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HOOFDSTUK 2.
DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN
De Ridder K.

• Cannabis is verreweg de meest gebruikte illegale substantie in alle beschreven
milieus, gevolgd door amfetamines, ecstasy en cocaïne.
• De prevalentie van cannabisgebruik bij leerlingen in het secundaire en hoger
onderwijs is stabiel sinds 2006.

1.

INLEIDING

In België bestaat er geen terugkerende algemene bevolkingsenquête die specifiek
gericht is op drugs en drugsverslaving. Algemene bevolkingsgegevens over
drugsgebruik worden meestal afgeleid uit de Belgische Gezondheidsenquête
(BHIS), de Belgische tak van het European Health Interview Survey-initiatief
(EHIS) gelanceerd door Eurostat. In de BHIS komt een breed scala van
gezondheidsonderwerpen aan bod, zoals de gezondheidstoestand, de
levensstijl, preventie en medische consumptie (Demarest et al., 2001; Van der Heyden
et al., 2010; Van der Heyden et al., 2010). Vanwege de beperkingen in de lengte en de
duur van de vragenlijst, werden in de BHIS slechts een paar vragen opgenomen
over het middelengebruik.
Aangezien het beleid betreffende onderwijs, jeugd en cultuur in België tot de
bevoegdheden van de Gemeenschappen behoren, zijn bevolkingsenquêtes
over drugsgebruik op scholen en in uitgaansgelegenheden ondersteund door
de bevoegde overheidsdiensten en onze regionale focal points . Soms worden
meer lokale grootschalige enquêtes uitgevoerd met de steun van het bevoegde
stadsbestuur.
Dit hoofdstuk beschrijft de Belgische Gezondheidsenquête (paragraaf 2), de
resultaten van de VAD School Survey (‘Leerlingenbevraging’) bij schoolgaande
jongeren in combinatie met de resultaten van de Belgian Health behaviour in
School-aged Children Survey (HBSC) (paragraaf 3.1), de “In hogere sferen?”enquête bij universiteits- en hogeschoolstudenten in Vlaanderen. (paragraaf
3.2), de Flash Eurobarometer 2014 (een ad-hocenquête in opdracht van
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• De prevalentie van ander illegaal psychoactief middelengebruik bij leerlingen in
het secundair en hoger onderwijs is beperkt en stabiel, zo niet lichtjes dalend.
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de Europese Commissie) (paragraaf 3.3), en een aantal resultaten van twee
onderzoeken in de partywereld, namelijk ‘Drugs Risk Less’ (‘Drogues Risquer
Moins’) en het Belgische deel van de Global Drug Survey (paragraaf 4).

2. DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

2.

34

DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE POPULATIE

De meest recent gepubliceerde resultaten van de BHIS over het gebruik van
psychoactieve stoffen dateren uit 2008 (Gisle, L., 2010; Gisle, L., 2010; Van der Heyden
et al., 2010; Van der Heyden et al., 2010). De resultaten van dit algemene nationale
populatieonderzoek (N=11.026 voor het deel drugs; 15-64 j.) worden
beschreven in het Belgische jaarverslag van 2011 (Deprez et al., 2012). In 2013
voerde de onderzoeksgroep Enquêtes, Leefstijl en Chronische ziekten (SLCD) van
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) de gegevenscollectie
uit van een nieuwe BHIS. Anders dan in de eerdere edities gebruikte de BHIS
2013 de methode van computerondersteund persoonlijk interviewen (CAPI) voor
het persoonlijke gedeelte van de vragenlijst, hoewel drugsgebruik nog steeds
wordt onderzocht aan de hand van een zelf in te vullen deel. De onderzoekers
behielden dezelfde middelengerelateerde items uit het onderzoek van 2008,
zijnde het levensgebruik, het laatstejaarsgebruik en het laatstemaandgebruik
van cannabis; de frequentie van het laatstemaandgebruik van cannabis; de
leeftijd van het eerstekeergebruik van cannabis en het laatstejaarsgebruik van
cocaïne, amfetamine, ecstasy, LSD, heroïne, methadon en buprenorfine. Nieuw
voor de BHIS 2013 is de opname van informatie over de ‘legal highs’. Resultaten
voor de BHIS 2013 worden verwacht tegen het einde van 2014.
Het is echter vermeldenswaardig dat de prevalenties van illegale middelengebruik
(personen van 15-64 jaar oud) die uit algemene onderzoeken zoals de BHIS
blijkt, waarschijnlijk wordt onderschat, vooral voor andere drugs dan cannabis.
Gemarginaliseerde mensen (daklozen, gevangenen, geïnstitutionaliseerde
personen) worden uit de steekproef uitgesloten omdat uitnodigingen om deel
te nemen aan dit onderzoek alleen naar gezinnen worden gestuurd na een
voorafgaand telefonisch contact. De zelf in te vullen vragenlijst met betrekking
tot middelengebruik wordt alleen ingevuld na het bezoek van de interviewer
(Van der Heyden et al., 2010; Van der Heyden et al., 2010). Het is zeer waarschijnlijk dat
“zware” of problematische gebruikers de interviewer niet thuis willen ontvangen
en/of niet de tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen (Demarest et al., 2012).

