiepende vragen kunnen worden gesteld om betekenis te verlenen 

aan concepten (Koetsenruijter & Van Hout, 2014). In de eerdergenoemde YouTubestudie 
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(Manning, 2013) bijvoorbeeld, bleek het niet altijd eenvoudig om de bedoelde boodschap van 

een video te achterhalen, gebaseerd op beelden, onderschriften en bijbehorende opmerkingen. 

In persoonlijke communicatie daarentegen, kan op een dynamische en verdiepende manier 

achterhaald worden welke frames er bestaan binnen een (sub)cultuur als die van het gebruik 

van partydrugs (Koetsenruijter & Van Hout, 2014).    

   Onderzoek op basis van persoonlijke communicatie is niet ongewoon in studies naar 

drugsgerelateerde factoren. Zo bevroeg Davies (1997a) drugsgebruikers in verschillende 

stadia van gebruik (van beginnend en recreatief gebruik tot verslaving en post-verslaving) aan 

de hand van interviews. Door gebruikers werd zowel het genieten als de risico’s aangehaald 

wat overeenkomt met de dominante frames uit de YouTube-studie van Manning (2013). 

Hedonistische aspecten kwamen vooral ter sprake in de stadia van recreatief gebruik, zonder 

sprake van afhankelijkheid. Risico’s en nadelen gingen een rol spelen in het stadium waarin 

gebruikers problemen begonnen te ondervinden van hun gebruik en bereikte een hoogtepunt 

in het stadium van verslaving (Davies, 1997a). 

  Een onderzoek dat zich eveneens baseerde op interviews, onderzocht welke factoren 

van invloed zijn op de beslissing om drugs te gebruiken door Britse jongeren (16-21) te 

bevragen (Boys, Marsden, Fountain, Griffiths, Stillwell, & Strang, 1999). De positieve 

werking van drugs op de staat van zijn, het genieten en plezier, wat vergelijkbaar is met het 

eerdergenoemde hedonistische frame, bleek de belangrijkste factor. Daarnaast bleken sociaal - 

contextuele factoren van belang, zoals de beschikbaarheid en het gebruik van drugs in de 

sociale omgeving en media-invloeden.   

   Vergelijkbare resultaten kwamen terug in een studie naar de XTC-ervaring onder 

studenten, gebaseerd op vier focusgroepen waarin meerdere topics omtrent XTC-gebruik 

werden voorgelegd (Levy, O’Grady, Wish, & Arria, 2005). Relevante onderwerpen bleken 

gericht op hedonistische aspecten, zoals positieve effecten op stemming of sociale factoren. 

Ook sociaal-contextuele factoren kwamen aan bod, zoals het zien genieten van vrienden onder 

invloed, nieuwsgierig worden naar drugs door gebruik van vrienden en de beschikbaarheid 

van drugs in een bepaalde setting. Opvallend is dat in deze studie factoren met betrekking tot 

het risicoframe geen significante rol speelden voor XTC-gebruikers.  

   Daarnaast kwam de behoefte om ‘te ontsnappen’ als reden voor XTC-gebruik naar 

voren, wat eveneens een frame was in de studie naar alcoholconsumptie in een Amerikaanse 

jeugdserie op televisie (Van den Bulck et al., 2008). Een Nederlands onderzoek, gebaseerd op 

focusgroepen en expertinterviews, liet de druk van de maatschappij zien als reden voor deze 

behoefte om te ontsnappen (Goossens & van Hasselt, 2015).     
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   Een voordeel van onderzoek doen op basis van focusgroepen ten opzichte van 

individuele interviews, is dat er een meer natuurlijke gesprekssituatie wordt gecreëerd wat het 

risico op sociaal wenselijke antwoorden vermindert. Daarom zijn in deze studie, naast in 

media-uitingen op YouTube, gebruikersframes gereconstrueerd op basis van persoonlijke 

communicatie tussen gebruikers in een focusgroep.    

 

Relevantie, doel en opzet huidig onderzoek  

   Voorgaande paragraaf laat zien dat er al redelijk wat onderzoek gedaan is naar frames 

die relevant zijn voor gebruikers van drugs in verschillende westerse landen. Maar over 

gebruikersframes binnen de specifieke partydrugscultuur, die op dit moment populair is in 

Nederlands, is nog weinig bekend.   

   Het is aannemelijk dat er voor de partydrugscultuur in Nederland een unieke 

frameverzameling zal bestaan, aangezien context van gebruik en type drugs bepalend lijken 

voor welke frames er voorkomen. Een beginnend of recreatief gebruiker liet namelijk andere 

frames zien dan iemand die verslaafd was (Davies, 1997a) en voor XTC werden andere 

frames gebruikt dan voor drugs als crystal meth (Manning, 2013). Daarom is het relevant dat 

er onderzoek gedaan wordt naar frames die die betrekking hebben op de verzameling 

partydrugs als geheel en de recreatieve context van het gebruik.   

   Dat is dan ook het doel van deze studie. Er wordt beoogd meer inzicht te creëren in de 

frames die bestaan binnen de populaire Nederlandse partydrugscultuur, door deze te 

identificeren in zowel media-uitingen (YouTubevideo’s) als in persoonlijke communicatie 

(focusgroep). De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd om het onderzoeksdoel te 

behalen: 

Ov.1 

Welke frames bestaan er binnen de populaire Nederlandse partydrugscultuur? 

 

Tevens bestaat het doel vast te stellen in hoeverre frames die gebruikt worden in persuasieve 

gezondheidscommunicatie gericht op partydrugsgebruik elementen bevatten van culturele 

frames van partydrugsgebruikers. Deze vergelijking is relevant omdat volgens framing 

theorieën de ontvankelijkheid voor een gezondheidsboodschap vergroot wordt door 

kenmerken van culturele frames van de doelgroep te benadrukken. Om vast te stellen in 

hoeverre gezondheidsboodschappen zich beroepen op gebruikersframes zijn frames 
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geïdentificeerd in campagnemateriaal gericht op het minimaliseren van 

partydrugsgerelateerde risico’s. De volgende onderzoeksvraag is hiervoor opgesteld: 

Ov. 2 

Welke frames worden er gebruikt in preventiecampagnes gericht op partydrugsgebruik 

en in hoeverre komen culturele frames van gebruikers hier in terug? 

Onderzoeksresultaten van deze studie kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het 

wetenschappelijk domein, aangezien er nog weinig kennis beschikbaar is over welke frames 

relevant zijn voor gebruikers binnen de specifieke context van de partydrugscultuur in 

Nederland. Bovendien kunnen er praktische inzichten uit worden gehaald voor de 

ontwikkeling van toekomstig preventiemateriaal. Dit is waardevol aangezien het gebruik van 

partydrugs een trend is die in Nederland aan populariteit groeit.  
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Methode 

   In dit onderzoek zijn op basis van inductieve analyse frames gereconstrueerd die 

gebruikt worden om betekenis te verlenen aan het fenomeen partydrugsgebruik in Nederland. 

Een onderscheid is gemaakt tussen frames die bestaan binnen de populaire Nederlandse 

partydrugscultuur, verder ‘gebruikersframes’ te noemen en welke frames er gebruikt worden in 

preventiecampagnes gericht op het minimaliseren van partydrugsgerelateerde risico’s, verder 

‘campagneframes’ te noemen. In een volgende vergelijkende fase is bekeken of en welke 

(elementen van) gebruikersframes terugkomen in campagneframes. 

Instrumentatie  

   Gebruikersframes zijn vastgesteld door frames te identificeren in drugsgerelateerde 

communicatie-uitingen van partydrugsgebruikers. Dit is gedaan in een corpus van 

drugsvideo’s (+ bijbehorende titels en onderschriften) op YouTube en in reacties van en 

discussie tussen partydrugsgebruikers in een focusgroep.  

   Er is gekozen voor YouTubevideo’s omdat YouTube een belangrijk kanaal zou zijn 

voor de circulatie van opvattingen over drugs (Manning, 2013) en de grote en gevarieerde 

steekproef zorgt voor een hogere representativiteit dan bij een focusgroep. De reden voor een 

focusgroep is de hoge interne en ecologische validiteit. Er is minder sprake van sociaal 

wenselijke antwoorden en het weerspiegelt een natuurlijkere gesprekssituatie dan bij 

individuele interviews. Een voordeel ten opzichte van een mediaanalyse is dat er op een 

diepgaandere manier betekenis kan worden verleend aan concepten (Koetsenruijter & Van 

Hout, 2014). Het voordeel van een dubbele meting is dat het de algehele betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek ten goede komt.     

   Campagneframes zijn vastgesteld door frames te identificeren in communicatie-

uitingen van organisaties die zich richten op educatie en preventie omtrent partydrugs. 

Communicatie-uitingen dienden specifiek gericht te zijn op partydrugsgebruik en een 

persuasieve component te bevatten, dus opgezet in de vorm van een doelgerichte campagne. 

Een corpus is daarom samengesteld van al het op dit moment online beschikbare 

campagnemateriaal gericht op het gebruik van partydrugs.  

Materiaal en participanten 

Materiaal YouTube  

   Het materiaal betrof een corpus van 140 YouTube video’s. De video’s zijn 

geselecteerd op basis van de drugssoorten die in Nederland onder de definitie ‘partydrugs’ 

vallen: XTC, cocaïne, amfetamine, GHB, Ketamine, lachgas, 2CB en 4FA (Goossens et al., 
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2013). Tevens is gezocht op de term ‘van de kaart’ omdat dit in drugsfora een veelgebruikte 

term bleek te zijn. Zie bijlage A.1 voor specifieke selectiecriteria, zoektermen en aantal 

geselecteerde video’s per zoekterm. Bijlage A.2 geeft een overzicht van alle gebruikte 

video’s en bijbehorende link.  

   Om te bepalen of een frame afkomstig was van een gebruiker, als dat niet expliciet uit 

de video bleek, (vb. gebruikersverslag) werd een onderscheid gemaakt tussen content van 

particulieren (User Generated Content/ UGC) en content van professionele mediaproducenten 

(Manning, 2013; Vis, van Zoonen, & Mihelj, 2011).  Professionele content is wel opgenomen 

in het corpus, omdat beelden ook gebruikersframes konden bevatten en dergelijke video’s 

regelmatig worden gedeeld door particulieren (Manning, 2013) wat zou kunnen betekenen dat 

frames van officiële mediaproducenten eveneens relevant worden gevonden door gebruikers.  

 

Participanten Focusgroep  

   De focusgroep bestond uit 9 (4:M/ 5:V) leden van dezelfde kennissenkring (Brabant/ 

Gelderland) geselecteerd op basis van de doelstelling dat ze regelmatig gebruik maken van 

partydrugs. De leeftijd lag tussen 22-33 jaar (M = 26.55, SD = 3.54) en opleidingsniveau 

varieerde van MBO tot universiteit, waarvan zes een MBO/ MBO+ opleiding en vier een 

HBO/WO opleiding hadden gevolgd. Over het algemeen hadden de deelnemers alle soorten 

partydrugs gebruikt, behalve in sommige gevallen geen 2CB, 4FA of GHB. Allen gaven aan 

daarnaast nog cannabis te gebruiken. Vier deelnemers gebruikten ten minste één keer per 

week partydrugs, drie deelnemers één keer per maand en twee gebruikten drie keer per jaar. 

De gemiddelde leeftijd om te beginnen met partydrugs lag tussen 14-20 jaar (M = 15.89, SD = 

2.03) en de termijn van gebruik varieerde van 3-16 jaar (M = 10.78, SD = 4.79). Figuur 1 in 

bijlage B.1 geeft inzicht in gebruikskenmerken door per deelnemer de leeftijd van het eerste 

gebruik en de termijn van gebruik te laten zien.   

 

Materiaal Campagnes  

  Het materiaal betrof een corpus samengesteld uit al het (online) beschikbare 

campagnemateriaal van organisaties die zich in Nederland bezig houden met drugs educatie 

en preventie, gericht op partydrugsgebruik. Gericht op partydrugsgebruik was een 

fundamenteel criterium, daarom zijn geen webpagina’s meegenomen van organisaties als 

Trimbos instituut of Novadic Kentron die zich richten op gebruik in het algemeen of 

verslaving.  

   De volgende campagnes zijn opgenomen in het corpus: ‘Hoe overleef ik een festival’ 
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(http://afdeling.rodekruis.nl/festivals), ‘Witte waas’ (http://www.teamalert.nl/show-

project/witte-waas/), ‘Celebrate safe’ (http://celebratesafe.nl/), ’XTCFACTS’ 

(http://xtcfacts.nl/14-facts-over-xtc), ‘(F)outgaan is nooit oké’ (zie bijlage C.2.) en ‘Unity’ 

(http://www.unity.nl/). Van alle campagnes is in ieder geval de webpagina opgenomen in het 

corpus, behalve van ‘(F)outgaan is nooit oké’ aangezien deze niet meer toegankelijk was. 

Persuasieve communicatieacties in de praktijk zijn beoordeeld op basis van de beschrijving 

ervan op de website en beschikbaar beeldmateriaal. Zie bijlage C.1 voor een overzicht van de 

samenstelling van het online beschikbaar materiaal per campagne. 

Methode van analyse  

  In dit onderzoek zijn frames geïdentificeerd aan de hand van ‘frame packages’, omdat 

een systematische analyse op basis van concrete frame-elementen de betrouwbaarheid en 

validiteit vergroot (Corbin & Strauss, 2008; Matthes & Kohring, 2008).   

   Frame packages bestaan uit een logische keten van ‘reasoning devices’ en een 

geïntegreerde structuur van ‘framing devices’ (Van Gorp, 2007; Van Gorp, 2010). Reasoning 

devices zijn (impliciete) redeneringen die duidelijk maken hoe een frame een bepaalde 

kwestie belicht (Van Gorp, 2010; Van Gorp & Van der Goot, 2009). Deze redeneringen 

hebben betrekking op: de probleembeschrijving (welke spelers verrichten welke handeling 

met welk gevolg), het identificeren van oorzaak en verantwoordelijkheid, geven van een 

morele evaluatie en het aanbevelen van oplossingen (Entman, 1993).  

   De framing devices zijn de openlijke (talige) elementen van een tekst die een frame 

aanduiden (Van Gorp, 2010). Voorbeelden hiervan zijn: metaforen, exemplars, slagzin/motto, 

weergaven/ visuele afbeeldingen (Gamson & Modigliani, 1989) maar ook: thema’s/ 

subthema’s, type spelers acties en setting, contrasten, lexicale keuzes, bronnen, aantallen en 

statistieken, tabellen/ grafieken, expliciete redeneringen van causaliteit en spreken tot emotie/ 

logica/ ethiek (Kitzinger, 2007; Pan & Kosicki, 1993; Tankard, 2001).  

Procedure 

Algemeen    

   Alle drie de datasets zijn op dezelfde wijze geanalyseerd door een inductieve 

frameanalyse uit te voeren, op basis van frame packages. Het doel was het identificeren van 

verklarende en elkaar uitsluitende frames. Inductief wil zeggen dat op basis van de data een 

beschrijving is gemaakt van elk frame. In een eerste coderingsronde werd het materiaal 

doorlopen om een inventarisatie te maken van alle potentiële framing en reasoning devices 

(Van Gorp, 2010) In een volgende coderingsronde werden samenhangende elementen 
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geclusterd. Van daaruit konden overkoepelende frames worden gereconstrueerd door frame 

packages met reasoning devices en framing devices te identificeren (Joris et al., 2013).   

   Dit betrof een iteratief proces dat bestond uit een herhaling van parallelle stappen. Na 

het clusteren van frame-elementen werd bekeken of deze overlap vertoonden tussen 

verschillende frames. Wanneer dit het geval was, is opnieuw naar het materiaal gekeken en 

werden frames opnieuw gereconstrueerd. Dit proces is doorlopen tot een punt van verzadiging 

was bereikt wat wil zeggen dat er geen nieuwe frames meer uit het materiaal naar voren 

kwamen en alle frames duidelijk afgebakend konden worden.   

 Het eindresultaat van de inductieve fase was een ‘frame matrix’ per dataset (Gamson 

& Lasch, 1983) waarvan elke rij een frame package representeerde en elke kolom een 

opsomming van reasoning en framing devices waardoor het frame zichzelf manifesteerde 

(Van Gorp, 2010).1 Voor elk frame werden de rijen en kolommen ingevuld om vervolgens, 

met behulp van overkoepelende culturele opvattingen, een weloverwogen titel aan het frame 

te geven (Van Gorp, 2010) die de achterliggende ideeën zo inclusief mogelijk 

vertegenwoordigde (Tankard, 2001). Daarom is een extra kolom aan de matrix toegevoegd 

om de culturele opvattingen per frame overzichtelijk weer te geven. 

Fase 1: Gebruikersframes  

   De eerste fase van het onderzoek betrof het identificeren van gebruikersframes. Eerst 

zijn op inductieve wijze aan de hand van frame packages, frames gereconstrueerd in 

drugsvideo’s op YouTube. Er is gekeken naar zowel de bedoelde boodschap van de poster 

(Davies, 1997b) als framing en reasoning devices in het beeldmateriaal zelf. Per video konden 

dus meerdere frames voorkomen. De frame packages zijn weergegeven in een frame matrix 

(bijlage A.5, p. 52-53). 

   Vervolgens zijn op eenzelfde wijze frames gereconstrueerd in de reacties en discussies 

van partydrugsgebruikers voortgekomen uit de focusgroep, welke eveneens werden 

weergegeven in een frame matrix en weergegeven in een framematrix. Ook is een 

(schematisch) overzicht gemaakt van de onderlinge samenhang van frames die tijdens het 

analyseproces naar voren kwam. (Voor procedure focusgroep en gebruikt materiaal zie bijlage 

B.2-B.5).  

    Hierna zijn de frame packages uit beide datasets met elkaar vergeleken om vast te 

stellen welke behoorden tot gebruikersframes en in hoeverre gebruikersframes in beide 

                                                           
1 Als leidraad voor het opstellen van de matrix is een voorbeeld genomen aan Van den Bulck, Simons, & Van 

Gorp (2008, p. 937), Van Gorp (2006, p.162). 
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datasets met elkaar overeenkwamen. Frames die voortkwamen uit de focusgroepanalyse 

werden vanzelfsprekend als gebruikersframes beschouwd. Frames die voortkwamen uit de 

YouTubeanalyse werden als gebruikersframes beschouwd als het bronmateriaal waaruit het 

frame gereconstrueerd was grotendeels afkomstig was van content van gebruikers, of als een 

frame overeenkomstig voorkwam in de focusgroep. De frame packages van de frames die 

werden beschouwd als gebruikersframes zijn daarna uitgebreid beschreven.2  

Fase 2: Campagneframes  

   De volgende fase van het onderzoek betrof het reconstrueren van campagneframes en 

het identificeren van (elementen van) gebruikersframes hierin. Hiervoor zijn eerst de 

campagneframes gereconstrueerd uit van het campagnemateriaal en frame packages 

overzichtelijk weergegeven in een frame matrix. packages Hierna zijn de frame packages van 

gebruikersframes en campagneframes met elkaar vergeleken en overeenkomstige elementen 

geïdentificeerd in geïnventariseerd. 

 

Resultaten 

DEEL 1: Gebruikersframes 

Algemeen 

   Binnen de populaire Nederlandse partydrugscultuur bleken de volgende zes dominante 

frames te bestaan: Losgaanframe, Feestframe, Controleframe, Taboeframe, 

Socialeomgevingframe. Deze frames zijn vastgesteld aan de hand van de overeenkomstigheid 

tussen de frames die voortkwamen uit de YouTubeanalyse en de focusgroepanalyse. Voor een 

overzicht van de YouTube frames en de vergelijking zie bijlage A.4 (p.50-51).  

   De frames uit de YouTubeanalyse die als gebruikersframes zijn beschouwd zijn niet 

afzonderlijk toegelicht, omdat de frame packages nagenoeg overeenkwamen met de 

vergelijkbare frames voortgekomen uit de focusgroep. Daarom is onderstaande beschrijving 

gebaseerd op de frame packages zoals die in de focusgroep naar voren kwamen (zie tabel 1, p. 

