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Vooraf: 
Onderstaande artikelen heb ik zo goed als volledig op het internet gevonden en 
gekopieerd in dit document, met vermelding van de bron. 
Vaak zijn de documenten gedateerd en het is niet bekend of de standpunten op dit 
moment nog hetzelfde zijn. 
Vaak passen mensen en organisaties hun mening aan onder druk van politieke of 
maatschappelijke veranderingen. 
Het zijn op dit moment (mei 2005) echter de enige bronnen die ik zo snel heb kunnen 
vinden. Volgens mij geeft het als geheel een goed idee van de meningen die bestaan en 
waarop deze gebaseerd worden. 
De volgorde is volledig willekeurig. 
 
Als later blijkt dat bepaalde artikelen geheel gewijzigd zijn of dat er aanvullingen 
noodzakelijk blijken dan zal ik dit document aanpassen. 
 
John Eijkelenkamp 
 
 



Kabinet moet softdrugs legaliseren 
Standpunt D’66 11-6-2004 
 
D66-kamerlid Boris van der Ham stelt in Spits van 9 juni, dat de teelt van cannabis net 
als het gebruik en de verkoop in coffeeshops gelegaliseerd moet worden. Bovendien 
moet Nederland zich op Europees niveau sterk maken voor een liberaal drugsbeleid. Van 
der Ham: ‘We moeten ons Nederlandse drugsbeleid verdedigen en zelfs uitbouwen in 
Europa. Ons beleid werkt, daar mogen we best een beetje trots op zijn’.  
 
Volgens Van der Ham hoeft de regering zich niets van de Europese kritiek op ons 
drugsbeleid aan te trekken. ‘We moeten ons niet door politieke retoriek van de wijs laten 
brengen. In Parijs, aan de voeten van Jaques Chirac, verschijnen inmiddels de 
coffeeshops. Het is simpelweg de enige manier is om drugsgebruik te reguleren en de 
overlast in de hand te houden’.  
 
Nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer zal D66 een motie indienen, die minister 
Donner van Justitie en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid oproept de teelt van 
cannabis net als het gebruik daarvan te legaliseren. Van der Ham: ‘Het gedoogbeleid is 
niet meer dan een second-best optie. Als we de aanvoer en kweek van softdrugs 
legaliseren, dan kunnen we de overlast en criminaliteit veel verder terugdringen. Op dit 
moment is er grote overlast van illegale hennepkwekerijen in woonwijken. Dit leidt tot 
criminaliteit en tot gevaarlijke situaties door het illegaal aftappen van stroom’.  
 

Europees CDA-lijsttrekker Camiel Eurlings stelt voor softdrugsgebruik niet alleen in 
Nederland maar in heel Europa verder te criminaliseren. Volgens Van der Ham lost dat de 
problemen niet op. ‘Het illegaal aftappen van stroom is nu ook al verboden, maar het 
gebeurt toch. Het CDA doet nu net alsof iets niet meer gebeurt zodra Europa het 
verbiedt. Maar met dat soort illusiepolitiek is niemand geholpen’.  

Van der Ham heeft nog andere redenen om voor legalisering te pleiten. ‘De kwaliteit van 
de cannabis valt niet te controleren door het illegale karakter van de teelt. Toezicht op de 
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de drugs is onmogelijk en ook de hoeveelheid THC, 
de werkzame stof van hash, valt niet te controleren. Daardoor wordt het gebruik van 
cannabis langzaamaan gevaarlijker. Ook hier is legalisering de oplossing’.  

  

Een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, heeft al aangegeven graag te 
experimenteren met legale hennepplantages. Medicinale wiet wordt nu al legaal 
verbouwd. De gemeenten wachten echter op toestemming van minister Donner voordat 
zij met de experimenten kunnen beginnen. Van der Ham roept de CDA-minister op hier 
nog voor de zomer duidelijkheid extra ruimte te bieden. 



'Groter risico op schizofrenie bij hasj-gebruik onvoldoende aangetoond' 
Geplaatst op 19.08.2004 | WWW.NIBURU.NL | Bron: Algemeen Dagblad 
 
Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat verstokte hasjrokers een grotere kans 
hebben op schizofrenie. 
 
Dat zeggen farmacoloog J. van Amsterdam en toxicoloog A. Opperhuizen, werkzaam bij 
het RIVM in Bilthoven, en hoogleraar W. van den Brink van het Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Zij denken dat er ook in de 
toekomst geen spijkerhard verband te leggen zal zijn tussen hevig blowen en 
schizofrenie. Eerdere onderzoeken legden dat verband wel. De overheid financierde in 
maart een landelijke campagne over de risico's van cannabisgebruik. 
 
Volgens de onderzoekers treden de eerste symptomen van schizofrenie vaak op tijdens 
de puberteit. Dat is weliswaar ook de tijd dat vaak voor het eerst met cannabis wordt 
geëxperimenteerd, maar uit literatuuronderzoek blijkt echter geen verband tussen die 
twee zaken. De onderzoekers wijzen erop dat de sterke toename van het gebruik van 
cannabis onder de bevolking niet heeft geleid tot een toename van schizofrenie bij de 
gebruikers. 
 
Volgens het Trimbosinstituut voor verslavingszorg verdubbelt het gebruik van softdrugs 
het risico op schizofrenie en andere psychische stoornissen. Softdrugs zouden zelfs de 
oorzaak zijn van 200 extra schizofreniepatiënten per jaar. 
 
Volgens de drie wetenschappers waren eerder onderzoeken niet volledig. Zo kunnen er 
ook harddrugs, zoals xtc of cocaïne in het spel zijn geweest. Evenmin is duidelijk of 
schizofrenie-patiënten tijdens hun jeugd al verstoord gedrag vertoonden, of er 
psychiatrische stoornissen in de familie waren en of zij mogelijk een gevoelige 
persoonlijkheid hebben. 
 
Toch waarschuwen de onderzoekers voor de risico's van cannabisgebruik. Want het 
gebruik van de softdrugs kan wel schizofrenie uitlokken bij mensen die daar gevoelig 
voor zijn. Bovendien heeft cannabis een nadelig effect op het verloop van de psychische 
aandoening. ,,Het is wel duidelijk dat er een relatie bestaat tussen cannabisgebruik en 
psychosen, maar een causaal verband is tot op heden niet aangetoond.'' 



 



 



 



 



Enkele teksten over “blowen”: 
 
Politie licht ouders blowende tieners in 
Uitgegeven NU.nl: 27 april 2005 09:05  
 
GROENLO-LICHTENVOORDE - De politie in Groenlo-Lichtenvoorde gaat ouders 
van tieners informeren als hun kroost wordt betrapt op het gebruik van 
softdrugs. Doel is om de gevolgen van het blowen "bespreekbaar te maken in 
huiselijke kring", aldus de politie woensdag.  
Aanleiding is de overlast die blowende tieners in de landelijke gemeente veroorzaken. De 
politie kreeg de laatste tijd steeds meer klachten over luidruchtige jeugd die onder 
invloed van softdrugs vernielingen pleegde.  
 
Uit: Politie.nl 
Hasj en marihuana zijn niet onschuldig. Van hasj en marihuana (ook wel weed of wiet) 
wordt iemand 'high'. Het zijn beide cannabisproducten van de hennepplant waardoor 
iemand dingen anders waarneemt. Het is vrij gemakkelijk om aan hasj te komen. Het 
roken van hasj en marihuana (blowen) is slecht voor de gezondheid, het produceert 
bijvoorbeeld zes keer zoveel teer als een gewone sigaret. Het kan waanbeelden 
veroorzaken en tast het concentratievermogen aan. 
 
Uit: Drugsweb.nl 
Softdrugs en Harddrugs 
De overheid heeft een onderverdeling gemaakt naar harddrugs en softdrugs. Bij deze 
verdeling wordt er vanuit gegaan dat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid 
dan harddrugs. In werkelijkheid kan het gebruik van softdrugs ook tot (grote) problemen 
leiden. 
Tabak behoort ook tot de softdrugs. Dit vind je misschien raar, dat komt omdat tabak 
min of meer maatschappelijk is geaccepteerd. In werkelijkheid is dit echter een van de 
meest schadelijke drugs. 
 



Uit: Steun en Informatiepunt Drugs en Veiligheid 
Cannabis in Nederland 

Het Nederlandse drugbeleid rekent cannabis tot de zogenoemde softdrugs. Onder 
softdrugs worden de hennepproducten hasj (hasjiesj) en wiet (weed, marihuana) 
verstaan. 
Het gebruik van softdrugs heeft minder negatieve gevolgen voor de gezondheid dan het 
gebruik van de zogenoemde harddrugs, als XTC, cocaïne en heroïne. Dit scheidingsbeleid 
tussen softdrugs en harddrugs wordt in Nederland sinds 1976 gevoerd.  

Algemeen 

Cannabis is een plant met de Latijnse naam Cannabis sativa. De Nederlandse naam voor 
deze plant is hennep. 
De vezels van de hennepplant worden gebruikt bij de productie van onder meer touw, 
papier en kleding. 
Wanneer cannabis wordt gebruikt als genotmiddel worden de bloemtoppen van de plant 
gedroogd(wiet), of wordt de hars tot blokken geperst (hasj). 
Hasj en wiet worden in Nederland meestal gerookt. Hiertoe wordt de hasj of wiet 
vermengd met tabak waarvan een sigaret wordt gedraaid. Deze wordt, afhankelijk van 
de grootte, stickie of joint genoemd. Het roken hiervan wordt blowen genoemd. Hasj en 
wiet kunnen ook in een (water)pijp worden gerookt. 
Cannabis kan ook worden gegeten, verwerkt in bijvoorbeeld cake (de zogenoemde 
spacecake). 
Cannabis kan ook gedronken worden door hasj of wiet aan thee toe te voegen. Deze 
manier van gebruik vindt voornamelijk plaats wanneer cannabis om medicinale redenen 
wordt gebruikt.  

