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1.  Inleiding 

Op 13 maart 2020 werden strikte inperkingsmaatregelen afgekondigd door het Overlegcomité om de 

verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Het belang van hygiënemaatregelen werden benadrukt, 

een afstandsmaatregel van 1,5m werd ingevoerd, fysieke contacten werden beperkt tot een minimum, winkels 

en scholen gingen dicht, niet dringende medische consultaties werden uitgesteld, telewerk werd 

aangemoedigd en bedrijven waarbij telewerk niet mogelijk was en de afstandsmaatregel niet kon bewaard 

worden moesten sluiten. Op 4 mei 2020 werden de eerste versoepeling van de inperkingsmaatregelen 

afgekondigd. Op dat moment werd het dragen van mondmaskers verplicht op plaatsen waar de afstand van 

1,5m niet bewaard kon blijven. Bepaalde ondernemingen mochten het werk opnieuw hervatten en ook niet-

dringende consultaties bij de dokter en in ziekenhuizen werden weer toegelaten. Daarnaast werd fysieke 

activiteit in openlucht weer toegestaan voor maximaal twee personen die niet onder hetzelfde dak woonden. 

De gefaseerde afbouwstrategie ging verder tot eind juli. Vanaf dan werd nationaal de afbouwstrategie opnieuw 

herzien omdat het aantal besmettingen opnieuw steeg. Tegen einde oktober 2020 was de druk op de 

ziekenhuizen zodanig gestegen dat de federale regering een verstrengde lockdown afkondigde wegens de 

toenemende besmettingen met ingang vanaf 2 november 2020. Bij deze verstrenging golden nog steeds de 

hygiënemaatregelen. Ook de afstandsmaatregel van 1,5m bleef van toepassing en wanneer dit niet mogelijk 

was, was het dragen van een mondmasker verplicht. Elk gezinslid had recht op 1 bijkomend nauw contact, 

telewerk werd nationaal verplicht en de scholen startten pas terug op tegen 16 november (zie ook Figuur 1 op 

volgende pagina voor een beknopt overzicht). Deze COVID-19-pandemie en de ingevoerde maatregelen 

hebben zowel directe als indirecte gevolgen gehad op de gezondheid en de levensstijl van personen die 

hierdoor getroffen werden.  

Door de snelle ontwikkeling en aanhoudende impact van de pandemie zijn de omstandigheden waarin drugs 

gebruikt en verhandeld worden in 2020 ernstig gewijzigd. De beperkingen van de bewegingsvrijheid, zoals het 

tijdelijk sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en het wegvallen van het uitgaansleven beïnvloeden zowel 

de beschikbaarheid als het gebruik van drugs. 2020 werd ook gekenmerkt door onzekerheid, stress, 

eenzaamheid en verveling, wat er mogelijk voor heeft gezorgd dat personen die drugs gebruiken hun 

gebruikspatroon aanpassen. Daarnaast veranderde ook de manier waarop zorgverleners hulp konden bieden 

bij druggerelateerde problemen.. De coronapandemie roept dus vooral veel vragen op over hoe personen die 

drugs gebruiken met deze uitzonderlijke periode omgaan. 

Het Programma Drugs van Sciensano begon met een online gegevensverzameling om de gevolgen van de 

COVID-19-pandemie voor personen die drugs gebruikten te documenteren. Deze aanpak maakt deel uit van 

een reeks enquête-initiatieven van Sciensano die in maart-april 2020 van start zijn gegaan en die voornamelijk 

gericht zijn op het meten van de effecten van de inperkingsmaatregelen op de gezondheidstoestand van de 

Belgische bevolking.  

 

 

 



5 

De thema’s die in dit rapport aan bod komen hebben betrekking op: 

 Het profiel van de respondenten 

 Het drugsgebruik tijdens de coronapandemie en eventuele veranderingen in vergelijking met de 

periode voordien.  

 De drugsmarkt tijdens de coronapandemie en eventuele veranderingen in vergelijking met de periode 

voordien.  

 De mentale gezondheid tijdens de coronapandemie 

 De percepties gelinkt aan de ingevoerde maatregelen 
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2.  Methodologie 

Het COVID-19 online drugsonderzoek in 2020 werd uitgevoerd in drie bevragingsreeksen (Figuur 1).  

 Reeks 1 werd beantwoord tussen 3 en 16 april. Bij reeks 1 werd voor bepaalde onderwerpen gevraagd 

naar de situatie vóór 13 maart (de dag waarop de inperkingsmaatregelen werden afgekondigd) en de 

periode na 13 maart wat gelijk is aan de periode midden maart tot midden april.  

 Reeks 2 volgde van 8 tot 22 mei. Bij deze tweede reeks lag de nadruk op de situatie vóór 13 maart 

en de twee weken voor 4 mei (wat overeenkomt met de periode midden april tot begin mei). 4 mei was 

het moment waarop de eerste versoepeling van de inperkingsmaatregelen werden afgekondigd.  