DRUGSGEBRUIK IN DE SCHOOL EN JEUGDPOPULATIE

3.1.

DRUGSGEBRUIK ONDER BELGISCHE MIDDELBARE SCHOLIEREN

In België worden een aantal grootschalige enquêtes uitgevoerd (met behulp
van zelf in te vullen vragenlijsten) onder scholieren van zowel de Vlaamse als
de Franse Gemeenschap. Ten eerste wordt het HBSC-onderzoek elke 4/5 jaar
uitgevoerd (1985/86, 1989/90, 1993/94, 1997/98, 2001/02, 2005/06, 2009/10)
(Favresse and de Smet, 2008; Godin et al., 2008; Hublet et al., 2006). Ten tweede werd het
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) in 2003
uitgevoerd in België en in 2007 en 2010 herhaald in de Vlaamse Gemeenschap
als het Vlaams schoolonderzoeksproject naar alcohol en andere drugs
(VLASPAD) (Lambrecht et al., 2004; Lambrecht and Andries, 2013). Ten derde wordt de
Leerlingenbevraging van de VAD sinds 2000/01 jaarlijks uitgevoerd bij Vlaamse
scholieren (Kinable, 2011).
In het meest recente schooljaar 2011-2012 is enkel de VAD-Leerlingenbevraging
uitgevoerd (Melis, 2013). In totaal namen 39.999 studenten (12-18 jaar) van
68 Vlaamse scholen deel aan dit onderzoek. Op basis van geslacht, graad
en onderwijstype werd een representatieve steekproef van 6.083 leerlingen
geselecteerd. In de enquête 2011-2012 had 17,3% van de 12- tot 18-jarige
studenten ooit illegale psychoactieve stoffen gebruikt, en had 10,4% deze
het afgelopen jaar gebruikt. In de volgende paragrafen wordt het gebruik van
cannabis en andere illegale psychoactieve stoffen in deze populatie beschreven.

3.1.1.

Cannabis

De prevalentie voor het gebruik van cannabis in de 2011-2012 VAD School
Survey bevestigt de trend die in vorige Belgische studies werd vastgesteld
(Godin et al., 2011; Kinable, 2011; Lambrecht and Andries, 2013; Lombaert, 2011; Melis, 2013).
De studie toont aan dat ongeveer een vijfde (20,9%) van de 15- tot 16-jarigen
en een derde (36,6%) van de oudste scholieren (17-18 jarigen: minstens één
keer in zijn of haar leven cannabis heeft gebruikt. Ongeveer een vijfde (21,1%)
van de oudste leeftijdsgroep heeft ook cannabis gebruikt in de laatste 12
maanden voorafgaand aan de enquête. Zowel de levensprevalentie als de
laatstejaarprevalentie bij de oudste leerlingen waren ongeveer 10 maal hoger
dan die in de jongste leeftijdsgroep (12-13 jarigen: respectievelijk 4,4% en 2,4%).
Sinds de enquête 2005-06 zien we een stabilisering van regelmatig gebruik
tot ongeveer 3% (zie figuur 2.1). “Regelmatig gebruik” werd gedefinieerd als
het gebruik van cannabis “een keer per week”, “meerdere keren per week” of
“dagelijks”. De prevalentie van regelmatig cannabisgebruik was 2,6% voor alle
studenten (12-18 jarigen) met 1,2% van de meisjes en 3,9% voor de jongens.
Van de 15- tot 16-jarige studenten gebruikte 3,1% regelmatig cannabis
in vergelijking met 5,4% van de oudste leeftijdsgroep. Een kleine, maar niet
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onbelangrijke groep van 12- tot 14-jarige studenten (0,7%) meldde regelmatig
gebruik van cannabis.
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren voor de eerste keer cannabis gebruikten
was 15,4 jaar. De hoogste prevalentie van ooit-gebruik, laatstejaarsgebruik en
regelmatig cannabisgebruik werd waargenomen bij studenten in het technisch
of beroepsonderwijs in vergelijking met studenten in het algemeen secundair
onderwijs. De meest frequent gemelde redenen voor het gebruik van cannabis
waren “gezelligheid”, “ontspanning”, en “nieuwsgierigheid”. Belangrijke redenen
om cannabis niet te gebruiken, waren: “We hebben het niet nodig”, “cannabis is
gevaarlijk”, “het is ongezond” (Melis, 2013).
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Figuur 2.1 | Relatieve frequentie (%) van ooit, laatste jaar en regelmatig
gebruik van cannabis bij studenten (12-18 jaar oud) in de Vlaamse
Gemeenschap, 2000-2012
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Bron: Melis, 2013a