Effect 

De belangrijkste werkzame stof in cannabis is het bestanddeel THC (delta-9-tetrahydro-
cannabinol). Andere bestanddelen die de werking beïnvloeden zijn bijvoorbeeld 
cannabinol en cannabidiol. 
Het ministerie van VWS laat jaarlijks onderzoek doen naar de hoeveelheid THC in de 
cannabis die in Nederland in de coffeeshops wordt verkocht.  
Het effect van cannabis is ontspannend en bewustzijnsveranderend. De gebruiker 
ontspant en de waarneming verandert iets waardoor bijvoorbeeld kleuren intenser 
worden en muziek mooier klinkt. Het gevoel voor tijd en ruimte verandert en de fantasie 
wordt geprikkeld. Het prettige effect wordt high genoemd, het lome gevoel dat kan 
ontstaan heet stoned. 
Cannabis versterkt de stemming. Een gebruiker die zich goed voelt ervaart een prettig 
effect. Iemand die zich niet zo gelukkig voelt kan juist depressief of angstig worden. 
Het effect dat de gebruiker ervaart en de tijdduur daarvan is niet alleen afhankelijk van 
de hoeveelheid hasj of wiet die wordt gebruikt maar ook van de wijze van gebruik. 
 



Uit: Kennisnet.nl 
Drugs 
Alle soorten drugs hebben met elkaar gemeen dat het stoffen zijn die de hersenen 
prikkelen. Die hersenprikkels veroorzaken verschillende geestelijke en lichamelijke 
effecten: stimulerend, of juist verdovend, of bewustzijnsveranderend. Harddrugs zijn in 
tegenstelling tot softdrugs lichamelijk verslavend. Om hetzelfde effect te bereiken heeft 
de gebruiker steeds meer nodig. Zie ook cannabis en xtc 
Cannabis 
Bekendste gebruik van softdrugs is het blowen (roken) van hasj en weed. Beide zijn 
afkomstig van de Cannabis Sativa, ofwel hennepplant. Weed wordt verkregen door het 
verkruimelen en drogen van de vrouwelijke bloemtoppen en hasj door de hars van de 
plant tot blokken of plakjes te persen. Onder jongeren neemt het gebruik van cannabis 
de laatste jaren fors toe. In tegenstelling tot harddrugs leidt blowen niet tot lichamelijke 
afhankelijkheid. Maar het gevaar geestelijk afhankelijk te worden - er steeds naar 
verlangen en je eigenlijk niet meer prettig kunnen voelen zonder – is er wel. Want ‘als je 
stoned bent zijn er veel dingen om je heen, die beter zijn dan wanneer je nuchter bent’ 
(uitspraak van een jongere). 
XTC 
XTC betekent extase. Het is een harddrug in de vorm van pillen, die vooral populair is in 
het uitgaansleven. Vandaar de benaming partydrug of uitgaansdrug. De werkzame stof is 
MDMA (3, 4-methyleendioxy-methamfetamine). Het veroorzaakt bij de gebruiker een 
oppeppend én een bewustzijnsveranderend effect: de waarneming wordt intenser en het 
gevoel van verbondenheid met anderen neemt toe.  
 
 



WETENSCHAPPELIJKE ARGUMENTEN TEGEN CANNABIS  
uit: DOSSIER: DRUGS? NEEN BEDANKT! – © Vlaams Blok, België 
 
1. Cannabis is een stapsteen naar harddrugs  
 
Volgens de stapsteentheorie zijn zogenaamde "zachte" drugs voor vele gebruikers slechts 
een eerste fase. Een deel van de cannabisgebruikers stapt later over op harde drugs als 
heroïne en cocaïne. De voorstanders van legalisering van cannabis stellen altijd dat die 
stapsteentheorie fout is. Zij verschuilen zich achter het argument dat niet alle 
cannabisgebruikers op hardere drugs overstappen. Natuurlijk geldt dat niet voor alle 
cannabisgebruikers. Gelukkig maar! Niemand heeft dat trouwens ooit beweerd. Zoals ook 
niemand beweert dat alle tabaksrokers longkanker krijgen.. Maar alle feiten bevestigen 
het: cannabis is inderdaad voor vele gebruikers een stapsteen naar andere drugs, die 
nog verslavender en nog gevaarlijker zijn. Dat blijkt niet alleen uit politiestatistieken over 
drugverslaafden, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek. Zeer onlangs werd dat nog 
eens bevestigd door een onderzoek in Australië. Dat was eigenlijk bedoeld om na te gaan 
of druggebruik mee veroorzaakt werd door erfelijke factoren. Daarom onderzocht men 
honderden identieke tweelingen, waarvan de ene helft drugs gebruikte en de andere niet. 
Het resultaat was tegelijk een bevestiging en een verfijning van het "stepping stone"- 
effect. Erfelijke factoren bleken geen belang te hebben. De cruciale factor was een 
leeftijdsgrens: de jongeren die al voor hun zeventiende verjaardag begonnen waren met 
softdrugs, vormden een duidelijk afgebakende risicogroep. De getallen zijn 
angstwekkend: 46% van die groep was verslaafd of minstens sterk afhankelijk van 
cannabis, 35% gebruikte hallucigene drugs en 14% gebruikte heroïne. Enigszins 
onverwacht was de ontdekking dat gebruik van softdrugs op jonge leeftijd ook het risico 
op alcoholisme vergrootte: in die groep jonge gebruikers bleek 43% verslaafd te zijn aan 
alcohol. Zoals al uit de cijfers blijkt, worstelden vele proefpersonen met een combinatie 
van al die problemen: zij gebruikten beurtelings of gelijktijdig zowel softdrugs, heroïne 
én massa's alcohol. Dit onderzoek bevestigt trouwens wat iedere waarnemer op het 
terrein kan vaststellen: voor een grote groep gebruikers zijn softdrugs slechts een 
opstapje naar het zwaardere spul. Volgens schattingen van de Antwerpse politie stapt 
tussen 5 en 20% van de softdruggebruikers later over op harddrugs.  
 
Hoewel het juist zijn bedoeling was het te ontkennen, heeft een drugprofeet als de VLD-
senator Van Quickenborne in een vlaag van lichtzinnigheid ook toegegeven dat het 
stapsteeneffect wel degelijk bestaat: "Hooguit vijf of tien procent stapt over naar hard 
drugs." De term hooguit getuigt hier natuurlijk van een verschrikkelijk cynisme. Of is het 
misdadige domheid? "Hooguit" vijf tot tien procent betekent in dit geval wel: 
tienduizenden jongeren die kapotgaan aan hard drugs, en die door hun verslaving 
worden gedwongen te stelen, te roven, te moorden en zich te prostitueren. Als vijf of tien 
procent van de jongeren die jointjes roken later verslaafd raken aan heroïne is dat 
gewoon een keiharde bevestiging van de stapsteentheorie. Niemand heeft ooit beweerd 
dat alle gebruikers van hasj later aan hard drugs verslaafd raken. Vijf of tien procent is al 
verschrikkelijk genoeg.  
 
Zou een autoproducent auto's op de markt mogen brengen waarvan in vijf of tien 
procent van de exemplaren de remmen niet werken? Als hooguit in vijf of tien procent 
van de Belgische kippen een kankerverwekkende dosis dioxine zat, zouden die kippen 
dan nog verkocht mogen worden? Alleen gaat het dit keer niet om kippen, maar om 
mensen. De uitspraak van Van Quickenborne is dus een bevestiging van de 
stapsteentheorie. Het is ook een bijzonder krachtig argument tegen de legalisering van 
soft drugs.  
 
* Frans Koopmans, een medewerker van het verslavingscentrum De Hoop in Dordrecht 
vatte het hellende vlak van het Nederlandse gedoogbeleid als volgt samen: "Eerst 
bagatelliseerden we het cannabisgebruik. We lieten onze kinderen geloven dat het prima 
was om te roken. Daarna was het nog maar een kleine stap voor hen om te besluiten dat 
het ook oké is om psychedelische middelen als xtc te gebruiken. Die mentaliteit is de 
oorzaak van de explosieve toename van het gebruik van chemische drugs in de 
afgelopen drie jaar, en dit vormt net zo'n gevaar voor Nederland als voor de rest van 



Europa." Meer dan 90% van de heroïneverslaafden die in De Hoop behandeld worden, 
rookte regelmatig hasj of marihuana. Daarna raakten zij aan de heroïne. Voor de 
invoering van het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs in 1976 waren er in 
Nederland minder dan honderd heroïneverslaafden. Intussen zijn dat er 25.000.  
 
* Volgens schattingen van het Nederlandse Instituut voor Geestelijke Gezondheid en 
Verslavingszorg, in de volksmond gekend als het Trimbos-instituut, is het aantal 
heroïneverslaafden in Nederland sinds de liberalisering gestegen "van een enkeling naar 
zo'n 25.000". Ook de bewering dat het gedoogbeleid en de coffeeshops hebben geleid tot 
een vermindering van het gebruik van cannabis zelf, is duidelijk onjuist. In 1984 had 
slechts 4% van de 14- en 15-jarigen in Nederland ooit cannabisproducten gebruikt. In 
1996 was het aantal gebruikers al gestegen tot 28% bij jongens en 21% bij meisjes. Ook 
het aantal legale en illegale coffeeshops is in die periode explosief gestegen. Het 
gedoogbeleid leidde niet alleen tot een toename van het aantal heroïne- en 
cannabisgebruikers. Ook het gebruik van ecstasy, amfetaminen en synthetische drugs 
nam explosief toe. Nederland werd zelfs een draaischijf voor de productie en de export.  
 
