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Abstract 

The purpose of the present study is to examine the relationship between music 

preferences, substance use (tobacco, alcohol and cannabis) and later use of hard 

drugs, using the gateway hypothesis. This gateway hypothesis states that hard drug 

use is preceded by tobacco, alcohol and cannabis use. In addition, the role of music 

preferences, in the relationship between substance use and hard drug use, has been 

examined. In a period of 21 months an internet panel of 288 adolescents (age between 

16 and 20 years) were asked at three moments (T1, T2 and T3) about their music 

preferences, substance use and hard drug use. The longitudinal results show that a 

preference for the harder types of Dance (techno, hard house and electro) predicts 

early substance use which, in turn, is related to later hard drug use. Furthermore, the 

results show that adolescents who have a preference for the harder types of Dance and 

drink heavily are more likely to use hard drugs than adolescents who have less 

appreciation for the harder types of Dance and also drink heavily. 

Keywords: music preference, substance use, hard drugs, Dance, techno, hard 

house, electro, adolescents 

 

Abstract (Nederlands) 

Het doel van het huidige onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie 

tussen muziekvoorkeur, vroeg middelengebruik (tabak, alcohol en cannabis) en later 

harddruggebruik, met als uitgangspunt de gatewayhypothese. Deze gateway 

hypothese stelt dat harddruggebruik vooraf wordt gegaan door het gebruik van tabak, 

alcohol en cannabis. Daarnaast is de rol die muziekvoorkeur heeft op de relatie tussen 

middelengebruik en harddruggebruik onderzocht. Een internetpanel van 288 

adolescenten (leeftijd tussen 16 en 20 jaar) is in een tijd van 21 maanden op drie 

momenten (T1, T2 en T3) gevraagd naar hun muziekvoorkeur, middelengebruik en 

harddrugsgebruik.  De longitudinale resultaten laten zien dat een voorkeur voor de 

hardere vormen van Dance (techno, hardhouse en electro) indicatief is voor vroeg 

middelengebruik en dat vroeg middelengebruik samenhangt met later 

harddruggebruik. Daarnaast laten de resultaten zien dat adolescenten met een 

voorkeur voor de hardere vormen van Dance die veel drinken meer harddrugs 

gebruiken dan adolescenten die deze muziek minder waarderen en ook veel drinken. 

 Sleutelwoorden: muziekvoorkeur, middelengebruik, harddruggebruik, Dance, 

techno, hardhouse, electro, adolescenten        
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Inleiding 

 

Muziek is van cruciaal belang in het leven van jonge mensen bij het vervullen van 

hun sociale, emotionele en cognitieve behoeften (North et al. 2000). De adolescentie 

is een belangrijke transitieperiode van de kindertijd naar de volwassenheid. Een 

ontwikkelingsfase die gekenmerkt wordt door snelle en diepgaande fysieke, 

emotionele en intellectuele veranderingen. Muziek kan handvatten bieden tijdens deze 

hectische ontwikkelingsfase. Daarnaast speelt muziek volgens Van Goethem en 

Sloboda (2011) ook een zeer belangrijke rol in het creëren van geluk, plezier en 

ontspanning. Adolescenten herkennen zich in de thema’s die aan bod komen in 

muziek. Thema’s waar zij tegen aanlopen en mee worstelen, maar ook thema’s waar 

zij plezier aan beleven en van genieten. Adolescenten luisteren muziek die past bij 

hun persoonlijkheid en sociale context (Roe, 1995; Arnett, 1996). Adolescenten 

gebruiken deze muziek als een spiegel die waarden en normen, attitudes en meningen 

reflecteert (North, 2001).  

Muziek is belangrijk bij de formatie van vriendschappen. Adolescenten die 

van dezelfde muziek houden zoeken elkaar op en vormen zogenaamde scenes 

(Selfhout et al., 2009). Deze muziekscenes spelen een belangrijke rol bij de 

ontspanning en vrijetijdsbesteding van adolescenten. Echter kunnen muziekscenes 

naast positieve invloed ook negatieve invloed hebben. Middelengebruik is hier een 

voorbeeld van: adolescenten beïnvloeden elkaar als het gaat om middelengebruik 

binnen een muziekscene (Mulder, 2010). Adolescenten met een sterke neiging tot 

bepaald risicogedrag zoals middelengebruik zullen dan ook muziek luisteren die dit 

risicogedrag reflecteert en zich (later) bij een jeugdcultuur aansluiten die dit 

risicogedrag normaliseert en faciliteert. De Music Marker Theory (Ter bogt & 

Keijsers (2013) stelt dat muziekvoorkeur op jonge leeftijd een indicator is voor later 

probleemgedrag. 

 

Muziek en middelengebruik 

Al sinds het begin van de vorige eeuw wordt muziek in verband gebracht met 

middelengebruik. De eerste associatie was die tussen jazz en cocaïne begin jaren ’20 

(Beriddge, 1988). Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar de rock ’n roll, gepaard 

met het gebruik van veel drank en sigaretten bij (ter Bogt, 2012), gevolgd door de 

wiet rokende en op LSD trippende hippies in de jaren ’60 en ’70, lijmsnuivende en 
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heroïne gebruikende punkers (Forsyth et al., 1997) een aantal jaren later en tot slot de 

pillenslikkende Dance liefhebbers in de jaren negentig (ter Bogt, 2000). 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben geconstateerd dat er een 

verband is tussen voorkeur voor bepaalde muziek en middelengebruik. Adolescenten 

die naar luide, energieke en rebelse muziek luisteren, vertonen vaker 

risicogedragingen (Roe, 1995). Het luisteren naar en houden van deze hardere vormen 

van rock-, rap- en dancemuziek hangt samen met verhoogde niveaus van alcohol-, 

tabak- en cannabisconsumptie (Arnett, 1991; Forsyth et al., 1997). Fans van deze 

typen muziek gebruiken vaker en meer middelen dan fans van zachtere, meer 

melodieuze en dus meer gangbare muziek. De relatie tussen luisteren naar heavy 

metal en het gebruik van cannabis, alcohol en tabak is aangetoond in Canada 

(Lacourse, Cleas, & Villeneuve, 2000), in Australië (Martin, Clarke & Pearce, 1993) 

en in de Verenigde Staten (Arnett, 1991). Deze relatie is ook aangetoond met rap en 

hiphop in Canada door Miranda & Cleas (2004). Bezoekers van Nederlandse, Britse 

en Amerikaanse dancefeesten gebruiken ook vaker alcohol, cannabis en andere 

partydrugs als MDMA (Chen et al., 2006; Ter Bogt & Engels, 2005; Winstock et al., 

2001). Nederlands onderzoek naar muziekvoorkeur en middelengebruik door Mulder 

en collega’s (2009) laat een negatief verband zien tussen voorkeur voor klassieke 

muziek en het gebruik van cannabis, alcohol en tabak. Voorkeur voor popmuziek 

heeft  een negatieve relatie met tabak en cannabis gebruik. Er kan dus worden gesteld 

dat voorkeur voor niet conventionele en (vaak) hardere muziek een verhoogd risico 

op middelengebruik heeft. 