26-27). De frames die niet werden beschouwd als gebruikersframes zijn enkel uiteengezet in 

de framematrix van de YouTubeanalyse (bijlage A.5, p.52-53) en niet nader toegelicht, omdat 

dit geen relevantie had voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

                                                           
2 Als leidraad voor de beschrijving van frames is een voorbeeld genomen aan Joris et al. (2013). 
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Beschrijving per frame  

   Niet ieder frame dient eenzelfde functie, het ene frame kan namelijk meer geschikt 

zijn om een oplossing aan te reiken, terwijl een ander een sterk moreel oordeel laat zien (Van 

Gorp, 2010). In onderstaande beschrijving zijn per frame de meest prominente reasoning en 

framing devices toegelicht. Frame packages van gebruikers zijn overzichtelijk weergegeven in 

de daaropvolgende frame matrix (tabel 1, p.27-28). 

Losgaanframe (LF)  

   In het Losgaan-frame is drugsgebruik geen probleem, maar juist een oplossing: een 

manier om te ontsnappen aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen van het dagelijks 

leven. Er lijkt in dit frame een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen ‘het normale 

leven van doordeweeks’ en ‘het weekend leven’. Het leven van doordeweeks wordt gezien als 

normaal en serieus. Er wordt geïmpliceerd dat het een soort keurslijf is, waaraan je tijdelijk 

wilt ontsnappen. 

Deze behoefte om te ontsnappen heeft als oorzaak dat er vanuit de maatschappij een hoge 

druk bestaat om te presteren en functioneren. In het professionele leven bijvoorbeeld (werk en 

studie), maar ook op sociaal gebied of in de gezinssituatie. Dit veroorzaakt stress en een 

sterke behoefte om te ontladen en ontspannen, maar vooral ook om de realiteit van het 

dagelijkse leven even te ontvluchten en los te laten. Dit zie je dan ook sterk terugkomen in de 

lexicale keuzes. Woorden die regelmatig worden gebruikt zijn hierop gericht (o.a. ‘losgaan’, 

‘laten gaan’, ‘ontsnappen’, ‘uitvlucht’). Onderstaand gespreksfragment laat specifieke 

framing devices hieromtrent zien: 

MA: Ja, maar ik denk dat drugs gebruiken een beetje een uitvlucht is van het normale 

leven zeg maar.   

I: Je hebt zo doordeweeks je normale leven.  

S: Je hebt doordeweeks je normale leven inderdaad en dan in het weekend kun je gewoon-

MA: Losgaan.   

G: .. en gas!   

S: Kun je, hoef je even niet zo serieus te zijn en even niet met het werk en al die dingen die 

je doordeweeks hebt gedaan en dan kun je gewoon even, ja even losgaan.   

MA: Even weg zeg maar, even in een andere wereld of zo.  

I: Vroeger was het juist denk ik wat meer voor het echt gezellig met vrienden en nu is het 

denk ik gewoon eerder, inderdaad een ontlading.   

S: Ja ik heb ook nu juist wel wat meer eigenlijk dat het juist, dat ik daar meer naar uitleef, 
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omdat het nou juist zo serieus is weet je wel. Nou werk je gewoon heel de week, je hebt 

gewoon een fulltimebaan en dan, ja als je dan- 

Moralistisch gezien is het geoorloofd om in het weekend drugs te gebruiken als uitlaatklep en 

uitvlucht om de druk van de maatschappij en stress van het doordeweekse leven op te kunnen 

vangen. Het naleven van alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van het normale leven 

is wel een voorwaarde om los te mogen gaan.  

MA: Nee, ik denk dat wij allemaal nog wel gewoon, we gaan, we werken allemaal. Snap 

je.   

Culturele opvattingen die hiermee gepaard gaan, zijn dat je hard mag genieten als je hard hebt 

gewerkt. Het weekend is er om te ontspannen, ontladen van stress, uit de band te springen, 

jezelf te laten gaan en vrij te zijn van verantwoordelijkheden en verplichtingen. In het normale 

leven van doordeweeks hoor je serieus te zijn, jezelf te beheersen, te presteren en te voldoen 

aan verwachtingen. Losgaan in het weekend wordt dan ook gezien als een soort beloning voor 

het presteren van doordeweeks.  

Feestframe (FF)  

   Het feestframe presenteert partydrugs als onderdeel van het feestleven. Het wordt 

gezien als een hulpmiddel om de feestbeleving te optimaliseren. Het optimaal genieten en 

ervaren is een handeling die in dit frame voorop staat. In de lexicale keuzes komen dan ook 

veel verwijzingen naar het genieten, de beleving en de positieve werking van drugs als 

framing devices naar voren. Bijvoorbeeld: ‘dan ga je lekker door’, ‘gewoon lekker erbij’, 

‘lekker wazig’, ‘gewoon leuk’, ‘daar ga je op als een trein’, ‘uit mijn plaat gaan’. En ook de 

positieve toevoeging die drugs vormen voor de ervaring van een feest komt aan bod, zoals in 

onderstaand gespreksfragment: 

 ST: Eerste keer was voor mij gewoon het beste feestje wat dat betreft. Ja dat vond ik wel 

echt een toptijd, gewoon ergens, gewoon in een hoekje gaan zitten en nog steeds het beste 

feestje van je leven hebben. Ja, dat heb je nog nooit meegemaakt voor die tijd.   

S: Ja, dat bedoel ik er ook mee, gewoon hele saaie dingen zoals aan een tafeltje staan of 

in de rij staan of met iemand praten die je niet kent, wordt gewoon leuk.  

G: Nou het maakt het feest niet leuker, het maakt jóu leuker. 

Culturele opvattingen in dit frame vallen samen met de belangrijkste framing devices, gericht 

op spelers acties en setting. Samen genieten op een feest en (samen) zorgen voor een optimale 
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feestbeleving. Enerzijds gaat het om het streven tijdens het feesten intens te genieten, unieke 

ervaringen op te doen, en sociale aspecten als interactie met anderen en intimiteit in relaties te 

stimuleren.  

M: Nou hadden wij op zich wel ons momentje op Pussy Lounge. Dat was dan in principe 

tijdens de X, maar het was wel- Daarna waren we wel ineens vrienden.  

S: Het opent je ook op wat dat betreft. Je wordt spraakzamer, je praat over van alles en 

nog wat tegen iedereen. 

Anderzijds zijn belangrijke culturele principes gericht op de verantwoordelijkheid tegenover 

je sociale omgeving: je hoort begaan te zijn met je vrienden, maar ook met leefstijlgenoten, 

oftewel anderen op een feest. Hier hoort bij dat je op elkaar let en voor elkaar zorgt als het 

met iemand onder invloed niet goed gaat, maar ook dat je voor elkaar opkomt. Boven alles 

zorg je ervoor dat je eigen groepje waar je mee gekomen bent, veilig is en blijft.  

S: Hier is nog iets. Of dat je echt met vrienden gaat die er om geven, of dat je mensen half-

half kent en we gaan met zijn allen want we willen naar dat feest. Op een moment ga je 

naar huis, lig je daar helemaal dood bij een hokje, helemaal alleen met alleen twee lui die 

je filmen. Waar zijn jouw vrienden dan, waar zijn jouw mensen die jou kwijt zijn, zijn die 

niet naar je op zoek, aan het einde? Als je dan gefilmd wordt, dan zeg je dus ook hé, ga 

eens even weg met je camera. Dat zou ik doen. 

MA: Als ik wel een vreemde fout zie gaan dan help ik hem ook wel. Ik zou echt niet 

weglopen en denken bij mezelf, ik ken hem niet. 

De morele evaluatie in dit framepackage is dat positieve drugservaringen met anderen niet te 

evenaren zijn en dusdanig speciaal dat eventuele nadelige bijkomstigheden voor lief worden 

genomen. Een voorbeeld hiervan zijn uiterlijke effecten (ST: “Je ziet er niet uit, maar het is 

wel leuker.”), de tijd die nodig is om te herstellen, of de kater naderhand (‘dippiedinsdag’). 

Iedereen had weleens nadelige gevolgen ondervonden van gebruik, zoals controleverlies of 

het verliezen van het bewustzijn, maar dat was geen reden om geen drugs meer te gebruiken. 

Het gaat hier over nadelige bijkomstigheden, omdat er weinig waarde wordt gehecht aan 

serieuze gezondheidsrisico’s. Deze risico’s worden gebagatelliseerd of afgeschoven op 

onverantwoordelijk gebruik van diegene waarmee het mis is gegaan.  
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G: Het is algemeen bekend dat het niet goed is voor je lichaam, ook voor je bovenkamer 

niet. Maar lichamelijk merk ik niks. Ik merk weleens iets in mijn hersenpan af en toe, maar 

dat is meer na het drugsgebruik. 

S: En die berichten, dan lees je dat iemand een hele hand vol drugs achteroverdrukt, dan 

denk ik, dan snap ik dat je van de wereld geholpen wordt. Je kunt dom zijn, maar je kunt 

ook heel dom zijn. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat gevaarlijk vinden, alleen in de 

berichten lees je toch wel altijd de extreme gevallen van mensen die gewoon echt iets heel 

doms gedaan hebben. 

Handelingen die gericht zijn op verantwoord gebruik (o.a. het mijden van bepaalde drugs, 

halen van drugs bij een betrouwbare bron, gebruiken bij mensen die op je letten) hebben meer 

te maken met het optimaliseren van de gebruikservaring, dan met gezondheidsrisico’s. Dit 

heeft onder meer betrekking op het voorkomen van ‘fout gaan’, waarmee een verlies van 

controle op de situatie wordt bedoeld (o.a. ‘als je wilt dat het stopt en het stopt niet’, ‘geen 

enkel normaal woord meer uit mijn mond krijgen’, ‘dan ga je echt wazig’).  

I: Ik heb ook wel iets van, ik doe het ook echt niet meer. Als je kijkt, die verkoopt pillen en 

die verkoopt pillen en die verkoopt pillen. En je hoort toch wel dat er verkeerde drugs bij 

zitten. Dat is net een ander stofje dan MDMA en daar voel je minder van, heb ik me 

weleens laten vertellen en dan denk je, het werkt niet, dus ik klap nog een tweede pil 

binnen, maar dan slaat dus een dubbele dosis van iets anders in en dan ga je echt wazig. Ik 

hoef dan echt geen pil meer. Ik weet niet meer wat erin zit.  

Controleframe (CF)  

   In dit frame wordt partydrugsgebruik ingekaderd binnen een aantal randvoorwaarden, 

gebaseerd op culturele normen. Deze voorwaarden zijn gericht op het onder controle hebben 

van het gebruik op meerdere fronten. Culturele opvattingen zijn in dit frame controle en 

zelfbeheersing: jezelf en je gebruik ten alle tijden in de hand houden. Voor gebruikers is dit 

een verantwoordelijke manier van gebruiken.   

De oorzaak voor het ontstaan van deze voorwaarden en gedragsregels lijkt een reactie op 

taboes vanuit de maatschappij omtrent drugsgebruik. De normpercepties die gebruikers 

hebben over waarom gebruik niet door de maatschappij geaccepteerd zou worden, vormen 

een bepaalde standaard wat betreft de omstandigheden waaronder het wel acceptabel zou zijn. 

Zo dien je als gebruiker op de eerste plaats je grenzen te kennen en verantwoordelijkheden na 

te komen wat betreft je professionele leven, zoals school en werk. Ook sociale 
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verantwoordelijkheden als familie of gezin vallen hieronder. Bovendien dient drugsgebruik 

altijd een bijrol te spelen in het leven, er mag dus geen sprake zijn van afhankelijkheid.  

R: Ik ga graag feesten in het weekend, maar ik weet wel, ik wil op zondag altijd thuis zijn, 

ik wil maandag gewoon kunnen functioneren. En dan weet ik tot hoever ik kan gaan en wat 

ik kan gebruiken en hoeveel ik gebruik en wat voor soort drugs ik gebruik. 

S: Ja, ik zou het zelf beschrijven als dat het gewoon een soort toevoeging is of zo. Het 

blijft, het kan nog steeds leuk zijn zonder, ik bedoel, anders dan denk ik dat er iets niet 

helemaal goed gaat.   

Verder lijkt het erg belangrijk dat er controle is op de mate van gebruik. Een gebruiker dient 

zijn grenzen te kennen en deze te bewaken: er mag niet te veel of te vaak gebruikt worden. 

DE: Maar je hebt een manier van het te gebruiken. Ik heb dat zelf ook op een feestje vaak, 

ik doe niet anders als alleen een beetje coke. Maar dan is het echt niet om de vijf minuten 

naar de wc om een punt te pakken. Dan kan ik wel de hele avond doen met een halfje.   

 

Een laatste voorwaarde heeft betrekking op het behoud van controle tijdens het gebruik. Een 

gebruiker hoort zich niet negatief opvallend te gedragen, met andere woorden ‘raar te doen’. 

Hierin is de setting een cruciaal framing device. Er lijkt een degradatie te bestaan, waarin 

sommige settingen onacceptabel zijn om te gebruiken. In andere settingen kan gebruik wel, 

als het maar niet opvalt. Beide opties komen terug in onderstaand gespreksfragment: 

ST: Ja, nou tenminste het ligt er ook wel aan welk feestje natuurlijk, niet een doordeweekse 

kroegavond of zo.  

D: Ik ga ook wel naar een ander soort feestjes en dan gebruik ik bijvoorbeeld niks of alleen 

maar een beetje coke-  

G: Dat is niet niks.  

D: Ja, maar daar ga je niet van raar doen.  

In een openbare setting waar drugsgebruik als acceptabel wordt gezien, is controle op de 

situatie en ‘niet raar doen’ nog steeds van belang.  

R: Ik heb niet het idee van als ik naar een feest ga, heb ik gewoon meer zin in van, het 

wordt hopelijk mooi weer en gezelligheid en daar hoort wel echt iets bij, maar echt niet 

van, ik ga vandaag zo ver van de kaart. Dat ik niks meer weet. Ik vind dat ook niet relaxed. 

Mediërende factoren zijn de setting en de spelers: in een openbare situatie (feest) met 

buitenstaanders erbij is de norm om zichzelf op een beheerste manier te laten gaan, maar in 
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een privé situatie met vrienden, zoals bijvoorbeeld na een feestje bij iemand thuis (afterparty), 

dan kan je jezelf onder invloed van drugs helemaal laten gaan. In deze context is het 

geoorloofd, normaal en veilig.   

D: Ik probeer het een beetje in de gaten te houden dat ik niet zo raar doe, maar.  

I: Ja, daar voel ik mij ook niet prettig bij als ik er zo bij sta.  

S: Nou, ik denk dat ik mezelf ook wel gewoon in de hand kan houden. Wat ik dan op heb,

  dat ik niet zo ben.   

G: Nou ik heb al heel gauw, het maakt me niet uit, mensen kennen me toch niet.  

I: Ligt eraan waar je bent misschien-  

S: Maar niet op een feest.  

D: Het ligt eraan waar.  

I: Als ik gewoon thuis ben en met hun of zo, ja dan-    

S: Ja, dan maakt het me ook niet uit nee.   

I: Dan kan ik me gewoon helemaal laten gaan-  

S: Ja, dan maakt het me ook niet uit nee.  

G: En zolang jij je er goed bij voelt, dan boeit het ons ook niet.  

Het morele oordeel in dit frame is dan ook dat drugsgebruik wel geoorloofd en acceptabel is 

(in tegenstelling tot wat de maatschappij zou vinden), mits je het volledig in de hand hebt en 

je ‘gewone leven’ er niet onder lijdt.  

Taboeframe (TF)  

   In dit frame zijn problemen rondom partydrugsgebruik geformuleerd in termen van 

taboes. Er blijken verschillende taboe situaties te bestaan, zoals gebruik verborgen houden in 

de werksituatie, voor ouders, maar soms ook voor verschillende sociale groepen. Er is een 

duidelijke degradatie tussen verschillende taboes in sterkte en invloed op de gebruiker. De 

setting is een belangrijk framing device dat bepaalt welke verschillen er zijn tussen 

taboesituaties en hoe er gehandeld dient te worden. Deze handelingen die horen bij de 

verschillende taboes zijn eveneens framing devices die typerend zijn voor dit frame en komen 

sterk naar voren in de lexicale keuzes. De scheidslijn tussen werk en privé bleek het sterkst. 

Drugsgebruik moet verborgen blijven voor een werkgever. 

R: Alleen mijn baas daar zal ik het niet tegen zeggen. 

G: Je werk en privé gescheiden houden, dat sowieso.   
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Als het gaat om collega’s, of andere sociale groepen dan de vriendengroep waar drugsgebruik 

normaal en acceptabel is, is het een kwestie van aftasten wat wel en niet besproken kan 

worden. Er wordt in ieder geval geen initiatief genomen om drugsgebruik zelf aan te kaarten.  

M: Ik denk dat iedereen ook wel een vriendengroep heeft, zoals ik heb een vriendengroep 

voor dat soort feestjes. En ik heb ook wel een vriendengroep waar ik niet aan ga vertellen 

van- Ja, wel als ze- Als ze het willen weten, laat maar zeggen.  

ST: Precies, je hebt gewoon een groep die gewoon allemaal keihard gebruiken en daar 

vind je het ook helemaal niet erg om te zeggen van, nou zullen we keihard aan de zooi 

gaan. Je hebt een groep waarvan je weet dat het niet erg is dat ze weten dat je gebruikt. 

Nou daar kan je gewoon vertellen van, nou afgelopen weekend een keigaaf feest gehad, 

flink wat gebruikt. En je hebt ook een bepaalde groep mensen waar je gewoon-  

G: Niks tegen zegt!  

S: Ik denk dat het te maken heeft met of ze het willen weten, want als zij het niet vragen. 

Kijk ik ga niet het gesprek beginnen met zeggen, hé weet je wat ik heb gedaan. Dat vind ik 

echt wel raar. Ik hoef het ook weer niet door iemand z’n strot te douwen. Terwijl als ze 

vragen, heb je het een keer gedaan, dan zeg ik wel ja. 

In het voorgaande gespreksfragment benadrukken de lexicale keuzes als framing device de 

sterkte van de taboes. Binnen de vriendengroep waar gebruik normaal is worden termen 

gebruikt als: ‘keihard gebruiken’, ‘keihard aan de zooi gaan’, ‘flink wat gebruikt’. Over 

communicatie tussen verschillende sociale groepen, waar nog niet duidelijk is hoe sterk het 

taboe is, wordt gezegd: “...als ze vragen, heb je het een keer gedaan, dan zeg ik wel ja.”, wat 

een veel voorzichtigere manier is om open te zijn over gebruik. Gebruik wordt misschien wel 

besproken, maar er heerst toch een sterkere taboesfeer dan in de gebruikersgemeenschap. 

Deze taboes zijn een probleem voor gebruikers, omdat ze er altijd alert op moeten zijn dat het 

gebruik niet uitkomt bij de verkeerde personen, zoals een werkgever of collega’s 

bijvoorbeeld. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor iemands persoonlijke, maar vooral 

professionele leven. Maar ook het feit dat je als gebruiker niet open kunt zijn over de 

gebruikerskant van je leven in bepaalde sociale kringen heeft negatieve gevolgen: je kunt niet 

volledig jezelf kunt zijn. Onderstaand citaat laat beide gevolgen zien: 

IR: ... in deze vriendengroep kan ik me eigen meer mezelf zijn, wat je echt bent. Zo ben je 

totaal. Je bent ook totaal met het gebruik. En het is niet- Ik heb zelf ouders die niks weten. 

Die weten niet dat ik gebruik. Ik heb een superverantwoordelijke baan, vind ik zelf. Ik werk 
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met mensen en ik kan dat niet doen. Ik kan niet dat iedereen het zomaar weet want al heb 

ik iets, dan heb ik wel gewoon stront aan de knikker. 

Over het taboe tussen ouders en kinderen bleken sterke emoties te bestaan. Er werd benadrukt 

dat veel ouders het gebruik niet zouden accepteren en het dus niet mochten weten. 

 IR: Ik kan niet met zulke doppen thuiskomen, want mijn vader slaat me echt wel de kiet 

door, zeg maar.  

Het niet bespreekbaar kunnen maken van gebruik bij de ouders werd als een probleem gezien, 

omdat het vervelend is niet eerlijk en jezelf te kunnen bij je ouders. Dat kan de ouder-kind 

relatie negatief beïnvloeden. Ouders die niet accepteren dat hun kind gebruikt verliezen 

bovendien een stuk sociale controle en de kans om hun kind te helpen en te steunen omtrent 

druggerelateerde problemen.  

