
Cannabis veroorzaakt bij beperkt gebruik weinig of geen 
problemen (bijvoorbeeld gedurende een korte periode of slechts 
bij enkele gelegenheden per jaar). Toch oordelen we vanuit De 
Sleutel dat het gebruik explicieter moet ontraden worden. Dit 
is in het bijzonder het geval bij adolescenten, omdat zij in die 
levensfase meer kwetsbaar zijn. 
Uit de Gezondheidsenquête België van 2004 blijkt dat 6,7% 
van deze adolescenten, namelijk de leeftijdsgroep van 15- tot 24-
jarige Belgen, minstens één keer cannabis gebruikte gedurende 
de laatste 30 dagen. Omgerekend betekent dit dat bijna 86.000 
15- à 24-jarigen in België recentelijk cannabis gebruikten.

We zien bovendien dat bij ongeveer 20 % van de hulpvragen 
rond drugs, cannabis primair de aanleiding is om in 
behandeling te gaan. Dit cijfer komt uit Europees onderzoek en 
is vergelijkbaar met Belgische cijfers. 
Cannabis is een roesmiddel met een niet te onderschatten 
verslavend eff ect. Vaak evolueert experimenteel gebruik naar 
problematisch gebruik
Je kunt dus zeker verslaafd worden aan cannabis. Dit is 
onlosmakelijk verbonden met het fenomeen craving, een 
oncontroleerbare, onweerstaanbare drang om de drug te 
gebruiken. Veel herval heeft te maken met craving. 

De hulpvragen over cannabis die aan de drughulpverlening 
gesteld worden, komen zowel van gebruikers als van vrienden 

PERSPECTIEF

Cannabis schadelijker 
dan we met zijn allen dachten?

De media sturen heel wat tegenstrijdige berichten de wereld in over het gevaar van cannabis. Vanuit De Sleutel 

vinden wij het belangrijk erop te wijzen dat een joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor 

jongeren. Met dit standpunt willen we correcte informatie aanleveren waardoor het maatschappelijk debat 

beter gevoerd kan worden en het beleid met meer kennis van zaken kan inspelen op het probleem.

en familieleden. Soms zijn het vragen naar informatie over 
cannabis. Maar vaak kloppen mensen aan omdat ze willen 
stoppen met cannabis of omdat er door het cannabisgebruik 
gedragsproblemen of familiale problemen opduiken. Daar 
willen ze hulp voor.

Vragen aan de hulpverleners
Een overzicht van de vragen die binnen de hulpverlening 
hierover gesteld worden, illustreert dit.

1. Infovragen
Als hulpverleners merken we een grote onwetendheid bij 
wie geconfronteerd wordt met druggebruik in de directe 
omgeving. Enkele voorbeelden van vragen. 
- “Hoe kan ik mijn zoon beter wederwoord geven en 

informeren over de gevaren van cannabis?”
- “Wanneer is het strafbaar?”
- “Zijn er ook fysieke gevolgen aan gebruik van cannabis?” 
- “Wat doet het met je hersenen op langere termijn?”

2. Hulpvragen
Hulpvragen van de gebruikers zelf worden vaak pas geuit 
indien het eigen gebruik als problematisch ervaren wordt, 
als ze voelen dat ze afhankelijk beginnen worden. 
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Effecten van cannabis

1. Ongewenste bijwerkingen
Cannabis kan onmiddellijke ongewenste lichamelijke en 
psychische bijwerkingen veroorzaken. Sommige zijn relatief 
onschuldig (bijvoorbeeld snellere hartslag of hartkloppingen). 
Cannabis werkt echter ook in op de reactiesnelheid: refl exen 
verminderen, wat soms aanleiding geeft tot verkeersongevallen. 
Cannabis zorgt er ook voor dat we minder goed onthouden, 
dat ons denkproces wordt bemoeilijkt. Op emotioneel vlak 
kunnen onaangename gevoelens versterkt worden (bijvoorbeeld 
angsten, zich down voelen, fl ippen met hevige paniekaanvallen 
of zelfmoordneigingen).