In de cross-nationale HBSC-studie van 2009/2010 had 17% van de 15-jarige
meisjes en 23% van de jongens ooit cannabis gebruikt. In de Vlaamse
Gemeenschap meldden respectievelijk 7% en 11% van de meisjes en de
jongens cannabisgebruik in de laatste 30 dagen in vergelijking met 9% en 14%
in de Franse Gemeenschap (WHO, 2012). De prevalentie van frequent gebruik van
cannabis (> 40 keer) onder de 15-jarige Belgische meisjes en jongens werd in
2010 respectievelijk geschat op 2,0% en 4,9% (ter Bogt et al., 2014). Vergeleken

met de HBSC-studie van 2002 was er een daling in veelvuldig gebruik voor zowel
meisjes als jongens. Maar de prevalentie van frequent gebruik van cannabis in
2010 is wel stabiel gebleven in vergelijking met de prevalentie van 2006. Deze
trend is in overeenstemming met de trend in de VAD-Leerlingenbevraging.

3.1.2.

Andere illegale psychoactieve stoffen

Voor de schooljaren 2007-2008 tot en met 2009-2010 werd een stabiele
prevalentie van levensgebruik en laatstejaarsgebruik van andere psychoactieve
stoffen dan cannabis waargenomen (Kinable, 2011). In vergelijking hiermee werd
een geleidelijke daling vastgesteld in de Leerlingenbevragingen van 2010-2011
en 2011-2012 (zie figuur 2.2) (Melis, 2013).
Figuur 2.2 | Relatieve frequentie (%) van ooit en laatste jaargebruik van andere
psychoactieve substanties dan cannabis bij studenten (12-18 jaar oud)
in de Vlaamse Gemeenschap, 2000-2012
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Resultaten van de VAD-Leerlingenbevraging 2011-2012 tonen aan dat het
gebruik van andere illegale psychoactieve stoffen dan cannabis vrij beperkt was
in de populatie van scholieren (Melis, 2013). In de hele schoolbevolking vermeldden
alleen de oudere leerlingen dat ze ooit deze substanties hadden gebruikt: 4,4%
van de 15-16-jarigen en 7,7% van de 17-18-jarigen. De hoogste levensprevalentie
van de oudste scholieren (17-18 j.) van de Vlaamse Gemeenschap werd
gerapporteerd voor ecstasy (3,8%), hallucinogenen (3,5%), amfetaminen (3,4%)
en cocaïne (2,5%). Een levensprevalentie van heroïnegebruik werd gevonden bij
slechts 0,4% van de oudste scholieren (Melis, 2013).
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DRUGSGEBRUIK ONDER STUDENTEN AAN DE VLAAMSE
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

De enquête “In hogere sferen?” (“In hogere sferen?”) is gebaseerd op de
samenwerking van de onderzoeksgroep “Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid” van de Universiteit Antwerpen, de onderzoeksgroep “Gezondheidsbevordering” van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de
Katholieke Hogeschool Limburg en de VAD. De derde versie van “In hogere
sferen?” onderzocht het gebruik van psychoactieve stoffen bij studenten van
de universiteiten en hogescholen in Antwerpen, Gent, Leuven en Limburg in
2013 (Rosiers et al., 2014). Deze deelnemende instellingen vertegenwoordigen
46,7% (N=107.126) van de totale Vlaamse studentenpopulatie, en 18,5% van
de in aanmerking komende studenten (n=19.822) nam deel aan de enquête.
Met een gestratificeerde steekproef op basis van instelling en geslacht werd
een representatieve steekproef van 2.375 studenten geselecteerd. Van de
representatieve steekproef was 55,0% vrouw. Dat is in overeenstemming met
het genderevenwicht van de onderzochte studentenpopulatie. De gemiddelde
leeftijd van de studenten was 21,2 jaar. Net zoals bij de enquêtes uitgevoerd
in 2005 en 2009 was de enquête 2013 een web-based vragenlijst over het
gebruik van (legale en illegale) psychoactieve stoffen, motieven en gevolgen
van middelengebruik, geestelijke gezondheid, en contextuele aspecten van het
middelengebruik (Rosiers et al., 2011; Van Hal et al., 2007).

3.2.1.