R: Ik denk van, hoe meer je het tegenhoudt, hoe minder je tegen je ouders kan zeggen.  

I:  ..dat ze mij als enige kwamen halen, mijn moeder, en dat ze dan zei van jongens kom op, 

dit kan niet. En dan denk ik van hoeveel ouders zijn er wel fucking naïef? Snap je? Dat ze 

er nooit iets van zeggen. 

Er werd aangegeven het in de toekomst bij hun eigen kinderen anders aan te pakken, met een 

open communicatieklimaat en zonder oordeel. Er blijkt dus wel een behoefte te bestaan om 

taboes te doorbreken, maar niet de intentie om het op dit moment in de eigen situatie aan te 

pakken. Zeker het taboe tussen ouders en kinderen lijkt een taboe waar een generatie overheen 

zal gaan om het te doorbreken.  

Socialeomgevingframe (SOF)  

   Dit frame laat de invloed zijn van de sociale omgeving op drugsgebruik. Het is 

doorgaans zo dat de sociale omgeving iemand kennis laat maken met drugs, via een partner of 

vriendengroep bijvoorbeeld. Drugsgebruik in de sociale omgeving maakt dat gebruik als 

normaal en acceptabel wordt beschouwd en zorgt voor een laagdrempelige beschikbaarheid. 

R: Ja over de harddrugs, dat is door middel van vrienden van, die ik ontmoet had op de 

basisschool en op een gegeven moment kwam ik daar weer in contact en die gingen naar 

hardcore feestjes en vanaf dat moment ben ik, heb ik ook een keertje gedaan en ja ben ik 

ook wel in contact gekomen met XTC. Dus, een beetje ja via mensen.  
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S: Ja, ik had een vriendje, die hing altijd buiten met zo’n groepje weet je wel, dan gingen 

we altijd buiten hangen. En ja en toen zag ik daar een keer iemand pep snuiven en toen 

dacht ik van, o dat wil ik ook wel proberen. En toen heb ik dat gedaan en een week later 

wou ik pillen proberen en ja… 

Dat drugsgebruik normaal is geworden in de eigen sociale omgeving zie je sterk terug in 

expliciete uitingen (o.a. ‘het is normaal geworden’, ‘het hoort er gewoon bij’, ‘het is 

standaard dat je eraan meedoet’). De normen omtrent druggebruik in de sociale omgeving 

worden als standaard genomen voor het eigen gedrag. Zo wordt doorgaans van anderen die 

gebruiken geleerd hoe verantwoord met drugs om te gaan, wat betreft dosering bijvoorbeeld. 

S: Toen ik voor het eerst ging doen vond ik het wel even fijn dat er mensen zeiden van goh, 

ik zou zo veel nemen, ik zou zo veel, en ik zou niet meer dan dat nemen.  

Wat gebruikers zelf als probleem zien als het gaat om de invloed van de sociale omgeving is 

de verleiding om te gebruiken. Wanneer je als gebruiker in een omgeving bent waar 

drugsgebruik vanzelfsprekend is of waar je anderen ziet gebruiken, krijg je zelf ook de 

behoefte om te gebruiken. Er wordt benadrukt dat het bijzonder lastig is om niet te gebruiken 

wanneer de omgeving dat wel doet. 

S: Ik kan niet nuchter blijven als ik denk van, ik ga vanavond nuchter blijven en ik ga wel 

ergens heen waar heel veel drugs wordt gebruikt, dan kan ik dat niet. 

MA: Als ik dat zou doen, en ik kom daar, dan zou ik het misschien een half uur volhouden 

en daarna denk ik van, het is misschien toch weleens leuk om te pakken. En uiteindelijk zit 

ik er om twee uur nog. 

Soms is het zo dat je als gebruiker nog sterker in de verleiding wordt gebracht, omdat anderen 

van je verwachten dat je gaat gebruiken. Hierdoor gaan ze het aanbieden of zelfs pushen, wat 

het erg lastig maakt om voornemens om niet of minder te gebruiken na te leven. Oplossingen 

hiervoor zijn: sterk in je schoenen staan, wegblijven, of expliciet aangeven dat je niet wilt 

gebruiken en hier begrip voor vragen. Onderstaand gespreksfragment laat specifieke framing 

devices hieromtrent zien: 

G: Pak een lijntje, o toe nou, doe even mee, doe gezellig. Maar de elfde keer zeg je ook ja. 

Dus het ligt er wel aan- Of je kan van tevoren zeggen, jongens ik kom wel, maar vanavond 

hoef ik niets. Dat iedereen het weet, en dat ze-  

S: Als je het van tevoren duidelijk aangeeft, dat is soms nodig.  
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MA: Maar anders moet je wel sterk in je schoenen staan.  

G: Of wegblijven. 

Waar dit frame erg helder in is, is de oorzaak of verantwoordelijkheid. Een sociale omgeving 

kan dan wel een enorme trigger zijn en vaak de aanleiding om überhaupt te beginnen met 

drugs, maar je bent zelf verantwoordelijk. Het is een eigen keus om te gaan gebruiken en je 

zoekt een sociale omgeving waar gebruikt wordt zelf op. Er wordt in framing devices dan ook 

vaak gerefereerd naar de eigen verantwoording, zoals in onderstaande citaten: 

I: Je groeit ermee op of je komt gewoon op een gegeven moment in een groep. Als je dat 

niet wilt dan ga je er ook snel uit en ik denk dat wij het allemaal gewoon wel opzochten. Of 

toch tenminste bij mensen te gaan zitten waar het gebeurt. 

IR: Je kiest er zelf voor om zelf met die mensen om te gaan, om zelf drugs te gebruiken. 

ST: Maar het ligt eigenlijk ook niet aan je vrienden. Het ligt nog altijd aan jezelf. Je doet 

het toch steeds zelf. Het is nog steeds jij die X pakt of pep snuift. 

Culturele principes zijn dan ook dat je je eigen keuzes maakt en verantwoording moet nemen 

voor je eigen gedrag. De spelers, setting en handeling zijn daarom framing devices die 

kenmerkend zijn voor dit frame. De setting betreft een sociale omgeving waar gebruik 

vanzelfsprekend en normaal is, zoals een vriendengroep of een letterlijke setting zoals een 

feest of festival. De spelers zijn je vrienden, maar zelf ben je de belangrijkste speler: je doet 

het uiteindelijk allemaal zelf. 

Gezichtsverliesframe (GVF)  

   In dit frame is het probleem omtrent drugsgebruik het verliezen van de controle in een 

publieke setting, zoals een feest of festival. Dit is een probleem, omdat je dan het risico loopt 

belachelijk gemaakt te worden door je omgeving. Behalve dat het onwenselijk is om voor 

schut te staan en uitgelachen te worden, bestaat er het risico om gefilmd te worden. Deze 

video’s worden vaak gedeeld via sociale media. Gebruikers gaven aan dat dit een probleem 

was ‘van de laatste jaren’. Het filmen van anderen die op een opvallende manier drugs 

gebruiken, oftewel ‘raar doen’ is een groeiende trend.  

R: Je krijgt steeds meer van zulke filmpjes. Ze zijn pas weer, denk twee jaar geleden op 

Dominator ook, meisje een lijntje speed aan het snuiven, ja laat haar lekker een lijntje 

speed snuiven. Maakt toch niet uit?  

M: Maar je staat wel twee dagen op internet.  
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IR: Maar het staat wel, twee mensen te filmen, terwijl het wel gewoon wereldwijd, want 

alles en iedereen kan het zien. Dus daarin, tenminste ik ben me daar altijd wel bewust van.  

D: Social media hè... 

De opkomst van internet en sociale media wordt gezien als oorzaak voor het ontstaan van 

deze trend, zoals in bovenstaand gespreksfragment ook naar voren komt. Er lijkt een 

verschuiving te hebben plaatsgevonden in de gedragsregels en normen binnen de partyscene. 

Oorspronkelijk heerste er juist een sfeer van wederzijdse respect en verdraagzaamheid op 

feesten. Iedereen kon zichzelf zijn en nergens werd vreemd van opgekeken. Het was niet 

ongewoon of onacceptabel om duidelijk zichtbaar onder invloed te zijn van drugs. Maar nu is 

de norm dat je als gebruiker over moet komen alsof je jezelf en je gebruik onder controle 

hebt. Zelfbeheersing, imago en reputatie zijn een veel grotere rol gaan spelen. 

G: Dat is de tegenwoordige tijd dan. Vroeger liep iedereen op een feest zwaar van de kaart 

rond. 

Er wordt een sterk moreel oordeel uitgesproken over het (online) belachelijk maken van 

anderen. Dit wordt gezien als onethisch en onacceptabel, omdat het ingaat tegen de 

traditionele normen en waarden van de drugs- en partyscene. Juist op een feest zou iedereen 

zichzelf moeten kunnen zijn en hoor je anderen in hun waarde te laten en te helpen in plaats 

van belachelijk te maken. Deze traditionele partyscene normen komen naar voren in 

onderstaande reacties: 

MA: Dat is ook wel een beetje de algemene sfeer vind ik op zo’n festival, iedereen doet 

gewoon waar die zin in heeft. 

R: Dat is ook relaxt op zulke feesten kun je gewoon jezelf zijn, in de kroeg kan dat niet.  

S: Zelfs als je langs de kant gaat zitten, komen er gelijk drie mensen naar je toe om te 

vragen, hé, gaat het goed? Wil je water? Dextro? Een banaan? Heb je iets nodig- Ze zijn 

gewoon allemaal heel lief voor je. 

Om het morele oordeel te ondersteunen, wordt beroepen op ethiek als framing device. In de 

lexicale keuzes komen veel intensiveerders voor die de emotie benadrukken. Onderstaand 

gespreksfragment is een reactie op een YouTubefragment waarin een jongen onder invloed 

achtervolgt en gefilmd wordt:  

MA: Dat vind ik dus zo triest, want wie filmt dit?  

D: Er zijn ook mensen die dit mooi vinden om te filmen. Trieste mensen zijn dat.  
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R: Ik vind het ook mooi, ik kijk er ook naar, maar ik zou het nooit filmen.   

S: Ja, ik vind dat echt belachelijk als je zo op een feest daar naartoe gaat om dan mensen 

te filmen die van de kaart zijn. 

Er wordt tevens gebruik gemaakt van causaliteit en logica, door nadruk te leggen op negatieve 

gevolgen van beschamende beelden op iemands reputatie. Wanneer iemand gaat solliciteren 

bijvoorbeeld, kunnen dergelijke video’s opduiken. En ook ouders of andere sociale contacten 

kunnen deze beelden tegenkomen. In onderstaand gespreksfragment wordt benadrukt wat de 

gevolgen kunnen zijn van onlinevideo’s op iemands reputatie op professioneel vlak: 

S: Hoe lullig is het, hij zit zwaar in z’n trance. Hij zit helemaal in z’n eigen, hij gaat 

fucking goed en jij wordt ’s zondags ’s avonds, maandagochtend een keer wakker en jij 

hebt een app van iemand, maat, je staat online. Hoezo je staat online? En dan krijg je het 

filmpje, maar hoe vaak hoor je niet tegenwoordig op school, sollicitaties, social media, dat 

ze alles natrekken van je? Want ook wie ben jij?  

IR: Met zo’n filmpje ben je wel de lul.  

S: Maar dat kan je nooit meer van je naam wissen, terwijl mijn privéleven, zo ben ik niet 

op  mijn werk. Op mijn werk ben ik heel anders. Tenminste anders-  

G: Maar ik vind werk en privé moeten ze eigenlijk ook gescheiden houden.  

R: Voordat je bent gaan solliciteren hebben ze alles al van je gezien.  

De oplossingen die gebruikers toepassen zijn het te alle tijden proberen de controle te 

behouden, bepaalde drugsoorten waardoor controleverlies kan optreden mijden en zichzelf 

enkel volledig laten gaan in een privé situatie met vrienden. 

IR: Dat bedoelde ik net. Ik heb echt wel soms dat ik denk van, ik heb zin om uit m’n plaat 

te gaan, maar ik weet gewoon dat er mensen lopen die ik ken, waarvoor ik het risico niet 

ga lopen. Dat er een foto van je geschiet wordt of dat er wordt gefilmd. Want wij zijn zelf 

naar Defqon geweest en dat filmpje is ook op Dumpert en alles geweest. Die jongen van 

Defqon die zit gras te eten. Dat is gewoon door iemand gefilmd die ik ken. Voor hetzelfde 

geld zit wel jij daar en dan word je wel door iemand gefilmd. 

D: Daarom doe ik het ook denk ik niet graag op een feestje, zo pillen of zo. 

Onderlinge samenhang van frames.     

   Frames bleken onderlinge samenhang te vertonen. Opvallend is dat vrijwel alle frames 

in relatie lijken te staan met het CF. De normen of randvoorwaarden van acceptabel gebruik 
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in het CF lijken hun oorsprong te vinden in het TF. De voorwaarden lijken gebruikt te worden 

om het gebruik te verantwoorden, als reactie op normperceptie dat de maatschappij gebruik 

onacceptabel zou vinden. Zo is het van belang dat verantwoordelijkheden en verplichtingen 

worden nageleefd en het ‘normale leven’ niet lijdt onder het gebruik.   

   Deze normen komen terug in het LF, waarin drugsgebruik wordt gepresenteerd als een 

tegenreactie op de druk van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Drugsgebruik wordt 

gezien als een beloning voor en ontlading van het presteren en functioneren van doordeweeks, 

een manier om te ontsnappen aan het keurslijf van de maatschappij. Hiermee wordt 

geïmpliceerd dat het nakomen van verplichtingen en verantwoordelijkheden op de eerste 

plaats komt. Anders is ontladen ook niet en heb is het niet verdient. Een andere 

randvoorwaarde in het CF is het zichzelf onder invloed beheersen en in de hand houden in 

een openbare setting. Een openbare setting is bij uitstek een feest of festival, wat de kern 

vormt voor het FF. Het controleframe schept dus voorwaarden voor het LF en FF.  

    Het GF laat de gevolgen zien van het overschrijden van de voorwaarden die het CF 

schept. Wanneer op een ongepaste manier of in een ongepaste setting gebruikt wordt, bestaat 

het risico (online) te schande te worden gemaakt. Gezichtsverlies wordt als onwenselijk 

beschouwd, omdat het negatieve gevolgen kan hebben voor reputatie en imago. Dit heeft weer 

gevolgen voor verschillende taboesituaties die bestaan in de maatschappij, zoals het 

professionele leven van een gebruiker. Een slechte reputatie kan ervoor zorgen dat iemand op 

het werk of bij een sollicitatie niet serieus genomen wordt. Gezichtsverlies is dus een 

probleem, omdat het gevolgen kan hebben voor het TF, waarmee de cirkel tussen taboe, 

controle en gezichtsverlies rond is.    

   De relatie tussen het CF en het SOF kwam niet transparant genoeg naar voren om er 

concrete uitspraken over te doen, maar het SOF geeft aan dat je als gebruiker tegen de sociale 

druk moet kunnen, sterk in je schoenen moet staan, of weg moet blijven. Dit is gebaseerd op 

controle en zelfbeheersing wat centraal staat in het CF, wat duidt op een potentiele relatie.  

   Het SOF hangt wel duidelijk samen met het FF. Belangrijke waarden in het FF zijn 

genieten en feest vieren met gelijkgestemden, leefstijlgenoten en vrienden. Maar juist dit 

samenzijn met anderen uit de party(drugs) scene vormt het probleem binnen het SOF.  In een 

sociale omgeving verkeren waarin gebruik normaal en vanzelfsprekend is, brengt gebruikers 

die voornemend zijn om niet te gebruiken in de verleiding het toch te doen. 
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Tabel 1.  Frame packages met betrekking tot het gebruik van partydrugs in persoonlijke communicatie tussen gebruikers van partydrugs. 

F
ra

m
e 

Probleem 

definitie 

Oorzaak / 

Verantwoordelijk 

heid 

Moreel 

oordeel 

Wat moet er 

gebeuren 

Culturele 

opvattingen 
Lexicale keuzes 

Spelers, acties, setting /  

Emotie, logica, ethiek 

L
o

sg
a
a

n
 -

 f
ra

m
e 

Drugsgebruik is 

geen probleem, 

maar een oplossing. 

In het weekend 

wordt gebruikt om 

te ontsnappen aan 

verantwoordelijkhe

den en 

verplichtingen van  

het ‘normale’ leven 

van doordeweeks. 

Door de druk van de 

maatschappij te 

voldoen aan hoge 

verwachtingen 

ontstaat de behoefte 

om weekends te 

ontladen. 

Het normale en 

serieuze leven kan 

voelen als een 

keurslijf. Daarom is 

het geoorloofd in 

het weekend te 

gebruiken om te 

ontladen. Mits 

verantwoordelijk 

heden worden 

nagekomen.  

Drugsgebruik is een 

manier om de druk 

van de maatschappij 

en stress van het 

dagelijkse leven te 

kunnen handelen. 

Hard werken is hard 

genieten;  jezelf 

laten gaan en vrij 

zijn van 

verantwoordelijk 

heden en 

verplichtingen vs. 

jezelf beheersen en 

voldoen aan 

verwachtingen.  

‘Uit de band 

springen’; ‘losgaan’ 

Verwijzingen naar het contrast tussen 

doordeweeks en het weekend, het 

ontladen en het ontsnappen aan 

realiteit. Vb.: ‘Je hebt doordeweeks je 

normale leven hè en dan in het 

weekend kun je gewoon losgaan’; 

’hoef je even niet zo serieus te zijn’;  

‘uitvlucht van het normale leven’; 

‘even in een andere wereld’. 

Werkwoorden ‘losgaan’ en ‘laten 

gaan’ vaak gebruikt. 

Handeling en setting zijn cruciaal: 

doordeweeks in het normale leven 

hoor je je te gedragen zoals van je 

verwacht wordt, in je eigen tijd 

(weekend) mag je jezelf laten gaan en 

verantwoordelijkheden en 

verplichtingen los laten. 

 

F
ee

st
 -

 f
ra

m
e 

Drugsgebruik is 

geen probleem. 

Partydrugs zijn 

hulpmiddelen om 

optimaal te genieten 

van het moment 

(het feest, de 

ervaring) en van 

elkaar. 

Drugs maakt alles 

leuker, maar je bent 

er als gebruiker 

samen met je 

(feest)vrienden 

verantwoordelijk 

voor de ervaring te 

optimaliseren. 

Positieve drugs-

ervaringen met 

anderen zijn niet te 

evenaren, daarom 

zijn eventuele 

nadelige 

bijkomstigheden 

(gezondheidsrisico’

s) geoorloofd. 

Het optimaliseren 

van de 

feestbeleving,  

ervaring en sociale 

interactie met 

behulp van 

partydrugs.  

Samen 

feesten!;Intens 

genieten en unieke 

ervaringen opdoen. 

Sociale interactie en 

intimiteit. Voor 

elkaar zorgen. 

‘Samen uit, samen 

thuis’ 

‘De levens genieter’ 

Verwijzingen naar genieten, de 

beleving en werking van drugs: 

‘lekker door’; ‘gewoon lekker’, ‘lekker 

wazig’; gewoon leuk’. Verwijzingen 

naar positieve bijdrage van drugs 

t.o.v. de feestbeleving: “het maakt het 

feest niet leuker, het maakt jou 

leuker”; “gewoon in een hoekje gaan 

zitten en nog steeds het beste feestje 

van je leven hebben”. 

 

 

Spelers/ setting: feestelijke 

aangelegenheid (feest, festival, after), 

samen met anderen.  

Handelingen: - Optimaliseren van de  

feestbeleving en drugservaring. Intens 

genieten, unieke ervaringen opdoen en 

sociale aspecten versterken. -Voor 

elkaar zorgen en op elkaar letten.  

 - Risico’s worden voor lief genomen 

en voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld 

voor een optimale positieve ervaring. 

 

C
o

n
tr

o
le

 -
 f

ra
m

e 

Drugsgebruik is 

geen probleem, 

zolang aan bepaalde 

normatieve 

voorwaarden wordt 

voldaan: het onder 

controle hebben van 

gebruik op 

meerdere vlakken. 

