
Er waren in Europa nooit eerder zoveel drugs in omloop en nooit eerder verdien-
de de georganiseerde misdaad daar zo veel geld aan, voldoende om een bedrei-
ging te vormen voor de reguliere economie en de democratie. Daarom gaan, ook 
in ons land, steeds meer stemmen op om drugs te legaliseren. ‘Maar laat ons 
geen ondoordachte beslissingen nemen’, zegt dr. Ann Van Duyse, psychiater en 
medisch directeur van het centrum voor hulpverlening De Sleutel. ‘We moeten 
ook stilstaan bij de gevolgen van eventuele legalisering voor de volksgezondheid.’

Vorig jaar gaven Europeanen 
maar liefst 30 miljard euro 
uit aan drugs en maakte 

de georganiseerde misdaad een 
recordwinst. Het is een cijfer uit 
het nieuwe drugsrapport van de 
politieorganisatie Europol en het 
Europees Waarnemingscentrum 
voor Drugs en Drugsverslaving 
dat werd voorgesteld 
door Catherine De 
Bolle, de (Belgische) 
baas van Europol. 
‘Drugs waren nog 
nooit zo goedkoop en 
makkelijk te verkrij-
gen’, zegt zij. ‘Het is 
een bedreiging over 
de landsgrenzen 
heen, voor onze vei-
ligheid en de gezond-
heid van onze burger. 
De georganiseerde misdaad is 
de grootste bedreiging voor alle 
Europeanen.’
Politiediensten stellen vast dat 
het geweld dat gepaard gaat met 
de drugshandel niet enkel steeds 
brutaler wordt, maar ook aanzien-
lijk toeneemt. Ook de aanslagen 
met vuurwapens op gebouwen, 
het in brand steken van auto’s en 
het gooien van handgranaten in 
Antwerpen is ontegensprekelijk 
gelinkt aan de cocaïnetrafiek. Nog 
maar twee weken geleden werd in 

‘ De volksgezondheid is  
even belangrijk als de  
strijd tegen de drugsmaffia’

DR. ANN VAN DUYSE WAARSCHUWT VOOR 
OVERHAASTE LEGALISERING VAN DRUGS

Antwerpen tussen een lading kof-
fie uit Brazilië 1.363 kilogram co-
caïne aangetroffen. Die heeft een 
straatwaarde van ruim 68 miljoen 
euro. En dat is maar een van de 
zendingen. Hoeveel drugs Europa 
binnenkomen, is moeilijk te zeg-
gen, maar het moet een indruk-
wekkende hoeveelheid zijn.

WAR ON DRUGS
Politie- en douanediensten doen 
wat ze kunnen maar krijgen ook 
te maken met infiltratie en cor-
rumpering door de drugsmaf-
fia. De resultaten van de ‘oorlog 
tegen drugs’ zijn teleurstellend 
en velen stellen zelfs dat we die 
al hopeloos hebben verloren. Het 
kostte ons handenvol geld, een 
overbevraagde politie, overvolle 
gevangenissen en steeds rijker en 
machtiger wordende drugkartels. 
Niet toevallig wordt de parallel 

getrokken met de drooglegging 
in de Verenigde Staten, waardoor 
gangsters als Al Capone slapend 
steenrijk werden. Volgens de cri-
tici is het drugsverbod erger dan 
de kwaal, lokt het drugsbeleid 
ondermijning en corruptie uit, en 
stimuleert en beloont het de geor-
ganiseerde misdaad.

Daarom gaan er steeds 
meer stemmen op om 
drugs te legaliseren. Nu 
zijn zelfs politiemensen, 
criminologen en hulpver-
leners daar voorstander 
van. Zo is er de bewe-
ging Smart on Drugs, die 
zowel soft- als harddrugs 
uit de criminele sfeer wil 
halen en pleit voor totale 
legalisering. Tot de groep 
behoren criminoloog 

prof. Tom Decorte van de UGent, 
professor geneeskunde Cathy 
Matheï van de KULeuven en Tino 
Ruyters, directeur van de Ant-
werpse Free Clinic. 
Toch blijven anderen kritisch. Zo-
als psychiater dr. Ann Van Duyse, 
die als medisch directeur van 
De Sleutel, een van de belang-
rijkste hulpverleningscentra van 
Vlaanderen, veel ervaring heeft. 
Zij is niet a priori tegen legalise-
ring van bepaalde drugs, maar 
wijst erop dat men daarvan niet 

