Cijfers over

Drugsgebruik
Met drugsgebruik wordt bedoeld het gebruik van illegale genotmiddelen (dus niet alcohol of tabak).
Onder jongeren in Nederland is van de illegale genotmiddelen cannabis verreweg het meest populair.
Hier hebben we het overigens alleen over het gebruik van genotsmiddelen, los van of er sprake is
van verslaving. Over verslaving is meer te lezen in het dossier Middelenmisbruik en verslaving.

Cannabisgebruik
Cannabis is een andere naam voor hasj, wiet of marihuana. Het wordt meestal gerookt (blowen). Ook
wordt het wel gegeten, bijvoorbeeld als spacecake, gedronken als wietthee of via verdamping in een
vaporizer.

Zwaardere middelen
Het is lastig om drugs op grond van hun werking te onderscheiden naar soft- en harddrugs of
zwaardere en minder zware middelen. In de Opiumwet, waarin alle middelen staan die door de
overheid als drugs worden beschouwd, worden drugs ingedeeld naar hoe schadelijk ze zijn voor de
volksgezondheid. Op lijst I van de Opiumwet staan middelen met een 'onaanvaardbaar risico voor de
volksgezondheid', zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC. Op lijst II, middelen met een
minder groot risico volgens de overheid, staan hasj en wiet, GHB, maar ook slaap- en
kalmeringsmiddelen zoals valium en Seresta.
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Meer informatie
Dossier Middelenmisbruik en verslaving (Nederlands Jeugdinstituut).
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Cannabisgebruik onder jongeren
In 2017 zegt bijna een kwart (23,5 procent)
van de 16-jarigen in het voortgezet
onderwijs ooit cannabis te
hebben gebruikt. Bij de 12 en 13 jarigen is
het aandeel dat wel eens cannabis heeft
gebruikt laag. Het gaat om respectievelijk 0,3
procent en 1,5 procent van de betreffende
leeftijd dat ooit cannabis heeft gebruikt. Maar
bij het ouder worden neemt dat snel
toe. Cannabisgebruik komt meer voor bij
jongens dan bij meisjes. Zo zegt bijna 12
procent van de 12-16 jarigen jongens ooit cannabis gebruikt te hebben. Onder de meisjes gaat het
om bijna 7 procent. Het verschil is significant.
Het gebruik in de afgelopen maand is lager. In de afgelopen maand zegt vijf procent van de 12-16
jarige scholieren in het voortgezet onderwijs cannabis te hebben gebruikt. Ook hier is sprake van een
stijging met de leeftijd. Onder de 12 jarigen gaat het om slechts 0,1 procent. Onder de 16-jarigen gaat
het om ruim 11 procent dat in de afgelopen maand cannabis heeft gebruikt.

Sinds 2003 is het cannabisgebruik onder scholieren gehalveerd. Toen zei 16 procent van de 12-16
jarigen ooit gebruikt te hebben. In 2017 gaat het om 8 procent. Een soortgelijke daling geldt voor
gebruik in het afgelopen maand. In 2003 zei 8 procent de laatste maande te hebben gebruikt. In 2017
gaat het om 4 procent.
Behalve cannabis is lachgas een relatief populair middel onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Ruim 9 procent van de 12-16 jarigen zegt ooit lachgas te hebben gebruikt. In de afgelopen maand
gaat het om 2,5 procent. Ook het gebruik van lachgas neemt toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen
zegt 3,5 procent ooit lachgas te hebben gebruikt. Dit stijgt tot bijna 17 procent onder de 16-jarigen.
Ook hier geven meer jongens dan meisjes aan dit middel te hebben gebruikt. Het verschil is echter
niet significant.
Deze gegevens zijn afkomstig van het HBSC onderzoek onder scholieren. Behalve cannabisgebruik
en lachgas zijn de scholieren ook bevraagd over het gebruik van XTC. In 2017 komt de in de eerste
vier jaar van het voortgezet onderwijs nauwelijks voor. Van de 12-16 jarigen leerlingen zegt 1 procent
ooit XTC te hebben gebruikt, waarbij 0,4 procent in de laatste maand gebruikt heeft (Stevens e.a.
2018).
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Trend in gebruik van cannabis
De prevalentie van cannabisgebruik onder de 12-16
jarigen is de afgelopen twintig jaar flink gedaald.
Tussen 1996 en 2017 is het percentage scholieren dat
ooit cannabis heeft gebruikt gehalveerd. In 1996 ging
het om bijna 20 procent van de leerlingen. In 2017 is dit
percentage gedaald naar ruim 9 procent (van
Dorsselaer e.a. 2016, Stevens e.a., 2018).
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