Voorwaarden en 

gedragsregels lijken 

een reactie op 

taboes vanuit de 

maatschappij 

omtrent 

drugsgebruik. 

Drugsgebruik is 

geoorloofd en 

acceptabel, mits je 

het volledig in de 

hand hebt en je 

normale leven er 

niet onder lijdt 

Als gebruiker dien 

je je gebruik onder 

controle te hebben 

en je onder invloed 

op gepaste manier 

te gedragen in een 

gepaste setting. 

Zelfbeheersing en 

controle. Een hobby 

als drugsgebruik 

mag niet de 

overhand krijgen in 

het normale leven.  

Verwijzingen naar controle op de 

mate van gebruik, afhankelijkheid en 

gepastheid en het nakomen van 

verantwoordelijkheden. Vb.: ‘álleen 

een beetje coke en écht niet om de vijf 

minuten’; ‘ligt er ook wel aan welk 

feestje natuurlijk, niet een 

doordeweekse kroegavond of zo’; ‘Het 

blijft, het kan nog steeds leuk zijn 

zonder, ik bedoel, anders dan denk ik 

dat er iets niet helemaal goed gaat.’ 

 

De gebruiker (speler) dient te weten 

hoe zich te gedragen (actie). 

Verantwoordelijkheden als studie, 

werk en gezin mogen er niet onder 

lijden. Gebruiker dient zijn grenzen te 

kennen en respecteren en te weten in 

welke setting gebruik wel of niet 

gepast is. Overmatig gebruik, of 

afhankelijkheid zijn niet acceptabel. 

Bovendien hoort hij zich niet negatief 

opvallend, oftewel raar te gedragen in 

een publiek setting.  
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T
a

b
o

e 
- 

fr
a

m
e 

Taboes in de 

maatschappij rond 

drugsgebruik 

zorgen ervoor dat 

gebruikers op hun 

hoede moeten zijn 

dat het gebruik niet 

uitkomt (met name 

op het werk) en 

kunnen daarom niet 

volledig zichzelf 

zijn. Dit staat vooral 

de ouder-kind 

relatie in de weg. 

Drugsgebruik wordt 

slechts in bepaalde 

kringen 

geaccepteerd 

(drugscultuur). In 

de rest van de 

maatschappij wordt 

het eerder gedoogd 

dan geaccepteerd. 

Het is vervelend dat 

je door taboes niet 

tegen iedereen 

volledig jezelf kunt 

zijn, maar je moet 

deze taboes 

accepteren, 

respecteren en 

ermee om leren 

gaan. 

Drugsgebruik 

verborgen houden 

voor degene die het 

niet mogen weten 

(collega’s/  ouders). 

Niet ermee te koop 

lopen of je leefstijl 

aan anderen 

opdringen. Het 

taboe bij eigen 

kinderen 

doorbreken. 

 

Acceptatie door 

omgeving en 

maatschappij zijn 

belangrijk, evenals 

reputatie. 

Confrontaties 

vermijden en 

controversiële 

levensstijl als 

drugsgebruik voor 

je houden. 

Veel verwijzingen naar verschillende 

taboesituaties, het taboe respecteren 

en gevolgen van taboes. Vb: “Je werk 

en privé gescheiden houden, dat 

sowieso.”;“ Ik kan niet met zulke 

doppen thuiskomen, want mijn vader 

slaat me echt wel de kiet door, zeg 

maar..”; “Ik hoef het ook weer niet 

door iemand z’n strot te douwen..”; 

“In deze vriendengroep kan ik me 

eigen meer mezelf zijn, wat je echt 

bent. Zo ben je totaal. Je bent ook 

totaal met het gebruik.” 

De setting is belangrijk: in bepaalde 

situaties is het taboe groter dan in 

ander situaties: werk > familie > 

vrienden groepen > gebruikerskring. 

De sterkte van het taboe bepaalt de 

handeling: gebruik verborgen houden, 

afwachtend zijn, of open 

communicatie. 

S
o

ci
a

le
 o

m
g

ev
in

g
 -

 f
ra

m
e 

Een sociale 

omgeving is 

doorgaans de 

aanleiding om drugs 

te gaan gebruiken. 

Doordat gebruik er 

normaal en 

vanzelfsprekend is 

verlaagt dat de 

drempel tot gebruik. 

Dit vormt een 

enorme verleiding 

en valkuil voor wie 

voornemend is niet 

te gebruiken.  

 

Anderen zien 

gebruiken, of in een 

situatie verkeren 

waarin gebruik een 

gewoonte is, maakt 

dat je zin krijgt om 

te gebruiken. Je 

omgeving neemt 

aan dat je wil 

gebruiken en biedt 

het aan. 

Vrienden en 

omgeving kunnen 

een trigger zijn om 

te gebruiken, maar 

je bent zelf 

verantwoordelijk. Je 

zoekt je vrienden 

zelf uit en op en 

maakt zelf de keus 

om te gebruiken. 

Sterk in je schoenen 

staan, wegblijven 

uit verleidelijke 

situaties, of 

expliciet aangeven 

dat je niet wilt 

gebruiken en niet in 

de verleiding 

gebracht wilt 

worden. 

Verantwoording 

nemen voor eigen 

keuzes en gedrag. 

‘De kat op het spek 

binden’/ ‘Zien eten 

doet eten’/ ‘Sterk in 

je schoenen staan’ 

Verwijzingen naar de verleiding die 

een sociale omgeving kan vormen en 

de rol van zelfbeheersing en eigen 

verantwoording: “En als je denkt van 

ik wil eigenlijk nuchter blijven 

vanavond. Dan moet je sterk in je 

schoenen staan, of wegblijven.”; 

“Nee, je kiest er zelf voor om zelf met 

die mensen om te gaan, om zelf drugs 

te gebruiken”; “Maar het ligt 

eigenlijk ook niet aan je vrienden. Het 

ligt nog altijd aan jezelf..” 

Spelers en setting zijn belangrijk: Een 

sociale omgeving (letterlijke locatie, 

of de sociale kring waarin men zich 

bevindt) waar gebruik normaal en 

vanzelfsprekend is kunnen 

drugsgebruik triggeren. 

De handelingen die centraal staan zijn 

gericht op de oplossing: Sterk in je 

schoenen staan, wegblijven, of hulp 

vragen aan je vrienden door aan te 

geven dat je niet wilt gebruiken. 
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Het verliezen van 

de controle in een 

openbare setting 

zoals een feest is 

problematisch, 

omdat je voor schut 

staat en het risico 

loopt gefilmd te 

worden. Beelden 

die online worden 

gezet kunnen 

negatieve gevolgen 

hebben voor je 

professionele en 

persoonlijke leven. 

Door de opkomst 

van internet en 

sociale media heeft 

er een verschuiving 

plaatsgevonden in 

partyscene normen: 

voorheen een alles 

kan en alles mag 

sfeer, nu staan 

zelfbeheersing, 

imago en reputatie 

voorop.  

Iemand (online) 

belachelijk maken is 

onethisch en 

onacceptabel. Dit  

gaat in tegen de 

traditionele normen 

en waarden van de 

drugs en partyscene. 

Op een feest moet je 

jezelf kunnen zijn 

en hoor je anderen 

in hun waarde te 

laten. 

 

In openbare setting 

altijd een mate van 

controle bewaren, 

bepaalde 

drugssoorten mijden 

en enkel in een 

privé setting met 

vrienden jezelf 

helemaal laten gaan. 

Zelfbeheersing, 

imago en reputatie. 

Gezichtsverlies/ 

publieke schande 

voorkomen.  

‘Wat u niet wil dat 

u geschied, doe dat 

ook een ander niet’ 

Veel intensiveerders om morele 

evaluatie te versterken: “Dat vind ik 

dus zo triest, want wie filmt dit?”; 

“Ja, ik vind dat echt belachelijk als je 

zo op een feest daar naartoe gaat om 

dan mensen te filmen die van de kaart 

zijn”. Verwijzingen naar 

zelfbeheersing en gezichtsverlies: “Ik 

probeer het een beetje in de gaten te 

houden dat ik niet zo raar doe”. 

Negatieve gevolgen: “Maar dat kan je 

nooit meer van je naam wissen, terwijl 

mijn privéleven, zo ben ik niet op mijn 

werk.” 

Sterk beroep op ethiek door 

causaliteit: het is niet oké om iemand 

belachelijk te maken. Iemand op 

publieke media belachelijk maken is 

absoluut onacceptabel, omdat dit kan 

verstrekkende gevolgen kan hebben 

voor iemands persoonlijke en 

professionele reputatie. 

Spelers: leefstijlgenoten (gebruikers/ 

feestgangers). Setting: openbaar/feest.  

Acties: enerzijds controle behouden 

om gezichtsverlies te voorkomen, 

anderzijds het (online) belachelijk 

maken van leefstijlgenoten. 
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Tabel 2 . Frame packages met betrekking tot het gebruik van partydrugs in drugspreventiecampagnes. 
F
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e 

Probleem 

definitie 

Oorzaak/ 

Verantwoordelijk 

heid 

Moreel 

oordeel 

Wat moet er 

gebeuren 

Culturele 

opvattingen 
Lexicale keuzes 

Spelers, acties, setting /  

Emotie, logica, ethiek 

V
er

a
n
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o
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Partydrugsgebruike

rs letten tijdens en 

na het feesten niet 

op potentiële 

gezond- en 

veiligheidsrisico’s 

maken geen juiste 

inschatting van hun 

eigen grenzen en 

beperkingen onder 

invloed van drugs.  

Ze creëren 

daardoor onnodig 

veel risico’s voor 

zichzelf en anderen. 

Tijdens het feesten 

draait alles om 

genieten en 

losgaan. Gebruikers 

gaan dusdanig op in 

de zorgeloze 

partystemming dat 

controle, 

zelfbeheersing en 

verantwoordelijk 

heidsbesef naar de 

achtergrond 

verdwijnen. 

Partydrugsgebruike

rs gedragen zich 

onverantwoordelijk 

en ongeremd als ze 

aan het feesten zijn 

en moeten 

aangemaand en 

aangestuurd 

worden om ze te 

behoeden voor 

onnodige risico’s.  

Drugsgebruik is 

iets wat op feesten 

nu eenmaal 

gebeurd, maar 

gebruikers moeten 

wel hun hoofd erbij 

houden. 

 

Festivalliefhebbers 

alert maken op de 

risico’s van 

drugsgebruik 

tijdens en na het 

feesten. Praktische 

tips bieden om 

drugs gerelateerde 

risico’s te 

minimaliseren. 

Belang van de 

verantwoordelijkhe

id naar 

(feest)vrienden 

benadrukken.  

Veiligheid; 

Verantwoordelijk 

feesten; Sociale 

betrokkenheid: zorg 

dragen voor het 

welzijn en 

veiligheid van je 

naaste omgeving.  

‘Samen uit, samen 

thuis’; ‘Geniet 

maar gebruik met 

mate(n)’. 

Verwijzingen naar feesten, genieten, 

losgaan en veiligheid: Is er iets lekkerder 

dan dansen op een festival in het 

zonnetje? Heel weinig, denken wij. 

Sommigen kiezen ervoor de dag met 

drugs nóg iets euforischer en magischer 

maken.; Omdat wij willen dat jij veilig 

op je volgende locatie aankomt (of je nu 

je bedje in duikt of op zoek gaat naar 

een after). 

Veel slogans: Pas op voor de witte waas; 

Think for yourself, Care about others & 

Celebrate Safe; Rij drank en drugs vrij’. 

Nadruk op verantwoordelijkheidsgevoel, 

tips en adviezen: Op festivals gaan 

sommige vrienden of vriendinnen nét iets 

verder dan op een ander feest. Houd 

elkaar dan ook goed in de gaten. Merk je 

dat je festivalvrienden helemaal de weg 

kwijt zijn door alcohol of drugs? Blijf in 

de buurt en haal een rondje water in 

plaats van bier. 

Setting: feesten/ festivals. 

Spelers: je (feest)vrienden. 

 

Handeling gebruiker: geen besef van 

druggerelateerde risicofactoren tijdens 

het feesten,  rijden onder invloed, 

drugsvergiftiging en andere 

festivalletsels. 

 

Handeling campagnekant: wijzen op 

risico’s, bieden van praktische tips, 

benadrukken van sociale 

verantwoordelijkheid ten opzichte van 

(feest)vrienden. 

 

Proberen om ondanks de partystemming 

te wijzen op gezond verstand door 

inzetten van peer-educators/ 

leefstijlgenoten op feesten en festivals. 

B
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Gebruikers van 

partydrugs gaan 

niet op een bewuste 

en kritische manier 

om met 

drugsnormen. 

Hierdoor hebben ze 

te weinig besef en 

kennis van de 

ernstige 

gezondheidsrisico’s 

die hun gedrag met 

zich mee brengt. 

Gebruikers baseren 

hun kennis, normen 

en waarden omtrent 

partydrugs vaak op 

het gedrag dat ze 

zien in hun sociale 

omgeving.  Ze 

denken niet kritisch 

na over bepaalde 

gedragingen die in 

hun 

gebruikerscultuur 

als normaal worden 

beschouwd, maar 

nemen dit 

klakkeloos over. 

Het is onverstandig 

en zelfs gevaarlijk 

om 

gebruikersgedrag 

van anderen 

zomaar als normaal 

te beschouwen en 

over te nemen. 

Gebruikers horen 

verantwoording te 

nemen voor hun 

eigen gedrag, zich 

te informeren en 

bewuste en 

kritische om te 

gaan met 

partydrugs en de 

potentiële risico’s 

die daar bij horen.  

Gebruikers bewust 

maken van 

risicovol 

gewoontegedrag 

door op 

confronterende en 

ludieke wijze de 

absurditeit van het 

gedrag te laten zien 

buiten de context 

van de sociale 

omgeving. 

Plaatsvervangende 

norm aan bieden. 

Veiligheid; 

Bewustwording; 

Kritisch reflecteren 

op eigen 

gewoontegedrag en 

normatief 

groepsgedrag;  

Verantwoording 

nemen voor eigen 

gedrag. 

‘Bezint eer ge 

begint’; ‘Wakker 

schudden’. 

De slogans die een positieve norm 

promoten, zijn in dit frame de sterkste 

lexicale devices: ‘Gast! Slik jij zomaar 

alles?’ ‘(F)outgaan is nooit oke.’ 

  

Verwijzingen naar het belang van jezelf 

goed informeren, gepresenteerd als 

quizstellingen: ‘Hoe meer MDMA er in 

een pil zit, hoe beter die werkt’ [ja 

toch?/bullshit!]. 

Een sterk beroep op emotie en logica: 

boodschap is confronterend bedoeld. 

Handeling: laten zien hoe absurd de 

gedragsnomen zijn die in de drugsscene 

als normaal en acceptabel worden gezien 

(overdoseren bij GHB- gebruik, XTC-

consumptie zonder wetenschap van 

oorsprong of samenstelling). Door: 

tonen van groepsdruk en 

gewoontegedrag (spelers) en 

ongepastheid van het gedrag buiten de 

specifieke drugsscene (setting). Ook 

wordt er een plaatsvervangende 

positieve norm neergezet. 

Vb: Beelden van mensen die outgaan in 

een misplaatse setting, kantoor/ 

tennisbaan. Twee vrienden, die een 

derde jongens aansporen een onbekende 

pil te nemen. 
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Partydrugs 

gebruikers 

beschikken over 

onvoldoende 

(praktische) kennis. 

Doordat ze niet 

goed op de hoogte 

zijn van eventuele 

risico’s en nadelige 

gevolgen weten ze 

niet hoe ze deze 

kunnen 

minimaliseren. 

 

Er is te weinig 

geschikte 

(praktische, 

relevante en 

behapbare) 

informatie 

beschikbaar voor 

(potentiële) 

drugsgebruikers. 

Drugsgebruik is 

een verschijnsel dat 

niet tegen te gaan 

is, daarom moeten 

gebruikers zo goed 

mogelijk 

ondersteund 

worden bij de 

vraagstukken en 

problemen waar ze 

tegenaan lopen. 

Onderdeel hiervan 

is een open en 

toegankelijk 

communicatie 

klimaat bestaan. 

Er moet op een 

neutrale en 

taboeloze manier 

praktische 

informatie worden 

geboden. 

Informatie waar 

gebruikers behoefte 

aan hebben, over 

zaken die voor 

gebruikers relevant 

zijn: herkenbare 

situaties, 

realistische 

problemen en 

praktische tips. 

Accepteren en 

respecteren van de 

keuze tot gebruik. 

Informeren en 

ondersteunen, 

zonder oordeel. 

Inspelen op de 

hulpvraag van 

gebruikers. 

 ‘Join what you 

can’t fight’ 

Neutrale morele insteek in informatie: 

‘De vrijwilligers van Unity zijn er niet 

om drugsgebruik te veroordelen maar 

om te reageren op behoeften en vragen 

van hun medefeestgangers over gebruik 

en beperking van de risico’s.’ 

Veel praktische tips en imperatieven en 

herkenbare voorbeelden/gevolgen: ‘Eet 

voldoende en gezond en sla zeker geen 

maaltijden over, je lichaam heeft de 

extra energie en voedingsstoffen nodig. 

Je zult je fitter voelen, langer door 

kunnen feesten en een stuk sneller 

herstellen.’ 

Veel verwijzingen naar feitelijkheid en 

causale redenaties: ‘Uit dieronderzoek 

blijkt dat antioxidanten de oxidatieve 

stress en eventuele hersenschade 

veroorzaakt door XTC, speed en 

overmatig alcoholgebruik, kunnen 

verminderen.’ 

 

Beroepen op logica en gezonde verstand, 

door heldere causale redeneringen en 

herkenbare voorbeelden. 

Spelers: De informatie is afkomstig van 

leefstijlgenoten (mede gebruikers, 

feestliefhebbers). 

Handeling:  

1. het bieden van objectieve informatie, 

die aansluit bij de behoeften en 

belevingswereld van 

partydrugsgebruikers. Aanhalen van 

herkenbare voorbeelden en relevante, 

(on)wenselijke gevolgen en praktische 

tips om hiermee om te gaan. 

2. Informeren en ondersteunen, zonder 

taboe of oordeel: Recht voor zijn raap, 

zonder gebruik af te raden of te 

veroordelen, maar juist geformuleerd als 

adviezen om de gebruikerservaring te 

optimaliseren. 
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DEEL 2: Campagneframes 

Algemeen 

   Uit de analyse van het campagnemateriaal bleek dat er drie dominante en elkaar 

uitsluitende frames werden gebruikt: verantwoord feesten - frame, bewust en kritisch gebruik 

- frame en ondersteunen en informeren - frame. De belangrijkste devices zijn uiteengezet in 

onderstaande beschrijving. Na de framebeschrijvingen is toegelicht welke elementen van 

gebruikersframes in de campagneframes voorkwamen. De framepackages zijn overzichtelijk 

weergegeven in de frame matrix op voorgaande pagina’s (tabel 2, p. 28-29). (Voor een 

overzicht van hoe vaak een frame voorkwam, bij welke campagnes en met welke 

overeenkomstige gebruikersframes, zie bijlage C.3.) 

Verantwoord feesten – frame (VFF)  

   Dit frame richt zich specifiek op drugsgebruik op feesten. Gebruikers van partydrugs 

slaan op feesten geen acht op potentiële gezond- en veiligheidsrisico’s en maken geen juiste 

inschatting van hun eigen grenzen en beperkingen onder invloed van drugs. Ze creëren 

daardoor onnodig veel risico’s voor zichzelf en anderen.   

De oorzaak hiervan is dat tijdens het feesten de focus ligt op het genieten en het losgaan. 

Gebruikers zitten in een uitbundige en zorgeloze stemming en gaan dusdanig op in de euforie 

van de feestvibe dat controle, zelfbeheersing en vooral verantwoordelijkheidsbesef naar de 

achtergrond verdwijnen. De setting en handeling van de gebruiker zijn dan ook prominente 

framing devices: het gebruik van drugs tijdens het feesten. Hier horen specifieke risico’s bij. 

Op een festival zal je eerder teveel opgaan in het moment dan in een andere setting 

bijvoorbeeld, waardoor je eerder over lichamelijke grenzen gaat.   