alle heil moet verwachten en dat 
men ook moet denken aan de 
volksgezondheid. ‘Het is een com-
plexe problematiek waarop geen 
eenvoudige antwoorden moge-
lijk zijn’, zegt zij. ‘Daarom moe-
ten wij over legalisering toch nog 
eens heel goed nadenken. Anders 
richten we misschien meer maat-
schappelijke schade aan dan we 
bestaande problemen oplossen.’
De jongste tijd zijn zelfs steeds meer 
politiemensen gewonnen voor legali-
sering. ‘Het is de enige manier om de 
georganiseerde misdaad aan te pak-
ken’, zeggen zij.
DR. ANN VAN DUYSE: Het is een 
complex probleem en als we tot 
een goede besluitvorming willen 
komen, moeten we het thema 
vanuit diverse invalshoeken be-
naderen. Gezien mijn positie 
benader ik het vanuit de hulpver-
lening. Als hulpverlener heb ik 
vastgesteld dat er vanaf de jaren 
zeventig en tachtig steeds meer 
werd geëxperimenteerd met can-
nabis, zelfs in die mate dat er een 
gedoogbeleid uit groeide.
Nu is die tendens min of meer 
gestabiliseerd, maar met die 
gestage groei van experimen-
teerders is ook de groep van ver-
slaafden aanzienlijk toegenomen. 
Met experimenteerders bedoel 
ik mensen die één, twee of drie 

keer gebruiken en dan beslissen 
dat het toch niets voor hen is. Een 
aanzienlijke groep blijft na het 
experimenteren echter hangen, al 
gaat het om sociaal en recreatief 
gebruik, maar we zien daarvan 
ook mensen terechtkomen in de 
groep van problematische, dage-
lijkse gebruikers, mensen die niet 
meer kunnen stoppen wanneer 
ze willen, er veel geld aan uitge-
ven, school opgeven of niet meer 
naar behoren kunnen werken of 
functioneren. Die laatste groep 
groeide dus mee en vanuit die re-
aliteit is alles wat preventief werkt, 
belangrijk. 
Het gedoogbeleid is niet slecht. 
Ook vanuit De Sleutel stonden we 
altijd achter de gedachte dat ge-
bruikers niet gerechtelijk moeten 
worden vervolgd, maar wel dea-
lers en mensen die rond drugs cri-
minele activiteiten opzetten. Die 
decriminalisering gaf gebruikers 
de kans om op een veilige manier 
professionele hulp te zoeken en in 
behandeling te gaan. Een goede 
zaak. 
Of het volledig legaliseren van 
cannabis zo’n goeie zaak is, is 
echter een andere vraag. Met le-
galisering geef je, of je het nu wilt 
of niet, het signaal dat het geen 
kwaad kan. Het geeft het product 
een onschuldiger imago en ver-

laagt de drempel om te experi-
menteren. Wij maken ons grote 
zorgen over een eventuele toe-
name van het aantal gebruikers 
door een volledige legalisering, 
en de daarmee gepaard gaande 
toename aan verslaafden en pro-
bleemgebruikers. Vergelijk het 
met een legale drug als alcohol. 
Daarvan weten we welke enorme 
maatschappelijke problemen 
het met zich mee kan brengen. 
Verscheurde gezinnen, agressie 
en geweld, verkeersslachtoffers, 
een ontwrichte gezondheid en 
alle menselijke schade en finan-
ciële kosten dat dit voor 
de samenleving met zich 
meebrengt. Alcoholge-
bruik heeft dus grote 
maatschappelijke con-
sequenties. We vermoe-
den dat, als het aantal 
cannabisverslaafden zou 
toenemen, ook dat een 
maatschappelijk effect 
zou hebben. En niet in 
positieve zin.
Hoewel cannabis volgens velen 
aanzienlijk minder schadelijk is dan 
alcohol.
Heel lang werd gedacht dat can-
nabis onschadelijk was. Onder-
tussen is dat product geëvolueerd 
en is het percentage van de in de 
planten aanwezige THC, tetra-