Cannabis

Vier op de tien studenten meldden ooit cannabis gebruikt te hebben
(39,6%; n=940) en een op de vijf had cannabis gebruikt in de afgelopen
12 maanden (22,0%; n=519). Deze resultaten zijn van dezelfde grootte als
de waarden vermeld in de vorige enquête (2009) (43,0% ooitgebruikers en
22,9% laatstejaarsgebruikers van cannabis) en als de resultaten van de VADLeerlingenbevraging van 2011-2012 bij 17- tot 18-jarige scholieren (36,6%
ooitgebruikers en 22,9% laatstejaarsgebruikers van cannabis). Mannelijke
studenten hadden vaker cannabis gebruikt dan vrouwelijke studenten
(respectievelijk 49,4% versus 31,6%). Van de ooit-gebruikers had 31,0% van
de mannelijke studenten cannabis gebruikt in de afgelopen 12 maanden, in
vergelijking met 14,7% van de vrouwelijke studenten.
Van de studenten die cannabis hadden gebruikt in de afgelopen 12 maanden,
gebruikte ongeveer de helft het een keer of minder per maand tijdens het
academiejaar. Eén op de vijf gebruikte het minstens een keer per week (voor
meer details zie Tabel 2.1) en een op de 20 gebruikte het elke dag. Tijdens de
vakantie was de frequentie van het dagelijkse gebruik iets hoger (6,3%) dan
tijdens het academiejaar (5,3%) of de examenperiode (4,2%). Hoewel bijna
alle cannabisgebruikers van de ‘afgelopen 12 maanden’ het gebruik tijdens
de vakantie bevestigden, gebruikte bijna de helft van hen geen cannabis
tijdens de examenperiode. Regelmatige gebruikers van cannabis waren vaker

mannen dan vrouwen. Het onderzoek toonde ook associaties tussen leeftijd en
cannabisgebruik: een groter deel van de gebruikers van ‘het afgelopen jaar’ is
te vinden bij de jongere studenten. Daarnaast was een jongere leeftijd voor de
eerste keer cannabisgebruik geassocieerd met frequenter gebruik tijdens het
academiejaar en de vakantieperiode.

Totaal (N=519)
Tijdskader
niet
<1x/
≥1x/
week week
Academiejaar
10,5
68,8
20,7
Examenperiode
45,3
42,3
12,4
Vakantieperiode
4,3
72,2
23,5
Bron: Rosiers et al., 2014

3.2.2.

Mannen (N=327)
niet
<1x/
≥1x/
week week
7,8
64,6
27,6
39,0
45,4
15,6
3,2
66,2
30,6

Vrouwen (N=192)
niet
<1x/
≥1x/
week week
15,0
75,7
9,3
55,5
37,2
7,3
6,2
81,9
11,9

Andere illegale psychoactieve stoffen

Naast het gebruik van cannabis evalueerde de derde editie van “In hogere
sferen?” ook het gebruik van amfetaminen, ecstasy en cocaïne. Het aantal
studenten dat een van deze substanties gebruikte, ligt beduidend lager dan
het aantal cannabisgebruikers: ongeveer 5% ooit-gebruikers en 2,5% laatste
12-maandengebruikers voor elk van deze substanties (Rosiers et al., 2014). Deze
aantallen zijn van dezelfde grootte als de aantallen in de tweede enquête in 2009
(Rosiers et al., 2011). De cijfers zijn ook van dezelfde grootte als bij de 17-18-jarige
middelbare scholieren van de VAD-Leerlingenbevraging (Melis, 2013). De laatste
12-maandengebruikers gebruikten zelden amfetaminen, ecstasy of cocaïne op
regelmatige basis (een keer per week of vaker) tijdens het academiejaar of de
examenperiode. Maar tijdens de vakantie meldden ze vaker het regelmatige
gebruik van deze stoffen (amfetamines 15,4%; ecstasy 10,1%; cocaïne 6,9%).
Van zij die de in de laatste 12 maanden iets gebruikt hadden, meldde 3,8%
van de amfetaminegebruikers en ook 1,5% van de gebruikers van ecstasy een
dagelijks gebruik in de examenperiode. Niemand meldde dagelijks gebruik
tijdens het academiejaar of de vakanties. Dagelijks gebruik van de laatste
12-maandengebruikers van cocaïne daarentegen werd enkel gemeld tijdens de
zomervakantie (2,3%). Mannelijke studenten rapporteerden meer ooit-gebruik
en laatste 12-maandengebruik van amfetaminen, ecstasy en cocaïne dan
vrouwelijke studenten. Oudere studenten meldden minder ecstasygebruik in de
laatste 12 maanden.
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Tabel 2.1 | Frequentie van cannabisgebruik (%) bij studenten van de Vlaamse
Gemeenschap die in de laatste 12 maanden cannabis gebruikt
hebben

39

3.2.3.