Het morele oordeel in dit frame is dat partydrugsgebruikers zich ongeremd en 

onverantwoordelijk gedragen tijdens het uitgaan en aangestuurd moeten worden om ze te 

behoeden voor onnodige risico’s. Het gebruik van drugs wordt niet afgekeurd, maar gezien 

als een verschijnsel wat hoort bij feesten en festivals.   

De oplossing valt samen met de meest prominente framing devices gericht op de handelingen 

vanuit de campagnekant. In eerste instantie is de oplossing gebruikers alert maken op 

potentiele risico’s. Enerzijds gaat het om directe druggerelateerde risico’s, zoals overdosering 

en drugsvergiftiging. Een specifiek framing device is het volgende fragment uit een exemplar 

op de webpagina van ‘Hoe overleef ik een festival’:  
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‘Als hulpverlener ervaart Sander aan den lijve hoe gevaarlijk het kan zijn om drugs en 

alcohol te nuttigen. Hij maakt vaak mee dat mensen van zijn eigen leeftijd of jonger op de 

EHBO-post belanden vanwege alcohol en drugs. Zo lag er afgelopen keer bij Appelpop 

een meisje op de dijk. Ze was helemaal de weg kwijt en dreigde zelfmoord te plegen als we 

haar ouders zouden bellen.’ [Hoe overleef ik een festival] 

Anderzijds gaat het om indirecte druggerelateerde risico’s die ontstaan tijdens het feesten, 

zoals uitdroging en oververhitting. Ook aspecten als het uit het oog verliezen van je 

(feest)vrienden en daarmee je sociale vangnet kwijtraken, of na het feest onder invloed van 

drugs in de auto stappen horen bij drugs en festival gerelateerde risico’s.  

‘Als je weleens drugs hebt gebruikt op een festival, merkte je misschien dat je na afloop 

eigenlijk niet helder genoeg was om achter het stuur te stappen. Helaas beseft niet iedereen 

dat die wazige toestand risico’s opleveren in het verkeer.’ [Witte Waas] 

Een framing device dat kenmerkend is voor dit frame is het beroepen op het gezonde 

verstand, ondanks de zorgeloosheid en ongeremdheid die hoort bij de feestcultuur. Dit gebeurt 

door het creëren van een ‘reminder’ op het moment dat de valkuil het grootst is, namelijk in 

een feestsetting. Leefstijlgenoten (peer-educators) worden ingezet op festivals om gebruikers 

alert te maken op de risico’s van partydrugs.   

   Een volgend onderdeel van de oplossing is het geven van adviezen en praktische tips 

om risico’s op te vangen. De lexicale keuzes laten veel specifieke framing devices: o.a. ‘Ga 

voorbereid naar een festival!’, ‘Tips voor het festivalseizoen’. ‘Ultieme festival tips’, ‘EHBO 

tips’, ‘Verder overal aan gedacht? Check deze tips!’ Ook het gebruik van slogans die een 

advies uitspreken komen veel voor in de dit frame: ‘Pas op voor de witte waas’; ‘Think for 

yourself, Care about others & Celebrate Safe’; Rij drank en drugs vrij. Met de ‘witte waas’ 

wordt de wazige toestand onder invloed aangeduid.  

   Een laatste onderdeel van de oplossing is het minimaliseren van druggerelateerde 

risico’s op feesten door gebruik te maken van sociale aspecten. Er wordt een beroep gedaan 

op de verantwoordelijkheid die je naar elkaar toe hebt, dat je zorg hoort te dragen voor je 

‘(festival)vrienden’. Het label ‘festivalvrienden’ is een framing device dat spelers en setting 

combineert. Het geeft aan dat de mensen waar je op dat moment mee bent, degene zijn waar 

je verantwoordelijk voor bent en die tegelijkertijd jouw sociale vangnet vormen. Of dat je 

eigen vrienden zijn of mensen die je daar hebt ontmoet, maakt geen verschil.  

   Een ander aspect van het beroepen op de sociale verantwoordelijkheid is het 
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benadrukken dat je jezelf bewust moet zijn van persoonlijke risico’s en valkuilen, die horen 

bij het ‘festivaltype’ dat je bent. Deze valkuilen kun je opvangen door de juiste 

‘festivalbuddy’ te zoeken, oftewel met welke vrienden je het beste kunt gaan feesten.  Op de 

webpagina van ‘Hoe overleef ik een festival?’ is hiervoor een test beschikbaar. Onderstaand 

framing device laat een resultaat van deze test zien, waarin ook het belang van het sociale 

vangnet wordt benadrukt: 

‘Jij vindt alles best en dat is mooi, maar kijk uit dat je niet alles en iedereen verliest. Je 

vrienden zijn ook best leuk! Een beetje zonnebrandcrème en water op zijn tijd is ook geen 

overbodige luxe. Bekijk jouw ideale match voor een zorgeloos festival.’ [Hoe overleef ik 

een festival?]. 

Bewust en kritisch gebruik – frame (BKGF)  

   Het probleem in dit frame is dat gebruikers van partydrugs niet op een bewuste en 

kritische manier omgaan met drugsnormen. Hierdoor hebben ze te weinig besef en kennis van 

de ernstige gezondheidsrisico’s die hun gedrag met zich mee brengt. De oorzaak hiervan is 

dat gebruikers hun kennis, normen en waarden omtrent partydrugs doorgaans baseren op het 

gedrag dat ze zien van andere gebruikers in hun sociale omgeving.  Ze denken niet kritisch na 

over bepaalde gedragingen die als normaal worden beschouwd, maar nemen dit klakkeloos 

over.  

Het morele oordeel in dit frame is dat het onverstandig en gevaarlijk is om gebruikersgedrag 

van anderen zomaar als normaal te beschouwen en over te nemen. Gebruikers horen op een 

bewuste en kritische manier om te gaan met partydrugs en de potentiele risico’s die daar bij 

horen. Iets ongeveer weten is onzinnig als het gaat om drugs, het frame benadrukt dat het 

belangrijk is dat je exact weet hoe het zit, maar vooral ook dat je het initiatief moet nemen om 

jezelf goed te informeren.  

De oplossing die dit frame suggereert is gebruikers bewust maken van het feit dat ze risicovol 

gedrag vertonen, door confronterende of ludieke beelden en teksten. Zo wordt er in de ‘XTC 

FACTS’ campagne nadruk gelegd op het belang van jezelf goed informeren over XTC. Door 

het voorleggen van stellingen in de vorm van een quizvraag (in advertenties, online banners 

en webpagina), wordt de gebruiker geprikkeld zichzelf af te vragen hoeveel hij of zij eigenlijk 

weet of denkt te weten over XTC.  

‘Hoe meer MDMA er in een pil zit, hoe beter die werkt [ja toch?/bullshit!].’ [XTC 

FACTS] 
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De lexicale keuzes voor de labels in de checkbox na de stelling zijn een krachtige manier van 

aangeven dat de informatie fout is, in vergelijking tot [juist/onjuist]. Het benadrukt dat 

gebruikers vaak wel denken dat ze voldoende weten over XTC (‘Ja toch?’), maar te makkelijk 

aannames doen over de juistheid van deze informatie. Het label ‘bullshit!’ maakt duidelijk dat 

er veel onjuiste informatie rondgaat.    

  Er wordt in de oplossing tevens een sterk beroep gedaan op emotie en het gezonde 

verstand, door te laten zien hoe absurd bepaald normatief gedrag is buiten de context van de 

sociale omgeving. De ‘(F)outgaan is nooit oké’ campagne is hier een goed voorbeeld van. Er 

wordt benadrukt dat outgaan geen normaal en acceptabel gedrag is. In een video worden 

beelden van een partyscene afgewisseld met beelden van mensen die outgaan in settingen 

buiten de partyscene, zoals op kantoor of op de tennisbaan. Mensen in zakelijke kleding 

(spelers) die in een kantoorruimte (setting) out op de grond (actie), laten een misplaatst beeld 

zien. Door het gedrag dat in de partyscene als normaal en acceptabel beschouwd wordt in een 

ander context te plaatsten, wordt belicht dat het gedrag in feite helemaal niet zo normaal is.  

   Bovendien wordt er gepoogd dit normatieve gedrag te ontkrachten als zijnde normaal, 

door herhaaldelijk een tegengestelde norm aan te bieden. De campagne van (F)outgaan is 

nooit oké, wordt gedragen door de campagneslogan. Deze promoot dat outgaan niet normaal 

en acceptabel is door de (F) voor outgaan die van het woord ‘out’, ‘fout’ maakt. Deze slogan 

die de tegengestelde norm weergeeft vormt een rode draad in de campagne en wordt in een 

andere video door verschillende personen die een rol spelen in de partyscene uitgesproken.   

   Een ander voorbeeld van duidelijk maken dat bepaald normatief gedrag omtrent 

drugsgebruik niet normaal is, komt uit de commercial van XTC FACTS. In deze video wordt 

eveneens de rol van gewoontegedrag en de invloed van vrienden belicht. In de video zie je 

twee jongens die in verschillende fases van hun leven iets tegenkomen waarvan ze niet zeker 

zijn of het verstandig is om het te nuttigen. Van een rood besje van een struik als kleine 

kinderen op het schoolplein, naar een reageerbuisje met een chemisch goedje in de 

scheikundeles op de middelbare school, tot een XTC-pil die ze niet kennen als jongeren op 

een feestje. Elke keer roepen ze een vriend van hun die het zonder nadenken naar binnen 

gooit. Voor de jongen de onbekende pil kan nemen, wordt de scene onderbroken door een 

stem die zegt: ‘Gast! Slik jij zomaar alles?’.   

   In de video komt duidelijk naar voren hoe absurd het is dat de jongen dingen eet die 

duidelijk niet in orde zijn, zoals een rood besje en een chemische substantie. Deze gedachte 

wordt doorgetrokken naar de scene met de XTC-pil, zodat benadrukt wordt dat het best wel 

raar is om zomaar iets op te eten, waarvan je niet weet of het niet slecht voor je is, dus ook 
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zeker geen XTC. De slogan versterkt deze redenering. De boodschap promoot het doorbreken 

van gewoontegedrag en kritisch zijn in plaats van blindelings vertrouwen op het oordeel van 

vrienden. Dat je iets krijgt van vrienden betekent niet dat het betrouwbaar genoeg is om te 

nemen. Beter zorg je dat je voldoende kennis hebt over XTC en weet wat erin zit, voor je het 

neemt.  

Ondersteunen en informeren – frame (OIF)  

   In dit frame wordt het als problematisch beschouwd dat partydrugsgebruikers over 

onvoldoende (praktische) kennis beschikken over drugs. Doordat ze niet goed op de hoogte 

zijn van eventuele risico’s en nadelige gevolgen weten ze niet hoe ze deze op kunnen vangen. 

De oorzaak hiervan is dat er te weinig geschikte informatie voor handen is voor (potentiële) 

gebruikers. Met geschikt wordt informatie bedoeld die voor gebruikers relevant is, behapbaar 

en praktisch toepasbaar.  

Moralistisch gezien is drugsgebruik iets dat niet te voorkomen is. Daarom zouden gebruikers 

zo goed mogelijk ondersteund moeten worden bij het gebruikersproces, de keuzes die ze 

maken en de vragen en problemen waar ze tegenaan lopen. Daarom moet er een open en 

toegankelijk communicatieklimaat bestaan omtrent drugsgebruik, zodat er meer praktische 

informatie beschikbaar komt voor gebruikers om negatieve gevolgen op te vangen.   

De oplossing is een format (website), waarin begrijpelijke en relevante informatie aangeboden 

wordt, die aansluit bij de behoeftes van (potentiele) gebruikers.  Daarom wordt niet de 

hoofdfocus gelegd op het waarschuwen voor ernstige gezondheidsrisico’s, maar praktische 

tips en informatie geboden gericht op herkenbare situaties en gevolgen van drugsgebruik. 

Voorbeelden hiervan zijn dosering, combigebruik, aantoonbaarheid in het lichaam, of de 

herstelperiode. De oplossing is daarmee de voornaamste handeling, die als framing device 

naar voren komt. Door het gebruiken van herkenbare voorbeelden en heldere causale 

redeneringen wordt een beroep gedaan op logica en het gezonde verstand.  

‘Eet voldoende en gezond en sla zeker geen maaltijden over, je lichaam heeft de extra 

energie en voedingsstoffen nodig. Je zult je fitter voelen, langer door kunnen feesten en 

een stuk sneller herstellen.’ [Unity]  

‘BONUS tip 1: Met Koningsdag wordt in sommige steden veel lachgas aangeboden op 

straat. Koop je een ballonnetje? Denk er dan aan om even te gaan zitten voor je het 

gebruikt’. [Unity] 
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Een belangrijk aspect van de oplossing is het taboeloze en oordeel loze karakter van de 

boodschap. De tip in bovenstaand fragment geeft geen oordeel of ernstige waarschuwing. Het 

omvallen en jezelf stoten wordt aangehaald en niet het effect op de hersenen bijvoorbeeld. 

Een framing device dat het taboeloze en oordeel loze karakter benadrukt is dat de boodschap 

is geformuleerd vanuit het oogpunt van leefstijlgenoten, waardoor een ‘gebruikers onder 

elkaar sfeer’ wordt gesuggereerd.  

‘De vrijwilligers van Unity zijn er niet om drugsgebruik te veroordelen maar om te 

reageren op behoeften en vragen van hun medefeestgangers over gebruik en beperking van 

de risico’s.’ [Unity] 

 

Elementen van gebruikersframes in campagneframes  

Losgaan en Feesten  

   In het Verantwoord Feesten frame (VFF) zie je elementen van het FF en LF sterk 

terugkomen, zoals de positieve toevoeging die partydrugs levert aan de feestbeleving, het 

zorgeloos genieten en de intensere ervaring. Ook de behoefte om los te gaan, te ontladen en 

uit de band te springen wordt benadrukt. In de lexicale keuzes komen veel (werk)woorden 

voor die hiernaar verwijzen: o.a. “losgaan’, ‘genieten’, ’uit je dak gaan’, ‘lekker dansen’, 

‘opgaan in de feestvibe’. Onderstaande tekstfragmenten zijn een aantal specifieke framing 

devices met betrekking tot feesten en losgaan: 

‘Is er iets lekkerder dan dansen op een festival in het zonnetje? Heel weinig, denken wij. 

Sommigen kiezen ervoor de dag met drugs nóg iets euforischer en magischer maken.’ 

[Witte Waas] 

‘Beleef de muziek, voel het ritme and have fun. Uitgefeest? Rij drank- en drugsvrij terug 

naar huis en voorkom dat jij in de Witte Waas belandt.’ [Witte Waas] 

‘Hoedje op, flesje mee, ingesmeerd en gáán! Een festival is pas compleet als het zonnetje 

schijnt en de thermometer zomerse temperaturen aantikt. Het is dan makkelijk om 

helemaal op te gaan in de festivalvibe, zonder je ergens druk om te maken. Geniet er lekker 

van, maar denk even aan de volgende dingen-.’ [Hoe overleef ik een festival] 

‘Festivals zijn natuurlijk supergaaf en je kunt er helemaal uit je dak gaan. Maar kijk wel 

uit! Tijdens het feesten liggen er letsels op de loer.’ [Hoe overleef ik een festival] 
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Een andere manier waarop het feesten en losgaan naar voren komt is in de afbeeldingen die 

gebruikt worden. Deze verwijzen direct naar feesten, losgaan en de genoegens die daarbij 

horen. Afbeeldingen laten mensen zien in een festivalsetting, gekenmerkt door tenten, 

kraampjes en massa’s mensen. Ze dragen zomerse kleren, of een ontbloot bovenlijf, en 

hoedjes, petjes of zonnebrillen wat typische symbolen zijn van genieten en festivals.   

   De handelingen wijzen erop dat ze genieten, plezier hebben en uit de band springen: 

dansen, springen, lachen, op elkaars schouders zitten, door modderpoelen rollen, ‘beuken in 

een circle pit’ of crowdsurfen in een opblaasbootje.  

   Een element dat eveneens in campagneframes naar voren kwam en past binnen het FF, 

is de rol van vrienden. De culturele kernwaarde van het FF dat feesten iets is dat je samen met 

vrienden doet, werd onder meer gereflecteerd door het afbeelden van personen die samen met 

anderen aan het feesten en genieten zijn. Ook werd er gewezen op de sociale 

verantwoordelijkheid; het sociale vangnet dat je hoort te vormen voor zowel eigen vrienden 

als festivalvrienden. Er wordt benadrukt dat je op elkaar moet letten en voor elkaar moet 

zorgen.  

‘Op festivals gaan sommige vrienden of vriendinnen nét iets verder dan op een ander feest. 

Houd elkaar dan ook goed in de gaten. Merk je dat je festivalvrienden helemaal de weg 

kwijt zijn door alcohol of drugs? Blijf in de buurt en haal een rondje water in plaats van 

bier.’ [Hoe overleef ik een festival]. 

Gebruikers hechten hier in het FF eveneens veel waarde aan en gaven aan dat dit een norm 

was die hoort bij de cultuur van drugs en feesten. Het is in de partyscene normaal en 

vanzelfsprekend dat je begaan bent met elkaar (vrienden, festivalvrienden, of vreemden) en 

anderen helpt en bijstaat wanneer dat nodig lijkt te zijn. 

Sociale omgeving  

   Campagneframes bleken ook raakvlakken te hebben met het SOF van gebruikers. 

Daarin kwam naar voren dat drugsgebruik als normaal wordt beschouwd binnen de 

vriendengroep en de partyscene. Doorgaans komen mensen in aanraking met drugs door hun 

sociale omgeving en is het gebruikelijk dat kennis en normen over drugsgebruik worden 

gebaseerd op ervaring en gedrag van medegebruikers. Er wordt daardoor naar alle 

waarschijnlijkheid eerder iets aangenomen van een medegebruiker wat betreft risico’s en 

verantwoordelijk gedrag, dan van een externe bron. Het Verantwoord Feesten frame (VFF) 

maakt positief gebruik van deze inzichten door het inzetten van leefstijlgenoten, die op 
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festivals en feesten voorlichting geven over risico’s van drugsgebruik. De gehele 

communicatieve boodschap formuleren als zijnde ‘tips van medegebruikers’ wat gebeurt in 

het Ondersteunen en Informeren frame (OIF) is hiermee vergelijkbaar.   

   Ook de probleemstelling van het Bewust en Kritisch gebruik frame (BKF) dat er niet 

kritisch wordt gereflecteerd op gedragsnormen omtrent drugsgebruik binnen de sociale 

omgeving, waardoor risicovol gewoontegedrag kan ontstaan, komt overeen met deze 

inzichten van het SOF. Deze of andere inzichten van het SOF worden echter niet ingezet om 

de boodschap van het BKF te ondersteunen.    

Taboes   

   Het taboeloze karakter van gebruikers onder elkaar wordt benut door te suggereren dat 

de boodschap van leefstijlgenoten komt en daarom openlijk en zonder veroordeling over 

drugsgebruik gesproken kan worden. Daaruit bleek namelijk dat er verschillende degradaties 

van taboesterkte bestaan, waarin het taboe enkel volledig onbestaand was tussen ‘gebruikers 

onder elkaar’.  

Conclusie en Discussie 

Gebruikersframes 

   Gebaseerd op een combinatie van de frames die voortkwamen uit de YouTubeanalyse 

en de focusgroepanalyse kwamen de volgende frames naar voren als frames die bestaan 

binnen de populaire Nederlandse partydrugscultuur: Losgaan frame (LF), Feest frame (FF), 

Taboe frame (TF), Controle frame (CF), Sociale omgeving frame (SOF) en Gezichtsverlies 

frame (GF).    Het LF laat het ontladen en ontsnappen aan het ‘normale’ leven zien als 

positief effect van drugsgebruik. Dit frame benadrukt de oorzaak hiervan, namelijk de hoge 

druk van de maatschappij. Doordat de lat erg hoog ligt voor jongvolwassenen (werk, studie) 

ontstaat de behoefte om zichzelf te belonen en te ontladen van stress.  

    In het FF staat genieten centraal, evenals de gedeelde ervaring, het opwegen van het 

genieten tegen eventuele nadelige gevolgen of gezondheidsrisico’s en het positieve effect op 

sociale aspecten. Het frame benadrukt de rol van vrienden: samen feesten en genieten, maar 

ook het sociale verantwoordelijkheidsgevoel naar vrienden en leefstijlgenoten toe.   