De genres Rock en Hiphop waren tot voor kort de beste indicatoren voor 

middelengebruik. Sinds midden jaren negentig kan het genre Dance hieraan worden 

toegevoegd. Een recente studie van Ter Bogt en collega’s (2012) naar de relatie 

tussen muziekvoorkeur en middelengebruik bij 15-jarigen binnen Europa laat zien dat 

een voorkeur voor dancemuziek een positief verband heeft met middelengebruik. 

Adolescenten van 15 jaar oud, die aangaven dat zij van dancemuziek hielden 

scoorden het hoogst op middelengebruik. De onderzoeksresultaten laten daarmee een 

verschuiving zien als het gaat om muziekvoorkeur als indicator voor 

middelengebruik. 
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Gevaar van vroegtijdig middelengebruik 

Vroegtijdig middelengebruik kan vele nadelige gevolgen hebben. De  

ontwikkeling van de hersenen kan ernstig worden verstoord (Tapert et al., 2002) en 

vroegtijdig middelengebruik verhoogd het risico voor latere afhankelijkheid en 

misbruik (Andersen et al., 2003).  Daarnaast verhoogt vroeg middelengebruik de kans 

op veelvuldig middelengebruik (Ellickson et al., 2003) dat op zijn beurt weer leidt tot 

meer schadelijke effecten op de gezondheid (Feigelman et al., 1998).  

Mulder en collega’s. (2009) hebben aangetoond dat muziekvoorkeur 

consistent en stabiel is, zelfs voor jonge mensen.  De eerder genoemde 15-jarigen uit 

het onderzoek van Ter Bogt en collega’s (2012), met een voorkeur voor dancemuziek 

en hoog scorend op middelengebruik,  hebben deze muziekvoorkeur naar verwachting 

tijdens de latere adolescentie nog steeds. In de latere adolescentie zijn ze oud genoeg 

om naar dancefeesten te gaan en komen ze in aanraking met jeugdculturen die onder 

andere bekend staan om hun middelengebruik. Onderzoeken hebben aangetoond dat 

de prevalentie van hard- en softdrugsgebruik onder adolescenten die dancemuziek 

aanhangen vele malen hoger is dan bij adolescenten binnen andere jeugdculturen 

(Winstock, 2001). Het risico om de stap van softdrugs naar harddrugs te nemen lijkt 

bij adolescenten met een voorkeur voor dancemuziek dan ook groter dan bij 

adolescenten die een voorkeur hebben voor andere muziekstijlen.   

 

Gateway functie 

Initiatie van drugsgebruik volgt een sterk normatief patroon (Degenhardt et al., 2009). 

In de literatuur wordt de stap van middelengebruik in de vorm van alcohol, tabak en 

cannabis naar harddrugs zoals cocaïne, amfetamine en heroïne vaak verklaard door de 

zogenoemde gateway functie van middelengebruik. 

De gateway hypothese veronderstelt impliciet dat vroeg middelengebruik 

(bijvoorbeeld alcohol, tabak of cannabis) een voorspeller is van later 

harddrugsgebruik (bijvoorbeeld cocaïne, ecstasy of amfetamine). De hypothese stelt 

daarnaast dat het gebruik van harddrugs logischerwijs en noodzakelijkerwijs vooraf 

wordt gegaan door het gebruik van legale middelen als alcohol, tabak en cannabis. De 

basis voor deze hypothese werd gelegd door Kandel (1975). In haar multiple stage 

progress theory stelt zij dat een adolescent vier fasen doorloopt bij het gebruik van 

middelen. De eerste fase verloopt van geen gebruik naar het gebruik van licht 

alcoholische dranken als bier en wijn. In de tweede fase verloopt het gebruik van licht 
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alcoholische dranken naar het gebruik van sigaretten en sterke drank. Tijdens de derde 

fase komt de adolescent in aanraking met cannabis en in de vierde en laatste fase 

vindt de transitie van cannabisgebruik naar het gebruik van harddrugs plaats.  

Een aantal wetenschappers houdt vast aan deze causale relatie, waarbij 

harddrugsgebruik altijd het resultaat is van het doorlopen van de verschillende fasen 

van middelengebruik (Fergusson et al., 2006; Rebellon & van Gundy, 2006). Er zijn 

echter ook diverse andere paden gerapporteerd voor de gateway functie die vroeg 

middelengebruik heeft tot later harddrugs gebruik (Degenhardt et al., 2010). Het strikt 

volgen van de 4 fasen lijkt dus niet langer noodzakelijk te zijn. Zo vonden studies in 

de Verenigde staten naar problematische drugsgebruikers (Golub & Johnson 1994, 

2002; Mackesy-Amiti et al., 1997), dat een significant aantal gebruikers niet het 

typische patroon van gebruik had doorlopen. Cannabisconsumptie kwam in een aantal 

gevallen vóór alcoholconsumptie en in een aantal gevallen werd zelfs eerst harddrugs 

gebruikt voordat er cannabis of alcohol werd gebruikt. 

De gateway functie van cannabis kan worden verklaard door veranderingen in 

de bio-chemie van de hersenen, die iemand al dan niet gevoeliger maakt voor het 

gebruik van andere drugs. (Schenk, 2001; Ellgren	  et	  al.,	  2007). Een tweede 

verklaring van de gateway functie ligt in de leertheorie. Door het gebruik van 

bijvoorbeeld cannabis en de zwakke nadelige effecten die de drug heeft, leert iemand 

de positieve effecten van drugs kennen. Dit vormt de basis om verder te 

experimenteren met andere (hard)drugs (Fergusson, 1997). Volgens Fergusson (2006) 

kan er ook sprake zijn van een wederkerige relatie, waarbij het gebruik van 

bijvoorbeeld cannabis een adolescent stimuleert om zich aan te sluiten bij een 

jeugdcultuur waarbij drugsgebruik normatief gedrag is en harddrugsgebruik 

gestimuleerd wordt. (Fergusson, 2006).  Het gebruik van (hard)drugs wordt binnen de 

Dance scene vaak als normatief gedrag beschouwd. Adolescenten die een voorkeur 

hebben voor dancemuziek hebben daarom mogelijk later een verhoogd risico op 

harddrugsgebruik.  

De meest gestelde vraag bij onderzoek naar de gateway hypothese is welk 

middel (alcohol, tabak of cannabis) de gateway vormt naar het gebruik van 

harddrugs? Onderzoeken naar deze vraag laten verschillende resultaten zien. Zo 

stelden Welte & Barnes (1985) dat het erg onwaarschijnlijk is dat adolescenten tabak 

en legale drugs (medicijnen zonder recept) zullen gebruiken, tenzij er eerst alcohol is 

gebruikt. Kosterman en collega’s (2000) toonden aan dat adolescenten die alcohol 
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gebruiken, later een grotere kans hebben op het gebruik van cannabis. Recent 

wetenschappelijk onderzoek van Kirby & Barry (2012) laat zien dat alcohol een 

sterke voorspeller is voor later gebruik van tabak, cannabis en harddrugs.  