* Spaanse, Amerikaanse en Italiaanse onderzoekers publiceerden op 27 januari 1997 in 
het wetenschappelijke vakblad Science hun bevindingen over het verslavend effect van 
marihuana. Zij toonden aan dat marihuana de hersenen "voorbereidt" op verslaving aan 
zwaardere drugs. Dezelfde scheikundige stof die voorkomt in de hersenen van opium- en 
cocaïneverslaafden vindt men ook terug in de hersenen van cannabisgebruikers. 
Cannabis, cocaïne en amfetaminen stimuleren ook precies hetzelfde gebied in de 
hersenen dat de zetel is van de verslavende effecten. De stapsteentheorie is niet meer 
alleen een sociologische en statistische theorie. Nu zijn er keiharde wetenschappelijke 
gegevens beschikbaar die erop wijzen dat cannabis inderdaad verslavend is, en 
inderdaad de poort opent naar hardere drugs.  
 
* Bij een reeks WODCA-controles tijdens weekendnachten bleek één op zes jonge 
chauffeurs onder invloed van drugs te zijn. Gouverneur Paulus zei daarover: "De helft 
van de cannabisgebruikers neemt nog een andere drug. Het is dus zeer waarschijnlijk dat 
men begint met cannabis, maar al heel snel een volgende stap zet in de richting van 
hardere drugs."  
 
2. Cannabis is verslavend  
 
De druglobby heeft in haar propaganda- en indoctrinatiecampagne altijd geschermd met 
het argument dat cannabis niet verslavend zou zijn. Deze optimistische misvatting is 
grotendeels gebaseerd op de waarneming van gebruikers die bij zichzelf geen 
onmiddellijke ontwenningsverschijnselen vaststellen als ze een tijdlang ophouden met 
het roken van cannabis. De "blowers" vergelijken dat met de verschrikkelijke folteringen 
die heroïneverslaafden ondergaan bij het afkicken, en dat geeft hen een vals gevoel van 
veiligheid. De verklaring hiervoor is eerder angstwekkend dan geruststellend: zelfs grote 
doses alcohol zijn na één etmaal vrijwel volledig uit het lichaam verdwenen, maar de 
werkzame bestanddelen van marihuana blijven zeer lang in het organisme aanwezig, 
vooral in de hersenen en de testikels. Zelfs als de gebruiker plots stopt met roken kan hij 
nog enige tijd op die voorraad teren, en de ontwenning verloopt zo geleidelijk dat de 
negatieve verschijnselen ervan in een eerste fase meestal onopgemerkt blijven.  
 
* Zoals bij alle verslavende stoffen heeft de gebruikers steeds méér van het product 
nodig om hetzelfde effect te bekomen. Heather Ashton, hoogleraar Neurowetenschappen 
aan de Universiteit van Newcastle formuleerde het als volgt: "Joints met een hoog THC-
gehalte veroorzaken een steeds grotere tolerantie. De gebruiker heeft daardoor steeds 
meer cannabis nodig om de roes te krijgen waaraan hij gewend is. … Cannabis in deze 
nieuwe, sterke vorm is niet het onschadelijke product waarvoor de voorstanders het 
houden. Het is misschien geen harddrug, maar "soft" is het dit nieuwe spul beslist niet. 
We zien nu dat er verslaving optreedt bij mensen die het regelmatig gebruiken." Het 
gehalte aan THC in cannabis is de laatste decennia vertienvoudigd. Dit heeft een dubbele 
oorzaak: enerzijds betere kweektechnieken, anderzijds nieuwe verwerkingsmethodes 



waarbij meer hennepbloemen en minder blaadjes worden gebruikt. De Nederlandse 
nederwiet is zelfs nog sterker dan de andere variëteiten: hij bevat soms twintig tot dertig 
keer meer THC dan de cannabis van twintig jaar geleden. Twee jointjes van de 
Nederlandse variëteit skunk komen dus overeen met veertig of zestig 
marihuanasigaretten van de hippies uit de gelukzalige Golden Sixties.  
 
* Een Australische studie van het National Drug and Alcohol Research Centre volgde 229 
cannabisgebruikers gedurende 30 maanden. Slechts één op tien cannabisconsumenten 
kon stoppen met het gebruik, en dat was dan nog na een aantal therapeutische sessies. 
De meeste gebruikers waren ernstig verslaafd, en zij hadden hun gebruik niet meer 
onder controle. Deze studie dateert al van 1999, maar ze vond nooit enige weerklank in 
de Belgische pers.  
 
* Het tijdschrift Journal Nature Neuroscience publiceerde in november 2000 een studie 
waarin het effect van THC op het gedrag van apen werd gemeten. De dieren konden 
zichzelf van THC voorzien door aan een hendel te trekken. Uit het onderzoek bleek dat de 
apen snel verslaafd raakten, en steeds grotere doses THC consumeerden. Met 
soortgelijke tests werd eerder al aangetoond dat nicotine, cocaïne en heroïne verslavend 
zijn. Deze testresultaten werden op een andere manier bevestigd door onderzoek op de 
hersenen van ratten. Marihuana blijkt de concentratie van dopamine in bepaalde delen 
van de hersenen te vergroten. Men heeft reeds eerder proefondervindelijk vastgesteld 
dat drugs of medicijnen die de dopamineconcentratie verhogen, tot verslaving kunnen 
leiden.  
 
* Een recente studie van dr. Thomas Crowley van de universiteit van Colorado, 
gepubliceerd in het Journal for Drugs and Alcohol Dependence, stelt ronduit dat 
marihuana gevaarlijk en verslavend is. Zijn cijfers zijn alarmerend. 97% van de 
proefpersonen gaf toe dat ze marihuana bleven gebruiken, ook nadat ze zelf hadden 
vastgesteld dat hun gewoonte tot een probleem was uitgegroeid. 85% gaf toe dat 
marihuana invloed had op hun rijgedrag, hun studies, hun werk en hun gezinsleven. 77% 
erkende dat ze "veel tijd" besteedden aan het bemachtigen en gebruiken van de drug, en 
aan het verwerken van de effecten. Meer dan 60% van de vrouwelijke proefpersonen en 
meer dan 80% van de mannelijke proefpersonen was klinisch afhankelijk van marihuana. 
Dit staat in schril contrast met de populaire opvatting dat marihuana niet verslavend zou 
zijn.  
 
* In Nederland melden zich jaarlijks zo'n 2500 mensen die van zichzelf vinden dat ze 
verslaafd zijn aan cannabisproducten. In de hulpverlening neemt men meestal als 
vuistregel dat het aantal echte probleemgevallen tien keer groter is dan het aantal 
personen dat zich spontaan meldt. Het is dus verantwoord het aantal verslaafden aan 
"soft" drugs in Nederland op 25.000 te schatten. Maar deze verslaafden passen niet in 
het politiek-correcte discours, en hun bestaan wordt systematisch doodgezwegen. 
Waarschijnlijk is dit trouwens een onderschatting van het probleem. Vele hulpverleners 
weigeren om ideologische redenen - of uit onwetendheid- toe te geven dat 
cannabisverslaving bestaat, en zij herkennen de symptomen dus ook niet. In sommige 
gevallen worden verslaafden zelfs wandelen gestuurd met de bewering dat zij onmogelijk 
verslaafd kunnen zijn aan hasj of marihuana.  
 
3. Cannabis is gevaarlijk  
 
Ook als men niet verslaafd raakt, en niet overstapt op hardere drugs is cannabis 
schadelijk voor de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch.  
 
* In februari 1996 verscheen in het tijdschrift van de American Medical Association een 
studie die bewijst dat dagelijks gebruik van hasj of marihuana schadelijk is voor het 
concentratievermogen en het geheugen. De proefpersonen waren regelmatige 
gebruikers, maar ze hadden 24 uur voor de test geen drugs genomen. Het gaat dus om 
een min of meer langdurige aantasting van het denkvermogen. Het is nog onduidelijk of 
hier sprake is van nawerkingen van THC of om permanente hersenstoornissen.  



 
* Studenten die marihuana roken, scoren gemiddeld zwakker dan hun niet-blowende 
collega's. Zware blowers scoren vooral slechter in proeven die concentratie, geheugen en 
spraakvaardigheid meten. Een onderzoek waarbij 400 marihuanarokers gedurende 10 
jaar werden gevolgd, wees uit dat hun cognitieve vaardigheden kleiner waren dan in een 
representatieve controlegroep. Hun analytische en abstracte vaardigheden waren 
verminderd, zij hadden problemen om correct met informatie om te gaan, hun 
concentratievermogen was kleiner, en zij hadden moeilijkheden met de perceptie van tijd 
en ruimte. Deze negatieve invloeden werden reeds duidelijk bij personen die gedurende 
twee jaar slechts één keer in zes weken marihuana hadden gerookt. Deze studie werd 
uitgevoerd door het Department of Psychiatry van de University of Florida.  
 
* Dr. R. Heath van de Tulane Medical School in New Orleans bestudeerde het effect van 
cannabis op proefdieren. Hij liet apen een half jaar lang vijf dagen per week een 
hoeveelheid marihuana inademen, die overeenkwam met het roken van twee joints met 
2,5% THC. Dit is een uiterst minimalistische benadering: sommige joints met nederwiet 
bevatten bijna tien keer meer THC. Nadien kregen de proefdieren gedurende een half 
jaar geen marihuana toegediend. Daarna werden hun hersenen met een 
elektronenmicroscoop onderzocht. De hersencellen van het limbische systeem, waar de 
emoties zetelen, bleken ernstig beschadigd te zijn. Alle cellen vertoonden structurele 
veranderingen. Vermits deze afwijkingen een half jaar na het laatste gebruik werden 
vastgesteld, gaat het vrijwel zeker om permanente of toch minste langdurige 
beschadigingen.  
 