 Het CF benadrukt het belang het gebruik in de hand te hebben (het normale leven mag 

er niet onder lijden) en zichzelf te kunnen beheersen in de gebruik situatie. De setting bleek 

een cruciale mediërende factor om te bepalen of en op welke manier gebruik acceptabel is: 

alleen in een privé situatie met vrienden kan een gebruiker zichzelf volledig laten gaan.    

 Het TF definieert verschillende taboesituaties: het verborgen houden van het gebruik 



FRAMING BINNEN DE POPULAIRE NEDERLANDSE ‘PARTYDRUGSCULTUUR’ 

60 
 

voor actoren in het professionele leven, voor ouders en in sommige gevallen voor andere 

sociale groepen. Er is weinig initiatief om taboes in de huidige situatie te doorbreken, maar bij 

(toekomstige) kinderen is een open communicatieklimaat geprefereerd.  

   Het SOF belicht de sociale omgeving (vrienden/setting) als een sterke verleiding om 

drugs te gebruiken wat door gebruikers als problematisch wordt gezien. Andere sociaal-

contextuele invloeden zijn bijvoorbeeld met drugs in aanraking komen door vrienden of 

omgeving.  

   Het GF laat een actueel probleem zien in de partyscene: het filmen van anderen die op 

een opvallende of beschamende manier onder invloed zijn en deze video’s delen via publieke 

media. In het frame wordt benadrukt dat het ‘vroeger’ normaal en acceptabel was om 

duidelijk zichtbaar onder invloed te zijn en het niet uitmaakte hoe iemand overkwam. 

Tegenwoordig speelt imago en reputatie een grotere rol.   

Onderlinge samenhang van gebruikersframes  

   Tijdens de analyse viel op dat er sprake was van samenhang tussen de afzonderlijke 

frames. Opvallend is dat vrijwel alle gebruikersframes in relatie lijken te staan met elkaar en 

met het controleframe dat een prominente rol speelt in de partydrugscultuur. Controle op het 

gebruik en de gebruik situatie dat centraal staat in het CF zijn voorwaarden voor het FF en het 

LF. Deze randvoorwaarden voor gebruik lijken een reactie op het TF om te verantwoorden 

waarom en onder welke omstandigheden gebruik acceptabel is. Het GF laat de gevolgen zien 

van controleverlies in de gebruik situatie. Het openbaar maken van beschamende video’s 

heeft weer gevolgen voor taboesituaties (TF) in het persoonlijke en vooral professionele leven 

van een gebruiker. Het ‘sterk in je schoenen staan’ dat centraal staat in het SOF zou een 

onderdeel kunnen zijn van het in de hand hebben van het gebruik in het controleframe, wat 

eveneens een relatie zou impliceert. 

Verklaring resultaten  

   De gebruikersframes die geïdentificeerd werden kwamen in grote lijnen overeen met 

de resultaten van eerdere studies. De kernwaarden van het FF kwamen op vergelijkbare wijze 

voor bij studies van Manning (2013), Davies (1997a), Boys et al. (1999) en Levy et al. 

(2005). De sociaal-contextuele aspecten van het SOF zijn overeenkomstig met resultaten van 

Boys et al. (1999) en Levy et al. (2005). En de behoefte om te ontsnappen en ontladen in 

reactie op de druk van de maatschappij (LF) bevestigde inzichten van Levy et al. (2005), Van 

den Bulck et al. (2008) en Goossens & van Hasselt (2015). De kernwaarde zelfbeheersing die 

bij alcoholconsumptie in Westerse culturen een belangrijke rol bleek te spelen en eveneens 
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naar voren kwam als frame in het onderzoek van Van den Bulck et al. (2008), bleek ook een 

kernwaarde te zijn waar het CF op steunt.   

   Wat de frameanalyse van de huidige studie fundamenteel toevoegt aan deze bestaande 

kennis door framepackages uiteen te zetten, is meer inzicht in hoe een frame is opgebouwd en 

welke elementen voor gebruikers relevant of problematisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 

probleemperceptie van gebruikers in het SOF dat nog niet eerder belicht werd, of de 

risicoperceptie en het sociale verantwoordelijkheidsgevoel dat naar voren kwam in het FF in 

aanvulling op hedonistische frames uit eerder onderzoek. Ook bleek de kernwaarde 

zelfbeheersing in het CF betrekking te hebben op meer dan enkel de wilskracht om de 

verleiding te weerstaan (Van den Bulck et al., 2008), zoals wilskracht om gebruik in de hand 

te houden.  

 Verder bracht de frameanalyse van het huidige onderzoek twee frames aan het licht 

die nog niet in eerdere studies voorkwamen, TF en GF. Een verklaring voor het niet eerder 

naar voren komen van het TF zou kunnen liggen in de mate van normalisatie van 

partydrugsgebruik in het uitgaansleven in Nederland (Goossens & van Hasselt, 2015). 

Doordat gebruik al enigszins vrijgevochten is, zal er waarschijnlijk openlijker over worden 

gesproken dan wanneer er nog een sterk taboe op drugsgebruik rust. Bovendien kan daardoor 

het conflict ontstaan van het niet vrijelijk kunnen bespreken van drugsgebruik in situaties 

waar het taboe wel nog bestaat, zoals in de thuissituatie.  

   Een verklaring voor het niet eerder voorkomen van het GF zou kunnen liggen in de 

recentheid van het verschijnsel, terwijl studies doorgaans langer geleden zijn uitgevoerd. Een 

reden dat het GF niet voorkwam in de redelijk recente YouTubeanalyse (Manning, 2013) zou 

kunnen zijn dat er andere criteria voor het identificeren van frames zijn gehanteerd. Manning 

(2013) schaarde video’s met beelden van gebruikers die controle over lichaam en spraak 

waren verloren onder het risico of hedonismeframe. Signalen in de video werden niet 

meegenomen in de analyse, enkel de bedoelde boodschap van de poster. Mogelijk is hierdoor 

het belachelijk gemaakt worden door omstanders niet meegenomen als framing device.   

   Ook het onderzoeksdoel kan een verklaring zijn voor het voorkomen van deze twee 

frames. Wanneer er specifiek gezocht wordt naar bijvoorbeeld beweegredenen voor of de 

ervaring van drugs zullen maatschappelijke en contextafhankelijke aspecten als taboes en 

reputatie mogelijk minder belicht worden dan bij een meer allesomvattende frameanalyse als 

in de huidige studie.  

   Het risico frame kwam in deze studie niet naar voren, terwijl het in eerdere studies 

over drugsgebruik wel relevant bleek (Davies, 1997a; Manning, 2013). Een verklaring 
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hiervoor kan liggen in de soort drugs en context van gebruik, aangezien het risicoframe het 

vaakst gebruikt werd voor drugssoorten met een ernstigere risicoperceptie (Crack 

Cocaine/Crystal Meth) dan bij partydrugs (Manning, 2013) en risicoperceptie pas een 

prominente rol begon te spelen in het stadium van verslaving (Davies, 1997a).   

Campagneframes 

   Uit de analyse van het campagnemateriaal kwamen drie dominante en elkaar 

uitsluitende frames naar voren: Verantwoord feesten -frame (VFF), Bewust en kritisch gebruik 

-frame (BKGF) en Ondersteunen en informeren -frame (OIF). Het VFF is specifiek gericht op 

partydrugsgebruik in de partyscene en ziet het verlies van controle, zelfbeheersing en 

verantwoordelijkheidsgevoel tijdens het feesten als een relevant probleem. De oplossing is 

festivalgangers in een festivalcontext alert maken op druggerelateerde risico’s.    

   In het BKGF ligt de focus op risicovolle gebruikersnormen die ontstaan doordat 

veelvoorkomend groepsgedrag aangenomen wordt als normaal zonder hier kritisch op te 

reflecteren. Er wordt beoogd gebruikers op confronterende wijze bewust te maken van de 

risico’s van normatief gewoontegedrag.  

   Het OIF ten slotte, richt zich op het gebruik van partydrugs in het algemeen (los van 

het uitgaansleven). Het frame gaat uit van het principe dat partydrugsgebruik een verschijnsel 

is dat hoort bij onze samenleving en niet zomaar zal verdwijnen. Daarom staat het 

ondersteunen van partydrugsgebruikers door het bieden van relevante en praktische 

informatie centraal. 

Elementen van gebruikersframes in campagneframes  

   Frames in preventiecampagnes gericht op partydrugs bevatten slechts ten dele 

elementen van  frames die er bestaan binnen de populaire partydrugscultuur. Elementen van 

het FF en LF zijn het sterkst doorgevoerd en kwamen het vaakst voor. Een enkel element van 

het SOF en TF kwam in beperkte mate voor. Het CF en GF kwamen niet aanwijsbaar terug in 

de campagneframes.   

   Elementen van het FF en het LF vormden een rode draad in het VFF. In de lexicale 

keuzes en afbeeldingen kwamen culturele opvattingen terug als: ‘genieten van de 

feestervaring’, ‘losgaan’ en ‘samen zijn met vrienden’, maar ook ‘voor elkaar zorgen en op 

elkaar letten’ werd aangehaald.  

   Het SOF en TF werden benadrukt in de campagneframes VFF en OIF door de 

boodschap te laten overbrengen door, of zelfs volledig te formuleren vanuit, het oogpunt van 

leefstijlgenoten (medefeestgangers, medegebruikers). Hier wordt gebruik gemaakt van het 
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principe van het SOF dat in de partydrugscultuur gebruiksgedrag en normen worden 

overgenomen van de sociale omgeving (vriendengroep/ partyscene), waardoor risico’s en 

waarschuwingen waarschijnlijk ook sneller van een medegebruiker worden aangenomen. Dit 

is tevens de probleemdefinitie in het BKGF.   

   Het gebruik maken van leefstijlgenoten die de boodschap (over)brengen baseert zich 

tevens op het zonder taboe of oordeel kunnen praten over drugsgebruik als gebruikers onder 

elkaar dat naar voren kwam in het TF van gebruikers.   

Implicaties voor de praktijk 

   Op basis van dit onderzoek zou gesteld kunnen worden dat preventiecampagnes op 

meer manieren gebruik zouden kunnen maken van gebruikersframes. De frameanalyse van de 

huidige studie maakte het onder meer mogelijk om uitspraken te doen over de samenhang van 

verschillende frames. Deze onderlinge samenhang van frames kan een rol spelen voor de 

effectiviteit van het inzetten van gebruikersframes in campagnes, zoals bij het VFF. Het 

gebruik van FF en LF lijkt daarin een logische zet, aangezien het gebruik van partydrugs sterk 

samenhangt met de huidige festivalgeneratie en het uitgaansleven (Goossens & van Hasselt, 

2015).    

   Maar alhoewel culturele principes, zoals samen zijn met vrienden, genieten en uit de 

band springen, de ruggengraat vormen van deze frames zijn ook culturele opvattingen uit 

frames die in relatie staan met het FF en LF belangrijk. In het CF komt naar voren dat 

controle en zelfbeheersing belangrijke (voor)waarden zijn als het gaat om gebruik. Iemand die 

van zichzelf vindt dat hij verantwoordelijk is en zichzelf en zijn gebruik in de hand heeft 

(ongeacht of dat daadwerkelijk zo is), zal zich minder snel aangesproken voelen tot een 

boodschap die geformuleerd is in termen van onverantwoordelijk gebruik en controleverlies. 

Het beroepen op het FF en LF kan daardoor zijn effect verliezen.   

   In campagnes zouden frames die in relatie staan met frames die ingezet worden 

daarom in acht moeten worden genomen.  Bovendien zouden culturele kernwaarden die naar 

voren kwamen in de frame packages, zoals controle en zelfbeheersing, benadrukt kunnen 

worden en gekoppeld aan het geadviseerde gedrag om weerstand tegen een beïnvloedende 

boodschap te verminderen (Fransen, Verlegh, Kirmani, & Smit, 2015).  

   Daarnaast bieden de afzonderlijke frame packages meerdere relevante invalshoeken 

om in de praktijk op in te spelen. Een opvallend inzicht dat naar voren kwam in het SOF is de 

probleemperceptie van gebruikers, namelijk dat een sociale omgeving een trigger is voor 

gebruik. Gebruikers hadden weinig vertrouwen in zichzelf de verleiding te kunnen weerstaan, 
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waardoor een sociale omgeving werd gemeden of het noodzakelijk was expliciet te vermelden 

niet te willen gebruiken. Laatstgenoemde zou voor gebruikers lastig kunnen zijn. Toegeven 

dat je moeite hebt de verleiding te weerstaan, gaat immers in tegen bestaande normen van 

controle en zelfbeheersing (CF). In communicatie zou daarom ingespeeld kunnen worden op 

de eigen effectiviteit (Ajzen, 1991) door normpercepties te ontkrachten (McAlaney, Bewick, 

Hughes, 2011). Denk hierbij aan de BOB-campagne ‘Ben je de bob zeg het hardop’, waarin 

benadrukt wordt dat het normaal is openlijk aan te geven dat je niet wilt drinken. Er wordt in 

de commercial normatief gedrag getoond van een sociale omgeving die dit respecteert. Door 

een norm neer te zetten dat het evengoed normaal en geaccepteerd is als je niet wilt gebruiken 

in een omgeving waarin het vanzelfsprekend is het wel te doet en de verleiding voor iedereen 

lastig is, wordt de drempel wellicht gemakkelijker hier open over te zijn en voor de omgeving 

om dat te accepteren.   

   Op eenzelfde manier zou er ingespeeld kunnen worden op het taboe tussen ouders en 

kinderen, aangezien het in een dergelijke relatie problematisch is niet open en eerlijk te 

kunnen zijn. Ouders kunnen een waardevolle rol zijn in het voorkomen, signaleren en 

opvangen van drugsgerelateerde problemen. Ouders zijn dan ook een cruciale factor in het 

doorbreken van het taboe in de thuissituatie. Hierin kan een voorbeeld worden genomen aan 

de meerjarige massamediale campagne NIX18. Hierin werd de nieuwe norm ‘niet roken en 

niet drinken onder de 18’ onder de aandacht gebracht en manieren aangereikt om dit 

bespreekbaar te maken in de thuissituatie. Al na een jaar campagne voeren bleek de acceptatie 

van de sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder de achttien’ te zijn toegenomen 

(Goossens & Van Hasselt, 2015). 

   Het GVF laat twee potentieel relevante invalshoeken zien voor gedragsbeïnvloeding: 

gezichtsverlies en het openbaar maken van beschamende beelden. In een 

gezondheidsboodschap kan gebruik worden gemaakt van de onwenselijkheid van 

gezichtsverlies door controleverlies, uiterlijk verval en belachelijk gemaakt worden door 

anderen te projecteren als negatief gevolg van overmatig en onverantwoord drugsgebruik. Het 

benadrukken van de gevolgen van het negatieve gedrag kan het doelgedrag (verantwoord en 

matig gebruik) aantrekkelijker maken (Fransen, Verlegh, Kirmani, & Smit, 2015). Deze 

strategie is in alcoholpreventiecampagnes eveneens veelvuldig toegepast.  

   Daarnaast laat het openbaar maken van reputatie schadend beeldmateriaal een 

negatieve trend zien. Dat het online belachelijk maken van anderen een actueel 

maatschappelijk probleem is blijkt wel uit ‘het recht om vergeten te worden’ dat EU-burgers 

sinds 2014 hebben en inhoudt dat ze privacygevoelige en foutieve informatie over zichzelf 
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mogen laten verwijderen (Vleugels, 2017). Het tegengaan van deze negatieve norm is een 

relevante invalshoek voor de praktijk, want door anderen aan de digitale schandpaal te 

nagelen worden niet alleen grenzen van ethiek en privacy ernstig overschreden, het kan tevens 

ernstige gevolgen hebben voor iemands persoonlijke en professionele leven.  

Beperkingen en vervolgonderzoek  

   Op de methoden van dit onderzoek zijn een aantal beperkingen aan te merken. Bij het 

identificeren van frames door middel van inductieve inhoudsanalyse bestaat de kans dat 

persoonlijke frames van de onderzoeker een mediërende rol spelen, vooral wanneer de 

onderzoeker zelf lid is van de te onderzoeken cultuur (Van Gorp, 2010). In vervolgstudies is 

het zinvol om de frameanalyse uit te voeren met meerdere onderzoekers om subjectiviteit uit 

te sluiten.        

   Een media analyse zoals YouTube kent eveneens nadelen, zoals de matige 

repliceerbaarheid door de continue veranderende content (Vis, van Zoonen, & Mihelj, 2011) 

en de beperkte brongegevens, waardoor niet altijd met zekerheid viel te stellen of een frame 

van een gebruiker was of niet. Daarnaast kan het als ethisch bezwaarlijk worden gezien 

beeldmateriaal te gebruiken zonder expliciete toestemming. Tot slot, zouden video’s in 

volgende mediastudies kunnen worden geselecteerd op het aantal viewers of reacties, om de 

belangrijkheid en invloed mee te kunnen nemen.   

   De belangrijkste beperking van onderzoek gebaseerd op een focusgroep is de beperkte 

generaliseerbaarheid (Koetsenruiter & Van Hout, 2012). In vervolgonderzoek is het daarom 

raadzaam om meerdere focusgroepen te houden, die verschillen in leeftijdscategorie, 

opleiding, regio en eventueel muziekstroming. Een andere manier om de generaliseerbaarheid 

van frames voortgekomen uit een focusgroep te toetsen is deze te verwerken tot surveyvragen, 

om dusdanig een grote en representatieve groep gebruikers te bevragen.    

Slotwoord 

   Ondanks de beperkingen vormen de resultaten van dit onderzoek een waardevolle 

toevoeging voor zowel theorievorming als voor de praktijk. Frames brachten voor gebruikers 

relevante struikelblokken en probleemsituaties aan het licht, wat perspectieven biedt om in de 

praktijk van persuasieve gezondheidscommunicatie op in te spelen. Het voordeel hiervan is 

dat er minder sprake is van het ethische dilemma van ongevraagde (en mogelijk ongewilde) 

gedragsbeïnvloeding, wanneer er duidelijk behoefte aan interventie is. 

   Verder bleek in voor gebruikers relevante praktijk situaties het probleem vaak verband 

te houden met normpercepties. In meerdere situaties zou een expliciete en algemeen gedragen 
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norm een oplossing kunnen bieden. Maar de vraag blijft op welke manier deze normen het 

beste in de cultuur van partydrugsgebruikend Nederland zouden kunnen worden verankerd. 

Hoewel een massamediale campagne effectief lijkt, kan het op landelijk niveau aanbieden van 

positieve gedragsnormen omtrent drugs conflicteren met principes vanuit samenleving en 

overheid. Het massamediaal aanbieden van drugsnormen zou kunnen impliceren dat gebruik 

algemeen geaccepteerd wordt door de Nederlandse maatschappij en daar is het taboe te groot 

voor. Een gerelateerd risico van het breed communiceren van algemene gedragsnormen is dat 

het de normalisatie kan versterken, waardoor (het aantal) gebruik(ers) kan toenemen. Volgens 

kenners uit de preventiewereld zou een persuasieve drugsboodschap gericht moeten zijn enkel 

op de doelgroep, maar daarbij bestaat het knelpunt van het bereiken van specifieke 

doelgroepen. Dit soort zaken maakt drugspreventie een complex en dynamisch 

onderzoeksgebied, waar het laatste woord nog lang niet over geschreven is.  
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BIJLAGE A: Partydrugsframes in communicatie-uitingen op YouTube 

(Methodesectie) 

A.1. Selectiecriteria en selectieproces  

De standaard Nederlandse instellingen van YouTube zijn gebruikt voor het zoeken van 

drugsvideo’s (taal = Nederlands, content locatie = Nederland). Voor elke drugsoort zijn 

meerdere zoektermen gebruikt: de officiële benaming en termen die volgens drugsfora in de 

volksmond worden gebruikt. De term met de meeste relevante resultaten werd gebruikt als 

definitieve zoekterm voor de desbetreffende drugssoort (Manning, 2013). Het toevoegen van 

een Nederlandse term bevorderde doorgaans het aantal geschikte video’s. Tabel A.1 laat zien 

welke zoekterm uiteindelijk is gekozen en het aantal geselecteerde video’s per zoekterm.