Het gebruik van tabak blijkt een goede voorspeller te zijn voor later gebruik 

van alcohol (Chen et al., 2002) en drugs als cannabis (Torabi et al., 1992). Bij 

adolescenten die tabak gebruiken is de kans dat zij cannabis gebruiken twee tot drie  

keer groter dan bij adolescenten die geen tabak gebruiken (Siqueira & Brook, 2003).  

Lai en collega’s (2000) rapporteren dat het gebruik van tabak voor de leeftijd van 15 

jaar de kans op het gebruik van illegale drugs als cannabis en harddrugs tijdens de 

adolescentie tot 80 keer vergroot in vergelijking met onthouders van tabak. 

Adolescenten die tabak gebruiken, gebruiken vaker dagelijks cannabis en alcohol dan 

adolescenten die geen tabak gebruiken (Duhig et al., 2005). O’Cathail en collega’s 

(2012) vinden in hun onderzoek dat rokers vaker dan niet rokers harddrugs gebruik 

rapporteren. Het gebruik van tabak wordt echter in de literatuur vaak gelinkt aan 

cannabisgebruik en zelden direct aan het gebruik van harddrugs. Kandal en collega’s 

(1992) vinden dat 90 procent van de mensen die cannabis en harddrugs gebruiken, 

eerst cannabis gebruikten voordat ze deze (hard)drugs gingen gebruiken.  

Wetenschappelijk studies hebben laten zien dat zowel tabak, alcohol als 

cannabis een gateway functie kunnen hebben. Onduidelijk is welke van deze drie 

middelen (tabak, alcohol of cannabis) de sterkste gateway functie heeft naar het 

gebruik van harddrugs.  

 

Onderzoeksvraag en hypothesen 

Nog niet eerder is binnen één (Nederlandse) studie onderzoek gedaan naar de vraag: 

Is muziekvoorkeur in de vroege adolescentie indicatief voor vroeg middelengebruik 

en hangt dit op zijn beurt weer samen met later harddruggebruik? Onder 

middelengebruik wordt in dit onderzoek het gebruik van alcohol, tabak en cannabis 

verstaan. Onder harddruggebruik wordt in dit onderzoek het gebruik van amfetamine, 

ecstasy, cocaïne en paddo’s verstaan.  

De studie heeft de beschikking over  vijf waves aan longitudinale 

onderzoeksgegevens. Dit houdt in dat steeds op de dezelfde wijze herhaaldelijk 5 

metingen hebben plaatsgevonden om de ontwikkelingen van de adolescenten in kaart 

te brengen. Voor deze studie is gebruik gemaakt van wave 1, wave 3 en wave 5. 
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Op grond van bestaande onderzoeksgegevens en theorieën worden de 

volgende hypothesen opgesteld: 

 

H1: Adolescenten die op jonge leeftijd (T 1) een voorkeur hebben voor niet 

conventionele muziekstijlen Dance, Urban of Rock zullen meer middelengebruik 

rapporteren op T2.  

 

H2: Een voorkeur voor Soul, Rhythm en Blues, Singer-songwriter, klassiek, en jazz 

(samen ondergebracht in de stijl Highbrow) op T1 heeft een beschermend effect op 

middelengebruik (T2) gezien eerder gevonden negatieve relaties bij onderzoeken. 

 

H3: Het gebruik van cannabis op T2 heeft de sterkste gateway functie naar het 

gebruik van harddrugs op T3, gevolgd door respectievelijk tabak en alcohol. 

 

H4: Adolescenten met een voorkeur voor Dance zullen naar verwachting meer 

middelengebruik rapporteren op T2 wat vervolgens leidt tot meer harddruggebruik op 

T3 in vergelijking met adolescenten die een andere muziekvoorkeur hebben.  

 

H5: Een voorkeur voor dancemuziek modereert het verband tussen middelengebruik 

op T2 en harddruggebruik op T3.  

 

Zie ook figuur 1. 
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Methode 

 

Steekproef 

Het onderzoek had de beschikking over  vijf waves aan longitudinale data. Voor het 

huidige onderzoek is gebruik gemaakt van wave 1 (T1), wave 3 (T2) en wave 5 (T3). 

De adolescenten die deelnamen aan het Switch-On project werden benaderd in April 

2004, Februari 2005 en Januari 2006. De volledige steekproef bestond uit 601 

adolescenten. Uit deze steekproef zijn adolescenten geselecteerd die op  T1 de leeftijd 

van 16-20 jaar hadden. De analyses bevatten alleen data van jongeren die zowel op 

T1, T2 en T3 een vragenlijst hebben ingevuld. De uiteindelijke longitudinale 

steekproef bestond hierdoor uit 288 adolescenten. De leeftijd varieerde van 16 tot 20 

jaar (M 17.84 , SD= 1.32). Omdat jongens met 22.6%  en lager opgeleiden met 31,7% 

waren ondervertegenwoordigd is bij de analyses is gecontroleerd voor verschillen in 

geslacht en opleidingsniveau.  

Dataverzameling 

De steekproef voor dit onderzoek is verkregen door leden van een internetpanel te 

benaderen, het Qrius Switch-On project in Amsterdam (zie www.qrius.nl). Qrius is 

een marktonderzoekbureau dat gespecialiseerd is in onderwerpen als mediagebruik, 

vrije tijd, inkomens en uitgaven, educatie en werkt met kinderen, jeugd en jong 

volwassenen (leeftijd: 6-30 jaar). Het Switch-On project is afgenomen in 

samenwerking met MTV Networks Benelux, waarbij gebruik werd gemaakt van een 

internetpanel die bestond uit leden tussen de 12 en 29 jaar. Deelnemers worden 

regelmatig benaderd over onderwerpen als mediavoorkeuren, leesgedrag, en sociale 

en politieke houdingen. Beloningen voor participatie waren het meedoen aan lotingen 

voor kleine prijzen zoals cd´s en een puntenspaarsysteem waarbij deelnemers €10.00 

kregen na deelname aan een aantal meetmomenten. 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Muziekvoorkeur,	  Vroeg	  Middelengebruik	  en	  Later	  Harddrugsgebruik	  -‐	   12	  

