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MEER TIENERS ZOEKEN HULP VOOR CANNABISGEBRUIK

‘Jongeren beseffen vaak niet dat ze probleem
hebben met cannabis’
15 JUNI 2015 OM 03:00 UUR | yd

Jongeren die als tieners al cannabis gebruiken, beseffen vaak niet dat ze een probleem hebben.

‘De groep jongeren die er niet in slaagt met cannabis te stoppen, blijft groeien. En dat ondanks alle verhalen dat joints misschien
toch niet zo gevaarlijk zouden zijn’, zegt Stijn Vandommele, coördinator van de residentiële afdeling van Kompas in Kortrijk, die
vaak minderjarigen over de vloer krijgt. Hij is niet verbaasd dat 600 tieners tot 20 jaar in 2013 hulp zochten voor hun
cannabisprobleem of naar die hulpverlening werden geleid.
‘In verschillende sessies met de jongeren proberen we in te schatten hoe groot hun cannabisprobleem is en hen te motiveren om er
iets aan te doen. Maar omdat ze vaak niet beseffen dat ze een probleem hebben, haken ze na enkele gesprekken af. Pas op latere
leeftijd zie je hen weer in de hulpverlening opduiken, wanneer hun drugsprobleem zo groot wordt dat ze geen huisvesting of werk
vinden’, zegt Vandommele. ‘Ze vinden moeilijk aansluiting in de samenleving, wonen meestal nog thuis en tegen dat ze 25 zijn,
smoren ze elke dag een jointje.’
Net zoals de tieners, is de groep van 20- tot 24-jarigen dan ook sterk vertegenwoordigd in de statistieken van de hulpverlening. In
2013 zochten 485 20- tot 24-jarige mannen en 55 vrouwen hulp voor hun cannabisprobleem. Bij de jonge mannen gaat het zelfs om
een toename van twintig procent ten opzichte van 2012.
Vaak zijn zij al met justitie in aanraking gekomen en worden ze ook door justitie naar de hulpverlening doorverwezen. Dat is minder
het geval bij tieners, die vooral door verontruste ouders of door een centrum voor leerlingenbegeleiding worden doorverwezen.
‘We sporen ook meer jongeren op via projecten zoals vroeginterventie, op basis van signalen die scholen geven’, aldus nog
Vandommele. ‘Wij werken daarvoor samen met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Roeselare.’
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dat de jongeren die in de statistieken van de hulpverlening voorkomen vaak al op 13- of 14-jarige leeftijd met cannabis zijn
begonnen. Zij hebben echt een probleem.’
Meer heroïne bij vrouwen
Uit de cijfers van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslavingszorg (VVBV) blijkt ook dat er een duidelijk verschil is
in de evolutie van gebruik tussen mannen en vrouwen. Bij mannen neemt het problematische cannabisgebruik duidelijk toe, terwijl
het gebruik van opiaten (heroïne) afneemt. Vrouwen in de hulpverlening gebruiken meer heroïne dan cannabis en ook meer en
meer stimulerende middelen, zoals amfetamines en cocaïne.
Volgens Dirk Vandevelde, voorzitter van de VVBV, heeft dat laatste te maken met hoe naar die drugs wordt gekeken. ‘Ze worden iets
meer geaccepteerd. Bij vrouwen hebben die drugs ook een positief effect op het lichaamsgewicht. In behandelingen stellen we vast
dat ze vaak niet met amfetamines willen stoppen omdat ze bang zijn dat ze weer gaan aankomen.’
Opvallend is dat vrouwen in de drugshulpverlening ook hoger opgeleid zijn dan mannen (maar minder vaak werk hebben), en dat ze
meer ervaring hebben met het injecteren van drugs, vooral heroïne. Dat betekent dat zij dus meer risico nemen. Volgens Paul Van
Deun, klinisch psycholoog van De Spiegel, is dat tegengesteld aan het beeld dat de samenleving over injecteren heeft. ‘We denken
dat vrouwen zoiets niet doen.’
In 2013 werden in alle centra samen 5.026 behandelingen opgestart, een stijging met 7 procent. En dat terwijl er geen
behandelplaatsen zijn bijgekomen. Heel wat centra hebben daardoor een wachtlijst.
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