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INLEIDING 

Er wordt de laatste jaren in toenemende mate kritiek geleverd op het Neder
landse cannabisbeleid. Vanuit Frankrijk komen waarschuwingen dat het Ne
derlandse beleid zal leiden tot een enorme toename van het gebruik en dat 
dit beleid ongewenste effecten heeft op het restrictieve beleid dat men in de 
Nederland omringende landen tracht te voeren. Bovendien wordt ten on
rechte nogal eens beweerd dat Nederland een belangrijk exportland voor 
cannabis vormt (Boekhout van Solinge 1996). Als reactie op het Nederlandse 
cannabisbeleid heeft de Franse regering besloten het akkoord van Schengen 
niet volledig uit te voeren en de grenzen richting Nederland gesloten te hou
den. Vanuit de Verenigde Staten worden vergelijkbare bezwaren tegen het 
Nederlandse beleid ingebracht. Het Nederlandse beleid zou een ondermij
ning van de internationale 'war against drugs' betekenen en Nederland zou 
aan de vooravond staan van een epidemie van cannabis- en harddrugsver
slaafden (Kleber 1996). Tenslotte zijn er de laatste jaren in toenemende mate 
klachten over het gedoogbeleid in Nederland zelf. De coffeeshops zouden 
veel overlast veroorzaken en de georganiseerde criminaliteit zou, mede door 
de aanpak die politie en justitie de laatste jaren hebben gekozen bij de be
strijding (IRT) , een bedreiging vormen voor het functioneren van de rechts
staat. 

Tegelijkertijd doen zich in enkele ons omringende landen ontwikkelingen 
voor die een politieke ondersteuning van het Nederlandse cannabisbeleid be
tekenen. In enkele Duitse deelstaten vindt het Nederlandse gedoogbeleid 
thans navolging en in verschillende noordelijke deelstaten (o .a. Sleeswijk 
Holstein, Hessen, Nedersaksen) zijn de wettelijke regelingen inmiddels libera
ler dan in Nederland (Quensel et al. 1996). Bij de legitimering van deze ver
anderingen wordt meestal gewezen op de gunstige effecten van het Neder
landse gedoogbeleid op het terrein van de volksgezondheid. 

In deze bijdrage wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de belang
rijkste effecten van het Nederlandse gedoogbeleid op het aantal drugsgebrui
kers en drugsverslaafden in Nederland. Het Nederlandse gedoogbeleid wordt 
daarbij beschouwd als een sociaal experiment dat zich sinds 1976 heeft vol
trokken. De effecten van dit experiment worden gemeten aan de hand van de 
beschikbare cijfers ten aanzien van het gebruik van drugs in Nederland. Deze 
cijfers worden, voor zover mogelijk, vergeleken met ontwikkelingen in andere 
landen. Omdat kritiek op het Nederlandse beleid vrijwel zonder uitzondering 
is gebaseerd op een visie, waarbij legalisering van cannabis onvermijdelijk 
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leidt tot een toename van het gebruik ervan en het gebruik van cannabis -
via een of andere variant van de 'stepping stone ' of 'gateway drug' theorie -
vrijwel in alle gevallen leidt tot het gebruik van harddrugs, zullen bij de ana
lyse van de Nederlandse cijfers en bij de vergelijking van deze cijfers met cij
fers uit andere landen achtereenvolgens de volgende hypothesen getoetst 
worden: 

I. decriminalisering van cannabis leidt tot een toename van het aantal ge
bruikers van cannabis en tot een toename van het aantal cannabisver
slaafden; 

2. cannabisgebruik leidt in vrijwel alle gevallen tot het gebruik van andere 
drugs, zoals heroïne, cocaïne en/ of XTC; 

3. een toename van het aantal cannabisgebruikers ten gevolge van de de
criminalisering van cannabis zal leiden tot een toename van het aantal 
heroïneverslaafden; 

4. heroïneverslaafden zijn vrijwel zonder uitzondering cannabisgebruikers 
en zullen daarom in termen van sociodemografische en andere kenmer
ken sterk lijken op cannabisgebruikers. 