* Er bestaan tientallen wetenschappelijke studies van beroemde universiteiten die 
bewijzen dat cannabis het geheugen en het concentratievermogen aantast. Maar 
misschien zullen jongeren eerder onder de indruk zijn van het simpele en 
afschrikwekkende voorbeeld van de popzanger Jerry Garcia van de beroemde groep 
Gratefull Dead. Tijdens een vraaggesprek merkte de interviewer op dat Garcia 
voortdurend dingen opschreef in een klein notaboekje, en hij vroeg wat de bedoeling 
daarvan was. Jerry Garcia bekende ootmoedig dat zijn geheugen het voortdurend liet 
afweten als gevolg van cannabisgebruik, en dat hij daarom alles moest opschrijven. "Dat 
is de prijs die ik betaal", voegde hij er fatalistisch aan toe.  
 
* Don Linszen, die als psycholoog verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum 
van Amsterdam, ontdekte dat cannabis bij personen met aanleg voor schizofrenie als 
zogenaamde trigger kan werken en dus bij die mensen leidt tot het uitbreken van 
schizofrenie. Zonder cannabis zouden die mensen waarschijnlijk een normaal leven 
hebben kunnen leiden. Met cannabis worden zij schizofreen, en komen zij misschien in 
een psychiatrische instelling terecht. Mevrouw Jozefina Smit is geen onderzoekster en zij 
heeft geen universitaire graad. Maar zij heeft met eigen ogen de gevolgen van 
zogenaamde soft drugs gezien. Vóór haar zoon aan een overdosis heroïne stierf, 
gebruikte hij joints. Jozefina Smit vertelt over de cannabisverslaafden in psychiatrische 
instellingen: "Ze hebben angstaanvallen, achtervolgingswaanzin of schizofrenie… Die zien 
dingen die er niet zijn. Mijn zoon was soms bang 'omdat er een vies mannetje in de 
kamer zat', maar er was niemand. En dat was van die jointjes. Dat tast dus de hersenen 
aan."  
 
Maar volgens de politiek-correcte dogma's is cannabis helemaal niet verslavend, en 
helemaal niet gevaarlijk. Toevallig stond een gelijkaardige analyse ook in De Artsenkrant 
van januari 2001: "Het meest bekend is het psychotroop effect […] bij marihuana: 
ingebeelde ervaringen, euforie, dysforie en concentratiestoornissen […] Langdurig 
gebruik van cannabis kan leiden tot het optreden van neuropsychologische schade, zoals 
schizofrenie en psychotische toestanden." Een cannabisverslaafde vertelde trouwens een 
vergelijkbaar verhaal in Humo: hij kreeg herhaaldelijk paniekaanvallen en pleinvrees, en 
in restaurants vluchtte hij soms zonder aanleiding plots naar buiten omdat "iets" hem 
aanviel.  
 
 



* In oktober 1999 publiceerden wetenschappers van de Mount Sinai School of Medicine in 
New York een studie die het verband aantoont tussen cannabisgebruik en delinquentie. 
Personen die als adolescent minstens één keer per maand (!) marihuana hadden gebruikt 
bleken vijf jaar later duidelijk meer problemen te hebben dan een controlegroep van 
niet-gebruikers. Zij hadden gemiddeld meer geweldsdelicten gepleegd, zij hadden vaker 
hun studies afgebroken en zij functioneerden slechter op het werk of op school.  
 
* Er zijn heel sterke aanwijzingen dat cannabis de vruchtbaarheid bij mannen aantast. 
De lichaamseigen stof waarop cannabis inwerkt zit niet alleen in de hersenen, maar ook 
in de testikels. Reeds sinds 1976 weet men dat THC - de werkzame stof in cannabis - een 
vermindering veroorzaakt van het aantal spermatozoïden en van de mobiliteit ervan.  
 
* Het roken van tabak is een belangrijke factor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. 
Maar één gewone joint bevat evenveel kankerverwekkende stoffen als vier sigaretten. 
Alle deskundigen weten het, maar het haalt vrijwel nooit de media. Deze effecten worden 
nog versterkt doordat de meeste gebruikers zowel marihuana als tabak roken. Het is 
meestal niet marihuana of tabak, maar marihuana en tabak. Een studie van het New 
York's Memorial Sloan-Kettering Cancer Center wijst uit dat mensen die ooit marihuana 
hebben gebruikt een 2,6 keer grotere kans hebben op kanker in het hoofd of de nek dan 
niet-gebruikers. Hoe groter het gebruik van marihuana, hoe groter het risico van 
dergelijke kankers. 
 
 



Issues - Drugs 
uit: Meervrijheid.nl 
 
MeerVrijheid is voor volledige legalisering van zowel hard- als softdrugs, omdat wij 
streven naar zoveel mogelijk vrijheid voor het individu om zijn eigen keuzes te maken. 
Ieder mens moet zelf kunnen beslissen wat hij eet, hoe hij zich kleedt en welke 
genotsmiddelen hij tot zich neemt. Verbieden dat mensen bepaalde drugs gebruiken, 
omdat dat slecht voor ze is, is net zo goed een aantasting van de vrijheid als ongezond 
eten verbieden, riskante sex, prostitutie, gevaarlijke sporten, gevaarlijke ideeën, of wat 
dan ook.  
 
Drugs(handel) is een zogenaamd slachtofferloos misdrijf. Het recht is er om mensen 
tegen elkaar te beschermen, niet tegen zichzelf. Als je vindt dat mensen verplicht zijn de 
"juiste" keuzes te maken zou je net zo goed kunnen zeggen dat een slimme goedaardige 
dictator alle keuzes van mensen moet goedkeuren: met wie ze trouwen, welke baan ze 
kiezen, etc. Maar de kern van het menselijk bestaan is juist dat iedereen zelf de 
inschatting maakt welke keuzes goed en slecht zijn. 
 
"Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten 
gronde te gaan." 
Robert Frost (1874-1963) was een Amerikaans dichter. 
 
Verder is het hypocriet dat de genotsmiddelen van de meerderheid (alcohol- en 
koffiegebruikers) wel zijn toegestaan en de genotsmiddelen van minderheden (hasj-, 
heroïne- en cocaïnegebruikers) niet. Zelfs de meeste harddruggebruikers gebruiken die 
drugs af en toe en kunnen daarnaast goed functioneren, op dezelfde manier zoals de 
meeste mensen alcohol gebruiken. Sommige drugsgebruikers komen in de problemen 
door overmatig gebruik, net als alcoholverslaafden. Dat is net zo min een reden om 
alcohol te verbieden als om andere drugs te verbieden. Afkicken is een keuze die alleen 
slaagt als het individu zelf de motivering en discipline vindt. 
 
Een andere belangrijke reden voor legalisering is dat de "war on drugs" een groot beslag 
legt op de middelen van politie en justitie, middelen die beter gebruikt kunnen worden 
om echte criminaliteit (dus daden die de vrijheid van anderen aantasten) te bestrijden. 
Ruim de helft van de gevangenisstraffen is drugsgerelateerd. Bovendien wordt door 
legalisering heel veel drugsoverlast opgelost: criminele aspecten van drugshandel, 
junkies die stelen of prostitueren om hun drugs te betalen (in een gelegaliseerde markt 
zullen drugs bijna niets meer kosten), naalden op straat en aids (als heroïne goedkoop is 
wordt het meestal gerookt i.p.v. geïnjecteerd), rondhangende thuisloze junkies 
(alcoholisten worden meestal ook geen zwervers omdat alcohol legaal en betaalbaar is), 
corruptie van politie en justitie. Het leven van junkies is vooral zo ontwricht omdat hun 
drugs illegaal en daardoor zeer duur zijn. Het grootste deel van het drugsprobleem wordt 
veroorzaakt door het feit dat ze illegaal zijn. 
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1. Doel van de notitie. 
In het PvdA verkiezingsprogramma 1998-2002 wordt de wenselijkheid benadrukt van 
een nationale en internationale discussie over het reguleren en legaliseren van drugs (lit. 
1). Daarmee sluit de partij aan bij een onmiskenbaar in de samenleving aanwezige 
behoefte. 
Het partijbestuur is van plan om de discussie binnen de partij in het najaar van 2001 een 
nieuwe impuls te geven. Deze notitie is bedoeld als achtergrondmateriaal voor deze 
discussie. De opstellers van de notitie zijn: 
Thanasis Apostolou, Tweede-Kamerlid van de PvdA  
Jasper Fastl, voorzitter Jonge Socialisten  
Guus Verhoef, senior beleidsmedewerker GGZ Nederland  
Rob Steinbuch, vanuit het kernteam Kenniscentrum Zorg en Welzijn. 
 