 Reeks 3 volgde van 21 oktober tot 6 november. Deze derde reeks vond plaats in de periode net voor 

en net na de invoering van de verstrengde lockdown. Bij deze laatste reeks werd voor de meeste 

vragen gepeild naar de situatie in de afgelopen maand. Dit komt overeen met de periode midden 

september tot begin november, afhankelijk van het specifieke moment waarop de verschillende 

respondenten reeks 3 hebben ingevuld.  

In dit rapport ligt de nadruk op de onderwerpen die in de derde reeks werden bevraagd. Voor de onderwerpen 

die ook in de eerste en tweede reeks aan bod kwamen geven we de resultaten weer voor de verschillende 

reeksen. Het vorige rapport over het COVID-19 online drugsonderzoek met referentie “Sciensano (2020). 

Websurvey over het gebruik en aanbod van illegale middelen tijdens de coronacrisis: eerste resultaten. 

Brussel, België; Depotnummer: D/2020/14.440/63” waarbij resultaten voor reeks 1 en 2 samen beschreven 

werden, is via volgende link te downloaden:  

https://drugs.wiv-isp.be/docs/Documents/SurveyDrugsCovid_NL.pdf  

Figuur 1 | Overzicht van genomen maatregelen door de overheid en de verschillende bevragingen van het 

COVID-19 online drugsonderzoek, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 

Deelnemen aan deze vragenlijst was mogelijk voor personen die in België woonden, 18 jaar of ouder waren 

en in 2020 drugs gebruikt hadden.  

https://drugs.wiv-isp.be/docs/Documents/SurveyDrugsCovid_NL.pdf
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De respondenten werden gerekruteerd via advertenties op sociale media en via de online netwerken van 

gekende partners in drughulpverlening en op beleidsniveau. Deelnemers die aan een eerdere reeks van het 

COVID-19 online drugsonderzoek deelnamen en verklaard hadden ook aan een volgende reeks te willen 

deelnemen, werden hiervoor uitgenodigd via e-mail. Door deze rekruteringsstrategie is de steekproef niet 

representatief, maar deze laat wel toe een goed beeld te krijgen van de impact van de coronapandemie op 

personen die drugs gebruiken.  

De vragen rond drugs werden opgesplitst in twee delen. Een eerste deel peilde naar het ooit gebruik, laatste 

jaar gebruik en laatste maand gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamines, methamfetamine, 

ecstasy/MDMA, ketamine, LSD, GHB en heroïne. Behalve de vragen die betrekking hadden op de 

voorwaarden tot deelname, was dit de enige vraag die de respondenten verplicht moesten invullen. Dit wordt 

besproken in deel 3 van dit rapport. In het tweede deel van de vragen, beperkten we ons tot enkele van deze 

substanties. De manier en hoeveelheid van gebruik en aankoop werden bevraagd voor cannabis, cocaïne, 

ecstasy/MDMA en amfetamines. Heroïne werd enkel in reeks 1 en 2 meer in detail bevraagd. Het aantal 

respondenten was echter te laag waardoor deze substantie niet langer in detail bevraagd werd in reeks 3. Om 

die reden worden de resultaten gelinkt aan heroïne ook niet besproken in deel 4 en 6 van dit rapport.  

De vragenlijst werd ontwikkeld in Limesurvey en was beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en 

Duits. 

De hiernavolgende resultaten geven in de eerste plaats een beschrijving van het profiel van de respondenten, 

het drugsgebruik, de mentale gezondheid, de drugsmarkt tijdens de coronapandemie en de percepties gelinkt 

aan de ingevoerde maatregelen.  
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3.  Profiel van de respondenten aan de studie 

KERNBOODSCHAPPEN 

 3.509 respondenten hebben een eerste reeks vragen beantwoord, 2.620 respondenten hebben 

deelgenomen aan reeks 2 en 2.354 respondenten hebben deelgenomen aan reeks 3.  

 Het profiel van de respondenten uit deze drie reeksen is heel gelijklopend. De meerderheid van de 

respondenten was man, kwam uit Vlaanderen, was jonger dan 35 jaar en had betaald werk.  

 De gemiddelde leeftijd van respondenten uit reeks 3 bedroeg 28 jaar. 

 In het afgelopen jaar hebben meer dan negen op tien respondenten cannabis, iets minder dan één op 

twee respondenten hebben ecstasy/MDMA en ook werd door iets minder dan één op twee respondenten 

hebben cocaïne gebruikt. 

 De meerderheid van de respondenten gebruikte meerdere substanties in het jaar voorafgaand aan de 

bevraging. 

In totaal hebben 8.483 respondenten deelgenomen aan het COVID-19 online drugsonderzoek in 2020:  

- 3.509 respondenten namen deel aan reeks 1 in de periode tussen 3 en 16 april. 

- 2.620 respondenten namen deel aan reeks 2 in de periode tussen 8 en 22 mei. 

- 2.354 respondenten namen deel aan reeks 3 in de periode tussen 21 oktober en 6 november.  