DECRIMINALISERING VAN CANNABIS: EEN KORTE HISTORISCHE SCHETS 

Decriminalisering van cannabis is ook in Nederland niet iets dat zich van de 
ene op de andere dag heeft voltrokken en daarna niet meer aan veranderin
gen onderhevig is geweest. Voor een juiste interpretatie van de epidemiologi
sche gegevens is het daarom nodig iets van deze geschiedenis te weten (Leuw 
& Marshall 1994; Korf 1995)' 

Bij het opstellen van de Nederlandse opiumwet in 1919 bleef cannabis bui
ten deze wet en het duurde tot 1928 tot de import en export van cannabis in 
Nederland strafbaar werden gesteld. Het bezit, de productie en de verkoop 
van cannabis werden pas in 1953 bij de wet verboden. Tot het begin van de 
jaren zestig bestond er - gezien de geringe omvang van het gebruik van can
nabis - nauwelijks behoefte aan deze wetgeving en werd er van het officiële 
verbod op het gebruik van cannabis nauwelijks gebruik gemaakt. Met de toe
name van het gebruik van cannabis in het begin van de jaren zestig bleek de 
wet wel degelijk toegepast te kunnen worden en al snel ontstond er - als ge
volg van de toepassing van de wet - een uitgebreid ondergronds circuit van 
illegale straathandel (1962-1969). In de daaropvolgende periode nam het ge
bruik van cannabis onder de jeugd verder toe, werd de verkoop van cannabis 
in buurthuizen steeds vaker oogluikend toegestaan en deed de illegale 'house 
dealer' zijn intrede (1969-1976). Deze ontwikkelingen en de introductie van 
heroïne op de Nederlandse markt leidden in 1976 tot een belangrijke veran
dering in de opiumwet. De belangrijkste veranderingen waren het onder
scheid dat vanaf dat moment werd gemaakt tussen softdrugs (cannabis) en 
harddrugs (heroïne, cocaïne, amfetamine), de formele decriminalisering van 
het gebruik van cannabis en het gedogen van de verkoop van cannabis ten 
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behoeve van persoonlijk gebruik. De groothandel in cannabis bleef verboden. 
Met deze nieuwe wetgeving beoogde men een scheiding van de markten tot 
stand te brengen, waardoor gebruikers van de minder gevaarlijk geachte soft
drugs niet in contact behoefden te komen met gebruikers en verkopers van 
de veel gevaarlijker geachte - en meer met criminaliteit verbonden - hard
drugs. In de periode die volgde op deze wetswijziging werd eerst de (semi)le
gale 'house dealer' geïntroduceerd. Vanaf 1979 werd deze 'house dealer' ge
leidelijk vervangen door de coffeeshop. Na een langzame toename en 
stabilisatie van het aantal coffeeshops in de periode 1979-1987, deed zich in 
de periode 1987-1994 plotseling een duidelijk toename en een verdere sprei
ding van het aantal coffeeshops over het land voor; een ontwikkeling die door 
het ingrijpen van lokale overheden sinds 1995 lijkt te worden teruggedraaid. 
Bovendien lijkt er sinds begin 1996 sprake van een strengere handhaving van 
de richtlijnen voor de exploitatie van coffeeshops. 

DECRIMINALISERING EN CANNABISGEBRUIK 

Bij het onderzoek naar de effecten van de decriminalisering van cannabis op 
het gebruik van cannabis in Nederland kan, in navolging van Korf (1995), ge
bruik gemaakt worden van zes landelijke bevolkingsonderzoeken, zes lande
lijke schoolonderzoeken en vier bevolkingsonderzoeken onder jongeren uit 
de periode 1969-1994. Daarnaast kan voor de ontwikkelingen in Amsterdam 
gebruik gemaakt worden van vier bevolkingsonderzoeken en vier schoolonder
zoeken. Hoewel de onderzoeken niet in alle opzichten vergelijkbaar zijn, kan 
op basis van deze gegevens toch een vrij betrouwbaar beeld ontwikkeld wor
den van het cannabisgebruik in Nederland en Amsterdam in de periode 
1969-1994. 