2. Probleemstelling 
Drugs zijn overal in de wereld, ook in Nederland, verboden waar. Het drugsverbod is in 
ons land verankerd in de Opiumwet, die past binnen het kader van VN verdragen, die 
ook door Nederland zijn ondertekend.  
De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel en de productie van drugs zoals heroïne, 
cocaïne, cannabis en de synthetische drugs. 
Het verbod is vooral ingegeven in verband met de risico’s voor de volksgezondheid. Er 
zijn aan dit verbod echter ook nadelen verbonden, zoals het ontstaan van een 
omvangrijke drugscriminaliteit, terwijl de beschikbaarheid van drugs door het verbod niet 
is verdwenen. 
Vandaar de allerwegen gehoorde vraag of wij met het huidige drugsverbod wel op de 
goede weg zijn.  
Het is belangrijk dat deze vraag grondig en in brede kring wordt besproken, en dat 
daarbij ook alternatieven voor het verbod worden betrokken. De hamvraag bij die 
discussie is ongetwijfeld of opheffing van het verbod er niet toe leidt dat de markt met 
drugs worden overspoeld.  
Deze notitie bevat achtergrondinformatie ten behoeve van deze discussie. Ingegaan 
wordt op de gezondheidsaspecten, de criminalisering en overlast en het internationale 
kader. Want men moet zich bij deze discussie wel realiseren dat het bestaan van de VN-
verdragen en onze Europese betrekkingen met zich meebrengt dat een 
situatieverandering niet van de ene dag op de andere mogelijk zal zijn en een 
internationale inspanning zal vereisen. Bovendien gaat het bij de decriminalisering om 
een proces en niet om het omdraaien van wat knoppen. 
 
3. Historisch kader 
De meest treffende typering van de tweeslachtigheid rond drugs wordt samengevat in 
het oud Griekse woord Pharmakon, dat zowel medicijn als gif betekent (2). Pharmakon 
betekent daarnaast ook "tovermiddel". Daaruit blijkt dat de oude Grieken ook wisten van 
de psychoactieve eigenschappen van de betreffende middelen. 
Drugs –ook de illegale drugs worden als medicijn gebruikt om pijn te verzachten of een 
ziekte te behandelen. Het recreatief gebruik van illegale drugs kan mensen in de 
problemen brengen zodra de gebruikers daaraan verslaafd raken. Sociaal disfunctioneren 
en lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid brengt verslaafden in situaties terecht die 
te maken hebben met plegen van criminele handelingen en het veroorzaken van 
overlast.  
In de menselijke geschiedenis is het gebruik van drugs altijd met argwaan bekeken. Met 
name het hallucinogeen effect van de drugs lag ten grondslag van de aarzeling om het 
gebruik van drugs als gewoon te beschouwen. Om het bijzondere karakter van de drugs 
te benadrukken werd het gebruik daarvan veelal geplaatst in de sfeer van het 



mysterieuze en de religie. Rituelen en strenge voorschiften waren de 
reguleringselementen in de samenlevingen vóór het industriële tijdperk.  
Drugs zijn altijd gebruikt en zullen ook in de toekomst worden gebruikt. Een drugsvrije 
samenleving is geen realistische optie. In plaats van alle aandacht te richten op het 
ideaal van een drugsvrije samenleving is het verstandiger energie en creativiteit te 
ontwikkelen om de negatieve effecten van het gebruik van drugs te beperken en mensen 
erop te wijzen dat verslaving het leven ruïneert. Er dient dus niet alarmistisch over drugs 
te worden gesproken, maar ook niet geruststellend. Het gaat erom dat de negatieve 
gezondheidsaspecten teruggedrongen worden en de trends, die vaak inherent zijn aan de 
jeugdcultuur, te beheersen.  
In onze samenleving waar rituelen en voorschriften door de doorgeslagen 
individualisering nauwelijks effect hebben, dient gezocht te worden naar vormen van 
regulering die het verschijnsel van drugsgebruik terugdringen en mensen ervoor 
behoeden om niet verslaafd te raken. Daarbij zijn voorlichting en andere preventieve 
maatregelen noodzakelijk. 
Het is de vraag of de huidige wereldwijd vanuit de politiek gevoerde bestrijding van 
drugsproductie, handel en distributie de beoogde effecten bereikt. Er is een toename van 
de harde criminaliteit rondom de drugshandel. Niet alleen geweld, maar ook economische 
delicten zijn aan de drugshandel gerelateerd. De wereldwijde vertakkingen van de 
drugscriminaliteit vereisen een mondiaal antwoord. De repressiemiddelen die nu worden 
gebruikt leiden tot niets. Er is een mondiale aanpak nodig die gericht moet zijn op de 
bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de volksgezondheid. Er dient een 
open gesprek plaats te vinden op zoek naar regulering, het in de hand houden van zowel 
de criminaliteit als de drugsverslaving. 
 
4. Gezondheidsaspecten 
De Opiumwet dient de belangen van de volksgezondheid. Daarom moet de discussie 
uitgaan van een grondige analyse van de gezondheidsaspecten. 
Belangrijke punten daarbij zijn de directe gevolgen voor lichaam en geest op korte en 
lange termijn en het probleem van de verslaving. 
Wanneer iemand afhankelijk is geworden van het gebruik van een bepaald middel 
noemen we dat "verslaafd". Bij lichamelijke verslaving protesteert het lichaam wanneer 
het gebruik van het middel wordt gestopt. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de 
gebruiker het idee heeft niet goed te kunnen functioneren zonder het middel en het dus 
steeds weer wil gebruiken.  
Maar: of afhankelijkheid optreedt hangt meer af van de gebruiker en zijn of haar 
persoonlijke situatie dan van het middel zelf. De vraag is: hoe graag, hoe vaak en in 
welke mate de gebruiker het effect van een bepaald middel wil ervaren.  
Verschillende drugs geven verschillende effecten. Onderstaande tabel geeft daarvan een 
algemeen overzicht. Voor meer informatie kun je de DrugsInformatielijn () raadplegen. 
 
Tabel 1: Een aantal drugs op een rijtje (Bron: naar Drugsinformatielijn) 
Middel Afhankelijkheid Tolerantie 
 Lichamelijk geestelijk  
    
Tabak Matig tot groot Zeer groot Ja 
Alcohol Zeer groot bij intensief 

gebruik 
Zeer groot bij intensief 
gebruik 

Ja 

Cafeïne Gering Niet problematisch Ja 
Cannabis  Niet Iha gering, kan groot 

bij intensief gebruik  
Nee 

Gokken Niet Kan zeer groot bij 
intensief gokken 

Nvt 

Slaapmiddelen Ja Kan snel zeer groot Ja 
Ecstasy Niet Komt voor Deels 
Cocaïne Niet Kan zeer groot zijn Nee 
Speed Niet / nauwelijks Snel en groot Ja 



Heroïne en 
andere opiaten 

Zeer snel en groot Zeer snel en groot Ja 

Tripmid-delen  Niet Zelden Ja bij korte 
tussenperio
de 

Snuifmiddelen Niet / nauwelijks Groot onbekend 
 
Lichamelijke afhankelijkheid: het lichaam protesteert wanneer met het gebruik 
wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen en tolerantie) 
Geestelijke afhankelijkheid: de gebruiker heeft het idee niet goed te kunnen 
functioneren zonder het middel en wil dit dus steeds opnieuw gebruiken. 
Tolerantie: bij regelmatig gebruik is steeds meer nodig om hetzelfde effect te 
ervaren. 
 
Wanneer iemand een middel met een verslavende werking gebruikt heeft dat altijd een 
reden. Zo kan hij of zij iets nodig hebben om zich prettiger te kunnen voelen, om te gaan 
slapen, of juist om wakker te blijven, of om pijn of verdriet te verlichten. Men kan ook 
voor de gezelligheid gebruiken of omdat het gewoon lekker is. Het effect bij gebruik 
verschilt van middel tot middel. Zie de onderstaande tabel 2. Bij opgetreden lichamelijke 
of geestelijke afhankelijkheid is er sprake van een "moeten" gebruiken van het middel 
om het negatieve effect van het uitgewerkt zijn van het middel op te heffen. De gevolgen 
op de langere termijn zijn anders en schadelijker dan in geval van kortstondig gebruik. 
 
Tabel 2: Effect bij gebruik en gevolgen op de lange termijn voor verschillende middelen 
(Bron: naar Drugsinformatielijn) 
Middel Effect bij gebruik Gevolgen op de lange 

termijn 
   
Tabak Opwekkend, snelle hartslag, hoesten, koude 

vingers en tenen 
Slechte conditie, hart- en 
vaatziekten, bronchitis, kanker 

Alcohol Ontremmend, verdovend bij grote 
hoeveelheden, aantasting oordeels- en 
reactievermogen, sentimentaliteit, agressie, 
zelfoverschatting 

Ernstige schade aan lever, 
hersenen, hart en maag bij 
overvloedig gebruik 

Cafeïne Toename concentratie, vermoeidheid wordt 
onderdrukt 

Bij grote hoeveelheden: 
slapeloosheid, rusteloosheid 

Cannabis  Ontspannend, versterkt gevoelens, 
vermindering concentratie- en 
reactievermogen. Bij hoge dosering: angst, 
paniek. 

Schade aan 
ademhalingsorganen, 
longkanker (bij roken) 

Gokken Nervositeit, slapeloosheid, vermindering 
concentratievermogen, verwaarlozing 
gezondheid 

niet benoemd 

Slaapmid
delen 

Ontspanning, sufheid, onverschilligheid, 
zelfoverschatting, afname concentratie- en 
reactievermogen 

Gewichtstoename, traagheid, 
soms spierzwakte 

Ecstasy Oppeppend, bewustzijn veranderend. 
Verandering omgeving: versterking van 
gevoelens van intimiteit. 

Onbekend, in onderzoek. 
Aanwijzingen voor 
hersenschade 

Cocaïne Stimulerend, vermoeidheid en honger 
onderdrukkend 

Gewichtsverlies, 
slapeloosheid, angsten, 
waanvoorstellingen, 
geprikkeldheid, achterdocht, 
agressiviteit 

Speed Concentratie neemt toe, vermoeidheid en 
slaap worden onderdruktr, eetlust verdwijnt, 

Rusteloosheid, geprikkeldheid, 
gewichtsverlies, angsten, 



zelfoverschatting achter-docht, 
waanvoorstellingen, 
agressiviteit 

Heroïne 
en andere 
opiaten 

Vermindering pijn- en angstgevoelens, 
kortdurende euforie, vervlakking, 
verstopping. 