Mentaal welzijn en illegaal middelengebruik

Het welbevinden werd gemeten met de General Health Questionnaire (GHQ12) met vier vragen over angst- en depressiesymptomen, twee vragen
over zelfvertrouwen en zes vragen over sociaal functioneren (Vanheule and
Bogaerts, 2005). Een hogere GHQ-12-score (meer psychische problemen) was
geassocieerd met een hogere DAST-10-score (problemen met betrekking tot
gebruik van andere illegale middelen dan cannabis). Bijgevolg werden angsten depressiesymptomen geassocieerd met meer problemen in verband met
het gebruik van cannabis en andere illegale middelen. Minder zelfvertrouwen
werd geassocieerd met problemen in verband met gebruik van andere illegale
middelen dan cannabis.
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Contextuele factoren van illegaal gebruik van psychoactieve
stoffen

In de derde editie van de enquête “In hogere sferen?” woonde de helft van de
studenten in een studentenkamer, 40% in hun ouderlijk huis en 10% woonde
zelfstandig. De laatste groep rapporteerde meer cannabisgebruik (54,7%)
in vergelijking met studenten op kamers (39,5%) of thuis (36,6%). Hetzelfde
patroon van meer middelengebruik onder zelfstandig wonende studenten
werd waargenomen voor de andere illegale psychoactieve stoffen. De
levensomstandigheden hielden echter geen verband met de frequentie van het
middelengebruik of met de problemen in verband met het gebruik van illegale
psychoactieve stoffen.
Bovendien meldde het onderzoek geen enkel verband tussen de frequentie van
het gebruik van illegale psychoactieve stoffen en het lidmaatschap of de leiding
van een vereniging voor studenten of een sportclub.

3.3.

EUROPESE STUDIE OVER JONGEREN EN DRUGS

In juni 2014 voerde de TNS Political and Social Network (Tayler Nelson Sofres)
van de Europese Unie de Flash Eurobarometer-enquête “Jongeren en drugs”
uit in de 28 lidstaten. Dat gebeurde op verzoek van de Europese Commissie,
Directoraat-generaal Justitie. Deze thematische Flash Eurobarometer is ook
uitgevoerd in 2002, 2004, 2008 en 2011 (TNS Political and social, 2014). Ongeveer
13.000 respondenten van 15-24 jaar uit verschillende sociale en demografische
groepen werden telefonisch geïnterviewd (vaste en mobiele telefoon) in
hun moedertaal. Het basisontwerp dat in alle landen werd toegepast, is een
multi-stage willekeurige methode die rekening houdt met de regio en de
verstedelijking. In België werden 500 jonge respondenten geïnterviewd.
In totaal meldde 13% van de deelnemers in België dat hij of zij cannabis had
gebruikt in de laatste 12 maanden (Figuur 2.3) in vergelijking met 17% in de
EU. 5% van de Belgische deelnemers meldde het gebruik van cannabis in de

afgelopen 30 dagen (EU: 7%). In tegenstelling tot de algemene EU-trend waren
de respondenten in België meer geneigd om te zeggen dat ze nooit cannabis
hadden geprobeerd (74%) in vergelijking met de Flash Eurobarometer 2011
(België: 71%). Het aantal cannabisgebruikers in dit onderzoek is beduidend lager
dan de resultaten uit de gepresenteerde school- en studentenenquêtes. Dit kan
een weerspiegeling zijn van de verschillende designs en selectiebias. In België
meldde 59% dat het “gemakkelijk” zou zijn om binnen de 24 uur cannabis te
verkrijgen (EU: 58%) en ongeveer 61% oordeelde dat cannabis moet blijven
worden verboden (EU: 53%) (TNS Political and social, 2014).
Figuur 2.3 | Proportie (%) 15-24 jarige jongeren die het gebruik van cannabis
rapporteren, 2014
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Bron: Flash Eurobarometer, TNS Political and social, 2014

De overgrote meerderheid (92%) van de respondenten in België heeft nooit
nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) geprobeerd. Dat is hetzelfde als het
gemiddelde in de EU (92%). Slechts 1% had NPS gebruikt in de laatste 30
dagen, 3% in de afgelopen 12 maanden, en 5% meer dan 12 maanden geleden
(Figuur 2.4). Het aantal ooit-gebruikers is in België echter gestegen met 4%
tegenover de Flash barometer 2011. Van de laatste 12-maandengebruikers
kreeg of kocht 87% NPS van een vriend, terwijl respectievelijk 35% en
30% meldde het middel te hebben gekocht van een drugsdealer of in een
gespecialiseerde winkel. Slechts 3% gaf aan het middel online te hebben
gekocht. Alle laatste 12-maandengebruikers hebben gemeld dat ze NPS met hun
vrienden gebruikten, en 76% gebruikte het op een feest of evenement. Van alle
respondenten meldde 34% via de media informatie te hebben gekregen over
de effecten en risico’s van NPS, terwijl 36% deze informatie op het internet had
gevonden. Respectievelijk 29% en 21% zegden informatie te hebben gekregen
via een schoolpreventieprogramma of van vrienden, en 19% zegde helemaal
geen informatie te hebben gekregen. Een grote meerderheid is van mening dat
regelmatig gebruik van NPS een hoog risico inhoudt voor de gezondheid (87%).

2. DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

14

41

Figuur 2.4 | Proportie (%) 15-24 jarige jongeren die het gebruik van NPS
rapporteren, 2014

1

3 4
1

25

Neen, nooit
Ja, de laatste 30 dagen
Ja, de laatste 12 maanden,
niet de laatste 30 dagen

92
92

2. DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

EU: buitenste cirkel

42

Ja, maar het is langer dan
12 maanden geleden

België: binnenste cirkel

Bron: Flash Eurobarometer, TNS Political and social, 2014

4.

DRUGSGEBRUIK IN GERICHTE GROEPEN /
SETTINGS OP NATIONAAL EN LOKAAL NIVEAU

4.1.

DRUGSGEBRUIK IN RECREATIONELE SETTINGS IN BELGIË

Verschillende recente rapporten van Belgische enquêtes bij studenten (Kinable,
2010; Lombaert, 2011; Rosiers et al., 2011) wezen op het feit dat recreationele en
uitgaansgelegenheden (bv. pubs, clubs, fuiven) de milieus bij uitstek zijn
waar verboden stoffen worden gebruikt. Hoewel de kloof in gewoonten van
drugsgebruik tussen muziekliefhebbers en niet-liefhebbers van muziek kleiner is
geworden, zijn dancemuziekliefhebbers meer geneigd om (vaak) illegale drugs
te gebruiken (Van Havere et al., 2011; Van Havere et al., 2012). De (patronen van) het
gebruik van psychoactieve stoffen en de kenmerken van de gebruikers in deze
milieus worden in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dan ook regelmatig
gecontroleerd door het VAD-onderzoek in de uitgaansmilieus en het project
“Partywise Uitgaansonderzoek” (“Drogues Risquer Moins”), gecoördineerd
door Modus Vivendi (Hogge and Denoiseux, 2014). De methodologische aanpak
van deze controles verschilt beduidend en werd uitvoerig beschreven in het
vorige Belgische jaarlijkse drugsrapport (van Bussel, J. C. H. and Antoine, J., 2012). In
de voorgaande jaren schommelde de prevalentie van middelengebruik in beide
Gemeenschappen enigszins. Veranderingen in de dekking van het aantal,
het type en de locatie van rekrutering kunnen deze schommeling hebben
veroorzaakt, vooral in de Franse Gemeenschap (Rwubu and Hogge, 2013).

Cannabis is verreweg de meest gebruikte illegale psychoactieve stof in de
recreationele settings in de Franse Gemeenschap. In 2013 heeft 66% van de
feestgangers soms of vaak een illegale drug gebruikt tijdens uitgaansevents;
meer specifiek had 53,3% soms of vaak cannabis gebruikt, gevolgd door
amfetaminen (27,1%), cocaïne (24,2%), hallucinogene paddestoelen (23,5%)
en ecstasy (23,5%). Bovendien gaf 13,7% en 11,4% van de respondenten
aan soms of vaak respectievelijk ketamine en NPS (in deze vragenlijst ‘research
chemicals’ genoemd) te gebruiken tijdens uitgaansgelegenheden (Hogge and
Denoiseux, 2014). Van alle bezoekers van uitgaansevents meldde 44,1% het
gebruik van illegale drugs tijdens het event. 36,0% van de respondenten had
tijdens het event cannabis gebruikt, gevolgd door amfetaminen (12,5%),
ecstasy (8,5%) en cocaïne (6,8%) (Hogge and Denoiseux, 2014). Bovendien meldde
4,2% van de bezoekers het gebruik van ketamine tijdens het event en had 2,5%
NPS gebruikt.
Ten slotte startte de Global Drug Survey 2014 in november 2013 haar jaarlijkse
drugsonderzoek, waaraan ook België deelnam. Dat project werd gecoördineerd
door de Associatie Universiteit en Hogescholen Gent (Vanderplasschen, 2014).
Wereldwijd namen 80.000 mensen deel in 18 verschillende landen. In België
vulden ongeveer 2.670 personen de online enquête in over drugsgebruik.
Het is belangrijk te benadrukken dat een dergelijke vorm van onderzoek niet
representatief is voor de Belgische bevolking, omdat is gebleken dat het een
oververtegenwoordiging van drugsgebruikers bevatte door het feit dat de
respondenten zelfgeselecteerd zijn (geen samplingmethode). Twee derde van
de Belgische deelnemers was man en de gemiddelde leeftijd was ongeveer
27 jaar. Drie kwart had momenteel een baan of was nog student, 23% was
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Voor 2013 waren gegevens beschikbaar via het project “Drogues Risquer Moins”
in de Franse Gemeenschap. Het volgende VAD-onderzoek in het uitgaansmilieu is
gepland voor het jaar 2015. “Partywise Uitgaansonderzoek” is een gezamenlijke
actie van meer dan 30 schadebeperkende en preventieve organisaties die actief
zijn in de recreationele settings (Hogge and Denoiseux, 2014). Professionals en peers
geven informatie en advies aan gebruikers en aan diegenen die geïnteresseerd
zijn. De belangrijkste doelstelling van de bijbehorende enquête (papieren
vragenlijst; in 2013 N=1.653, gemiddelde leeftijd is 23,1 jaar oud) is nagaan
of de schadebeperkende activiteiten (harm reduction) in overeenstemming
zijn met de doelgroep. Daarom is de enquête niet representatief voor de hele
party scene. De gegevens zijn dus niet te interpreteren als prevalentiegegevens
omdat er geen samplingmethode is (Hogge and Denoiseux, 2014). De resultaten
kunnen worden geïnterpreteerd als een eerste indicatie van specifieke (nieuwe)
problemen van middelengebruik in de doelgroep. Als gevolg van wijzigingen
in de vragen in de 2013-enquête zijn de resultaten van de vorige maand en
het vorige jaar over het gebruik van illegale stoffen niet langer beschikbaar.
In plaats daarvan werden de deelnemers ondervraagd over hun gewoonlijke
middelengebruik in het uitgaansleven.