Fig. I geeft een samenvatting van de resultaten van deze onderzoeken ten 
aanzien van het gebruik van cannabis onder jongeren (12-21 jaar; gemiddeld 
17 jaar) in de periode 1969-1994. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat de groot
ste toename van het gebruik van cannabis onder jongeren zich, evenals in 
andere westerse landen, heeft voorgedaan aan het eind van de jaren zestig en 
het begin van de jaren zeventig, dat wil zeggen in de periode dat het gebruik 
en de verkoop van cannabis in Nederland (en de rest van de westerse wereld) 
wettelijk verboden was. In de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste 
helft van de jaren tachtig, dat wil zeggen in de periode dat cannabis in Ne
derland gedecriminaliseerd werd, stabiliseerde het gebruik van cannabis 
onder jongeren. Sinds 1987 lijkt zich, parallel aan de toename van het aantal 
coffeeshops en de grotere beschikbaarheid van cannabis, opnieuw een toe
name van het gebruik van cannabis onder jongeren voor te doen. 

Bij de interpretatie van fig. I dient men zich te realiseren dat het hier gaat 
om de zogenaamde lifetime prevalentie, dat wil zeggen om het percentage 
jongeren dat ooit cannabis heeft gebruikt (ook al was dat slechts een keer). 
Deze cijfers zijn wel een goede indicatie voor de mate waarin een bepaalde 
groep jongeren in contact komt met cannabis, maar zeggen niet zoveel over 
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Fig. I. Lifetime prevalentie van cannabisgebruik in Amsterdam (schatting op basis van 
school- en bevolkingsonderzoeken onder 15-21 jarigen). 

het actuele gebruik van cannabis onder jongeren. Uit de Amsterdamse bevol
kingsonderzoeken komt namelijk naar voren dat slechts een klein deel (25-
35%) van de jongeren dat ooit cannabis heeft gebruikt, dat ook in de laatste 
maand voor het onderzoek nog had gedaan (Cohen & Sas 1996). Ook uit 
tabel 1 blijkt dat cannabis bij een groot deel van de gebruikers slechts een tij
delijke aangelegenheid is: men probeert het een keer of een tijdje en stopt er 
dan kennelijk weer mee. Van alle Amsterdammers die ooit cannabis hebben 
geprobeerd blijkt slechts 40 procent dat ook het laatste jaar nog gedaan te 
hebben en heeft slechts één op de vier (24%) dat ook de laatste maand nog 
gedaan; bij deze laatste groep gaat het bovendien voornamelijk om gebrui
kers jonger dan 35 jaar. In dat opzicht verschilt het gebruik van cannabis 
nogal van dat van tabak en alcohol. Bij deze laatste drugs lijkt het experi
menteren in de meerderheid van de gevallen (63-80%) te leiden tot een 
voortgezet gebruik van het middel. 

Tabel I. Gebruikspatronen voor cannabis, alcohol en tabak in procenten (Sandwijk et 
al. 1991). 

Gebruikspatroon Cannabis Alcohol Tabak 

gebruik ooit (LTP) 25 86 68 
gebruik laatste jaar (LYP) IQ 78 47 
gebruik laatste maand (LMP) 6 69 43 

voortzetting laatste jaar (RC) 40 90 69 
voortzetting laatste maand (cc) 24 80 63 
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De geringe kans op verslaving komt ook tot uitdrukking in het beperkte 
aantal cliënten dat zich jaarlijks bij de verslavingszorg in Nederland meldt 
met overmatig of problematisch cannabisgebruik. Uit fig. 2 blijkt bijvoor
beeld dat er in 1996 bij de ambulante verslavingszorg 2941 inschrijvingen 
waren wegens primaire cannabisproblemen. Na correctie voor dubbeltellin
gen blijkt het te gaan om 2659 personen, waarvan 1735 nieuwe aanmeldingen 
(Ouwehand & Cruts 1997). Het aantal cannabisverslaafden in de klinische 
hulpverlening is verwaarloosbaar klein (Spruit & Zwart 1997). Uitgaande van 
naar schatting 650000 tot 800000 incidentele en regelmatige cannabisgebrui
kers in Nederland betekent dit dat slechts 0,3-0,4 procent van de gebruikers 
zodanig in problemen geraakt dat ze daarvoor hulp menen te moeten zoe
ken. Bij dit cijfer dient men zich te realiseren dat het bij lang niet alle geregi
streerde aanmeldingen gaat om ernstige problemen. Soms gaat het alleen 
maar om informatie en in een aantal gevallen betreft het een bezoek van ou
ders die zich zorgen maken om het cannabisgebruik van hun kind. Daar staat 
echter tegenover dat natuurlijk lang niet alle problematische of excessieve ge
bruikers zich melden bij de hulpverlening. Desondanks lijkt de stelling ge
rechtvaardigd dat het verslavingsrisico van cannabis (ten opzichte van bij
voorbeeld alcohol en tabak) gering is. 

