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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

937 

Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap over toenemend drugsgebruik onder studenten (ingezonden 
16 november 2022). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 6 december 2022). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zorgen om toenemend drugsgebruik 
studenten, Trimbos start onderzoek»?1 

Vraag 2
Hoe reflecteert u op de staat van crisis waar Nederland zich in bevindt en de 
weerslag die dat heeft op jongeren/studenten? Wat gaat u ondernemen om 
studenten te ondersteunen in deze roerige en onzekere tijden? 

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat de coronacrisis ervoor gezorgd lijkt te hebben dat het 
aantal studenten met mentale klachten en het aantal suïcides onder deze 
doelgroep aanzienlijk is gestegen? Kunt u reflecteren op het aandeel dat het 
coronabeleid van het kabinet daarin heeft gehad? 

Vraag 4
Hoe verhoudt zich in uw optiek het positieve effect van de coronamaatregelen 
tegenover het negatieve effect daarvan op het welzijn van jongeren/
studenten? 

Vraag 5
Zou u in retrospectief, met de kennis over de gevolgen voor het welzijn van 
jongeren/studenten, dezelfde beleidskeuzes hebben gemaakt met betrekking 
tot de toepassing van coronamaatregelen voor de jongeren/
studentenpopulatie? Zo ja, waarom? Kunt u een kosten-batenanalyse geven? 

1 NOS, 10 november 2022, «Zorgen om toenemend drugsgebruik studenten, Trimbos start 
onderzoek» (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2451903-zorgen-om-toenemend-drugsgebruik-
studenten-trimbos-start-onderzoek).

 
 
 
ah-tk-20222023-937
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel 1



Vraag 6
Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat studenten in Nederland op grote 
schaal aan harddrugs zoals cocaïne kunnen komen? 

Vraag 7
Gaat u actief stappen ondernemen om het (hard)drugs gebruik onder 
studenten terug te dringen? Zo ja, wat gaat u precies doen en op welke 
termijn? 

Vraag 8
Welke juridische stappen gaat u ondernemen om de verstrekking van 
(hard)drugs aan jongeren/studenten terug te dringen? Gaat u onderwijsinstel-
lingen hierbij betrekken en zo ja, op welke manier? 

Vraag 9
Weet u wat de (potentiële) (medische en maatschappelijke) gevolgen zijn van 
grootschalig (hard)drugsgebruik onder studenten op zowel de korte, als de 
lange termijn? Wat zijn de gevolgen voor het fysieke en mentale welzijn en 
hoe gaat dit zijn weerslag hebben op de studieresultaten- en voortgang van 
jongeren? 

Vraag 10
Weet u wat de (potentiële) (lange termijn) gevolgen zijn voor de (druk op de) 
zorg van het toenemende, grootschalig (hard)drugsgebruik onder studenten? 
Kunt u inzichtelijk maken welke en hoe veel gezondheidsproblemen er 
hierdoor zullen ontstaan? 

Vraag 11
Wat gaat u doen om de gevolgen van de sociale isolatie en eenzaamheid die 
studenten tijdens de coronacrisis hebben ervaren te ondervangen? Heeft u 
zicht op welke gevolgen dit zal hebben op het fysieke en mentale welzijn van 
deze generatie studenten en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke 
kosten in de toekomst? 

Vraag 12
Welke gevolgen gaat de onvermijdelijke studievertraging, door afgenomen 
fysiek en mentale welzijn en gezondheidsproblemen door (hard)drugsgebruik, 
hebben op de maatschappij en de arbeidsmarkt als geheel? Kunt u een 
(risico)analyse geven? En hoe gaat u deze gevolgen ondervangen? 

Mededeling 

De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over «toenemend 
drugsgebruik onder studenten» (2022Z22194, ingezonden 16 november 2022) 
kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beant-
woord. 
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor-
ding meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de 
Kamervragen doen toekomen.
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