43

2. DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN
44

werkloos. Twee derde bezocht minstens één keer per maand een club of
disco. Ook had twee derde in het afgelopen jaar ten minste één illegale stof
gebruikt, terwijl 52% in de laatste maand een stof had gebruikt. Cannabis
was het meest gebruikte middel (42%). Van de cannabisgebruikers had de
helft het meer dan 50 keer gebruikt in de afgelopen 12 maanden. Ongeveer
30% van de cannabisgebruikers zou minder cannabis willen gebruiken. Andere
regelmatig gebruikte drugs zijn ecstasy (23,5%) en cocaïne (20%). Speed (8%)
en ketamine (6,5%) waren minder courant. Ongeveer 4,5% van de Belgische
respondenten gaf aan in de afgelopen 12 maanden NPS te hebben gebruikt
ten opzichte van 5,3% van alle Global Drug Survey-respondenten. Drugs kopen
via het internet komt minder vaak voor (7% van de Belgische deelnemers)
in vergelijking met andere landen (bv. 22% in het VK), maar het aantal is
de afgelopen jaren gestegen (Winstock, 2014). We moeten opmerken dat de
steekproeven uit de verschillende landen sterk variëren in een aantal aspecten,
waaronder gemiddelde leeftijd en betrokkenheid bij het nachtleven. Daarom is
voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van gegevens tussen de landen.

5.

CONCLUSIE

Voor dit rapport zijn de resultaten van de laatste algemene bevolkingsenquête
(BHIS 2013) nog niet beschikbaar. Ze zullen in worden besproken in het
Belgisch nationaal drugsrapport van 2015. In het algemeen merken we
dat de bevolkings- en/of de schoolenquêtes meestal moeite hebben om
gemarginaliseerde mensen te bereiken. Daardoor zullen “harde” of “zware”
drugsgebruikers vaak niet worden opgenomen. Deze enquêtes geven ons wat
informatie over de meest voorkomende vormen van middelengebruik, maar
zijn niet geschikt om middelengebruik met een hoog risico te bestuderen, zoals
het injecteren van drugs (voor een beschrijving van drugsgebruik met een hoog
risico zie hoofdstuk 4) of het gebruik van minder voorkomende middelen in de
algemene populatie (bv. heroïne).
De regionale enquêtes onder studenten van het middelbaar en hoger onderwijs
in het Vlaamse Gewest stelden dat het gebruik van cannabis in 2006 is gedaald
en sindsdien stabiel bleef. Ongeveer een vijfde van de 17-18-jarigen (21,1%) en
van de universiteits-(hogeschool-) studenten (22,0%) gebruikte cannabis in de
laatste 12 maanden voorafgaand aan de enquête. “Regelmatig gebruik” van
cannabis onder 12-18-jarige scholieren was beperkt tot 2,6% van de onderzochte
populatie. Het gebruik van cannabis onder universiteits- en hogeschoolstudenten
is zeer tijdsgebonden. Ongeveer de helft van de laatste 12-maandengebruikers
van cannabis heeft geen cannabis gebruikt tijdens de examenperiode, maar
bijna alle studenten van de laatste 12-maandengebruikersgroep van cannabis
heeft het gebruikt tijdens de vakantie.