Uit fig. 2 blijkt echter ook dat het aantal inschrijvingen bij de ambulante 
verslavingszorg wegens problemen met het cannabisgebruik van 351 in 1987 
is toegenomen tot 2941 in 1996 en dat er aandacht zou moeten worden be
steed aan deze alleszins forse groei. Op dit moment is het nog onvoldoende 
duidelijk of het hier gaat om een werkelijke stijging van het aantal verslaaf
den of om een toename van het hulpzoekgedrag van deze jonge groep ge
bruikers. Uit een onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd bij het Consultatie
bureau Alcohol en Drugs Amsterdam blijkt verder dat meer dan 40 procent 
van de nieuwe aanmeldingen met cannabis als primaire verslaving een bijko
mende psychiatrische stoornis heeft of reeds eerder in contact is geweest met 
de psychiatrie (Wohlfarth & Koeter 1997). De vraag doet zich daarbij voor 
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Fig. 3. Lifetime prevalentie van cannabis in de algemene populatie . 

wat bij deze cliënten het primaire probleem is: de verslaving aan cannabis of 
de psychiatrische problematiek. Nader onderzoek naar de richting van het 
causale verband en de functie van cannabis bij deze groep gebruikers is 
daarom van groot belang. 

Uit de hier gepresenteerde cijfers kan niet anders geconcludeerd worden dan 
dat het verslavingspotentieel van cannabis beperkt lijkt te zijn en dat de druk 
die het gebruik van cannabis op de hulpverlening legt veel kleiner is dan bij 
alcohol of heroïne. 

AI met al vormen de Nederlandse cijfers ten aanzien van de ontwikkeling 
van het aantal cannabisgebruikers en het aantal cliënten dat zich met canna
bisproblemen bij de hulpverlening meldt geen duidelijke ondersteuning voor 
de eerste (prohibitionistische) hypothese, waarin gesteld wordt dat decrimina
lisering onvermijdelijk gepaard gaat met een toename van het aantal gebrui
kers en een gelijktijdige toename van het aantal verslaafden aan cannabis. 
Dat wil echter niet zeggen dat decriminalisering die gepaard gaat met een 
duidelijke toename van de beschikbaarheid van cannabis niet gepaard zou 
(kunnen) gaan met een toename van het aantal gebruikers en verslaafden. In 
feite vormen de hier gepresenteerde cijfers een zekere ondersteuning voor de 
stelling dat een verhoogde beschikbaarheid gepaard gaat met een duidelijke 
toename van het aantal gebruikers. Of een dergelijke toename van het aantal 
gebruikers ook zal leiden tot een (evenredige) toename van het aantal proble
matische gebruikers en verslaafden is echter allerminst zeker. 

In fig. 3 worden, met dank aan Reuband (1995), tenslotte enkele cijfers ge
presenteerd betreffende het gebruik van cannabis in enkele andere Europese 
landen en de Verenigde Staten. Uit deze figuur blijkt overduidelijk dat er 
geen eenvoudige relatie bestaat tussen het landelijk beleid ten aanzien van 
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het gebruik en de verkoop van cannabis aan de ene kant en het gebruik van 
cannabis in de algemene bevolking: er zijn landen met een relatief tolerant 
beleid en een relatieflaag gebruik (Nederland), er zijn landen met een relatief 
tolerant beleid en een relatief hoog gebruik (Denemarken), er zijn landen met 
een relatief repressief beleid en een relatief laag gebruik (Zweden) en er zijn 
landen met een zeer repressief beleid en desondanks een hoog gebruik van 
cannabis (Verenigde Staten). Kennelijk zijn er andere factoren dan de wette
lijke status van een bepaald middel die bepalen hoeveel en welke mensen het 
middel zullen gebruiken. 