 De video’s van de eerste pagina met resultaten die voldeden aan de criteria zijn 

geselecteerd. Daarnaast is een aanvulling gemaakt van vergelijkbare video’s die werden 

voorgesteld door YouTube. Deze methode is gebruikt omdat er niet altijd voldoende geschikte 

video’s werden gevonden door een chronologische volgorde van zoekresultaten aan te houden.  

   Video’s die niet werden meegenomen waren: videoclips van artiesten, documentaires, 

advertenties, video’s met erg onduidelijk beeldmateriaal, anderstalige video’s waarbij het 

gesproken woord cruciaal was om de boodschap van de video’s te begrijpen.   

Tabel A.1.  Specifieke zoektermen en het aantal hits en geselecteerde video’s per zoekterm. 

drugsoort zoekterm Aantal resultaten Aantal geselecteerde 

video’s 

Xtc XTC 565.000 24 

Cocaïne Coke snuiven 2450 25 

Amfetamine Speed gebruiken 16.100 17 

GHB GHB 112.000 19 

Ketamine Keta snuiven 163.000 15 

Lachgas lachgas 29.100 11 

2CB 2CB 9300 11 

4FMP 4FA 4810 10 

Van de kaart Van de kaart 366.000 8 

 

A.2. Bronnen van het corpus 

Tabel A2. Videonummer en bijbehorende link van alle video’s in het   corpus. 
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Nr. link video 

1 https://www.youtube.com/watch?v=3OF_A0U2_3k&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=1 

2 https://www.youtube.com/watch?v=BwB3iI9gsnU&index=2&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

3 https://www.youtube.com/watch?v=yX7O4NBiRY8&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=3 

4 https://www.youtube.com/watch?v=CLZKrEUGx74&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=4&oref=https%3A%2F%2F 

5 https://www.youtube.com/watch?v=KibKHeK3KzI&index=5&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

6 https://www.youtube.com/watch?v=2WCB1ecc8Jk&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=6 

7 https://www.youtube.com/watch?v=_NWJtB-0qkg&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=7 

8 https://www.youtube.com/watch?v=Bb5oUcrfVL8&index=8&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

9 https://www.youtube.com/watch?v=VZN3AVzqPj0&index=9&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

10 https://www.youtube.com/watch?v=kvabSJrKIhw&t=9s&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=10 

11 https://www.youtube.com/watch?v=IE_RrcSX4iQ&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=11 

12 https://www.youtube.com/watch?v=Rh5q42acRW8&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=12 

13 https://www.youtube.com/watch?v=0eB-Zli2SbQ&index=14&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

14 https://www.youtube.com/watch?v=BMMgpN71pio&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=14 

15 https://www.youtube.com/watch?v=66XOox3UccE&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=15 

16 https://www.youtube.com/watch?v=MPjHEcQQToA&index=16&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

17 https://www.youtube.com/watch?v=QS6v7Z4rGx0&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=17 

18 https://www.youtube.com/watch?v=JHi5iayReLc&index=18&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

19 https://www.youtube.com/watch?v=kBGTBajB4_M&index=19&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

20 https://www.youtube.com/watch?v=8xL-pBl-yXc&index=20&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

21 https://www.youtube.com/watch?v=C0wHHIpkFL8&t=32s&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=22 

22 https://www.youtube.com/watch?v=J3ftP8YgewA&index=22&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI 

23 https://www.youtube.com/watch?v=FPUG_TCDzWk&list=PL7PYlG7I_U32avjwSddo0P0MzXP_9AqtI&index=23 

24 https://www.youtube.com/watch?v=s_5Usx0U4Pw&list=PL7PYlG7I_U31SrIs0cOMWwtBucidCLZ2N&index=3 

25 https://www.youtube.com/watch?v=XyK6SRzB95s&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=1 

26 https://www.youtube.com/watch?v=zEkNdMZIhCA&index=2&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

27 https://www.youtube.com/watch?v=Mu2ON1N1hpw&index=3&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

28 https://www.youtube.com/watch?v=yEKiAI4YbQo&index=4&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

28 https://www.youtube.com/watch?v=yEKiAI4YbQo&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=4 

29 https://www.youtube.com/watch?v=spLhEgZUSC0&index=5&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

30 https://www.youtube.com/watch?v=dC2HXX-fkZs&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=6 

31 https://www.youtube.com/watch?v=GHvdCsQDkB0&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=7 

32 https://www.youtube.com/watch?v=oP3eV-GItYU&t=11s&index=10&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

33 https://www.youtube.com/watch?v=rw9pvWnrX6w&index=9&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

34 https://www.youtube.com/watch?v=kUplzwpFVuw&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=10 

35 https://www.youtube.com/watch?v=vz6AhhGImgI&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=11 

36 https://www.youtube.com/watch?v=5xhElAMxl_s&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=12 

37 https://www.youtube.com/watch?v=5xhElAMxl_s&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=12 

38 https://www.youtube.com/watch?v=CusacW40OY0&index=14&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

39 https://www.youtube.com/watch?v=0msBwUfGjc8&index=15&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&oref=https%3A%2F%2F 

40 https://www.youtube.com/watch?v=P2l6d2SjRwg&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=16 

41 https://www.youtube.com/watch?v=ZwE-aLGn5ZI&index=17&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

42 https://www.youtube.com/watch?v=301yNWK9q68&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=19 

43 https://www.youtube.com/watch?v=V7qj0ohPYfQ&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=19 

44 https://www.youtube.com/watch?v=rBQJksz0GhU&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=21 

45 https://www.youtube.com/watch?v=dNe0EkphnGA&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=22 

46 https://www.youtube.com/watch?v=tp6hKnUvla4&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=22 

47 https://www.youtube.com/watch?v=0SB7abq9vpg&index=23&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

48 https://www.youtube.com/watch?v=WEtJnlBTwr4&index=24&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry 

49 https://www.youtube.com/watch?v=6WczETZy4ok&list=PL7PYlG7I_U30cMTA5BE3AX8mQFGXZ4Lry&index=32 

50 https://www.youtube.com/watch?v=u92NZgJlMZk&t=24s&index=1&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc11 

51 https://www.youtube.com/watch?v=nMXrGnq39MU&index=3&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&t=8s 

52 https://www.youtube.com/watch?v=8pGcpImL6MU&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=3 

53 https://www.youtube.com/watch?v=z-CFnsYbyrY&index=4&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

54 https://www.youtube.com/watch?v=42e8zU0W5eY&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=5 

55 https://www.youtube.com/watch?v=zxfchfTA9kU&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=6 

56 https://www.youtube.com/watch?v=clQFgkjgBNA&index=7&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

57 https://www.youtube.com/watch?v=2RqtSmApBeQ&index=8&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&oref=https%3A%2F%2F 

58 https://www.youtube.com/watch?v=lOPKsWZKGP0&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=11 

59 https://www.youtube.com/watch?v=Iw7hp60SCk4&index=10&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

60 https://www.youtube.com/watch?v=NpZ86L4TmOI&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=11 

61 https://www.youtube.com/watch?v=GyTpMuQCwCA&index=12&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

62 https://www.youtube.com/watch?v=uKrrMypSzVU&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=13 

63 https://www.youtube.com/watch?v=XULGvM6p480&index=14&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

64 https://www.youtube.com/watch?v=1onT59JxTjA&index=16&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

65 https://www.youtube.com/watch?v=qZ4JiNk_hUU&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9&index=16 

66 https://www.youtube.com/watch?v=5sf4vbEE2Ag&index=17&list=PL7PYlG7I_U30UOeZ07TxzVRVmemctLJc9 

67 https://www.youtube.com/watch?v=GDbARu0acww&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=1&t=42s 

68 https://www.youtube.com/watch?v=LJ7ODkP_Rpo&index=2&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

69 https://www.youtube.com/watch?v=yWjfF-bRKeU&index=3&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

70 https://www.youtube.com/watch?v=igsEa8Eu3QE&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=4 

71 https://www.youtube.com/watch?v=rSyjK00anoQ&index=5&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

72 https://www.youtube.com/watch?v=XSCXfLtPwYI&t=7s&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=6 

73 https://www.youtube.com/watch?v=TZMRJllRT9M&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=7 

74 https://www.youtube.com/watch?v=NJYZaSnxBI8&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=8 
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75 https://www.youtube.com/watch?v=wRGT7_e6--c&index=9&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

76 https://www.youtube.com/watch?v=tfIWLbIUNHA&index=10&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

77 https://www.youtube.com/watch?v=W0iS5qz11h0&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=11 

78 https://www.youtube.com/watch?v=z3OFNmCsyhU&index=12&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

79 https://www.youtube.com/watch?v=MrnreKoDr40&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=13 

80 https://www.youtube.com/watch?v=mWcG96fcDpU&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=14 

81 https://www.youtube.com/watch?v=PDiLVm5AxZM&index=15&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

81 https://www.youtube.com/watch?v=PDiLVm5AxZM&index=15&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_9 

82 https://www.youtube.com/watch?v=r-x4LVPZRro&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=16 

83 https://www.youtube.com/watch?v=Gh2E_0GGCOM&index=17&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

84 https://www.youtube.com/watch?v=CnBJCPUjN8E&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=18 

85 https://www.youtube.com/watch?v=YiWbMRc9YSQ&list=PL7PYlG7I_U309Uh9se1A5V160JnG5kX_8&index=19 

86 https://www.youtube.com/watch?v=1Zpq1fnmFdQ&index=1&t=45s&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

87 https://www.youtube.com/watch?v=Xt7qYyJw8C4&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=2&oref=https%3A%2F%2F 

88 https://www.youtube.com/watch?v=jrEz-mVUQkg&index=3&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

89 https://www.youtube.com/watch?v=ZWW4NODR05c&index=4&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

90 https://www.youtube.com/watch?v=O3skZlcsiSY&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=5 

91 https://www.youtube.com/watch?v=5N_gryrycSM&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=6 

92 https://www.youtube.com/watch?v=DvYQkT4rFqg&t=10s&index=8&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

93 https://www.youtube.com/watch?v=EnawGiQlGQI&index=8&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

94 https://www.youtube.com/watch?v=lWLogVSygOg&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=10 

95 https://www.youtube.com/watch?v=f8lQuqJ_irA&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=10 

96 https://www.youtube.com/watch?v=r7tu7nfEz9M&index=11&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

97 https://www.youtube.com/watch?v=ftJMferJM4s&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=12 

98 https://www.youtube.com/watch?v=8J_M__zLRbI&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr&index=13 

99 https://www.youtube.com/watch?v=G5HelmD0md8&index=14&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

100 https://www.youtube.com/watch?v=kSkCSXc-q_k&index=15&list=PL7PYlG7I_U32fSEZea-Cg-IsiLCb8tqNr 

101 https://www.youtube.com/watch?v=rXqcc2rI8tg&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&index=1&t=57s 

102 https://www.youtube.com/watch?v=wvDWSi-aEKI&index=2&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7 

102 https://www.youtube.com/watch?v=wvDWSi-aEKI&index=2&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z8 

102 https://www.youtube.com/watch?v=wvDWSi-aEKI&index=2&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z9 

103 https://www.youtube.com/watch?v=oiqLChoA5lU&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&index=3 

104 https://www.youtube.com/watch?v=PG8OVwV0NT0&index=4&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7 

105 https://www.youtube.com/watch?v=ysw5nV2_9i8&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&index=5 

106 https://www.youtube.com/watch?v=tfSqqs5SqZ0&index=6&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&oref=https%3A%2F%2F 

107 https://www.youtube.com/watch?v=broS7HSprpw&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&index=7 

108 https://www.youtube.com/watch?v=61oTkv4_ixw&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&index=15 

109 https://www.youtube.com/watch?v=AHvRdKLr930&index=9&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7 

110 https://www.youtube.com/watch?v=pnXmeNSbMAQ&index=10&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7 

111 https://www.youtube.com/watch?v=KpAMZ5VhshA&list=PL7PYlG7I_U30NTzyrF-7E0zZzXkjTY7z7&t=99s&index=12 

112 https://www.youtube.com/watch?v=2-S2o3tZltU&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=1&oref=https%3A%2F%2F 

113 https://www.youtube.com/watch?v=h_lIZWBKqeM&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=2 

114 https://www.youtube.com/watch?v=dbMEntV_bsM&index=3&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I 

115 https://www.youtube.com/watch?v=oYrKNzuqW-I&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=4 

116 https://www.youtube.com/watch?v=z-CEnbtbajc&index=5&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I 

117 https://www.youtube.com/watch?v=wdJ12IkuWAM&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=6 

118 https://www.youtube.com/watch?v=tgPAqEPmdow&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=7 

119 https://www.youtube.com/watch?v=M1_gdO8yGAU&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=8 

120 https://www.youtube.com/watch?v=ZAic_39iDsM&index=9&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I 

121 https://www.youtube.com/watch?v=20-EUudoqlg&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I&index=10 

122 https://www.youtube.com/watch?v=gEAwyli1jqs&index=11&list=PL7PYlG7I_U31MZSkhoS8kChGuOe_cT_5I 

123 https://www.youtube.com/watch?v=FCZiwBLgTAM&index=1&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ&t=15s 

124 https://www.youtube.com/watch?v=WiQqm4_TEZg&index=2&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

125 https://www.youtube.com/watch?v=k2WANt2dXcw&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ&index=5 

126 https://www.youtube.com/watch?v=gty6loQhSZE&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ&index=4 

127 https://www.youtube.com/watch?v=tb97ugT0wn8&index=5&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

128 https://www.youtube.com/watch?v=txj_67VYm0s&index=6&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

129 https://www.youtube.com/watch?v=5b5KY1qEJRA&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ&index=16 

130 https://www.youtube.com/watch?v=YSChr5o44L4&index=8&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

131 https://www.youtube.com/watch?v=IpwJ4728NfY&index=9&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

132 https://www.youtube.com/watch?v=PyOyf1jrETM&index=11&list=PL7PYlG7I_U30cWhkncp9lQVyuRPk_wllZ 

133 https://www.youtube.com/watch?v=m8pDgj9iYls&index=1&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0&t=242s 

134 https://www.youtube.com/watch?v=_cjrhzdrkLM&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0&index=2 

135 https://www.youtube.com/watch?v=ZMRgZmTLdwA&index=3&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 

136 https://www.youtube.com/watch?v=bM5NPzwwvxY&index=4&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 

137 https://www.youtube.com/watch?v=-A3-iUQSjY8&index=5&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 

138 https://www.youtube.com/watch?v=MTn8yC3Sq2E&index=6&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 

139 https://www.youtube.com/watch?v=W13Ay51VGcY&index=8&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 

140 https://www.youtube.com/watch?v=MKQBRkFxmvk&index=8&list=PL7PYlG7I_U306RP-bylJoswvyRvavE5b0 
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(Resultatensectie) 

A.3. Algemeen   

In het corpus van 140 video’s kwam 193 keer een frame voor. Tabel A.2 laat de vijf dominante 

frames zien en hoe vaak deze voorkwamen. De laatste kolom geeft per frame aan hoeveel 

procent afkomstig was van particulieren (UGC). Bronnen van niet-particulieren waren 

overheersend afkomstig van tv-reportages, nieuwsberichten en educatieve tv en webseries, 

waarvan een groot gedeelte behoorde tot materiaal van BNN (Spuiten en Slikken, Drugslab). 

Frame packages zijn per frame overzichtelijk weergegeven in tabel A.3 op pagina 48.  

Tabel A.2.  Frames die voortkwamen uit de analyse van drugsvideo’s op YouTube in aantallen 

en procenten en het percentage UGC per frame. 

frame aantal Procentueel  

aantal 

Percentage  

UGC 

Feest - frame 28 14.6 82 

Taboe - frame 32 16.7 21 

Informatie - frame 33 17.2 91 

Voorwaarden - frame 52 27.1 70 

Risico - frame 36 18.8 20 

overig 11 5.7 - 

totaal 192 100  

 

A.4. Vergelijking YouTube- frames en Focusgroep-frames  

De frames die overeenkomstig voorkwamen in de YouTube analyse en in de focusgroep analyse 

naar voren kwamen, waren: Feest-frame, Taboe-frame en Voorwaarden-frame. Het Feest-

frame kwam vrijwel exact overeen in beide analyses, gekeken naar de reasoning devices. In de 

focusgroep kwam echter nog een extra inzicht naar voren, namelijk het belang van feesten 

boven risico’s. Daarnaast bleek uit de groepsdiscussie dat het Feestframe uit te splitsen viel in 

nog een ander frame, Losgaan, dat een reactie laat zien op de druk van het dagelijkse leven. 

 Het Voorwaarden-frame uit de YouTube analyse kwam ook in vergelijkbare vorm terug 

bij de focusgroep analyse, maar ook hier bleek aan de hand van de reasoning devices dat het 

ging om twee frames: Controle en Gezichtsverlies. Waar in het YouTube-frame de focus vooral 

lag op de context waarin gebruik gepast was, werd in de focusgroep duidelijk dat deze 

‘gebruikersregels’ ook betrekking hadden op de voorwaarden om gebruik te kunnen 

permitteren: het onder controle hebben van het gebruik en naleven van verantwoordelijkheden. 

Omdat controle een prominente rol speelde, is dit als titel genomen voor het nieuwe frame. Het 

vertonen van onaangepast gedrag, zoals het verliezen van de controle onder invloed, bleek een 

dusdanig relevant probleem dat het een opzichzelfstaand frame vormde: gezichtsverlies.    
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  Het Taboe- frame kwam in beide datasets voor, maar er bleken fundamentele verschillen 

wat betreft de invulling ervan. In de YouTube analyse werd het taboe gepresenteerd als een 

probleem dat aangepakt moet worden, benadrukt door taboedoorbrekende handelingen, terwijl 

gebruikers juist geen initiatief namen om gebruik bespreekbaar te maken. Dit zou kunnen liggen 

aan de bron, die bij het frame in de YouTube analyse grotendeels van een onafhankelijk 

mediaorgaan was (tv-zender). Voor individuele leden van een minderheid zijn 

taboedoorbrekende actie riskanter, door eventuele gevolgen op iemands persoonlijke en 

professionele leven. De oplossing in het frame package van gebruikers wordt daarom 

meegenomen uit de analyse van de focusgroep.  

   Het Informatie-frame en Risico-frame kwamen in de focusgroep analyse niet terug. Het 

dominant voorkomen van deze beide frames in de YouTube analyse valt eveneens te verklaren 

door de bron van de frames. Bij beide frames was de bron hoofdzakelijk van een officiële 

mediaproducent, zoals een tv-zender of nieuwsbericht. Baserend op de aanname dat de 

hoofdmoot van het aantal Informatie en Risico frames niet afkomstig was van UGC en dus niet 

van leden van de gebruikerscultuur zijn deze twee frames niet meegenomen als 

gebruikersframes.   

   De focusgroep analyse liet naast de overeenkomstige frames nog een extra frame zien: 

Sociale omgeving. Daarin werd benadrukt dat een sociale omgeving een enorme verleiding 

vormt om drugs te gebruiken, waardoor het lastig is om voornemend te blijven niet te gebruiken. 

Aan de hand van voorgaand beschreven vergelijkingsproces en criteria is bepaald dat de 

volgende frames behoren tot de variabele ‘gebruikersframes’: Losgaan-frame, Feest-frame, 

Taboe-frame, Controle-frame, Gezichtsverlies-frame en Sociale omgeving-frame. 

 

A.5. Frame matrix  

 

HIER TABEL DRIE   

(te vinden aan het einde van het document) 
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Bijlage B: Focusgroep 

(Methode sectie) 

B.1. Participanten  

Figuur 1.  Leeftijd van het eerste gebruik en termijn van gebruik in jaren en per deelnemer.  

 

B.2. Procedure  

Deelnemers zijn persoonlijk benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, waarbij globaal 

werd verteld dat het doel was vast te stellen hoe er over partydrugs werd gedacht. Deelnemers 

ontvingen als dank een reep chocolade. De groepssessie werd gehouden op vrijdagavond bij 

een deelnemer thuis in de woonplaats van de deelnemers.  

   Voor aanvang van de sessie werd gezamenlijk het toestemmingsformulier doorgenomen 

om de data te mogen gebruiken voor het onderzoek en ondertekend door de participanten. 

Participanten vulden daarna een korte vragenlijst in met vragen over demografische gegevens, 

welke middelen werden gebruikt, gebruikstermijn en regelmaat van gebruik.     