2. Chronische longproblemen
Het roken van joints kan longschade veroorzaken. 
Langdurig intensief cannabisgebruik veroorzaakt chronische 
longproblemen en chronische bronchitis. 
Het roken van 3 joints per dag komt overeen met het roken van 
1 pakje gewone sigaretten.

3. Psychiatrische aandoeningen
Cannabisgebruik verhoogt het risico op psychiatrische 
aandoeningen met meer dan 40 %. Regelmatige gebruikers 
krijgen in de eerste plaats te maken met het lethargiesyndroom 
en depressies. Ze verliezen interesse in alledaagse zaken en 
worden apathisch. Ze gaan op een lager niveau functioneren 
en minder activiteiten ondernemen en hebben minder sociale 
contacten.
Bovendien wijzen diverse studies erop dat er een duidelijk 
verband bestaat tussen cannabis en psychosen. Een psychose 
is een ernstige, bedreigende toestand met wanen, paranoia 
en hallucinaties. Cannabisgebruikers hebben volgens recente 
studies 41 % meer kans om een psychose te ontwikkelen dan 
niet-gebruikers.
Hoe zwaarder en frequenter het cannabisgebruik, hoe meer 
kans op psychosen. Ook een jonge beginleeftijd verhoogt het 
risico op psychose.

4. Beschadiging van de hersencellen 
Het cannabisgebruik heeft een neurotoxisch eff ect: het 
beschadigt onze hersencellen (net zoals alcohol), in het 
bijzonder bij adolescenten. Dit heeft te maken met de 
specifi eke ontwikkelingsfase van de hersendelen (de prefrontale 
schors) tijdens de adolescentie. Cannabisgebruik moet dan ook 
duidelijk worden ontraden bij jongeren.

5. Sociale impact
Een van de gevolgen van cannabisgebruik is de vermindering 
van het vermogen om complexe problemen op te lossen, 
informatie te onthouden en om dingen te leren. Dat 
veroorzaakt een achterstand in intellectuele en sociale 
vaardigheden. Dit heeft tot gevolg dat wie regelmatig en 

Enkele uitspraken van gebruikers 
- “Zonder joint durf ik daar niet binnenstappen.”
- “Ik doe niets meer, ik ben mijn gebruik beu.”
- “Cannabis maakt me angstig.” 
- “Ik kan niet zelf stoppen.”
- “Ik kan deze ruzie niet rustig uitpraten zonder joint.” 

Enkele uitspraken van artsen 
- “Cannabisverslaving leidt naar sociaal isolement, 

passiviteit.” 
- “Een aantal factoren maakt dat mensen kwetsbaarder 

zijn voor problematisch cannabisgebruik. Vooral als die 
cannabis een leegte opvult. Voor hen kan dat gebruik de 
indruk geven een snelle oplossing te zijn voor dingen die 
normaal tijd nodig hebben.”

Enkele uitspraken van hulpverleners 
-  “Men gaat door het gebruik van cannabis de eigen 

interesses verwaarlozen in plaats van ontwikkelen.”
-  “Bij regelmatig gebruik heeft men de neiging om niet 

meer (of eigenlijk onrealistisch) betrokken te zijn met wat 
in hun omgeving gebeurd. Zeker bij adolescenten is het 
verliezen van die band nefast.”

-  “Sommigen durven niet meer naar buiten zonder te 
blowen. Mensen kunnen op den duur geen structuur 
meer aan, hebben het moeilijk om hun eigen leven en 
andere dingen te structureren. Ze krijgen moeite om 
beslissingen te nemen.”
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langdurig cannabis gebruikt, gemiddeld minder goed presteert 
op school of op het werk. Verder toont onderzoek aan dat deze 
blowers langer zonder werk zitten en minder verdienen.
Een ander eff ect van cannabisgebruik is de sterkere focus 
op de eigen persoon: sommige mensen trekken zich terug, 
schermen zich af onder invloed van cannabis. De combinatie 
van de sterkere focus op de eigen persoon met de verminderde 
intellectuele prestaties door regelmatig cannabisgebruik, leiden 
tot een lagere motivatie bij maatschappelijke participatie. Zo 
vallen jongeren uit de boot. Omdat deze jongeren zich juist zo 
terugtrekken en geen klachten formuleren of overlast bezorgen, 
wordt het probleem vaak niet herkend. Dat is het schrijnende 
aan deze situatie.