De combinatie van de gegevens over de ontwikkeling van het gebruik 
van cannabis in Nederland met de gegevens uit het buitenlandse maakt dui
delijk dat er geen eenvoudige relatie bestaat tussen de wettelijke status van 
cannabis aan de ene kant en het aantal mensen dat het middel gebruikt en 
het aantal excessieve en/ of probleemgebruikers aan de andere kant (zie ook 
Reuband 1995; Harrison et al. 1996). De belangrijkste voorspellers van het 
gebruik van een middel als cannabis zijn, naast de beschikbaarheid van het 
middel, waarschijnlijk vooral de sociaal-economische omstandigheden en de 
socioculturele ontwikkelingen in een bepaald (deel van een) land. 

DE STEPPING STONE: VAN CANNABIS NAAR HEROÏNE, COCAÏNE EN XTC 

Volgens de tweede (prohibitionistische) hypothese leidt het gebruik van can
nabis in vrijwel alle gevallen tot het gebruik van andere, vaak illegale, midde
len zoals heroïne, cocaïne of XTC. 

Bij het onderzoek naar de houdbaarheid van deze hypothese wordt vooral 
gebruik gemaakt van het werk van Cohen en Sas (1996). Uit tabel 2 blijkt bij
voorbeeld dat 5,6% van de Amsterdammers zegt wel eens cocaïne te hebben 
gebruikt, terwijl respectievelijk 1,2% en 2,3% zegt wel eens heroïne of XTC te 
hebben gebruikt. Bij Amsterdammers die ooit in hun leven wel eens cannabis 
hebben gebruikt liggen deze percentages met respectievelijk 21,7% cocaïne, 
4,2% heroïne en 7,9% XTC aanzienlijk hoger, maar van een automatisme kan 

Tabel 2. Gebruik van cocaïne, heroïne en XTC door mensen die nooit of ooit cannabis 
hebben gebruikt in procenten (gebaseerd op Cohen & Sas 1996). 

Gebruik Cocaïne Cocaïne Heroïne Heroïne XTC XTC 
harddrugs nooit ooit nooit ooit nooit ooit 

cannabis cannabis cannabis cannabis cannabis cannabis 

gebruik ooit 5,6 21,7 1,2 4,2 2,3 7,9 

gebruik laatste 
jaar 1,4 5,4 0,1 0,7 1,2 3,7 

gebruik laatste 
maand 0,5 2,0 0,0 0,2 0,5 1,3 
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Fig. 4. Relatie harddrugsgebruik en intensiteit cannabisgebruik in procenten. 

met dergelijke percentages natuurlijk nog steeds niet gesproken worden. Bo
vendien gaat het slechts zelden om langdurig of chronisch gebruik: slechts 
2 ,0% van alle mensen die ooit cannabis hebben gebruikt zou ook in de laatste 
maand voor het onderzoek nog cocaïne hebben gebruikt; voor heroïne en 
XTC gaat het respectievelijk om 0,2% en 1,3%. 

Dit alles wil overigens niet zeggen dat er geen enkele relatie zou bestaan 
tussen het gebruik van cannabis en het gebruik van andere, veelal illegale, 
middelen. Uit fig. 4 blijkt dat recente (laatste maand), zeer frequente (20 of 
meer joints in de laatste maand) cannabisgebruikers veel vaker in contact zijn 
geweest met cocaïne, heroïne en/ of XTC dan cannabisgebruikers die de laat
ste maand niet meer hebben gebruikt of mensen die in het verleden slechts 
enkele keren (minder dan 25 keer) cannabis hebben gebruikt. Bij de interpre
tatie van deze figuur dient men zich wel te realiseren dat in Amsterdam on
geveer 1 op de 4 inwoners van 12 jaar en ouder ooit cannabis heeft gebruikt, 
dat van deze groep slechts 1 op de 5 ook in de laatste maand voorafgaande 
aan het onderzoek nog cannabis had gebruikt en dat van deze recente ge
bruikers slechts 1 op de 4 gebruikers 20 of meer joints in die maand had ge
bruikt. Bovendien is niet elke relatie een causale relatie. Het is veel waar
schijnlijker dat het niet het regelmatige of excessieve cannabisgebruik is dat 
verantwoordelijk is voor het gebruik van cocaïne, heroïne en/ of XTC, maar 
een andere factor die zowel verantwoordelijk is voor het overmatige canna
bisgebruik als voor het gebruik van andere, veelal illegale, middelen. Er dient 
daarbij onder andere gedacht te worden aan genetische factoren, vroegkin
derlijke verwaarlozing en/ of traumatisering of aan ingrijpende recente le
vensgebeurtenissen. 