Onverschilligheid. Risico van 
ondervoeding en 
verwaarlozing. Kans op 
infecties 

Tripmidde
len  

Versterking bestaande gevoelens, visuele 
hallucinaties, vervorming beleving van tijd 
en ruimte. 

Geestelijke complicaties bij 
personen die daarvoor 
gevoelig zijn (angsten, 
psychosen) 

Snuifmidd
elen 

Lichte roes, aantasting coordinatie- en 
oordeelsvermogen. 

Hersen-, lever-, nier- en 
slijmvliesbeschadigingen. 

 
Het verschil tussen niet-verslaafd en verslaafd gedrag laat zich het gemakkelijkst 
schetsen aan de hand van het gebruik van alcohol. Een paar consumpties en liefst niet 
elke dag vertaalt zich in een behaaglijk gevoel. Artsen raden oude dames en heren met 
een lage bloeddruk aan om een glaasje Pleegzuster bloedwijn te nemen. Heel anders is 
het geworden als ten gevolge van jarenlang en veel te overvloedig drankgebruik iemands 
lever langzaam oplost en hij of zij begint te trillen vanwege ontwenningsverschijnselen 
en wellicht een roze olifantje in de wei heeft zien staan. 
Naast de directe schade aan de gezondheid kunnen er ook indirecte effecten zijn. Daarbij 
speelt b.v. de manier van innemen van de stof een rol. Roken is daarvan een sprekend 
voorbeeld. Mensen zijn verslaafd aan nicotine dat op zich slecht is voor hart en 
bloedvaten. Maar de grootste schade wordt veroorzaakt aan longen en luchtwegen, 
vanwege de verbrande tabak en teerresten. Hetzelfde ziet men ook bij het roken van 
heroïne en cocaïne.  
In haar drugsbeleid zal de overheid onderscheid moeten maken tussen recreatief en 
problematisch gebruik van een bepaalde verslavende stof. Zolang iemand recreatief 
gebruikt komen de risico’s van dat gebruik nauwelijks op. Het is in principe dan iemands 
eigen verantwoording om recreatief genotmiddelen te gebruiken.  
De verslavende stoffen zijn onderwerp van de Opiumwet omdat volgens de wetgever het 
– onoordeelkundig, problematisch - gebruik ervan onaanvaardbare risico's met zich 
meebrengt of mee kan brengen, waarmee gedoeld wordt op toxiciteit èn verslavend 
effect.  
In algemene zin is het moeilijk om te zeggen wie bij welk gebruik precies welke risico's 
loopt. Iedere drug heeft een verschillende werking in termen van afhankelijkheid, 
tolerantie en effecten op korte en op lange termijn. 
In toenemende mate gebruikt men steeds meer drugs door elkaar, waardoor bijzondere 
verschijnselen en effecten op kunnen treden. Hetzelfde geldt voor de combinatie met 
alcohol. Het gebruik van combinaties van middelen maakt het moeilijk om de risico’s van 
dat gebruik goed in te schatten.  
Op basis van onderzoek is vast te stellen welke problemen het gebruik van een drug ten 
gevolge heeft. Van die gevolgen is een categorisering op te stellen: zijn de risico’s bij 
gebruik meer of minder aanvaardbaar. 
De Nederlandse wetgever heeft daarin voorzien door het introduceren van meerdere 
(twee) lijsten in de Opiumwet.  
In Frankrijk is een discussie gaande om een driedeling of wellicht vierdeling te maken 
naar de mate van risico bij het gebruik van een middel. 
Eenmaal op een lijst van de Opiumwet geplaatst is het bezit van een zekere hoeveelheid 
en de productie en handel in het middel verboden. Dat verboden zijn in het 
handelsverkeer heeft wel als effect dat vervuiling van de stof plaatsvindt: iedere 
tussenhandelaar wil na afname van de eigen gebruikshoeveelheid de partij tenminste z’n 
gewicht laten houden. Het gebruik van de op de illegale markt aangeboden en vervuilde 
ecstasy heeft direct geleid tot nogal wat gezondheidsproblemen. 



Over het gebruik van de verschillende middelen thans zegt het Ministerie van VWS 
(kamerstuk 24077 nr 86, verslagjaar 2000 - 2001): 
 
Tabel 3: Overzicht trends in drugsgebruik volgens NDM Jaarbericht 2000 (de percentages 
hebben steeds betrekking op de bevolking in Nederland van 12 jaar en ouder in 1997) 
Middel Ooit 

gebruik 
Recent 
gebruik 

Trends 

    
Tabak 68% 34% Aantal rokers neemt niet verder af. De 

belangstelling om te stoppen groeit. 
Cannabis 16% 2,5% Lichte daling in gebruik onder jongeren. Aantal 

coffeeshops daalt. 
Ecstasy 1,9% 0,3% 
Amfetaminen 1,9% 0,1% 

Gebruik ecstasy en amfetaminen onder 
scholieren loopt iets terug. De bewijzen dat 
ecstasy bij frequent gebruik de hersenen kan 
beschadigen groeien. 

Cocaïne 2,1% 0,2% Beroep op verslavingszorg neemt toe. Gebruik 
van snuifcocaïne onder uitgaande jongeren 
neemt toe. 
"Gekookte coke" vindt aftrek onder groep 
verslaafden aan opiaten. 

Opiaten 0,3% NB Groep verslaafden stabiliseert en wordt ouder. 
Het roken (in plaats van spuiten) neemt toe en 
het aantal HIV-besmet-tingen vermindert. 

 
Ooit gebruik: percentage personen dat ooit de stof heeft gebruik. 
Recent gebruik: percentage personen dat in de laatste maand heeft gebruikt. 
 
Drugs - legale en illegale - zijn overal te krijgen. Voor opgroeiende kinderen is het 
gebruik ervan in lichamelijk en geestelijk opzicht schadelijk. Vanaf de volwassen leeftijd 
is gebruik ieders eigen verantwoordelijkheid; misbruik is altijd schadelijk. Daarmee is er 
een verantwoordelijkheid voor opvoeders: niet alleen de ouders, maar ook die van 
scholen, sportverenigingen en uitbaters van horecagelegenheden.  
Maar er is ook een andere werkelijkheid: aan leven zonder risico’s zit geen uitdaging. 
Jongeren verkennen grenzen en het is reuze spannend om eens een keer wat te 
experimenteren met zo’n middel. Alleen al om die reden is het zo nodig om frequent te 
monitoren welke jonge groepen door welk gebruik (of gedrag) in de problemen komt. 
 
5. Verslavingsproblematiek en verslavingszorg. 
Wereldwijd neemt de verslavingsproblematiek toe. Na de val van de Russische federatie 
is het duidelijk dat men daar in de verschillende staten kampt men een aanzienlijk en 
toenemend harddrugsprobleem. Over het alcoholgebruik daar wisten we natuurlijk al het 
nodige. Ook is de laatste jaren duidelijk geworden en toegegeven dat de opium- en 
cocaïneproducerende landen met een aanzienlijk harddrugsprobleem kampen. Maar 
uiteindelijk is het de angst voor de HIV/AIDS-epidemie die voor die landen de aanleiding 
vormt om ook iets aan het drugsprobleem te doen: onveilig spuitgedrag leidt tot HIV-
infectie onder drugsgebruikers, onveilige seks van druggebruikers en van sekswerkers, 
en bloed-bloed contact doet de rest. [12th Conference on the Reduction of Drug Related 
Harm, New Delhi, India, April 1 -5 2001] Vanuit een lokaal drugsproject in India werd 
gerapporteerd dat binnen drie jaar na constatering van de eerste HIV/AIDS-gevallen 
80% van de gebruikers seropositief was geworden. 
Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) te Lissabon 
produceert sinds enkele jaren vergelijkende cijfers voor de landen van de Europese Unie. 
Nederland is met een geschatte prevalentie van het problematisch druggebruik van 
tussen de 2.8 en 3.2 per 1000 voor de leeftijden tussen 15 en 54 jaar een matige 
middenmoter tussen de andere landen [Annual report EMCDDA 1999, blz 32], waarin 
Luxemburg (8.2 – 8.6), Italie (5.3 – 10.1) en het Verenigd Koninkrijk (2.7 – 10.5) 