Preventie 
Het is belangrijk dat jongeren een juist beeld te hebben over 
cannabis. Zij overschatten vaak hoeveel mensen cannabis 
gebruiken en dat werkt cannabisgebruik in de hand, daardoor 
beginnen ze er zelf eerder aan. Deze redenering heeft 2 facetten: 
1. De jongere vindt gemakkelijk een argument om drugs 

te gebruiken (alle anderen van mijn leeftijd roken ook 
cannabis); 

2. De jongere doet wat hij veronderstelt dat er van 
hem verwacht wordt (ik wil erbij horen). Dit heet 
normovertuiging. 

Onderzoeken naar eff ectiviteit van preventie tonen aan dat 
normovertuiging een component is die in preventieprogramma’s 
over cannabis moet worden opgenomen. 
Preventie dient verder in het onderwijs geïntegreerd te 
worden, maar gezinnen en organisaties waar jongeren terecht 
komen voor hun vrijetijdsbesteding, zijn belangrijke andere 
werkterreinen. Naast de universele preventie voor alle leden van 

de maatschappij, is drugpreventie gericht op kwetsbare groepen 
of individuen in onze samenleving een belangrijke nieuwe focus 
voor kwalitatieve gezondheidszorg. 

Besluit
De Sleutel oordeelt dat cannabisgebruik een gevaar vormt voor 
de gezondheid en voor de maatschappij. Cijfers tonen de ernst 
van de problemen aan, in het bijzonder bij jongeren. 
We streven naar een samenleving waarbij iedereen die in de 
eigen omgeving wordt geconfronteerd met cannabisgebruik 
over dit gebruik kan spreken en indien nodig de gebruiker kan 
doorverwijzen naar de hulpverlening.
De Sleutel steunt het depenaliseringsbeleid t.a.v. beperkt 
cannabisgebruik bij volwassenen. Dit moet m.a.w. geen 
prioriteit zijn in het vervolgingsbeleid. Tegelijkertijd 
waarschuwen we echter voor het banaliseren van 
cannabisgebruik en pleiten we voor een krachtiger 
ontradingsbeleid, in het bijzonder t.a.v. jongeren.
We beseff en dat druggebruik niet alleen via wetgeving kan 
bestreden worden. Dit zal vooral moeten gebeuren via een 
gerichte preventie en een maatschappelijke responsabilisering, 
vooral in een pedagogische context. Een groter maatschappelijk 
draagvlak is hiervoor noodzakelijk.
We pleiten tot slot dan ook voor het blijven investeren in de 
verdere uitbouw van de drughulpverlening en preventie, in het 
bijzonder in vroegdetectie en vroeginterventie.
Jongeren met cannabisproblemen kunnen op die manier snel 
en adequaat geholpen worden.

Dr Anne Van Duyse, Medisch Directeur De Sleutel

www.desleutel.be

Het integrale standpunt (evenals bronnenmateriaal en 
wetenschappelijk onderzoek) is te lezen op de website 
van De Sleutel (www.desleutel.be onder publicaties/
standpunten). Dit standpunt is het resultaat van de 
werkzaamheden van een speciale werkgroep binnen 
onze organisatie, onder leiding van dr. Anne Van 
Duyse, medisch directeur De Sleutel.

dr. Anne Van Duyse (42) werkt als psychiater (sinds 
1994) en is sedert 2003 verbonden aan De Sleutel. 
Vandaag is ze binnen ons netwerk actief als medisch 
directeur. Voorheen werkte ze binnen de Th erapeutische 
Gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent. Ze heeft 
een ruime ervaring in de verslavingszorg ook dankzij 

haar werkzaamheden voorheen aan het Universitair 
Ziekenhuis Gent (op de verslavingsafdeling). Naast 
haar werkzaamheden binnen De Sleutel werkt Anne 
Van Duyse vandaag ook nog steeds in het Psychiatrisch 
Centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate.