hydrocannabinol of de belang-
rijkste psychoactieve stof in 
cannabis, enorm gestegen. De 
cannabis van nu is soms drie 
tot vijf keer sterker dan vroeger, 
wat het effect van afhankelijk-
heid versterkt. Vergelijk het met 
het verschil tussen bier en whisky 
drinken. We weten dat het versla-
vingsproces ook sneller gaat wan-
neer je veel sterkedrank drinkt. 
In het gezaghebbende medi-
sche tijdschrift The Lancet stond 
een interessant artikel waarin de 
diverse aspecten van cannabis 
werden besproken om het gevaar-

potentieel na te gaan. Een van die 
aspecten is mortaliteit. Cannabis 
scoort wat dat betreft goed, beter 
dan andere drugs - alcohol incluis 
- want niemand heeft zich al ooit 
doodgeblowd. Leidt gebruik tot 
verslaving? Ja, maar minder snel 
dan bijvoorbeeld alcohol. Maar 
op andere thema’s scoort canna-

bis slecht of minstens even slecht 
als andere drugs. Bijvoorbeeld in 
welke mate het gebruik ernstige 
lichamelijke effecten heeft op 
korte en lange termijn en wat de 
ernstige gevolgen kunnen zijn op 
psychiatrisch vlak, op korte en 
lange termijn. In het bijzonder op 
dat laatste gebied scoorde canna-
bis zeer slecht. 
Ondertussen weten we dat can-
nabis wel degelijk een zeer scha-
delijk effect heeft op de longen, 
vele malen schadelijker zelfs dan 
gewone sigaretten. Cannabisge-
bruik leidt bij negen procent van 
de probleemgebruikers tot versla-
ving, maar bij die gebruikers ko-
men ook bepaalde psychiatrische 
ziektebeelden prominenter aan 
bod. Zoals depressie: intensieve 
cannabisgebruikers lopen twee 
tot drie keer zoveel risico op een 
depressie. Gaat het bij de gewone 
bevolking om 20 procent van de 
mensen, bij de groep van zware 
cannabisgebruikers loopt dat op 
tot 40 à 60 procent. Daarnaast 
zijn er de risico’s op psychotische 
stoornissen, hallucinaties, para-
noia, achtervolgingswaanzin en 
angstaanvallen. Minderjarigen 
van de groep tussen pakweg veer-
tien en achttien jaar lopen een 
drie tot zes maal verhoogd risico 
op psychotische aandoeningen. 
Dat zijn serieuze cijfers en al even 
serieuze aandoeningen.
Is dat te wijten aan het feit dat herse-
nen van minderjarige gebruikers nog 
in volle ontwikkeling zijn?
Hoe ontwikkelt men psychoses? 
De THC bindt zich op de canna-
binoidreceptor in de hersenen. 
Die receptor is een onderdeel van 
het neurotransmitter-systeem 
van de hersenen, dat daardoor 
grondig verstoord geraakt. Daar-
door lopen gebruikers risico op 
een psychose, maar dat risico is 
des te groter bij minderjarigen 
omdat hun neurotransmitter-
systeem nog in volle ontwikkeling 
en daardoor bijzonder kwetsbaar 
is. Bovendien stellen we vast dat 
cannabis, ook bij minderjarigen, 
dikwijls wordt gebruikt in combi-
natie met alcohol en cocaïne. Dat 
maakt de risico’s nog groter. Ook 
op agressief gedrag. 
Agressie en geweldsdelicten as-
sociëren we eerder met speed, 
amfetamines dus, cocaïne en - 
omwille van het geld dat je ervoor 
nodig hebt - heroïne. Maar can-

  Met legalisering 
geef je, of je het 
nu wilt of niet, 
het signaal dat de 
drugs geen kwaad 
kunnen 