Op basis van de hier gepresenteerde gegevens moet ook de tweede (prohi-
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Fig. 5. Lifetime prevalentie (> 15 jaar) voor cannabisgebruik (in procenten) en heroï
neverslaafden (in duizendtallen) in Nederland. 

bitionistische) hypothese verworpen worden: het gebruik van cannabis lijkt in 
het algemeen niet te leiden tot het gebruik van andere, veelal illegale, middelen. 
Dat langdurig of excessief gebruik van cannabis blijkt samen te hangen met 
een verhoogde kans op het gebruik van cocaïne, heroïne of XTC moet waar
schijnlijk worden toegeschreven aan persoonlijkheids- en omgevingsfactoren 
die ook verantwoordelijk zijn voor het atypische (voortgezette en excessieve) 
gebruik van cannabis in deze groep. 

CANNABISGEBRUIK EN HEROÏNEVERSLAVING 

Volgens de derde (prohibitionistische) hypothese leidt een toename van het 
aantal cannabisgebruikers onvermijdelijk tot een toename van het aantal 
heroïneverslaafden in een land. 

In fig. 5 wordt de ontwikkeling van de heroïneverslaving in Nederland in 
de tijd afgezet tegen de ontwikkelingen in het aantal cannabisgebruikers in 
Nederland. Uit deze figuur komt duidelijk naar voren dat het begin van de 
heroïne-epidemie in het begin van de jaren zestig vooraf ging aan de toe
name van het aantal cannabisgebruikers aan het eind van de jaren zestig. De 
snelle toename van het aantal heroïneverslaafden sinds 1975 had vooral te 
maken met de onafhankelijkheid van Suriname en de massale emigratie van 
Surinamers naar Nederland. Het aantal cannabisgebruikers was in deze pe
riode vrijwel stabiel. De toename van het aantal cannabisgebruikers sinds 
1987 lijkt ook niet gepaard te gaan met een toename van het aantal heroïne
verslaafden; in Amsterdam wordt sinds 1994 zelfs gesproken over het einde 
van de heroïne-epidemie (Van Brussel et al. 1996; Buster 1996). Bij de inter-
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pretatie van fig. 5 moet wel rekening gehouden worden met de tijd die er 
kan zitten tussen het begin van het gebruik van cannabis en de overstap naar 
heroïne . Volgens de meeste onderzoeken zit er gemiddeld ongeveer 4-6 jaar 
tussen het begin met deze middelen (Cohen & Sas 1996; Wohlfarth & Koeter 
1997). Met een dergelijk (klein) verschil kunnen de cannabis- en de heroïne
curves echter niet bij elkaar gebracht worden en van een duidelijke relatie 
tussen de ontwikkeling van het aantal cannabisgebruikers en de ontwikkeling 
van het aantal heroïneverslaafden kan in Nederland dan ook niet gesproken 
worden. 

Uit fig. 6 (Reuband 1995) blijkt verder dat er ook bij een vergelijking tus
sen de verschillende landen van Europa geen duidelijke relatie bestaat tussen 
het aantal cannabisgebruikers in een land en het aantal heroïneverslaafden in 
datzelfde land. Er zijn landen met een relatief klein aantal cannabisgebrui
kers en een relatief klein aantal heroïneverslaafden (Noorwegen, Verenigd 
Koninkrijk, Nederland), landen met een relatief klein aantal cannabisgebrui
kers en toch een relatief groot aantal heroïneverslaafden (Zweden), landen 
met een relatief groot aantal cannabisgebruikers en een relatief klein aantal 
heroïneverslaafden (Denemarken) en tenslotte natuurlijk ook landen met een 
relatief groot aantal cannabisgebruikers en een groot aantal heroïneverslaaf
den (Spanje). Meer nog dan bij eerdere cijfers dient men zich bij de interpre
tatie van fig. 6 te realiseren dat het hier om (deels) verborgen populaties gaat 
en dat de gegevens uit de verschillende landen vaak slecht vergelijkbaar zijn. 