Meetinstrumenten 

Muziekvoorkeur 

Muziekvoorkeur is gemeten door de deelnemers 20 muziekgenres te laten beoordelen 

op een 5-puntsschaal, variërend van 1 = “helemaal niet goed” tot 5 = “heel goed” en 

een aparte optie voor 6 = “ken ik niet”  (Ter Bogt, Raaijmakers, Vollebergh, Van 

Wel, & Sikkema, 2003).  De aparte optie “ken ik niet” werd beschouwd als missing 

en geïmputeerd met de relative mean substitution, ontwikkeld door Raaijmakers 

(1999). Deze wijze van imputeren houdt rekening met de voorkeur die een adolescent 

heeft voor gerelateerde muziekstijlen. Een explorerende factoranalyse (Principal 

Components met Varimax Rotatie) is gebruikt om te bepalen  welke muziekstijlen 

gerelateerd zijn aan elkaar. Er zijn 5 muziekvoorkeuren te onderscheiden; (1) Pop 

(top-40, Nederlandse pop muziek, Latin-pop en 90’s pop); (2) Urban (hip-hop, R&B, 

reggea en dancehall); (3) Dance (dance, hardhouse, trance, techno, electro) (4) Rock 

(rock, heavy metal, punk, gothic, alternative); en (5) Highbrow (klassiek, jazz, soul, 

rhythm en blues, singer-songwriter). Deze structurering van muziekgenres vertoont 

gelijkenissen met bevindingen in Nederlandse en Europese onderzoeken naar 

muziekstructuren door middel van factoranalyse (Ter Bogt et. al. 2003, 2012). Gezien 

eerder gevonden relaties tussen juist de hardere en extreme vormen van dancemuziek 

en middelengebruik is een extra schaal gemaakt, namelijk (6) Dance extreme 

(hardhouse, techno en electro). Om voorkeur voor Dance extreme op T2 te berekenen 

is uitgegaan van dezelfde subgenres als binnen de Dance extreme op T1, namelijk: 

techno, hardhouse en electro. De aparte optie “ken ik niet” is beschouwd als missing 

en geïmputeerd met de relative mean substitution wanneer er binnen het genre wel 

een voorkeur voor Dance was aangegeven. De Cronbach’s alpha, welke een beeld 

geeft van de interne consistentie van de subschalen was voor de subschaal Pop .67, 

voor de subschaal Urban .75, voor de subschaal Dance .91, voor de subschaal Dance 

extreme (T1) .87, voor de subschaal Rock .90, voor de subschaal Highbrow .78 en 

voor de subschaal Dance extreme op T2 .83. 

 

Middelengebruik 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen middelen: Tabak, alcohol en 

cannabis. Het gebruik van deze middelen is gemeten door de deelnemers te vragen: 

“doe je wel eens de volgende dingen?:  tabak gebruiken?, alcohol gebruiken? en 
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cannabis gebruiken?” Voor elk middel werd de keuzemogelijkheid geboden op een 5-

puntsschaal met 1 =  “nooit” , 2 = “af en toe”, 3 = “elke maand”, 4 = “elke week” 

en  5 =  “elke dag”. Om bij het toetsen voor moderatie de collineariteit te 

verminderen tussen de onafhankelijk variabelen tabak, alcohol en cannabis en de 

interactie-variabele harddruggebruik zijn de variabelen gecentreerd.  

 

Harddrugsgebruik 

Er is bij het vragen naar harddruggebruik onderscheid gemaakt tussen vier typen 

harddrugs: amfetamine, cocaïne, ecstasy en paddo’s. Het gebruik is gemeten door de 

deelnemers te vragen: “doe je wel eens de volgende dingen?:  amfetamine (speed) 

gebruiken?, cocaïne gebruiken?, ecstasy (xtc) gebruiken? en paddo’s gebruiken?” 

Voor elk middel werd de keuzemogelijkheid geboden op een 5-puntsschaal met 1 =  

“nooit” , 2 = “heel soms”, 3 = “elke maand”, 4 = “elke week” en  5 =  “elke dag”. 

De respons op de vraag naar het gebruik van harddrugs bleek laag te zijn. Er is 

daarom voor gekozen om de vragen naar het gebruik van amfetamine, cocaïne, 

ecstasy en paddo’s te dichotomiseren naar “wel” en “geen” gebruik van deze 

middelen. Hiervoor zijn vier dummyvariabele harddruggebruik aangemaakt. De vier 

typen harddrugs staan allen op lijst 1 van de Opiumwet. Op deze lijst staan middelen 

die een “onaanvaardbaar” risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid 

(Trimbos, 2013). Er is om die reden ook gekozen een somscore te maken van de 

gemaakte dummy variabele harddruggebruik.  

 

Opleidingsniveau 

Er is bij het vragen naar opleidingsniveau onderscheid gemaakt tussen 9 verschillende 

opleidingen. Opleidingsniveau is gemeten door de deelnemers te vragen: “welke 

opleiding doe je momenteel?”  met de keuzemogelijkheid variërend van “vmbo” tot 

“universiteit”. Om lager en hoger opgeleiden met elkaar te vergelijken is een 

verdeling gemaakt tussen laagopgeleiden (vmbo, ils, mavo en mbo) en 

hoogopgeleiden (havo, vwo, hbo en universiteit).   
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                                              Analyse 

 

De analyses tijdens het onderzoek zijn gedaan met behulp van SPSS 20. 

Beschrijvende statistiek (descriptives) is gebruikt om de kenmerken van de steekproef 

weer te geven. Alvorens de analyses uit te voeren zijn verschillen tussen groepen en 

demografische kenmerken onderzocht met behulp van t-toetsen voor onafhankelijke 

steekproeven .Vervolgens is door middel van de Pearson en Spearman correlatie de 

samenhang tussen achtergrondvariabelen (geslacht, leeftijd en opleidingsniveau), 

muziekvoorkeur (Pop, Dance, Dance extreme T1, Dance extreme T2, Urban, Rock, 

Highbrow) en middelengebruik (tabak gebruik, alcohol gebruik, cannabis gebruik, 

harddrugs gebruik) vastgesteld. Zie tabel 2  

 Om de hypotheses te toetsen is gebruik gemaakt van correlaties en zijn 

lineaire regressieanalyses of hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd. 

Alvorens de analyses uit te voeren zijn de voorwaarde voor een regressieanalyse 

gecontroleerd. Geslacht en opleidingsniveau zijn variabelen die belangrijk zijn niet 

alleen bij de voorkeur voor muziek (Hargreaves, 1986; LeBlanc, 1980), maar ook met 

betrekking tot middelengebruik (Wills et. al., 1995; Mannis & Mason, 2012). Bij alle 

analyses is dan ook gecontroleerd voor de variabelen geslacht, opleidingsniveau en 

leeftijd.  