  Daarna werd een korte uitleg gegeven over de ongeveer 2 uur durende sessie. Hierbij 

hoorde het benadrukken van de vertrouwelijkheid van de informatie. Deelnemers kregen te 

horen dat ze vrij waren om te reageren op een onderwerp, of niet te reageren als ze zich daar 

niet prettig bij voelden. Door open vragen, stellingen en YouTube fragmenten, gebaseerd op 

concepten uit de literatuur, is vervolgens een discussie op gang gebracht (Voor topiclijst zie 

bijlage B.2).  Deelnemers werden aangemoedigd om dieper in te gaan op een antwoord door 

er een voorbeeld, anekdote, of ervaring aan te koppelen. De YouTubefragmenten werden 

ingezet als er te weinig respons kwam vanuit de groep op een topic. Soms kan het voor 

deelnemers van een groepsdiscussie namelijk makkelijker zijn om te reageren op situaties van 
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derden, dan uit te weiden over hun persoonlijke situatie (Rolando, Beccaria, Petrilli & Prina, 

2014). De groepsdiscussie werd op audio opgenomen met toestemming van de participanten en 

na afloop getranscribeerd.   

 

B.3. Topics en structuur focusgroepgesprek  

Open vragen en stellingen op basis van concepten uit de literatuur besproken in de 

inleiding:  

Hedonisme/ feestframe/ uitlaatklep: 

Waarom gebruik je drugs?  

Kun je uitleggen op welke manier je er plezier aan beleefd?   

- Als ik drugs gebruikt heb kan ik mezelf helemaal laten gaan.  

- Drugs zijn een verrijking voor mijn avond/ feest.  

 

Uitlaatklep/ stress/ niet volwassen worden:  

- Ik vind dat ik best drugs mag gebruiken nu het nog kan/ ik wil genieten nu ik jong ben.  

Kun je een aantal positieve effecten benoemen van partydrugsgebruik? 

Heeft het ook te maken met stress, druk vs. maatschappij etc.? Kun je dat uitleggen?  

Wat is je meest gekke/ bijzondere/ leuke ervaring of verhaal met betrekking tot het gebruik 

van partydrugs? 

 

Sociale omgeving  

Is je beleving veranderd in de loop van de tijd?  

- Drugs gebruik is een gewoonte geworden.  

- Soms gebruik ik drugs terwijl ik er niet echt zin in heb. 

In hoeverre zijn je redenen om te gebruiken nu anders dan toen je net begon?  

In welke mate heeft je omgeving invloed op je gebruik? (vrienden, feestomgeving etc.).  

Hoe kijkt je omgeving aan tegen drugsgebruik? (ouders, vrienden, partner, school) 

Wordt het door iedereen geaccepteerd?   

- Zonder drugs geen feestje. (Drugs gebruik hoort er gewoon bij op een feestje.) 

Waarschuwend/ nadelen van drugsgebruik:  

Overweeg je wel eens om ermee te stoppen? Waarom? Wat zijn redenen om het niet te doen? 
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Kun je negatieve/ nare  ervaring(en) beschrijven door het gebruik van partydrugs?  

Ging het weleens mis?  

Hoe denk je dat anderen jou zien als je onder invloed bent?   

Hoe voel je je als je van de kaart bent t.o.v. mensen die niet hebben gebruikt? 

- Mensen kunnen zichzelf nogal voor schut zetten door drugs gebruik.  

Er wordt vaak gezegd dat je onder invloed van (bepaalde) drugs makkelijker risicovol gedrag 

gaat vertonen. Hoe denken jullie daarover?  

- Het zal mij niet gauw overkomen dat er iets mis gaat als ik drugs heb gebruikt. 

 

Tips en tricks, maar ook waarschuwend/ nadelen  

Wat zou je een ander willen vertellen/ adviseren die nog niet veel weet?/ Waar moet je op letten 

als je drugs gebruikt?  Kan je dit koppelen aan een eigen ervaring? Wat vond je daar toen van?- 

Op een verstandige manier omgaan met drugs is ieders eigen verantwoordelijkheid. 

(Op een feestje moet je op elkaar letten.)  

Zou je wat zeggen over het gebruik van een vriend/ vriendin? Wanneer wel/ niet? Waarom? 

Wat zou je anders doen als je het over kon doen? 

 

B.4. Toestemmingsformulier  

 

Beste deelnemer, 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Uw deelname is volledig anoniem en 

vrijwillig. Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. Indien u 

ondertekent gaat u akkoord met de deelname aan deze focusgroep en het maken van een audio 

opname van de groepsdiscussie. Deze gegevens zullen enkel voor wetenschappelijke 

doeleinden gebruikt worden. Een kopie van dit formulier krijgt u per mail toegestuurd.  

 

Naam … 

 

Handtekening… 
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B.5. Vragenlijst demografische gegevens 

Demografische gegevens: 

1. Geslacht 

 Man/vrouw 

2. Leeftijd 

 … 

3. Opleidingsniveau 

O Niet voltooid lager onderwijs 

O Basisschool, (speciaal) lager onderwijs 

O VMBO-b, basisberoepsgerichte leerweg (LBO/LTS/huishoudschool) 

O VMBO-g/t, gemengde leerweg, theoretische leerweg (mavo) 

O KMBO, kort MBO (vhbo) 

O MBO, beroepsgerichte leerweg 

O MBO-plus, voor toegang tot het HBO, korte hbo-opleiding (korter dan 2 jaar) 

O HAVO, MMS 

O VWO, atheneum, gymnasium, HBS 

O HBO, HEAO, PABO, HTS 

O Universiteit, technische/economische hogeschool oude stijl 

 

4. Ik heb gebruikt/ gebruik de volgende drugs:  

O XTC 

O cocaïne  

O speed  

O GHB  

O Ketamine  

O lachgas 

O 2CB  

O 4FA/ 4FMP  

O Anders, nl …  

 

5. Ik gebruik partydrugs: (graag aantal invullen)  

O  Wekelijks  

O  … x per maand  

O … x per jaar   

O Anders, nl…  

 

6. Ik gebruik partydrugs sinds:  (graag aantal + leeftijd invullen)  

O  ... maanden, vanaf … jaar.  

O … jaren, vanaf … jaar.  

O Ik ben gestopt, maar heb … maanden/jaren gebruikt, vanaf … jaar.   

 

7. Bekijk je weleens YouTube filmpjes over drugs (gebruik)?  

Zo ja, hoe vaak (ongeveer) en hoe krijg je ze te zien (zelf opzoeken, tip van vriend, 

doorgestuurd op telefoon etc.).  

……................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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BIJLAGE C: Campagnemateriaal 

C.1. Materiaal 

Tabel C1.  Overzicht campagnes en samenstelling van het materiaal per campagne. 

Campagne Materiaal 

Hoe overleef ik een festival  Webpagina, app 

XTC-facts  Webpagina, video, radiocommercial, print 

(F)outgaan is nooit oké 2 video’s 

Witte waas  Webpagina en video 

Unity  Webpagina en video’s 

(celebrate safe) Webpagina en video 
 

C.2.Bronnen video’s (F)outgaan is nooit oké 

1. Passed out – Boris Werner:  

https://www.youtube.com/watch?v=YiWbMRc9YSQ&list=PL7PYlG7I_U31SrIs0cOMWwt

BucidCLZ2N&index=14 

2.Outgaan is nooit oke! 

https://www.youtube.com/watch?v=dwzUuyi0A48&t=6s&index=19&list=PL7PYlG7I_U309

Uh9se1A5V160JnG5kX_8 

 

C.3. Frames en aantallen  

Tabel C.2 laat de gevonden campagneframes zien, de campagnes die onder een bepaald frame 

geschaard konden worden en de gebruikersframes die in de campagneframes voorkwamen. 

Tabel C.2 Campagneframes, de campagnes die ertoe behoren en de gebruikersframes 

waarvan elementen voorkwamen in elk campagneframe. 

Campagneframe Campagnes Gebruikersframes 

Verantwoord feesten 1. Hoe overleef ik een festival 

2. Witte Waas 

3. Celebrate Safe 

- Feesten 

- Losgaan 

- Sociale omgeving 

Bewust en kritisch gebruik 1. XTCFACTS 

2. (F)outgaan is nooit oké 

- Sociale omgeving 

Ondersteunen & informeren 1. Unity  - Sociale omgeving 

- Taboe 
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Tabel 3.  Frame packages met betrekking tot het gebruik van partydrugs in communicatie-uitngen op YouTube. 
F

ra
m

e 

Probleem 

definitie 

Oorzaak /  

Verantwoordelijk

heid 

Moreel 

oordeel 

Wat moet er 

gebeuren 

Culturele 

opvattingen 
Lexicale keuzes 

Spelers, Acties, Setting /  

Emotie, Logica, of Ethiek 

F
ee

st
 -

 f
ra

m
e 

Partydrugs zijn geen 

probleem, want je 

geniet er juist extra hard 

door en je kunt er veel 

plezier aan beleven. 

Vriendengroep is 

er samen voor 

verantwoordelijk 

om een leuke tijd 

te hebben en te 

genieten onder 

invloed van drugs. 

Als je gebruikt is 

het altijd feest kun 

je lol maken. Bij 

je vrienden of op 

een feest mag je 

jezelf laten gaan 

met drugs. 

Vrienden mogen 

om elkaar lachen. 

Je moet er samen 

voor zorgen dat je 

een leuk feest 

hebt en dat het 

met je vrienden 

onder invloed 

goed gaat. 

Feesten, genieten, 

losgaan, samen 

met 

gelijkgestemden 

een leuke tijd 

hebben, 

vriendschap en 

intimiteit. 

Verwijzingen naar grappig, plezier maken, 

drugs, dansen en namen van feesten. 

‘special K hahaha, ‘LOL’, ‘‘#10 lachen met 

lachgas, Drugs op Mysteryland, 

“wahhahaha geniaal helemaal los gaan 

daarzo”. 

Beelden van feestelijke setting, festival of 

thuis(after) met muziek op de 

achtergrond). Spelers: vrienden van 

elkaar. Acties: zichtbaar plezier hebben, 

openlijk onder invloed zijn, om elkaars 

gedrag onder invloed lachen, maar ook 

voor elkaar zorgen en opkomen. Iedereen 

betrekken in de situatie en openlijk 

filmen. 

T
a

b
o

e 
- 

fr
a

m
e 

Door het taboe omtrent 

partydrugs voelen 

gebruikers niet de 

ruimte er open over te 

zijn, wat zorgt voor 

risico’s: gebrek aan 

gepaste informatie, 

angst om hulp te vragen 

bij problemen. Geen 

transparantie over  

productie en 

consumptie, wat 

gezondheidsrisico’s tot 

gevolg heeft. 

Samenleving en 

overheid zijn 

verantwoordelijk 

voor het taboe, 

omdat deze 

gebruik niet 

accepteren en 

erkennen als 

onderdeel van 

onze cultuur. 

Het taboe is 

ongegrond en 

onzinnig. Drugs 

zijn normaal 

geworden in onze 

cultuur, zijn niet 

gevaarlijker dan 

bepaalde sporten 

en met negeren 

gaat het probleem 

niet weg. 

Taboe moet 

doorbroken 

worden door er 

normaal over te 

doen, erover te 

praten, 

bespreekbaar 

maken in 

taboesituaties en 

mogelijk 

legalisering en 

controle op 

productie en 

distributie. 

Zelfbepaling, het 

recht jezelf te 

kunnen zijn, 

erkenning en 

acceptatie van wie 

je bent en waar je 

voor staat. 

Veel gebruik van intensiveerders en 

vergelijkingen met sport om morele 

evaluatie te benadrukken. Vb: ‘belachelijk 

drugsbeleid’, of: ‘‘Er gaan evenveel 

mensen dood bij hardlopen als bij het 

gebruik van MDMA, maar sport vinden we 

allemaal goed en weldadig en drugs is not 

done”, “Je krijgt van allebei een enorme 

rush. Maar skiën verbied je ook niet, want 

dan gaan mensen het stiekem ‘s nachts 

doen, wat het nog gevaarlijker maakt. Je 

probeert het juist in goede banen te lijden”. 

Het belachelijk maken van het taboe door 

te beroepen op logica en het doorbreken 

van de taboe zijn de belangrijkste 

handelingen. Taboedoorbrekende acties: 

openlijk praten over gebruik, gebruiken 

van drugs en bevragen van omstanders; 

tonen van nationale tv interviews met 

bekenden of (ex)verslaafden en het tonen 

van gebruik in allerlei lagen van de 

bevolking. Beroepen op logica: expliciete 

causale redeneringen en sprekende 

vergelijkingen. Weinig argumentatief 

sterk, of wetenschappelijk onderbouwd. 

Vb: “Mensen die willen, gebruiken toch 

wel..”. 

 

In
fo

rm
a

ti
e 

- 
fr

a
m

e 

Het probleem is dat er 

onverantwoordelijk 

omgegaan wordt met 

partydrugs. Wat 

gevolgen heeft voor de 

gezondheid en 

veiligheid van 

gebruikers, zowel als 

persoonlijk 

functioneren. 

De oorzaak is een 

gebrek aan 

praktische en 

geloofwaardige 

informatie 

omtrent 

partydrugs. Ook 

ontbreken 

concrete 

richtlijnen voor 

gebruik. Dit komt 

mede door het 

taboe wat er 

heerst. 

Er wordt bewust 

geen moreel 

oordeel 

uitgesproken over 

het gebruik van 

drugs, boodschap 

is neutraal. Wel 

dienen gebruikers 

goed 

geïnformeerd te 

zijn om hun 

veiligheid te 

waarborgen. 

Er moet concrete 

en geloofwaardige 

informatie 

beschikbaar zijn 

over partydrugs. 

Praktische 

richtlijnen moeten 

worden 

aangereikt. 

Kennis en 

ervaringen 

moeten worden 

gedeeld ter 

educatie van 

anderen. 

Verantwoordelijk

heidsgevoel, 

veiligheid, 

zelfstandigheid, 

kennis delen en 

kennis vergaren, 

de nood aan 

informatie om 

gefundeerde 

beslissingen te 

kunnen nemen. 

Veel gebruik van imperatieven: gericht op 

praktische tips om op verantwoorde wijze 

drugs te gebruiken. Vb: “Laat je drugs 

altijd testen’, ‘Zorg dat je voldoende eet en 

drinkt’, ‘Zorg dat er altijd iemand nuchter 

aanwezig is om de boel in de gaten te 

houden’. 

In titel vaak: ‘Do’s and Dont’s’ 

Beroepen op het gezonde verstand door 

het bieden van feitelijke informatie en 

wetenschappelijk en empirisch bewijs. 

Geloofwaardigheid benadrukt door het 

inzetten van specialisten op het gebied 

van drugs (wetenschappers, 

ervaringsdeskundigen). 

Spelers en handeling: soortgenoten, die ter 

plaatse een drug testen en hierop 

reflecteren en soms lichamelijk effecten 

gemeten. Ook specialisten die feitelijke 

kennis overbrengen. 

Gecontroleerde setting om belang van 

veiligheid te benadrukken. Vaak in de 

vorm van een reportage, of praktijktest. 
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V
o

o
rw

a
a

rd
en

 -
 f

ra
m

e 
Drugsgebruik is geen 

probleem, tenzij 

ongepaste vormen van 

drugsgebruik worden 

vertoont 

(controleverlies, 

asociaal/ 

aanstootgevend gedrag), 

want daarmee worden 

de impliciete 

gedragsregels/ 

voorwaarden van de 

subcultuur 

overschreden. 

Het probleem 

ontstaat doordat 

leden van de 

subcultuur 

partydrugsgebruik

end Nederland 

zich niet aan 

culturele 

gedragsnormen 

houden. Deze 

normen zijn 

mogelijk niet voor 

iedereen duidelijk. 

Gebruik van drugs 

is acceptabel en 

geoorloofd, 

zolang het binnen 

de perken valt van 

ongeschreven 

gedragsregels van 

de cultuur. Zoals 

wie gebruikt, in 

welke situatie en 

op wat voor 

manier. 

Overtreders van 

impliciete, 

culturele 

gedragsregels 

omtrent het 

gebruik van 

partydrugs 

moeten te schande 

worden gemaakt 

en als voorbeeld 

worden gesteld 

om normen te 

benadrukken. 

Respecteren van 

culturele normen/ 

etiquette, 

zelfbeheersing, 

geen aanstoot 

geven, 

conformeren aan 

groep. 

Veel verwijzingen in titels naar het 

uitlachen of niet accepteren van 

aanstootgevend drugsgebruik en gedrag. 

Vb: ‘Kerel helemaal van de kaart @ In 

Qontrol’; ‘Too much XTC’; ‘People high as 

fuck Funny compilation’; ‘Best XTC fail 

compilation’. Verwijzingen naar ongepaste 

situaties van gebruik: Vb: ‘meisje gebruikt 

XTC op Sint Jans Lyceum’;  ‘snuiven in de 

tram’ 

Belangrijkste handeling: anderen 

belachelijk maken. YouTube: geluid en 

beeldeffecten, gesproken/ tekstueel 

commentaar, compilaties van beelden + 

begeleidende muziek. Ter plaatse: lachen, 

imiteren, elkaar aanstoten, stiekem filmen, 

persoon niet betrekken bij situatie (geen 

communicatie/interactie). Beroepen op 

emotie + ethiek: tonen van schokkende, 

aanstootgevende en onacceptabele vormen 

van gebruik, vb. onacceptabele persoon 

(BN-ers, ambtenaren, ouderen), 

onacceptabele situatie (familieverjaardag, 

in de tram, op school, tijdens 

zwangerschap), het gedrag onder invloed 

vb. aanstootgevend seksueel gedrag, out 

gaan, te erg onder invloed zijn, 

controleverlies van lichaamsbeheersing en 

situatie in een openbare setting. 

 

R
is

ic
o

 -
 f

ra
m

e 

Partydrugsgebruik in 

de Nederlandse 

samenleving heeft 

ernstige gevolgen voor 

de gebruiker: 

lichamelijk, sociaal en 

maatschappelijk 

functioneren. Ook 

gevolgen voor de 

maatschappij: 

overbelasting 

hulpverlener circuits, 

en praktische overlast. 

De maatschappij is 

verantwoorde 

lijk, omdat er te 

weinig aandacht is 

voor het probleem 

en er collectief te 

weinig tegen wordt 

ondernomen. 

Samenleving mag 

niet lijden onder 

schadelijke acties 

van minderheden, 

zoals het gebruik 

van drugs. Leden 

van samenleving 

dienen beschermt 

te worden tegen 

zichzelf. 

Drugsgebruik is 

schadelijk en moet 

voorkomen/ 

gestopt worden. 

Er moet 

ingegrepen worden 

door het gevaar 

duidelijk te 

benadrukken: De 

samenleving moet 

gealarmeerd 

worden en 

(potentiële) 

gebruikers 

afgeschrikt door te 

focussen op de 

risico’s van 

gebruik. 

De samenleving en 

alle leden dienen 

beschermd te 

worden tegen 

schadelijke 

invloeden. 

Collectieve 

verantwoordelijk 

heid. 

Veel gebruik van statistieken en 

intensiveerders die de ernst van de situatie 

benadrukken. Vb. ‘Ik ben 87 x wakker 

geworden in het ziekenhuis’; ‘Het aantal 

GHB verslaafden is verdubbeld, dat zijn er 

jaarlijks zo’n 200 waarvan we het weten. 

En dit is nog maar een fractie van het 

totale aantal’; ‘ernstige 

gezondheidsrisico’s’; 

‘volendammers massaal aan de sos’ 

Handeling: alarmeren en afschrikken. 

Negatieve gevolgen benadrukken. Laten 

zien ipv vertellen. Vb. Een 

boodschappentas vol lachgasampullen om 

overlast te benadrukken. 

Beroepen op emotie: schokkende beelden 

en boodschappen op gebied van praktische 

overlast, (ex)gebruikers als exemplar, 

extreem gebruik, ingrediënten van drugs, 

nadelige effecten.  

Vb. Coke verslaafde die vertelt en huilt 

over dat de drugs zijn leven verpest heeft; 

laten zien dat GHB wordt gemaakt van 

velgenreiniger en gootsteenontstopper. 
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