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Met de neus op de feiten - cokelijnen op partytoiletten
Het Vlaamse uitgaansleven draait op volle toeren, het festival- en eventseizoen is
ondertussen naar de hoogste versnelling geschakeld. Feesten is fun! Voor
sommige uitgaanders staat het ook gelijk met het gebruik van illegale drugs.
Voornamelijk het stijgende gebruik van cocaïne valt daarbij op. Om gebruikers
bewust te maken van de risico's van cocaïne lanceert Partywise een korte maar
krachtige campagne over cocaïne in het uitgaansleven. Partywise is een initiatief
van VAD/De DrugLijn.
Druglijn(en) op partytoiletten
Uitgaanders die deze zomer één van de partytoiletten bezoeken, zullen merken
dat de ene 'druglijn' de andere niet is. Op honderden toiletten in clubs en op
festivals kleven stickers. Van ver lijkt elke sticker op een lijn cocaïne. Maar kom
je dichterbij, dan blijkt het een sticker te zijn waarop in witte letters 'De DrugLijn:
078-15 10 20 – www.druglijn.be' te lezen is.

Met deze gerichte coke-stickeractie wil Partywise de aandacht van zowel
uitgaanders als partyorganisatoren op het stijgende gebruik van cocaïne vestigen.
“We willen cocaïnegebruikers niet alleen sensibiliseren over de risico’s, maar ook
het gebruik van cocaïne bespreekbaar maken en mensen die coke gebruiken
voldoende achtergrondinfo geven zodat ze hun gebruik met kennis van zaken
kunnen afwegen”, aldus Jochen Schrooten, VAD-stafmedewerker.
Via de website en de telefoonlijn van De DrugLijn kunnen uitgaanders anoniem
objectieve informatie inwinnen over alle aspecten van cocaïne en veilig en
verstandig uitgaan. Op de site staan tientallen tips om risico’s bij cocaïnegebruik
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te beperken. Wie wil inschatten hoe het met zijn gebruik gesteld is, kan dat
anoniem en online checken via de zelftest op www.hoeveelisteveel.be. Gebruikers
die willen stoppen met cocaïnegebruik worden doorverwezen naar een online
zelfhulpprogramma.
Partywise: veilig en verstandig uitgaan
Onder de noemer Partywise voert VAD/De DrugLijn al jaren campagne over veilig
en gezond uitgaan & drugs. Met nuttige tips in een universeel herkenbare
pictogrammentaal informeert en sensibiliseert Partywise het dance publiek en zijn
organisatoren, sinds 2003.
Partywise focust zelden op alcohol- of druggebruik op zich, maar plaatst het
binnen een breder geheel van uitgaansrisico’s. Ook bij deze campagne wil
Partywise met een sterke eye catcher de aandacht trekken op veilig en verstandig
uitgaan.
Cocaïnegebruik in de lift
Cocaïne komt de laatste tijd veel in de actualiteit. Vandaag zijn nieuwe cijfers
beschikbaar over de toename van het gebruik van cocaïne als partydrug in het
Vlaamse uitgaansleven.
Uit het Partywise uitgaansonderzoek (2007) blijkt dat het cocaïnegebruik in het
uitgaansleven stijgt sinds 2003. De daling van de prijs van cocaïne houdt hier
ongetwijfeld verband mee. Met de lagere prijs, stijgt het gebruik én het aantal
mensen dat zijn gezondheid in gevaar brengt. Cocaïne is zelden een zuiver
product en gebruikers weten nooit wat ze gebruiken. Cocaïne neemt remmingen
weg en kan leiden tot ongewenst gedrag. Risico's zoals verhoogde
lichaamstemperatuur, hartkloppingen, uitputting worden in het uitgaansleven nog
versterkt door omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld temperatuur en
overbevolking.
“De patronen van het gebruik zijn nochtans weinig gewijzigd over de jaren heen.
Cocaïne wordt nog steeds voornamelijk gebruikt tijdens het uitgaan en het
gebruik speelt zich meestal af in groep”, zegt Tina Van Havere, VADstafmedewerker.

VAD – Persbericht 18 juli 2008
Met de neus op de feiten – cokelijnen op partytoiletten
2

Op het vlak van combigebruik zien we dat de helft van de respondenten aangeeft
nooit verschillende illegale drugs te combineren. Wanneer ze het wel doen is in
één vijfde van de combinaties cocaïne aanwezig. Nieuw is dat de combinatie van
alcohol met cocaïne aan populariteit wint.
“Bovendien tekent er zich in de maatschappij een nieuwe beeldvorming over
cocaïne af waarbij het als 'ongevaarlijk' wordt voorgesteld. Maar dat is het niet.
Veelvuldig gebruik van cocaïne leidt tot uitputting, gewichtsverlies, angsten en
waanvoorstellingen. Op langere termijn kan cocaïne een sterke psychische
afhankelijkheid veroorzaken, aldus Schrooten.
De Druglijn
Wie meer wil weten, of met vragen blijft zitten, kan altijd anoniem contact
opnemen met De DrugLijn. De DrugLijn zal nooit beoordelen, laat staan
veroordelen. Een gesprek of e-mail met De DrugLijn is anoniem en vertrouwelijk.
Een team van medewerkers staat klaar om je verder te helpen.
Het gebruik van alcohol of andere drugs is riskant. Wie geen risico’s wil
lopen, gebruikt beter geen alcohol of drugs. Meer info over veilig en
verstandig uitgaan? Surf naar: www.partywise.be. Partywise is powered by De
DrugLijn.
VAD wordt gesubsidieerd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, Steven Vanackere.
Noot voor de redactie
Verdere toelichting bij dit persbericht kan u bekomen bij:
Jochen Schrooten
Stafmedewerker VAD
Partywise@druglijn.be
T 02 423 03 54
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