Instituut voor Sociaal
Drugsonderzoek

H

et ISD focust op middelengebruik, drugbeleid en
–handel, modellen van regulering maar evengoed
op drughulpverlening en handhaving door politie.
Het ISD is uitdrukkelijk sociaalwetenschappelijk gericht. Dit
betekent dat de onderzoeksgroep niet alleen individuele
maar ook contextuele invloeden op middelengebruik in
acht neemt.

Anderzijds betekent de sociaalwetenschappelijke oriëntatie van
het ISD dat zij focust op maatschappelijke impact door onder meer
beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren.

MISSIE
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek initiëren, coördineren, ondersteunen en
uitvoeren op een methodologisch en theoretisch hoog niveau is wat
ISD-onderzoekers kenmerkt. Zo draagt het ISD bij aan de broodnodige
verwetenschappelijking van dit complexe onderzoeksdomein. Het perspectief
van de gebruiker zelf (insider view) krijgt daarbij bijzondere aandacht.
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SAMENWERKINGEN
• American Society of Criminology (ASC)
• Common Study Programme in Critical Criminology
• Critical Approaches towards Alcohol, Tobacco and Other Drugs
(CAATOD)
• European monitoring Centre for drugs and drug addiction
(EMCDDA)
• European Society for Prevention Research
• European Society for Social Drug Research (ESSD)
• European Society of Criminology (ESC)
• Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC)
• International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP)
• Working Group on Qualitative Research Methodologies and
Epistemologies (WG-QRME)

CONTACT
+32 9 264 69 62
isd@ugent.be
ugent.be/re/cssr/nl/onderzoeksgroepen/isd
Universiteitstraat 4, 9000 Gent

DRUGBELEID

PREVALENTIE EN
EPIDEMIOLOGIE

Reguleringsmodellen van cannabis

Medicinaal cannabisgebruik

Cannabis social clubs in gereguleerde
en ongereguleerde contexten

Niet-medisch gebruik
psychoactieve medicatie

Evaluatie drugbeleid

Cannabisteelt

Politionele handhaving van
de drugwet
Bedrijfspraktijken
cannabisindustrie

HULPVERLENING
EN PREVENTIE
Gelijkwaardige drughulpverlening
voor personen met een migratieachtergrond en best practices

BIJDRAGE AAN WETENSCHAP,
MAATSCHAPPIJ EN ECONOMIE
Wetenschapscommunicatie: bijdrage aan podcasts (Moeten we alle drugs
legaliseren?), Science Figured Out, toneelstuk Cannabis Sativa, webinars
(Street Drugs Discussions: Deep Dive on Cannabis Markets) en lezingen
Publiek debat: opiniestukken (Regulering van drugs wordt onvermijdelijk),
radio- en tv-optredens (Nachtwacht, Curious, Van Gils & gasten, De Afspraak)
Beleidsgericht onderzoek: meer dan 10 onderzoeksprojecten geﬁnancierd
door het federaal wetenschapsbeleid (DRUGROOM, EVADRUG, MARCANT,
MATREMI, PADUMI, YOUTHPUMED, ZEMIV,...), actief betrokken in internationale
expertencommissies drugsbeleid, en nauwe samenwerking met het Europees
Drugsagentschap (o.a. via de ontwikkeling van de Xchange preventiedatabank)
Diensten aan de samenleving: Handboek Kwalitatieve methoden en
technieken in de criminologie, formuleren van beleidsaanbevelingen op
lokaal, regionaal en nationaal niveau