Het standpunt werd voorafgaandelijk ook besproken 
en bijgestuurd op de Beleidsadvies 
Vergadering van De Sleutel (met alle 
leidinggevenden van onze organisatie) 
en werd ook op teamniveau gebracht 
in de afdelingen. De komende 
maanden zullen we met dit standpunt 
ook aandacht vragen in de pers. 
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Dr. Anne Van Duyse: “Ik vind dat we heel genuanceerd over 
cannabis moeten praten. We moeten durven zeggen dat het 
gebruik bij een heleboel mensen best goed verloopt. Maar 
evengoed dat er een groep bestaat die er zware problemen 
zal door krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we vooral heel 
voorzichtig moeten zijn bij jongeren. Er is een groot verschil 
tussen het gebruik van cannabis bij kinderen of bij volwassenen. 
Dat is ook bij medicijnen zo. Sommige soorten antibiotica 
mogen toch ook niet aan kinderen worden gegeven, onder meer 
omdat deze ingrijpen op een kwetsbare ontwikkelingsfase (bv. 
tandontwikkeling). Met cannabis moeten we durven zeggen dat 
het toxisch eff ect voor jongeren groter is. Het is dus duidelijk 
een risicodrug voor jongeren. Ook al is er een relatief laag 
verslavend potentieel, cannabis heeft wel degelijk een nadelig 
eff ect op de ontwikkeling van kinderen.”

Ouders weten vaak niet hoe ze hierover moeten praten. 
“Dat klopt. Cannabis is relatief nieuw in onze maatschappij. 
Ondanks de vaststelling dat er op vrij grote schaal wordt 
geëxperimenteerd met cannabis. Wat is relevant en wat niet? 
Moeten ouders het toestaan of misschien in beperkte mate? 
Wanneer is iets alarmerend? Welke hulpverlening moeten ze 
in gang steken? Het resultaat is dat het gesprek vaak niet 
wordt gevoerd. Als er niet over gesproken wordt, kunnen 
die jongeren ook niet bijgestuurd worden. We zijn nog 
veel te weinig mondig… En dus zitten we met een 
probleem. Er is een grote nood aan goede informatie. Wat 
is cannabis, wat kan je ervan verwachten, wat is gevaarlijk 
en wat niet. Ouders weten ook niet vanaf wanneer het 
aangeboden wordt. Men denkt dat het circuleert vanaf de 
leeftijd van 15 of 16 jaar. Maar eigenlijk zie je het al vaak 
bij 13- en 14-jarigen. Vanuit De Sleutel pleiten we 
daarom voor een grootschalige maar genuanceerde 

dr. Van Duyse: 

"De Sleutel waarschuwt 

voor het banaliseren van 

cannabisgebruik en pleit 

voor een krachtiger 

ontradingsbeleid, vooral 

naar jongeren toe.”

Een joint is minder onschuldig
dan velen denken

sensibilisering rond cannabis. We moeten de mensen niet bang 
maken, maar ze moeten het product en ook de schadelijke 
eff ecten ervan kennen…”

En hoe voorkom je problemen in de eigen omgeving?  
“Praten met je kinderen is heel belangrijk, ook al weet je niet 
goed hoe of vind je de juiste woorden niet altijd. Belangrijk is 
ook dat je je als ouder goed probeert in te leven, je kinderen 
goed tracht te kennen. Bijvoorbeeld door op te volgen wie 
hun vrienden zijn, op een genuanceerde wijze over gebruik te 
praten. Wat vind je goed en wat niet. Op die manier weten ze 
wat je daarover vindt. En help hen hun sociale vaardigheden 
ontwikkelen. Durf ook neen zeggen. Geef zelf als ouder het 
voorbeeld,… En belangrijk is ook de verbondenheid met je 
kind. Kinderen moeten het gevoel hebben dat je om hen geeft 
en dat ze altijd bij je terecht kunnen.”

Paul De Neve
Uit: De Sleutel Magazine, 2006-nummer 8 – 
Het volledige interview met Dr. Anne Van Duyse vind 
je op de website van De Sleutel.
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