  Hoe meer er op de markt 
komt, hoe meer mensen 
blijven hangen. Wordt 
er bij legalisatie ook 
opvang voorzien voor 
zo’n toegenomen groep 
probleemgebruikers?   
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nabis is veel meer aanwezig in de 
maatschappij en ook mensen die 
onder invloed van cannabis alle 
remmingen verliezen, kunnen 
strafbare feiten plegen. Of, vanuit 
paranoïa, angstaanvallen en het 
zich bedreigd voelen, agressieve 
daden plegen die voor derden 
compleet zinloos lijken.
Jongeren in ontwikkeling zouden 
leergierig moeten zijn, initia-
tief moeten nemen en interes-
sante dingen moeten doen. We 
zien echter dat dit onder invloed 
van veelvuldig cannabisgebruik 
dikwijls nog amper het geval is. 
Dat noemt men het lethargiesyn-
droom. Als men verslaafd is, zit 
men liever stoned te wezen en te 
chillen dan iets anders te doen of 
actie te ondernemen. Dat is een 
groot probleem bij gebruikers die 
nog in de adolescentie zitten en 
daardoor een ontwikkelingsach-
terstand oplopen. Bijvoorbeeld 
van sociale vaardigheden. Die so-
ciale skills ontwikkel je tijdens je 
adolescentie, door vriendschap-
pen te sluiten en te onderhouden, 
door sociale contacten te leggen, 
enzovoort. Dat doe je niet als je 
nog amper meer doet dan op je 
kamer zitten gamen en blowen. 
Hetzelfde geldt voor de school-
achterstand. Op school leert men 
adolescenten op verschillende 
manieren denken en redeneren, 
onder meer abstract denken of 
moreel redeneren. Al je constant 
stoned bent, heb je daarvoor geen 
belangstelling meer, haak je af en 
mis je een essentieel stuk van je 
mentale ontwikkeling. De herse-
nen ontwikkelen zich nog volop 
tot rond de 25 jaar en we zien dat 
sommige ontwikkelingstaken 
bij frequent gebruik van canna-

bis gewoon stilvallen. Dat 
geldt overigens ook voor 
alcohol. Bij jongeren die we 
behandelen, zien we dat ze 
achteraf vaak nog een heel 
ontwikkelingsproces moeten 
inhalen. 
Uit onderzoek blijkt ook dat 
jongeren die heel frequent 
blowen, ook een achterstand 
kunnen oplopen van het 

intelligentie-quotient (IQ). Als je 
heel slim bent, zal een verlies van 
een paar punten geen ramp zijn, 
maar als je al op het randje zit 
en dan nog eens tien IQ-punten 
verliest, kan dat tot gevolg hebben 
dat je professioneel uit de boot 
valt, dat je je beroepshalve minder 
kunt waarmaken. Dat zijn toch 
serieuze consequenties waar we 
niet blind voor kunnen zijn. 
In de discussie over al dan niet 
legaliseren, wordt dikwijls de 
bestrijding van de drugscrimi-
naliteit aangehaald. Uiteraard is 
het belangrijk die maffia zo veel 
mogelijk de financiële wind uit de 
zeilen te halen. Maar we mogen 
daarbij de preventie niet vergeten, 
en er goed over nadenken of het 
sop de kool wel waard is.
En het legaliseren van pakweg coca-
ine, speed en heroïne is toch nog iets 
anders.
Inderdaad, want we kunnen het 
dan wel hebben over de risico’s 
van cannabisgebruik, maar in 
vergelijking met de drugs die je 
noemt, blijven die eerder beperkt. 
Gebruik je cocaïne of heroïne, 
zeker voor het eerst, dan kan je 
evengoed een dodelijke dosis 
nemen, sterven aan een her-
sen- of hartinfarct of door een 
ademhalingsstilstand.
Als arts kan ik het vrijgeven van 
zo’n producten toch niet goed-
keuren? Dat zou hetzelfde zijn 
als giftige producten vrijgeven. 
Geneesmiddelen die bepaalde 
risico’s met zich meebrengen, kan 
je toch ook enkel krijgen op voor-
schrift van een arts? Dat betekent 
dat ongewenste bijwerkingen 
kunnen optreden en dat de voor-
schrijvende arts daarvoor verant-
woordelijk is. Iets wat door het 