Op basis van de hier gepresenteerde gegevens moet ook de derde (prohibi
tionistische) hypothese verworpen worden: er zijn geen duidelijke aanwijzin
gen dat een toename van het gebruik van cannabis vrijwel onvermijdelijk zal 
leiden tot een toename van het aantal heroïneverslaafden in een land. 
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CANNABISGEBRUIKERS EN HEROÏNEVERSLAAFDEN 

Hoewel uit de vorige paragrafen al duidelijk is geworden dat cannabisgebruik 
in het algemeen niet leidt tot het gebruik van heroïne en dat heroïnegebruikers 
waarschijnlijk een selecte subgroep met een bijzondere kwetsbaarheid vor
men, is het wellicht toch nog de moeite waard om ook de laatste (prohibitio
nistische) hypothese op haar houdbaarheid te toetsen. 

In het proefschrift van Korf (1995) worden de sociodemografische kenmer
ken van behandelde en onbehandelde heroïnegebruikers en heroïneverslaaf
den vergeleken met de sociodemografische kenmerken van cannabisgebrui
kers. Bij de eerste groep blijkt het vooral te gaan om mannen in de leeftijd 
tussen 15 en 55 jaar (gemiddelde leeftijd 30 jaar), die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de lagere sociale klasse en zelf maar weinig opleiding heb
ben genoten. Slechts een zeer klein deel studeert of heeft regulier werk en de 
overgrote meerderheid leeft in een geïsoleerde subcultuur. Er is bij heroïne
gebruikers en heroïneverslaafden sprake van een duidelijke overrepresentatie 
van allochtone Nederlanders en buitenlanders. Ook bij (regelmatige) canna
bisgebruikers gaat het voornamelijk om mannen in de leeftijd van 15-50 jaar, 
maar de gemiddelde leeftijd is met 25 jaar wat lager. De meeste gebruikers 
hebben meer opleiding dan alleen lagere school en de meerderheid studeert 
of werkt. Er is sprake van een normale sociale integratie en van een bepaalde 
subcultuur is in de meeste gevallen geen sprake. In tegenstelling tot de groep 
heroïnegebruikers is er bij cannabisgebruikers juist een ondervertegenwoor
diging van allochtone Nederlanders en buitenlanders. 

Al met al blijken heroïnegebruikers en cannabisgebruikers als groep op een 
aantal belangrijke punten van elkaar te verschillen en kan de hypothese dat 
heroïneverslaafden een ongeselecteerde deelpopulatie van cannabisgebrui
kers is niet gehandhaafd worden. Voor zover heroïne geb ruikers en heroïne
verslaafden afkomstig zijn uit de groep cannabisgebruikers gaat het vrijwel 
zeker om een selecte subpopulatie met een overrepresentatie van allochtone 
Nederlanders en autochtone Nederlanders afkomstig uit de lagere sociale 
klasse en met weinig opleiding. Hoewel er in Nederland maar weinig verge
lijkend onderzoek naar andere kenmerken is gedaan moet op basis van de in
ternationale literatuur verondersteld worden dat cannabisgebruikers die ook 
cocaïne en heroïne gebruiken bovendien van 'pure ' cannabisgebruikers zul
len verschillen in termen van genetische predispositie, affectieve verwaarlo
zing, vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidskenmerken. 

CONCLUSIES 

Uit de zojuist gepresenteerde gegevens kan slechts geconcludeerd worden dat 
de eerder genoemde prohibitionistische hypotheses zonder uitzondering ver
worpen moeten worden. In Nederland kan de toename van het aantal canna
bisgebruikers sinds het eind van de jaren zestig niet worden toegeschreven 
aan de decriminalisering van het gebruik en de verkoop van hennepproduc-
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ten. Verder blijkt het gebruik van cannabis slechts in een klein deel van de 
gevallen gepaard te gaan met het gebruik van heroïne, cocaïne en/of XTC. 

Bovendien beperkt dit gebruik zich in de meeste gevallen tot experimenteel 
of incidenteel gebruik en van een verslaving aan deze middelen bij cannabis
gebruikers blijkt slechts in uitzonderlijke gevallen sprake te zijn. In die uit
zonderlijke gevallen lijkt het tenslotte te gaan om een nogal selecte groep 
cannabisgebruikers die hoofdzakelijk afkomstig lijkt te zijn uit de lagere so
ciale klasse en ook zelf in de meeste gevallen een zeer beperkte opleiding 
blijkt te hebben. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat deze groep ook 
op andere belangrijke kenmerken van de 'gemiddelde' cannabisgebruiker 
verschilt . 