 Alvorens de analyses uit te voeren is er gekeken naar de relatie tussen de 

verschillende muziekvoorkeuren en harddruggebruik door middel van de Pearson en 

Spearman correlatie. Er was naast een correlatie tussen Dance extreme en 

harddruggebruik geen relatie tussen andere muziekvoorkeuren en het gebruik van 

harddrugs (zie tabel 2). De andere muziekvoorkeuren zijn daarom niet meegenomen 

in de verdere analyses. In plaats van Dance is Dance extreme gebruikt bij de verdere 

analyses. Voor het toetsen van hypothese 1 en hypothese 2 is eerst gekeken naar de 

correlaties. Er bleek geen correlatie te zijn tussen Rock, Urban, Highbrow met 

middelengebruik. Bij het toetsen van hypothese 4 en hypothese 3 is een hiërarchische 

multipele regressieanalyse uitgevoerd volgens het 4 stappenplan voor mediatie van 

Baron en Kenny (1986). In de eerste stap is het directe verband tussen de 

onafhankelijke variabele Dance extreme op T1 en de afhankelijke variabele harddrugs 

gebruik op T3 getoetst. Tijdens stap 2 is het verband tussen de onafhankelijke 

variabele Dance extreme en de afhankelijke variabele tabak, de afhankelijke variabele 

alcohol en de afhankelijke variabele cannabis in een afzonderlijk model getoetst. 
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Tijdens stap 3 is het verband tussen de onafhankelijke variabelen tabak, alcohol en 

cannabis op T2 en de afhankelijke variabele harddrugs op T3 getoetst. Bij de vierde 

en laatste stap is gekeken of het verband tussen Dance extreme op T1 en harddrugs 

gebruik op T3 totaal of partieel gemedieerd werd door het gebruik van tabak en/of 

alcohol en/of cannabis op T2. Door middel van de Sobel toets, ontwikkeld door Sobel 

(1982) is bepaald of de mediatie significant was. 

 Bij hypothese 5 is getoetst of  een voorkeur voor Dance extreme op T2 een 

modererend effect heeft op de relatie tussen het gebruik van tabak en/of alcohol en/of 

cannabis op T2 en het gebruik van  harddrugs op T3. Hiervoor zijn eerst de 

hoofdeffecten van tabak-, alcohol- en cannabisgebruik (T2) op het gebruik van 

harddrugs getoetst. Daarna zijn interactietermen tussen voorkeur voor Dance extreme 

(T2) en alcohol gebruik (T2), voorkeur voor Dance extreme (T2) en tabak gebruik 

(T2) en voorkeur voor Dance extreme (T2) en cannabis gebruik (T2) aan het model 

toegevoegd.  

Resultaten 

 

Tabel 1 toont de beschrijvende statistiek van voorkeur voor de verschillende 

muziekstijlen op T1, voorkeur voor Dance extreme op T1 en T2, tabak-, alcohol- en 

cannabis gebruik op T2 en harddruggebruik op T3. Meisjes waardeerden Pop en Rock 

op T1 significant hoger dan jongens, respectievelijk t(288) = -4.07, p < .001 en t(288) 

= -2.14, p .033. Jongens waardeerden Dance en Dance extreme op T1 significant 

hoger dan de meisjes, respectievelijk t(288) = 2.25, p  .025 en t(288) = 2.51, p  .013. 

Ook waardeerden jongens Dance extreme op T2 significant hoger dan meisjes t(287) 

= 4.38, p < .001. 

 Daarbij waardeerden lager opgeleiden Dance op T1, en Dance extreme T2 

significant hoger, respectievelijk t(288) = 2.21, p .029 en t(287) = 2.33, p .020. 

Highbrow op T1 werd significant lager gewaardeerd door lager opgeleiden t(288) = -

2.69, p .008.  Er waren geen significante verschillen in het gebruik van tabak, alcohol, 

cannabis op T2 en het gebruik van harddrugs op T3 tussen zowel jongens en meisjes, 

als tussen hoger en lager opgeleiden. 
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Tabel 2 laat zien dat Dance extreme op T1 zeer hoog correleert met Dance (r = 

.93, p < .01). Dance extreme op T1 zijn de hardere vormen van Dance, dit verklaart 

deze hoge correlatie. Naast een kleine, maar significante relatie tussen Dance extreme 

op T1 en harddrugsgebruik op T3 (r = .14, p < .05) zijn er geen significante relaties 

tussen de verschillende muziekvoorkeuren en het gebruik van harddrugs. De analyses 

voor het toetsen van mediatie zijn daarom alleen met een voorkeur voor Dance 

extreme uitgevoerd.  Op een klein significante negatieve relatie tussen voorkeur voor 

Pop met cannabisgebruik op T2 na (r = -.14, p < .05) vertoonde geen van de andere 

muziekstijlen op T1 een significante relatie met tabak-, alcohol- en cannabisgebruik 

op T2. De significante relatie tussen een voorkeur voor pop en cannabis gebruik 

verdween na het controleren voor de achtergrondvariabelen. De muziekvoorkeuren 

zijn daarom niet meegenomen in de verdere analyse. 

Tabel 1. 
 
Beschrijvende statistiek van Pop, Dance, Dance extreme op T1, Dance extreme op T2, Urban, Rock, 
Highbrow, tabak-, alcohol-, cannabisgebruik op T2, xtc-, amfetamine-, cocaïne- en paddogebruik op T3. 
 
Variabele N M SD Min Max 

Pop 288 3.55   .76 1.00 5.00 

Dance    T1 288 2.63 1.03   .90 4.91 

DanceX T1 

DanceX T2 

288 

287 

2.40 

2.37 

1.13 

1.08 

  .86 

  .86 

5.00 

4.67 

Urban 288 3.20   .94 1.00 5.00 

Rock 288 2.97 1.09 1.00 5.00 

Highbrow 288 2.98   .92 1.00 5.00 

Tabak 288 1.79 1.42 1.00 5.00 

Alcohol 288 2.81 1.08 1.00 5.00 

Cannabis 288 1.32   .83 1.00 5.00 

XTC 

Amfetamine 

Cocaïne 

Paddo 

288 

288 

288 

288 

0.07 

0.05 

0.05 

0.05 

  .30 

  .31 

  .25 

  .30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

4.00 

3.00 

3.00 
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Tabel 2: Correlaties tussen Pop, Urban, Dance, Dance extreme T1. Dance extreme T2, Rock, Highbrow, Tabak gebruik, Alcohol gebruik, Cannabis gebruik, 

Harddrugs gebruik, Geslacht, Leeftijd en Opleidingsniveau.  

 
Variabele 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   Pop              

2.   Urban  .43**             

3.   Dance  .25**  .19**            

4.   Dance XT1  .10  .14*  .93**           

5.   Dance XT2 -.01  .08  .72**  .73**          

6.   Rock -.24** -.15** -.10  .02  .02         

7.   Highbrow  .10  .34** -.09 -.07 -.06  .29**        

8.   Tabak -.04  .09  .19**  .22**  .19**  .10  .02       

9.   Alcohol -.07  .04  .24**  .25**  .24**  .10  .03  .37**      

10. Cannabis -.14*  .08  .11  .14*  .19** -.05 -.03  .47**  .21**     

11. Harddrugs -.06 -.00  .09  .13*  .10  .01  .02  .26**  .28**  .36**    

12. Geslacht  .21**  .14* -.13* -.13* -.24**  .12*  .09  .06 -.11 -.14* -.08   

13. Leeftijd  .05  .00  .01  .01 -.01 -.03  .10  .07 -.01 -.04 -.06 -.09  

14. Opl. niv. -.04 -.06  .15*  .14*  .13*  .11 -.22**  .05 -.08  .01 -.08  .02 -.36** 

              
Noot: De correlaties voor Pop, Urban, Dance, Dance extreme T1. Dance extreme T2, Rock, Highbrow, Tabak gebruik, Alcohol gebruik, Cannabis gebruik, Harddruggebruik en 

Opleidingsniveau zijn weergegeven met Pearson’s correlatiecoëfficiënt. Correlaties voor geslacht en leeftijd zijn weergegeven met Spearman’s Rho rangcorrelatiecoëfficiënt.  

