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In het uitgaansleven worden veel middelen gebruikt. Over het herkennen van mid-
delen- en combigebruik en gedragsmatige effecten daarvan op agressie, is echter 
weinig bekend. Daardoor weten werknemers met een publieke taak niet altijd hoe zij 
middelengebruik kunnen herkennen en agressieve personen onder invloed moeten 
benaderen. Omdat bejegening een belangrijke invloed kan hebben op het verloop 
van situaties in de publieke ruimte die (dreigen te) escaleren, is dergelijke kennis 
echter wel van groot belang.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt:

‘Wat zijn (meest) effectieve manieren voor toezichthouders, portiers, politie en an-

dere personen met een publieke taak om door alcohol en/of drugs veroorzaakte 

overlast, agressie en geweld te voorkomen, in te dammen en te beëindigen?’

Om deze vraag te beantwoorden, zijn verschillende deelvragen geformuleerd. Zo is 
onderzocht hoe het proces van agressie en overlast verloopt, welke vormen agres-
sie en overlast aannemen en hoe werknemers met een publieke taak afleiden dat er 
(mogelijk) sprake is van middelengebruik. Daarnaast is verkend welke neurobiolo-
gische mechanismen ten grondslag kunnen liggen aan agressief en overlastgevend 
gedrag onder invloed, in welke mate op basis van waarneming valt te herleiden welk 
(type) middel is gebruikt en welke rol groepsprocessen spelen in relatie tot mid-
delengebruik en gedrag. Tot slot is de rol van bejegening en aanpak onderzocht, 
waaronder het voorkomen, de-escaleren en beëindigen van overlast, het huidige 
trainingsaanbod en de wijze waarop eventuele aanvullende training voor werkne-
mers met een publieke taak vorm kan krijgen.

Methode van onderzoek 

Door het uitvoeren van een literatuurstudie is bestaande kennis over het effect van 
middelen- en combigebruik op de hersenen en gedrag met de mogelijkheden voor 
interventie, bejegening en aanpak bij elkaar gebracht. Daarnaast zijn bijna vijftig 
deskundigen en experts uit wetenschap en praktijk bevraagd. Zij hebben het litera-
tuuronderzoek getoetst en aangevuld of zijn tijdens expertmeetings bevraagd over 
praktijkervaringen en -aanpakken, de mogelijkheden en beperkingen van de huidige 
werkwijzen en de wensen en noodzaak voor de toekomst. Tot slot is gesproken met 
zes uitgaans- en partyjongeren tussen de 18 en 30 jaar.
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Belangrijkste resultaten

Alleen de midde• len alcohol, amfetamine en cocaïne faciliteren vanwege hun wer-
king op de hersenen agressief en gewelddadig gedrag. Ze verklaren het niet. 
Geweld is het resultaat van een interactie tussen middel, persoon en omgeving.  
Een uitzondering daarop is het opwindingsdelier. Hierbij kan onder andere door 
middelengebruik extreme en ongerichte agressie ontstaan.
Middelengebruik is voor de professional met een publieke taak niet met zekerheid • 
vast te stellen. Bovendien kan ‘opvallend’ gedrag ook andere oorzaken hebben, 
zoals bijvoorbeeld een psychose.
Er zijn vrijwel geen bewezen effectieve methoden voor het omgaan met agressie • 
onder invloed. Een uitzondering daarop is de aanpak van het opwindingsdelier; 
dit is een ziektebeeld waarbij als gevolg van middelengebruik (mede) sprake is 
van ongerichte agressie. Hoe men met het opwindingsdelier om moet gaan, is 
binnen het domein ‘veiligheid’ echter onvoldoende bekend.
Het huidige handelen en de bejegeningstrategieën bij agressie onder invloed • 
worden bepaald door ervaring, algemene bejegeningstrategieën, gebrekkige 
kennis van middelengebruik en de houding en oordelen ten aanzien van (exces-
sief) middelengebruik. Professionals met een publieke taak kunnen beter worden 
voorbereid op het omgaan met personen die onder invloed zijn van alcohol en 
drugs.
Het verdient aanbeveling om de bevindingen uit het onderzoek (werking en her-• 
kenning van middelen en hoe daarmee om te gaan: bejegening) te vertalen naar 
de praktijk en naar opleidingen en trainingen voor werknemers met een publieke 
taak.
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