Dit alles betekent overigens niet dat decriminalisering van het gebruik en 
de verkoop van cannabis op geen enkele manier samen zou hangen met de 
ontwikkeling van het aantal gebruikers en met de kans op het experimente
ren door cannabisgebruikers met middelen als cocaïne, heroïne en/of XTC. 

Uit de recente toename van het aantal cannabisgebruikers zou met de nodige 
voorzichtigheid geconcludeerd kunnen worden dat decriminalisering de laat
ste jaren in Nederland heeft geleid tot een verhoogde beschikbaarheid en een 
grotere spreiding van het aantal verkooppunten en dat dit weer heeft geleid 
tot een toename van het aantal gebruikers. Natuurlijk kan niet worden uitge
sloten (en is het zelfs te verwachten) dat de recente toename (ook) met andere 
factoren dan beschikbaarheid te maken heeft. Maar zelfs als dat niet het 
geval zou zijn is het nog maar de vraag hoe erg de recente toename van het 
aantal gebruikers maatschappelijk gezien is. Volgens Reuter (1994) wordt de 
maatschappelijke schade van het gebruik van drugs bepaald door het product 
van het aantal gebruikers en de schade per gebruiker. Een (geringe) toename 
van het aantal gebruikers zou bij een gelijktijdige (forse) afname van de 
schade per gebruiker kunnen leiden tot een duidelijke afname van de totale 
maatschappelijke schade van het gebruik, terwijl een (geringe) daling van het 
aantal gebruikers bij een gelijktijdige (forse) toename van de schade per ge
bruiker kan leiden tot een duidelijke toename van de totale maatschappelijke 
schade. Uit de hier gepresenteerde gegevens is duidelijk geworden dat er, 
zowel nationaal als internationaal gezien, geen eenvoudige relatie lijkt te be
staan tussen het drugsbeleid van de overheid en het aantal gebruikers, terwijl 
er in de meeste gevallen wel een duidelijke relatie is gevonden tussen het 
overheidsbeleid (en met name de mate van repressie) aan de ene kant en de 
justitiële en gezondheidsschade bij gebruikers aan de andere kant. Vanuit dit 
perspectief en met deze kennis is een gedoogbeleid, met wellicht een beperkte 
toename van het aantal gebruikers en een gelijktijdige sterke beperking van 
de schade per gebruiker, te verkiezen boven een door het buitenland opge
drongen 'war on drugs' die naar alle waarschijnlijkheid niet zal leiden tot een 
forse afname van het aantal gebruikers, maar vrijwel zeker een enorme tol 
zal eisen in termen van kleine en georganiseerde criminaliteit, gezondheids
schade bij gebruikers en een toename van de kosten van de gezondheidszorg 
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voor gebruikers. Zo bezien kan het huidige gedoogbeleid van Nederland (met 
een goede regulering van de verkoop door en controle op de coffeeshops) al
leen maar gezien worden als een volkomen rationele en uiterst succesvolle 
maatschappelijke strategie, waarbij de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht 
van het individu op een weloverwogen en goed afgewogen wijze wordt ge
combineerd met de opdracht van de overheid om het individu en de maat
schappij als geheel te beschermen tegen de mogelijke schadelijke invloeden 
van roesmiddelen. Dat er in de uitvoering van dit beleid soms tegenstrijdig
heden en onduidelijkheden optreden ligt gezien de aard van de problematiek 
en de dubbele opdracht van de overheid (bescherming individuele vrijheid, 
voorkomen van maatschappelijk schade) voor de hand en vormt op zich geen 
argument tegen het huidige gedoogbeleid. Bij de presentatie van de resulta
ten van dit beleid dient men zich in de toekomst echter te realiseren dat het 
aantal (nieuwe) gebruikers op zich nooit een voldoende argument voor of 
tegen het beleid is en dat de persoonlijke en maatschappelijke schade per ge
bruiker altijd tegelijkertijd in de legitimatie van het beleid moet worden mee
gewogen. Meer onderzoek op dit terrein is daarom een prioriteit van de eer
ste orde. 
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