De enquêtes in scholen en universiteiten (hogescholen) suggereerden ook dat
het gebruik van andere illegale psychoactieve stoffen dan cannabis beperkt
is (ongeveer 1,5 tot 2,5% laatste 12 maandengebruikers van amfetaminen,
ecstasy en cocaïne). Een kleine groep studenten in het hoger onderwijs meldde
een dagelijks gebruik van amfetaminen en ecstasy tijdens de examenperiode.
Vooral dat laatste is nogal verrassend omdat het niet alleen een centraal
stimulerend effect heeft zoals amfetaminen, maar ook een hallucinogeen effect
dat steeds sterker wordt bij herhaald en langdurig gebruik. Hoewel het gebruik
van NPS in België nog steeds beperkt lijkt op basis van de resultaten van de
Flash Eurobarometer 2014 en de Global Drug Survey, is waakzaamheid geboden
aangezien de laatste 3 jaar een toename van het gebruik van deze middelen is
gemeld.
Observationele gegevens van de party scene (Franse Gemeenschap) suggereren
dat het gebruik van illegale middelen veel vaker voorkomt in dit milieu.
Feestgangers meldden het vaakst het gebruik van cannabis tijdens een event
(33%), gevolgd door amfetaminen (12,5%), ecstasy (8,5%) en cocaïne (6,8%).
We merken ook dat 4,2% en 2,5% van de respondenten het gebruik aangaf
van respectievelijk ketamine en NPS tijdens een event. Als ketamine en andere
NPS onder feestgangers aan populariteit winnen, moet worden overwogen
om alle vragenlijsten over middelen te actualiseren met deze stoffen, zodat dit
fenomeen beter kan worden gevolgd.

2. DRUGSGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE
BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

De sinds 2006 dalende trend in de prevalentie van cannabisgebruik onder
jongeren is ook waargenomen in andere Europese landen, zoals Duitsland,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje (EMCDDA, 2014). De resultaten van
de Flash Eurobarometer 2014 toonden ook een lichte daling in de prevalentie
van cannabisgebruik in vergelijking met 2011. Daarom wachten we met grote
belangstelling op de resultaten van de laatste HBSC 2013/14, de toekomstige
VLASPAD 2015 en hun conclusies op deze geobserveerde cannabistrends. Op
de meeting van deskundigen van de laatste General Population Survey (GPS)
die georganiseerd werd door het EMCDDA (juni 2014), werd in een mondelinge
presentatie van het Spaanse nationale focal point (GPS-expert Alvarez Elena)
een correlatie gesuggereerd tussen de risicoperceptie van cannabisgebruik
en de prevalentie van cannabisgebruik bij jongeren. In perioden van hogere
risicoperceptie daalde de prevalentie van cannabisgebruik en vice versa.
Daarnaast werd in de mondelinge presentatie van het Franse nationale focal
point (GPS-expert Spilka Stanislas) een correlatie gesuggereerd tussen de
beginleeftijd van roken en van cannabisgebruik. In Frankrijk zijn er geen
belangrijke wetswijzigingen met betrekking tot het gebruik van cannabis, maar
toen de anti-tabaksinspanningen werden verhoogd, steeg de beginleeftijd van
roken en ook de beginleeftijd van cannabisgebruik. De VAD-Leerlingenbevraging
beschrijft ook een geleidelijke afname van roken bij jongeren in de afgelopen 10
jaar. Grondiger onderzoek naar de mechanismen van het begin van drugsgebruik
is momenteel echter niet beschikbaar in België.
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Aangezien in België geen terugkerende algemene bevolkingsenquête bestaat
die specifiek over drugs en drugsverslaving handelt, zijn alle gegevens crosssectioneel met behulp van verschillende steekproeven en methoden. Daarom
zijn deze gegevens moeilijk onderling vergelijkbaar en is het formuleren van
algemene conclusies niet eenvoudig. Vanwege de verschillende tijds- en
prioriteitenschema’s in de verschillende Gemeenschappen is het ook moeilijk
om altijd een goed nationaal overzicht te voorzien. In een Europese context
is België één van de weinige landen die nog niet systematisch nationale
prevalentiegegevens verzamelt over alle vormen van drugsgebruik (Decorte et al.,
2009). Omdat het de basis vormt voor andere onderzoeks- en beleidsacties op
het vlak van drugs en drugsverslaving, hoort onderzoek naar dit soort informatie
prioriteit te krijgen.
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