koploper zijn. Het aantal drugsdoden in Nederland geeft een dalende trend te zien en is 
laag in vergelijking met de andere landen [id blz 39]. 
In Nederland is naar omvang de AIDS-golf ‘meegevallen’. In de tachtiger jaren is de 
hepatitis-b epidemie onder druggebruikers aangepakt met onder meer de introductie van 
spuitenomruil. De methadonposten stonden en staan borg voor een groot bereik onder 
de druggebruikers. Volumevergroting van de spuitenomruil en genoemd bereik hebben 
ervoor gezorgd dat na de melding van de eerste AIDS-cases in Nederland onder de 
druggebruikers relatief weinig slachtoffers zijn gevallen. Ongeveer 20% van de 
HIV/AIDS-cases in Nederland is druggebruiker. 
Politiek en maatschappelijk is men bereid om middelen ter beschikking te stellen als de 
problemen die eruit voortkomen de publieke zaak (gaan) raken. Dat is het geval als 
verslaafden zich wederrechtelijk middelen verschaffen om hun behoefte te lenigen, en als 
verslaafd gedrag de openbare gezondheid gaat bedreigen. Maatschappelijk gezien is er 
echt een groot probleem als het totaal van de middelen die er omgaan de gemeentelijke 
en staatshuishoudingen gaat ondergraven en grote criminele organisaties zich in het 
circuit gaan begeven. 
Bij de ambulante verslavingszorg in Nederland waren in 1999 in totaal 53.800 personen 
onder behandeling: 22.500 in verband met alcoholproblematiek, 26.300 voor alle vormen 
van drugsverslaving , 4.500 in verband met problematisch gokken, en 1000 personen 
voor overige verslavingen. Ten opzichte van 1998 was het aantal personen in 
behandeling nagenoeg hetzelfde (LADIS-cijfers over 1999). 
Bij deze cijfers gaat het om de problematiek die men bij aanmelding het eerste noemt. In 
een groot aantal gevallen gebruikt men een mengeling van middelen. Ook treden 
combinaties op van verslaving en psychiatrische ziekte. Daarnaast kan verslaving 
voorkomen binnen een bijzondere context, zoals prostitutie of onder allochtonen. 
De omvang van de verslavingsproblematiek onder de Nederlandse bevolking wordt 
geschat als volgt: er zijn 250.000 tot 1.000.000 ‘zware drinkers’ (alcoholverslaafden). 
Er zijn 25.000 tot 29.000 opiaatverslaafden; schattingen over de omvang van het 
cocaïnegebruik ontbreken.  
Het aantal cannabisverslaafden wordt geschat op 4.000 personen  
Alle schattingen zijn afkomstig van de Nationale drugsmonitor, 1999. 
Het aantal problematische gokkers wordt geschat op 70.000. 
Bij de ambulante verslavingszorg is bekend welk gebruik als primair middel werd gemeld 
bij binnenkomst: 
 
Tabel 4: Verdeling middelengebruik van het totaal aantal personen verdeeld naar man / 
vrouw [bron: LADIS 2000, IVV, Houten] 
Middel Man Vrouw Totaal % 
     
Alcohol 16.634 5.731 22.365 42 
Heroïne en andere 
opiaten 

11.545 2.881 14.426 27 

Cocaïne en crack 5.059 1.044 6.103 11 
Gokken 3.155 371 3.526 7 
Cannabis  2.796 647 3.443 6 
Methadon 658 242 900 2 
Speed 532 149 681 1 
Slaapmiddelen 147 177 324 <1 
Ecstasy 196 45 241 <1 
Snuifmiddelen 9 2 11 <1 
Overig / nvt 1.043 365 1.408 3 
Totaal 41.774 11.654 53.428 100 
 
 
 
 
 



Ook kan iets gezegd worden over de verhouding recreatief / problematisch gebruik 
(waarbij grote verschillen optreden tussen grootstedelijke gebieden en het platteland): 
 
Tabel 5: Vergelijking ‘Ooit gebruik’, ‘Recent gebruik’ en ‘Problematisch gebruik’ [ 
Nationale DrugMonitor: Jaarbericht 1999, Trimbos-instituut, Utrecht en Statistisch 
Jaarboek 1998, 2001, Centraal Bureau voor de Statistiek] 
Middel ooit gebruik recent gebruik problematisch 

gebruik 
    

Opiaten 40.000 geen schatting 25 – 28.000 
in zorg: 15.500 

Cocaine 275.000 26.000 in zorg: 6.000 
Ecstacy, 
amfetamine etc 

250.000 50.000 in zorg: 1.500 

Gokken geen schatting 60 - 70.000 in zorg: 4.000 
Tabak schatting 10.000.000 5.500.000 doden per jaar: 

10.000 
in zorg: 100 – 300 

Alcohol 12.000.000 geen schatting 1.200.000 
in zorg 22.500 

Cannabis  ongeveer 2.000.000 323.000 in zorg: 4.000  
 
Hieruit mag worden afgeleid dat bij alle middelen problematisch gebruik kan optreden 
waarbij de risico’s onaanvaardbaar zijn. Ook mag worden geconstateerd dat er grote 
verschillen tussen die middelen zijn naar risico om van ooit of recent gebruik naar 
problematisch gebruik te geraken, waarbij hulp door de verslavingszorg is geïndiceerd. 
Een andere opstelling van beschikbare cijfers laat zien dat de ernst en omvang van 
bepaalde verslavingen omgekeerd evenredig is met de aantallen gebruikers die zich in 
zorg bevinden. 
 
Tabel 6: Problematiek naar middel versus aantal personen in zorg [bronnen: Alcoholnota 
2001-2003, Ministerie van VWS en Nationale DrugMonitor: Jaarbericht 1999, Trimbos-
instituut, Utrecht] 
Middel Geschat aantal 

gebruikers 
Geschat aantal doden 
direct door gebruik 

Aantal personen in 
zorg 

    

Tabak 5.500.000 > 10.000 enkele honderden 
Alcohol Probleemgebruikers 1.1 

miljoen 
945 22.500 

Harddrug
s 

Probleemgebruikers 
29.000 

75 21.250 

Gokken 60 à 70.000 nihil 4.000 
Cannabis  actuele gebruikers 

323.000 
nihil 3.300 

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de voor de zorg ter beschikking 
gestelde middelen (ongeveer ƒ 350 miljoen op jaarbasis) beschikbaar is voor de 29.000 
problematische druggebruikers. Deze groep vormt ten opzichte van de aantallen 
problematische gebruikers van andere middelen een kleine, maar roerige minderheid. 
Was het de angst voor de HIV/AIDS-epidemie die voor onder meer de landen in het 
Verre Oosten de aanleiding vormt om middelen voor de aanpak van het drugsprobleem 
beschikbaar te stellen (zie hiervoor), in Nederland is het de aan drugsgebruik 
gerelateerde overlast die daarvoor zorgt. Recent heeft de Regering een nieuwe 
Alcoholnota ingediend bij de Tweede Kamer waarin een aanzienlijke verruiming van de 
financiële middelen voor deze doelgroep is opgenomen. 



De Zwitserse praktijk van de behandeling met medische heroïneverstrekking laat zien dat 
met name op de sociaal-geografische factoren: huisvesting, werk, crimineel gedrag en 
gezondheid goede resultaten worden geboekt. Bij slagen van het Nederlandse 
experiment moet nadrukkelijk overwogen worden om deze vorm van behandeling voor 
veel grotere aantallen verslaafden beschikbaar te krijgen. 
 
6. Internationale aspecten 
Internationaal bestaan drie belangrijke verdragen die de drugsproblematiek betreffen: 
a.Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) 
Dit verdrag verving de tot dan toe bestaande verdragen inzake verdovende middelen. 
Het verdrag bepaald dat het gebruik van verdovende middelen beperkt wordt voor 
geneeskundige en wetenschappen genomen ter verzekering van een voortdurende 
internationale samenwerking en een voortdurend internationaal toezicht voor het 
bereiken van die doelstellingen. 
lijke doeleinden en dat maatregelen worden 
b.Het verdrag inzake psychotrope stoffen (1971) 
Dit verdrag beoogd het misbruik van psychotrope stoffen en de sluikhandel die daarvan 
het gevolg is, te voorkomen en te bestrijden. 
c.Het verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen  
(1988). 
Dit verdrag bevat maatregelen die nodig zijn om toezicht te houden op bepaalde stoffen, 
waaronder begrepen precursoren, chemicaliën en oplosmiddelen, die worden gebruikt bij 
de vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. Het verdrag is een 
versterking en aanvulling van de verdragen van 1961 en 1971. 
Op Internationaal niveau vindt veel discussie plaats of deze verdragen voldoen, maar de 
heersende opvatting is dat handhaving daarvan een vereiste is. Ook de Nederlandse 
regering laat zich niet negatief uit over deze verdragen. Er is echter een internationale 
discussie nodig die de evaluatie van deze verdragen ter hand moet nemen op grond van 
de bereikte resultaten. Nederland dient de discussie over het huidige model van 
bestrijding van drugs open aan te gaan. Eerst moeten medestaanders in Europa worden 
gezocht om vervolgens het gesprek met de VS aan te gaan. Er is een lange weg te gaan, 
maar zonder durf kan nooit verandering komen. 
Er bestaat op dit moment een tegenstrijdigheid in de wijze waarop de bestrijding van 
drugs plaats vindt. De lasten van de drugsbestrijding worden eenzijdig op de arme 
landen en met name het arme deel van de bevolking in die landen afgewenteld. Zij zijn 
veelal de producenten van de coca, papaver en cannabis (hennep). Maar de 
consumenten bevinden zich in het rijke deel van de wereld. Een eerlijke politiek over 
drugs dient zowel het aspect van de consumptie als van de productie en de handel erbij 
te betrekken. De "War on Drugs" is een eenzijdig proces gericht op de zwakste partij, 
namelijk de arme boeren in ontwikkelingslanden.  
 
