
ALGEMENE DISCUSSIE 

Een van de deelnemers stelt dat tijdens deze bijeenkomst een scheiding tus
sen harddrugs en softdrugs wordt gehanteerd met voornamelijk heroïne aan 
de ene kant en cannabis aan de andere kant. In dit verband wijst hij op de 
zogenaamde 'partypillen' die door naar schatting 200000 jongeren regelma
tig worden gebruikt. Hij vermoedt dat op dit terrein in de toekomst een om
vangrijk probleem zal ontstaan en waarschuwt tegen het voeren van een dis
cussie die over de problemen van gisteren gaat. 

Tijdens de discussie wordt onder meer gesproken over het aspect van de 
persoonlijkheidskenmerken van drugsgebruikers. Een van de aanwezigen is 
van mening dat het idee van een 'verslaafde persoonlijkheidsstructuur' ach
terhaald is. In zijn ogen is het vervolgen van kleine drugsgerelateerde crimi
naliteit een vorm van discriminatie. Het gaat om gebruikers die afhankelijk 
zijn van verboden middelen, in tegenstelling tot rokers en gebruikers van al
cohol. Hij vindt het geen doorslaggevend argument om drugsgebruik te ver
bieden omdat een kleine groep gebruikers er niet goed mee om kan gaan. 
Een deelnemer, zelf een regelmatige gebruiker van harddrugs, is van mening 
dat burgers het recht hebben te doen wat zij willen, in casu drugs te gebrui
ken, tenzij daardoor medeburgers worden geschaad. De ochtendvoorzitter, 
H.M. van Praag, is er niet van overtuigd dat er geen verband bestaat tussen 
persoonlijkheidsstoornissen en drugsverslaving. Hij is van mening dat legali
satie van drugs vanuit maatschappelijk en medisch standpunt bezien prema
tuur is. Er is op dit moment niet precies bekend wat voor effect de diverse 
stoffen hebben op het lichaam bij beheerst gebruik en zeker niet bij onbe
heerst gebruik. 

Een der aanwezigen zegt het idee te hebben dat de conclusies van de inlei
ders niet altijd uitsluitend op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd, 
maar dat ervaring en andere soorten kennis mede een rol spelen. 

Een van de deelnemers meent dat in Nederland te weinig gegevens be
kend zijn over drugsgebruik en de gevo~gen ervan. Hij verwijst naar een 
Amerikaans onderzoek dat tussen de jaren zeventig en de jaren negentig 
heeft plaatsgevonden. De enige factor die enigszins voorspellende waarde 
heeft voor de vraag of kinderen drugs gaan gebruiken bleek te liggen in de 
relatie met de ouders op driejarige leeftijd. Hij vraagt zich af in hoeverre in 
het Nederlandse drugsbeleid met deze conclusie rekening wordt gehouden. 

Een van de discussianten meent dat in Nederland de diverse disciplines 
onderling weinig contacten hebben op het gebied van drugs en stelt voor 
vanuit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor de 
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bestudering van drugsproblematiek een interdisciplinaire werkgroep in te 
stellen. 
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