
DRUGS BIJ EVENEMENTEN
Ondertitel van document

Drugsgebruik kan op evenementen problemen geven op het gebied van gezondheid en veiligheid. De
GHOR verzoekt de organisatie van het evenement en de gemeente vooraf een realistische inschatting te

maken van de mogelijke risico’s en maatregelen te nemen om die risico's te beperken. Hieronder is een
aantal maatregelen beschreven die een organisator kan nemen.

WET- EN REGELGEVING

• Drugsgebruik is in Nederland voor personen van 18 jaar en ouder niet strafbaar. 
 • Het bezit van softdrugs is strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk

   gebruik toegestaan. Voor personen jonger dan 18 jaar geldt dat niet. 
 • Bezit, handel, verkoop en productie van harddrugs is altijd verboden. 
 

• Stel water beschikbaar
 Stel bij dance events, evenementen waar deelnemers hoge inspanningen leveren en/of waar sprake is van

een hoge temperatuur (>25 graden), (gratis) drinkwater beschikbaar (bijv. tappunten, flesjes water, etc.). 
 • Informeer bezoekers en deelnemers

 
Neem het drugsbeleid in de huisregels op en plaats het bijvoorbeeld op de website, toegangskaartjes en in
programmaboekjes. Communiceer ook over de risico’s van watervergiftiging (dit is één van de risico’s van

drugsgebruik). Dit kan door bijvoorbeeld een kort drinkadvies op te hangen bij watertappunten.
 • Zorg voor een afwisselende programmering van muziek

 
Bij een afwisselende programmering, krijgen bezoekers (onder invloed van drugs) de tijd om tot rust te
komen.

 
• Bijzonderheden evenementen i.r.t. drugs

 Indien het evenement in (de buurt van) water is; verbied dan personen onder invloed van drugs om het

water (en/of boten) te betreden. Bij wipe-out activiteiten, motorsport of (vogel)schiet evenementen mogen
deelnemers niet onder invloed zijn van drugs. 

 

PRAKTISCHE MAATREGELEN

EHBO
• Zorg voor bekwame zorgverleners

 
Minimaal de helft van de zorgverleners dient te beschikken over een aantekening alcohol en drugs. Zorg
ervoor dat een zorgverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een evenementenzorgverlener met

aantekening.
 • Overweeg de inzet van zorgprofessionals

 
Dit betreft bevoegd en bekwaam personeel dat minimaal werkt conform het meest recente Landelijke
Protocol Ambulancezorg en dat gebruik maakt van hulpmiddelen op ambulanceniveau. De overweging om

zorgprofessionals in te zetten hangt af van meerdere factoren. Dit is dan ook maatwerk waar de GHOR op
kan adviseren.

 
• Creëer een chill-out ruimte

 Bij een risico op overmatig drugsgebruik, moet er nabij/in de EHBO-post(en) een chill-out ruimte (met

medisch toezicht en weinig prikkels) ingericht worden.
 

• Het Trimbos-instituut heeft een leidraad voor gemeenten samengesteld: “Alcohol en drugs bij

evenementen, Leidraad voor gemeenten”. Hier wordt verder ingegaan op drugsgebruik bij evenementen,
o.a. op de wet- en regelgeving die van toepassing is.

 
• Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met GHOR IJsselland via 088 - 11 9 70 10.

 

MEER INFORMATIE