voorschrift dat je in de apotheek 
inruilt voor het product, prima 
kan worden nagetrokken.
Geef je cocaïne, speed en heroïne 
vrij, dan zeg je toch tegen de men-
sen: doe maar! En dan vrees ik dat 
we nog wat gaan meemaken. Ik 
vrees dan voor een verregaande 
impact op de maatschappij, een 
thema waarover niemand spreekt. 
Hoeveel mensen zullen er dan 
niet gaan werken onder invloed 
van cannabis, cocaïne of speed? 
Hoeveel gezinnen zullen er dan 
niet in de problemen komen en 
hoeveel kinderen zullen er dan 
niet trauma’s oplopen? Je moet 
maar eens de verhalen horen van 
kinderen die opgroeien bij ouders 
die voortdurend onder invloed 
zijn.
Door intensief alcohol- en drug-
gebruik geraakt een samenle-
ving compleet ontregeld. Dat was 
trouwens de reden waarom in 
ons land begin vorige eeuw op 
initiatief van de socialist Emile 
Vandervelde een alcoholwet werd 
ingevoerd, waarbij het schenken 
van sterke drank in café’s werd 
verboden. Dat moest de armoede, 
mishandeling en arbeidsongeval-
len door alcoholverslaving tegen-
gaan. Als je drugs vrijgeeft, zet je 
de markt open. En je zult maar 
een advocaat, arts of baas hebben 
die aan de coke of aan de heroïne 
zit, hé! 
Kijk naar het probleem van de 
opioïden in de Verenigde Sta-
ten. Die zeer sterke pijnstil-
lers zijn enkel te verkrijgen op 
voorschrift, ze werden mas-
saal voorgeschreven en een snel 
groeiend aantal patiënten raakte 
verslaafd. Daardoor ontwikkelde 
zich een parallelle, illegale handel. 
En velen voor wie het te moei-
lijk werd om nog aan die pijnstil-
lers te geraken, stapten over op 
heroïne. Sinsdien heeft men er 
te maken met een tsunami aan 
overdosissen, zo erg dat het of-
ficieel werd erkend als een na-
tionale ramp. Als we alle drugs 
legaliseren, zullen het gebruik en 
de bijbehorende gezondheids-
problemen toenemen. Dat is een 

waarheid als een koe waarvoor we 
de ogen niet kunnen en mogen 
sluiten. Hoe meer er op de markt 
komt, hoe meer er wordt geëxpe-
rimenteerd en hoe meer mensen 
blijven hangen. Het verzadigings-
potentieel speelt altijd een rol. 
Negen procent verslaafden op 
100 gebruikers betekent negen 
problematische gebruikers, negen 
procent van duizend gebruikers 
staat voor 90 problematische ge-
bruikers. Wordt er bij legalisatie 
ook voorzien op de opvang van 
zo’n toegenomen groep pro-
bleemgebruikers? En wat met de 
producenten? De opioïden in de 
States worden geproduceerd door 
multinationale farmaceutische 
bedrijven. Blijkt dat een van die 
bedrijven op grote schaal pijnstil-
lers produceerde, niet voor de of-
ficiële maar de illegale markt. Dat 
wijst er ook op dat het een illusie 
is dat we door legalisering alle cri-
minele activiteiten die met drugs 
hebben te maken, zullen stoppen. 
Over die eventuele maatschap-
pelijke gevolgen spreekt men te 
weinig.
Maar geen enkele cultuur kent géén 
genotsmiddelen.
Klopt, maar men vergeet er altijd 
bij te vertellen dat die genotsmid-
delen in de geschiedenis door-
gaans beperkt en binnen een 
bepaalde culturele of spirituele 
context werden en worden ge-
bruikt. Valt die cultureel-maat-
schappelijke controle weg, dan 
raak je als samenleving in de pro-
blemen, want dan vallen alle rem-
men weg. Is het dat wat we willen? 
Dus neen, niemand zegt dat alle 
genotsmiddelen verboden moe-
ten worden, maar je kunt ook niet 
verwachten dat alle mensen er op 
een even verstandige manier mee 
zullen omgaan, zeker niet als er 
geen beperking staat op het aan-
bod. In De Sleutel krijgen we elk 
jaar 2000 nieuwe aanvragen voor 
het opstarten van een behande-
ling, de helft ervan voor canna-
bis. Het cijfer van de mensen met 
cannabisproblemen is daarmee 
enorm gestegen, gewoon omdat 
er meer gebruikers zijn. Die cijfers 
spreken voor zich. En we zouden 
er, binnen de discussie over legali-
sering, in elk geval lessen kunnen 
uit trekken. Het wordt dus tijd om 
dat brede debat te openen.

Tekst: Dominique Trachet

  Sommige ontwikkelingstaken  
van de hersenen vallen bij 
frequent gebruik van cannabis  
en alcohol gewoon stil
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