** p < .01,  * p < .05 
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Een voorkeur voor Dance extreme op T1 heeft een kleine tot midden groot 

significante relatie met tabaksgebruik op T2 (r = .22, p < .01) een klein tot medium 

significante relatie met alcoholgebruik op T2 (r = .25, p < .01) en een kleine 

significante relatie met cannabisgebruik op T2 (r = .14, p < .05). Verder heeft 

tabaksgebruik op T2 een klein tot midden groot significante relatie met 

harddruggebruik op T3 (r = .26, p < .01). Alcoholgebruik op T2 heeft een klein tot 

midden groot significante relatie met harddrugsgebruik op T3 (r = .28, p < .01)  en 

cannabisgebruik op T2 vertoonde een midden groot significante relatie met 

harddruggebruik op T3 (r = .36, p < .01). Dance extreme op T2 heeft een kleine 

significante relatie met tabaksgebruik op T2 (r = .19, p < .01) een klein tot midden 

groot significante relatie met alcoholgebruik op T2 (r = .24, p < .01) en een kleine 

significante relatie met cannabisgebruik op T2  

(r = .19, p < .01).  

 

Dance extreme, middelengebruik en harddruggebruik 

Uit Tabel 3 blijkt dat een voorkeur voor Dance extreme een significante voorspeller is 

van later harddrugs gebruik. Model 1 laat zien dat de achtergrondvariabelen geslacht, 

leeftijd en opleidingsniveau niet van invloed zijn op harddruggebruik. Model 3A laat 

zien dat de significante relatie tussen een voorkeur voor Dance extreme en 

harddruggebruik verdwijnt na het toevoegen van tabak als voorspeller. De Sobel test 

toont aan dat de relatie tussen een voorkeur voor Dance extreme en harddruggebruik 

volledig gemedieerd wordt door het gebruik van tabak (Sobel Z = 2.70, p < .01). 

 Model 3B laat zien dat de significante relatie tussen een voorkeur voor Dance 

extreme en harddruggebruik verdwijnt na het toevoegen van alcohol als voorspeller. 

De Sobel test toont aan dat de relatie tussen een voorkeur voor Dance extreme en 

harddruggebruik volledig gemedieerd wordt door het gebruik van alcohol (Sobel Z = 

3.08, p < .01). Model 3C laat zien dat de significante relatie tussen een voorkeur voor 

Dance extreme en harddruggebruik verdwijnt na het toevoegen van cannabis als 

voorspeller. De Sobel test toont aan dat de relatie tussen een voorkeur voor Dance 

extreme en harddruggebruik volledig gemedieerd wordt door het gebruik van 

cannabis (Sobel Z = 2.85, p < .05).
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Tabel 3: Hiërarchische  multipele regressieanalyse met Dance extreme op T1 als voorspeller van harddruggebruik  
              gemedieerd door tabak-, alcohol- en cannabis gebruik. 

 

Model 1 

 Achtergrond- 

variabelen 

         Model 2 

           Dance extreme als    

         voorspeller 

            Model 3A 

    Tabak als mediator 

 

                 Model 3B 

          Alcohol als mediator 

 

                Model 3C 

         Cannabis als mediator 

	  

 
 

B SE B    β    B SE B    β    B SE B     β       B SE B         β     	     B	   SE B         β  	  

 N=260   N=260   N=260   N=260    N=260	   	  

achtergrondvariabelen                	   	  

Geslacht  -.118  0.93 -.079  -.080  .078 -.059  -.124  .091 -.084  -.069  .091 -.046 	   -.054	    .087	   -.036	  

Leeftijd -.034  0.32 -.071  -.032  .026 -.074  -.043  .030 -.091  -.034  .031 -.073 	   -.015	    .029	   -.032	  

Opleidingsniveau -.042  0.25 -.114  -.043  .020 -.132*  -.053  .024 -.143*  -.039  .025 -.106 	   -.043	    .023	   -.115	  

                	   	   	   	  

Dance extreme T1    -    -    -   .073  .029  .145*   .041  .034  .076  .036  .035  .066 	    .043	    .032	    .080	  

ΔR² .018                	   	   	   	  

Tabak    -    -    -     -    -    -   .119  .027  .268***     -    -    - 	      -	      -	      -	  

ΔR² .084                	   	   	   	  

Alcohol    -    -    -     -    -    -     -    -    -  .128  .037 .221*** 	      -	    -	       -	  

ΔR² .059                	   	   	   	  

Cannabis    -    -    -     -    -    -     -    -    -     -    -    - 	   .285	    .285	   .377***	  

ΔR² .155                	   	   	   	  

                	      

 R² .017      R² .033      R² .101      R² .078  	      R² .171	   	  

 
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Tabel 4: Hiërarchische  multipele regressieanalyse met Dance extreme op T2 als moderator op de relatie tussen het  
gebruik van tabak, alcohol en cannabis en harddruggebruik . 

 

Model 1 

 Achtergrond- 

variabelen 

         Model 2 

           Dance extreme T2 

               Model 3A 

                Tabak 

 

                 Model 3B 

                   Alcohol 

 

                Model 3C 

                Cannabis 

	  

 
 

B SE B    β    B SE B    β    B SE B     β       B SE B         β     	     B	   SE B         β  	  

 N=259   N=259   N=259   N=259    N=259	   	  

achtergrondvariabelen                	   	  

Geslacht  -.118  0.93 -.079  -.064 .097 -.043  -.126  .095 -.085  -.084  .093 -.056 	   -.050	    .090	   -.034	  

Leeftijd -.034  0.32 -.071  -.035 .032 -.073  -.043  .031 -.090  -.037  .030 -.078 	   -.013	    .030	   -.028	  

Opleidingsniveau -.042  0.25 -.114  -.049 .025 -.132  -.052  .024 -.140  -.037  .024 -.098 	   -.040	    .023	   -.106	  

                	   	   	   	  

Dance extreme T2    -    -    -  .070 .037  .122   .040  .037  .071   .025  .037 .043 	    .030	    .035	    .053	  

ΔR² .016                	   	   	   	  

                	   	   	   	  

