
 

                                                          

"Unplugged" voor de eerste graad is het eerste preventieprogramma in Europa 
dat wetenschappelijk getest is op zijn effectiviteit door EU-Dap (European Drug 
Abuse Prevention) . Dat gebeurde voordien niet, omdat je voor zulk onderzoek 
een heel grote steekproef moet nemen. Bij EU-Dap waren dat 7.079 leerlingen in 
zeven verschillende landen, in 2004. Zo’n grote steekproef liet toe kleine effecten 
tussen de onderzoeksgroep en de controlegroep naar voor te brengen. De 
resultaten zijn uitermate positief. 

In vergelijking met leerlingen die het programma niet kregen, hebben leerlingen 
uit een "Unplugged" klas 23% minder kans om cannabis te gebruiken, 28% 
minder kans om dagelijks te roken en 30% minder kans om dronken te 

worden. Deze resultaten werden gemeten vier maanden na de lessen. Een 
follow-up onderzoek liet zien dat deze daling voor alcohol en cannabis na een 
jaar nog steeds voortduren. 

EU-Dap vermindert het aantal vroege beginners met drugs en vermindert de 
overgang van experimenteel naar regelmatig drugsgebruik. Ook al zouden de 
effecten op lange termijn verdwijnen, het programma stelt het 
experimenteergedrag uit. Hoe later jongeren starten met het gebruiken van 
drugs hoe kleiner de kans dat dit experimenteren uitgroeit tot probleemgebruik 
later. 

De Europese onderzoeksgroep maakte ook een berekening van de 
kosteneffectiviteit. Wanneer je Unplugged geeft aan één klas met ongeveer 30 
leerlingen van 13 jaar oud dan voorkom je dat: 
... één leerling een dagelijkse roker wordt en 
... één leerling regelmatig dronken zal zijn. 

Als die inspanningen hoog lijken voor het resultaat, vergelijk het dan eens met 
het geven van een medicijn tegen hoge bloeddruk; dat moet je aan 128 
patiënten geven om één aanval te voorkomen. Een ander voorbeeld: je moet 
gedurende 10 jaar 2.000 vrouwen screenen op borstkanker, om één sterfgeval te 
voorkomen. 

Wanneer je de lessen geeft in twee klassen verdubbel je niet alleen het succes 
maar voorkom je ook dat: 
.... één leerling niet start met het experimenteren met cannabis. 