7. Wetgeving, rechtshandhaving, openbare orde en overlast. 
De huidige nationale wetgeving over illegale drugs is vastgelegd in de Opiumwet. 
Deze wet is de nationale uitwerking van de Internationale verdragen inzake verdovende 
middelen. De Opiumwet is voor het eerst vastgesteld in 1928. Daarna zijn er 
verschillende wijzigingen aangebracht. Een belangrijke wijziging heeft in 1976 plaats 
gehad. Nederland heeft sindsdien een onderscheid gemaakt tussen drugs met 
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid en hennep (of cannabis-)producten waarvan 
de risico’s minder groot worden geacht. Er bestaat dus een differentiatie in de benadering 
van de verschillende stoffen afhankelijk van hun werking op de gezondheid. 
Het Nederlandse drugsbeleid kiest primair voor de invalshoek van de drugs als  
gezondheidsprobleem. De decriminalisering van de drugsgebruiker en de drugs- 
verslaafde is een wezenlijk kenmerk van het beleid. Dat neemt niet weg dat de 
drugshandel wordt bestreden. Decriminalisering en bestrijding van de drugshandel 
kunnen samengaan voorzover het drugs betreft die onaanvaardbare risico’s in zich 
houden (de zogenaamde hard drugs). Er is echter een schizofrene situatie ontstaan met 
betrekking tot het cannabisbeleid. Cannabisverkoop wordt gedoogd, terwijl de productie 
en toelevering wordt bestreden. Deze situatie brengt niet alleen verwarring in Nederland 
en internationaal, maar is ook inconsistent en hypocriet. Er dient een regeling te komen 



over de zogenaamde "achterdeur". Verder is er een discussie nodig over de productie en 
verkoop van cannabis. 
Hoewel de ruimte voor een eigen Nederlands drugsbeleid beperkt wordt door de 
internationale verdragen is het een plicht van Nederland om de maatschappelijke 
bijverschijnselen van drugshandel en drugsgebruik onder ogen te zien. Overlast in 
buurten door crimineel gedrag van dealers en gebruikers, illegale winsten van 
handelaren, toename van het zwartgeldcircuit etc. noodzaken tot nadere maatregelen. 
Ondanks de beperkingen door de Internationale verdragen heeft Nederland 
vernieuwingen in het drugsbeleid ingevoerd. 
Behandelmethodes zijn verfijnd, methadonverstrekking is geïntroduceerd voor 
heroïneverslaafden, er loopt op dit moment een "heroïne experiment" waarbij aan 
verslaafden op medisch voorschrift heroïne wordt verstrekt. Dit project zal in 2002 
worden geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten zal bezien worden of de 
behandelingsmethode effectief is om als alternatief te worden gebruikt naast de overige 
behandelmethodieken. 
Veel gemeenten hebben gebruikersruimten ingericht om verslaafden niet in openbare 
ruimten (straat, portieken etc) te laten gebruiken. 
Voor verslaafden die stelselmatig criminele activiteiten plegen en verschillende keren 
door de hulpverlening zijn geholpen, of regelmatig zijn veroordeeld en in de gevangenis 
zijn gezet maar hun gedrag niet verbeteren, bestaat nu de wet Strafrechtelijke Opvang 
Verslaafden. Deze maatregel beoogt in de periode van twee jaar door intensieve 
begeleiding de verslaafden te laten afkicken, zelfstandig te gaan wonen en een beroep uit 
te oefenen. Deze maatregel kent drie fasen. De eerste periode wordt doorgebracht in een 
gesloten inrichting (6 maanden), de tweede periode is een semi-besloten periode 
(toeleiding tot werk/opleiding) en de derde periode is open (zelfstandig wonen, werken). 
De gemeenten hebben voor de bestrijding van overlast mogelijkheden om op te treden. 
De wet "Damocles" geeft de burgemeester de bevoegdheid openbare gelegenheden 
(coffeeshops) te sluiten indien ze overlast veroorzaken. De wet "Victoria" geeft het 
gemeentebestuur het recht om particuliere drugspanden, die overlast veroorzaken, te 
sluiten en de wet "Victor" geeft het gemeentebestuur het recht om het pand een andere 
bestemming te geven of zelfs te onteigenen, indien na sluiting de overlast voortduurt.  
Voor een bestrijding van handel in verdovende middelen is recentelijk een verhoging van 
de strafmaat voor productie en handel wettelijk vastgelegd.  
 
8. Evaluatie van het huidige beleid 
Wanneer men de gevolgen van een politiek beleid wil evalueren, moet men die wel 
kunnen vergelijken met die van een alternatief beleid. Dat is in het geval van drugs niet 
eenvoudig omdat drugs wereldwijd verboden waar zijn. Men kan natuurlijk tot op zekere 
hoogte een vergelijking maken met de situatie bij verwante roesmiddelen zoals tabak en 
alcohol, die gelegaliseerd zijn. Of men kan denken aan het Nederlandse regime voor 
casino’s, waarvoor een reguleringsbeleid van kracht is. Maar drugs hebben hun eigen 
specifieke eigenschappen en komen bovendien voor in een breed assortiment, waardoor 
een vergelijking niet eenvoudig is. 
Voor cannabis heeft Nederland inmiddels zelf gezorgd voor een vergelijkingsmogelijkheid, 
omdat bij ons bezit en verkoop van kleine hoeveelheden niet tot strafvervolging leidt (het 
zgn. gedogen). De effecten van ons gedoogbeleid kan men vervolgens vergelijken met 
de toestand in het buitenland waar dit gedogen (meestal) niet bestaat. 
Daarnaast kan men proberen de gevolgen van het drugsverbod als zodanig te 
onderzoeken en daaruit conclusies te trekken. Waar dit gebeurt door voor- ofwel door 
tegenstanders van het huidige beleid vindt men niet zelden een conclusie die van te 
voren kon worden verwacht. 
Het zou dan ook een goede zaak zijn indien in internationaal verband een 
wetenschappelijk goed onderbouwde evaluatie van het huidige beleid zou plaats vinden. 
De Nederlandse regering zou daar in internationale organen op moeten aandringen.  
 
9. Alternatieven 
In beginsel zijn er twee mogelijkheden: 
- handhaving van het huidige verbod; 
- opheffing van het verbod, ofwel legalisering. 



Legalisering kan op twee manieren: 
volledig vrijlaten, ofwel liberaliseren;  
vrijlaten onder een systeem van wet- en regelgeving, ofwel regulering. 
Handhaving van het huidige verbod betekent dat drugs verboden blijven. Daarbij is er 
een beperkte speelruimte binnen dat verbod. Het Agedogen@ b.v. dat wij voor de 
verkoop van cannabis kennen, is niet anders dan het geven van een lage 
opsporingsprioriteit; het blijft illegaal. 
Liberalisering houdt in dat productie, handel en consumptie een zaak zijn van de vrije 
markt, waarbij de overheid hooguit voor een flankerende wetgeving zorgt. 
Regulering betekent dat de samenleving, via haar overheidsorganen, uiteindelijk 
zeggenschap behoudt over productie, handel en tot op zekere hoogte ook over de 
consumptie. Binnen een door de overheid aangegeven kader kan evt. marktwerking 
worden toegelaten. 
De Nederlandse opzet van de legale casino=s is een voorbeeld van regulering, terwijl 
tabak en alcohol geliberaliseerde producten zijn. 
Men kan ook aan combinaties denken. B.v. dat cannabis wordt geliberaliseerd, party-
drugs worden gereguleerd en heroïne verboden blijft. 
Bij voorstanders van het drugsverbod staan vooral de gevaren voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van drugs centraal. Het verbod staat ook model voor de duidelijke 
maatschappelijke afwijzing van drugs. Dat dient mede als ontmoediging voor jongeren en 
andere risicogroepen. Het feit dat zoveel mensen verslaafd zijn aan de geliberaliseerde 
producten tabak en alcohol is een reden temeer om met drugs op een verstandiger wijze 
om te gaan. Ook al erkent men dat het ideaal van een drugsvrije samenleving niet 
haalbaar is, dan nog geeft het verbod de beste mogelijkheden om het drugsgebruik terug 
te dringen.  
De voorstanders van legalisering wijzen erop dat er medisch gesproken geen argumenten 
zijn voor een verbod, maar dat het drugsgebeuren door het verbod ongecontroleerd en 
buiten de reguliere maatschappij plaatsheeft. Daardoor is uit oogpunt van 
gezondheidsbeleid het middel erger dan de kwaal. Bovendien leidt het verbod tot 
onterechte criminalisering van zowel recreatieve gebruikers als van verslaafden, hetgeen 
het rechtsgevoel aantast. De maatschappelijke marginalisering van verslaafden versterkt 
hun afhankelijkheidsprobleem en geeft aanleiding tot verwervingscriminaliteit, 
onvrijwillige prostitutie en overlast. Tot slot is er een wereldwijd crimineel en 
zwartgeldcircuit ontstaan. Het resultaat is een onevenredig groot beslag op de politie- en 
justitiecapaciteit. In diverse ontwikkelingslanden zijn grote problemen ontstaan als 
gevolg van de drugscriminaliteit, die zonder drugsverbod niet zouden bestaan. 
Vanuit de keuze voor legalisering staan zoals boven opgemerkt twee mogelijkheden 
open: legalisering onder beperkende voorwaarden (regulering) of volledig vrijgeven 
(liberalisering).  
De voorstanders van liberalisering wijzen op het (zelf-)regulerende karakter van de 
markt en op het gezond verstand van de consument die, eventueel geholpen door goede 
voorlichting, zijn gebruik normaal gesproken heel goed in de hand kan houden.  
De tegenstanders van liberalisering wijzen op de macht van de reclame waardoor 
overconsumptie kan worden bevorderd, en op het gevaar dat jongeren en andere 
risicogroepen te gemakkelijk toegang tot deze middelen zouden kunnen krijgen.  
De voorstanders van regulering zien als voordelen van hun keuze dat de nadelen van het 
verbod voor het grootste deel verdwijnen terwijl tegelijk goed rekening wordt gehouden 
met de gebruiksrisico=s, terwijl de overconsumptie (zoals thans voorkomt bij tabak en 
alcohol) wordt voorkomen. 
De tegenstanders van regulering, die voorstander zijn van handhaving van het verbod, 
wijzen deze mogelijkheid af omdat er altijd een risico blijft bestaan voor een illegaal 
circuit. Verder houdt regulering ergens toch ook een aanmoediging voor jongeren in om 
met drugs te experimenteren. De voorstanders van liberalisering vinden regulering 
daarentegen te betuttelend en te bureaucratisch.  
De werkgroep die deze notitie heeft samengesteld is van mening dat regulering de 
voorkeur verdient. 
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