Tabak    -    -    -     -    -    -   .115  .028  258***     -    -    - 	      -	      -	      -	  

Tabak*dance extreme    -    -    -     -    -    -   .020  .026  .048     -    -    - 	      -	      -	      -	  

ΔR² .082                	   	   	   	  

                	   	   	   	  

Alcohol    -    -    -     -    -    -     -    -    -   .131  .085 .226*** 	      -	      -	      -	  

Alcohol*dance extreme    -    -    -     -    -    -     -    -    -   .089          .032 .164** 	      -	      -	      -	  

ΔR² .084                	   	   	   	  

                	   	   	   	  

Cannabis    -    -    -     -    -    -     -    -    -     -    -    -  	    .270	    .047	    .356***	  

Cannabis*dance extreme    -    -    -     -    -    -     -    -    -     -    -    -   .041  .040  .062 

ΔR² .151                	   	   	   	  

 R² .017      R² .031  
    R² .103      R² .105  	    R² .171	   	  

*p < .05, ** p < .01, *** p < .001           	    	  
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Dance extreme als moderator  

Tabel 4 toont het moderende effect van een voorkeur voor Dance extreme op de 

relatie tussen tabak-, alcohol en cannabisgebruik en het gebruik van harddrugs. Er is 

geen hoofdeffect gevonden voor een voorkeur voor Dance extreme op het gebruik van 

harddrugs. Voor tabak en cannabis werden wel significante hoofdeffecten gevonden, 

maar geen significante interactie-effecten. Voor alcohol werd naast een hoofdeffect 

ook een significant interactie effect gevonden met een voorkeur voor Dance extreme, 

zoals te zien in Figuur 2. Het verband tussen een voorkeur voor Dance extreme en 

harddrugsgebruik neemt toe naarmate alcoholgebruik toeneemt. Dit houdt in dat 

jongeren met een voorkeur voor de hardere vormen van Dance die frequent dan wel 

veel alcohol drinken vaker harddrugs gebruiken dan jongeren die frequent dan wel 

veel drinken, maar een minder sterke voorkeur hebben voor de hardere vormen van 

Dance.	  	  

 

Figuur 2. Interactie-effect van voorkeur voor Dance extreme  en alcoholgebruik op 

het gebruik van harddrugs. 
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Discussie 

 

In deze studie werd onderzocht of muziekvoorkeur in de vroege adolescentie 

indicatief is voor vroeg middelengebruik en of dit op zijn beurt weer samenhangt met 

later harddruggebruik. Daarnaast is, meer specifiek, onderzocht of een voorkeur voor 

Dance de relatie tussen middelengebruik en het harddruggebruik modereert, omdat de 

prevalentie van hard- en softdrugsgebruik onder adolescenten die dancemuziek 

aanhangen vele malen hoger is dan bij adolescenten binnen andere jeugdculturen 

(Winstock, 2001) Een voorkeur voor Dance kan hierbij worden gezien als een 

indicator voor het behoren tot deze jeugdculturele Dance scene.  

 

Muziekvoorkeur en middelengebruik 

H1: "Adolescenten die op jonge leeftijd (T1) een voorkeur hebben voor niet 

conventionele muziekstijlen Dance, Urban of Rock zullen meer middelengebruik 

rapporteren op T2." De resultaten laten zien dat een voorkeur voor (de hardere 

vormen van) Dance een significante voorspeller is voor middelengebruik. Deze relatie 

werd niet gevonden voor de muziekstijlen Urban en Rock, waardoor hypothese 1 

deels is bevestigd.  De gevonden resultaten komen grotendeels overeen met de 

resultaten die Ter Bogt en collega’s (2012) vonden in hun studie naar  

muziekvoorkeur en middelengebruik. Rock en Urban zijn niet langer gelinkt aan 

verhoogd middelengebruik. Een voorkeur voor (de hardere vormen van) Dance heeft 

zich tegenwoordig ontwikkeld als voorspeller van middelengebruik.  

 H2: "Een voorkeur voor Soul, Rhythm en Blues, Singer-songwriter, klassiek, 

en jazz (samen ondergebracht in de stijl Highbrow) op T1 heeft een beschermend 

effect op middelengebruik (T2) gezien eerder gevonden negatieve relaties bij 

onderzoeken." Voor Highbrow werd geen beschermend effect op middelengebruik 

gevonden. North (2007) stelt dat fans van alle muziekstijlen middelen gebruiken. 

Huidig onderzoek vind evidentie voor deze stelling. Adolescenten met een voorkeur 

voor highbrow gebruiken niet langer minder middelen dan leeftijdsgenoten met een 

andere muziekvoorkeur. 

 

Middelengebruik en harddrugsgebruik 

H3: "Het gebruik van cannabis op T2 heeft de sterkste gateway functie naar het 

gebruik van harddrugs op T3. Gevolgd door respectievelijk het gebruik van tabak en 
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alcohol." 

 Hiërarchische multipele regressie analyses laten zien dat de relatie tussen een 

voorkeur voor de hardere vormen van Dance en harddruggebruik verdwijnt na het 

toevoegen van middelengebruik in de vorm van alcohol, tabak en cannabis als 

voorspellers van harddruggebruik. Gebruik van tabak, alcohol en cannabis zijn goede 

voorspellers van later harddruggebruik. Een verklaring voor deze resultaten kan 

worden gevonden in de theorie van Kandel (1975). Kandel stelt dat het gebruik van 

harddrugs begint met het gebruik van de meest geaccepteerde legale middelen binnen 

een maatschappij; alcohol en tabak. Recent onderzoek van Kirby en Barry (2012) naar 

alcohol als voorspeller van later harddruggebruik laat ook zien dat alcohol een sterke 

voorspeller is van later harddrugsgebruik.  

Voor tabak komen de resultaten overeen met resultaten van O’ Cathail en 

collega’s (2012). Zij vonden in hun studie dat gebruikers van tabak ook vaker 

harddrugs gebruikten. Zoals verwacht, en ook aangetoond in eerdere studies (Dewitt 

et al., 2000; Kosterman et al., 2000; Lynsky et al.,2006), heeft cannabis de sterkste 

gateway functie naar harddruggebruik. Gebruikers van cannabis zijn al een stap 

verder met middelengebruik volgens het model van Kandel (1975), dan gebruikers 

van meer sociaal geaccepteerde middelen zoals alcohol en tabak. Zij hebben al 

ervaring met de positieve effecten van drugs in de vorm van cannabis en ondervinden 

nog weinig nadelige effecten. Dit zet een deur open en vormt zo een gateway naar het 

experimenteren met harddrugs. Hypothese 2 is hiermee volledig bevestigd.  

 

Muziekvoorkeur, middelengebruik en harddrugsgebruik 

H4: "Adolescenten met een voorkeur voor Dance zullen naar verwachting meer 

middelengebruik rapporteren op T2 wat vervolgens leidt tot meer harddruggebruik op 

T3 in vergelijking met adolescenten die een andere muziekvoorkeur hebben". Bij het 

toetsen van correlaties tussen de verschillende muziekvoorkeuren en harddruggebruik 

bleek alleen een voorkeur voor de hardere vormen van Dance significant te correleren 

met middelengebruik. Uit de hiërarchische multiple regressie analyse bleek 

vervolgens dat dit middelengebruik een significante voorspeller is voor het gebruik 

van harddrugs. Hiermee wordt hypothese 4 bevestigd. 

 Dat in deze studie juist de hardere vormen van Dance (techno, harddhouse en 

electro) gelinkt zijn aan middelengebruik en harddrugsgebruik, en een voorkeur voor 

Dance in vorm van trance en dance niet of in mindere mate, kan worden verklaart 



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Muziekvoorkeur,	  Vroeg	  Middelengebruik	  en	  Later	  Harddrugsgebruik	  -‐	   24	  

door de toenemende populariteit van deze vormen van Dance in de hedendaagse 

hitlijsten. Trance en dance zijn tegenwoordig helemaal verweven in de populaire 

muziek en behoren daardoor tot de conventionele muziek. Een voorkeur voor 

conventionele muziek heeft tot op heden, in tegenstelling tot onconventionele hardere 

muziekstijlen zoals electro, techno en hardhouse, geen positieve relatie met 

middelengebruik of harddrugsgebruik.  

H5: "Een voorkeur voor dancemuziek modereert het verband tussen 

middelengebruik op T2 en harddruggebruik op T3." Hoewel in deze studie bewijs 

wordt gevonden voor de volledig mediërende rol van tabak-, alcohol- en 

cannabisgebruik in de relatie tussen de hardere vormen van Dance en 

harddrugsgebruik, is het effect van een voorkeur voor deze hardere vormen van 

Dance op het gebruik van harddrugs echter niet helemaal verdwenen na het toevoegen 

van deze voorspellers. Adolescenten met een voorkeur voor de hardere vormen van 

Dance die frequent dan wel veel drinken gebruiken meer harddrugs dan adolescenten 

die geen voorkeur hebben voor de hardere vormen van Dance en ook veel drinken. 

Van alcoholgebruik is bekent dat het remmingen wegneemt. Hierdoor wordt de 

drempel om harddrugs te gebruiken verlaagd. In een jeugdcultuur en omgeving die 

bekent staat om zijn relatie met harddrugs gebruik, namelijk de harde Dance scene, 

kan een hoger alcoholgebruik er toe leiden dat er meer harddrugs gebruikt wordt. 

Voorkeur voor de hardere vormen van Dance modereert niet de relatie tussen het 

gebruik van tabak en cannabis en harddruggebruik. Voor hypothese 5 wordt dan ook 

deels bevestiging gevonden. 

  

Theoretische implicaties 

In huidig onderzoek wordt meer evidentie gevonden voor de gateway hypothese. 

Middelengebruik is een sterke indicator voor harddrugsgebruik. Wat huidig 

onderzoek daaraan toevoegt is dat muziekvoorkeur, en dan met name voor de 

onconventionele muziekstijlen, ook een goede indicator is voor middelengebruik en 

harddruggebruik. Dat een voorkeur voor (de hardere vormen van) Dance naar voren 

komt als indicator voor middelengebruik is niet verassend. Dance muziek wordt 

zowel in Nederland als internationaal al jaren geassocieerd met het gebruik van 

middelen en harddrugs (Ter Bogt, 2002, 2012; Measham, 2001; Forsyth, 1997, Het 

gebruik van middelen en harddrugs wordt binnen deze Dance scene vaak als 

normatief gedrag beschouwd. Adolescenten met een gevoeligheid voor middelen 
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zullen zich hierdoor eerder aansluiten bij een jeugdcultuur die geassocieerd wordt met 

middelengebruik. De gateway hypothese moet worden aangevuld met variabelen die 

betrekking hebben op jeugdculturele muziekscenes, want deze scenes staan aan de 

basis van vroeg middelengebruik en modereren de relatie tussen middelengebruik en 

later harddruggebruik.  

 

Implicaties voor de praktijk 

Huidig onderzoek laat in lijn met vorige onderzoeken naar de relatie tussen 

muziekvoorkeur en middelengebruik zien dat (de hardere vormen van) Dance 

onlosmakelijk is verbonden met middelengebruik en harddruggebruik. Het is 

belangrijk deze ontwikkeling te blijven volgen door middel van onderzoek en hierop 

te anticiperen in de vorm van voorlichting en informatieverstrekking. Adolescenten 

kunnen bereikt worden door aanwezig te zijn  met deze informatie en voorlichting op 

plaatsen waar zij samenkomen. Denk hierbij aan festivals, clubs en evenementen. 

 

Sterkten en beperkingen 

Dit is de eerste studie in Nederland waarin longitudinaal onderzoek is gedaan naar de 

relatie van muziekvoorkeur met vroeg middelengebruik en later harddruggebruik. De 

uitkomsten laten zien dat een voorkeur voor (de hardere vormen van) Dancemuziek in 

de vroege adolescentie gerelateerd is aan vroeg middelengebruik en dat dit op zijn 

beurt weer samenhangt met later harddruggebruik. 

Net als iedere studie kent ook deze studie een aantal beperkingen. De respons 

is verkregen door zelfrapportage middels een web survey. Zelfrapportage is minder 

valide dan observatie. Weiss en collega’s (1998) tonen echter aan dat zelfrapportage 

wel degelijk een valide methode kan zijn voor het rapporteren van middelengebruik.  

Het verband tussen muziekvoorkeur en middelengebruik is aangetoond na controleren 

voor verschillende achtergrondvariabelen, maar er zijn meer factoren van invloed op 

middelengebruik. Ter Bogt & Keijsers (2013) stellen in de music marker theory dat 

muziekvoorkeur erg belangrijk is voor de keuze van vrienden, wat vervolgens weer 

van invloed is op middelengebruik. De dataset gaf echter geen mogelijkheid om de 

invloed van vriendschap te onderzoeken. De leeftijd van de adolescenten was hoog 

om echt te kunnen spreken over een vroege muziekvoorkeur en vroeg 

middelengebruik. Om de resultaten verder te valideren moet er bij een volgend 

onderzoek een jongere steekproef langere tijd gevolgd worden.  
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Conclusie 

Muziekvoorkeur is gerelateerd aan middelengebruik en harddrugsgebruik van 

adolescenten. Een voorkeur voor de hardere vormen van Dance (techno, hardhouse en 

electro) in de vroege adolescentie is indicatief voor vroeg middelengebruik en vroeg 

middelengebruik hangt samen met later harddruggebruik. Daarbij gebruiken 

adolescenten met een voorkeur voor de hardere vormen van Dance die veel alcohol 

drinken meer harddrugs dan adolescenten die deze muziek minder waarderen en ook 

veel drinken. 
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