Het profiel van de respondenten is sterk gelijkaardig over de drie reeksen, zowel in socio-demografische 

kenmerken als de substanties die gebruikt worden. In het vorige rapport beschreven we reeds de 

respondenten uit reeks 1 en 2. Daarom ligt de nadruk in dit rapport op de beschrijving van de respondenten 

die deelnamen aan reeks 3. Enkel wanneer er belangrijke verschillen zijn met de voorgaande 

onderzoeksperiodes (reeks 1 en reeks 2) zullen deze in de tekst beschreven worden.  

SOCIO-DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

70,1% van de respondenten was man en 28,0% vrouw. 0,7% gaf ‘andere’ op en 1,2% voorzag niet in een 

antwoord (Figuur 2). Hierbij zien we een daling van het percentage respondenten die geen antwoord gaf (in 

reeks 1 en 2 was dit respectievelijk 2,2% en 1,4%) en hebben we in reeks 3 meer vrouwen bereikt dan in de 

twee vorige reeksen (reeks 1: 21,4% en reeks 2: 22,2%). 
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Figuur 2 | Percentage van respondenten uit reeks 3 volgens geslacht, COVID-19 online drugsonderzoek, 

België, 2020 

 
De grote meerderheid van respondenten kwam uit Vlaanderen (76,9%). Dit percentage is iets hoger ten 

opzichte van vorige reeksen (reeks 1: 71,8% en reeks 2: 72,6%). 8,6% kwam uit Wallonië, wat lager is ten 

opzichte van reeks 1 (11,4%) en 2 (11,2%). Het aantal respondenten uit Brussel is stabiel gebleven: 9,4% 

(reeks 1: 9,6% en reeks 2: 9,1%) (Figuur 3).  

Figuur 3 | Percentage van respondenten uit reeks 3 volgens regio, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 

2020 

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 28 jaar (min=18, max=77), wat een jaar ouder is dan de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten uit reeks 1 en 2. Iets minder dan de helft van de respondenten was 

jonger dan 25 (45,4%) en één op vijf (19,4%) respondenten was ouder dan 35 (Figuur 4). 
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Figuur 4 | Percentage van respondenten uit reeks 3 volgens leeftijdscategorie, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 202 

 

44,4% van de respondenten woonde bij ouders, familie, vrienden of kennissen (Figuur 5). Dit is een lagere 

proportie in vergelijking met reeks 1 (54,0%) en 2 (53,3%). Een vierde (25,9%) woonde alleen (met of zonder 

kind) en ongeveer eenzelfde percentage (26,1%) woonde samen met hun partner (met of zonder kind). 

Figuur 5 | Percentage van respondenten uit reeks 3 volgens hun type huishouden, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 2020 

 

Meer dan negen op tien respondenten (91,2%) hebben het secundair onderwijs afgewerkt (Figuur 6). 69,1% 

van de respondenten gaf aan betaald werk te hebben op het moment van hun deelname. Dit percentage ligt 

iets hoger dan in de twee vorige reeksen (reeks 1: 65,6% en reeks 2: 63,9%). 
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Figuur 6 | Percentage van respondenten uit reeks 3 volgens hoogste diploma, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 2020 

 

PROFIEL VAN GEBRUIK 

Gelijkaardig als in de twee voorafgaande onderzoeksperiodes, gaven bijna alle respondenten in reeks 3 aan 

ooit cannabis (97,1%) en alcohol (96,5%) te hebben gebruikt. 69,1% had ooit ecstasy/MDMA gebruikt, bijna 

59,4% cocaïne in poedervorm, 41,3% ketamine en 39,5% amfetamines. Slechts 4,1% had ooit heroïne 

gebruikt. Het gebruik in het afgelopen jaar vertoont een gelijkaardig patroon (Figuur 7). 

Figuur 7 | Percentage van respondenten uit reeks 3 dat tijdens het afgelopen jaar een bepaalde substantie 

heeft gebruikt, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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Een meerderheid van de respondenten (60,5%) gebruikte meerdere substanties in het afgelopen jaar (Figuur 

8). 39,5% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar slechts één illegale drug te hebben gebruikt. Dit 

percentage ligt iets hoger dan bij de respondenten van reeks 1 (37,7%) en 2 (38,3%).  

Figuur 8 | Percentage van respondenten uit reeks 3 naar aantal substanties dat in het afgelopen jaar werd 

gebruikt (behalve alcohol), COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

Figuur 9 geeft weer dat de personen die slechts één substantie gebruikten vooral de personen zijn die het 

afgelopen jaar cannabis gebruikt hebben. Personen die het afgelopen jaar cocaïne, ecstasy/MDMA of 

amfetamines hebben gebruikt, gebruikten voornamelijk ook andere substanties in het afgelopen jaar. Voor 

respondenten die het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt, zijn cocaïne, ecstasy/MDMA en ketamine de 

meest gebruikte andere drugs. Respondenten die het afgelopen jaar cocaïne hebben gebruikt, hebben vooral 

ook cannabis, ecstasy/MDMA en ketamine gebruikt. Respondenten die het afgelopen jaar ecstasy/MDMA 

hebben gebruikt, gebruikten ook cannabis, cocaïne en ketamine. Terwijl de meeste respondenten die het 

afgelopen jaar amfetamines hebben gebruikt, ook cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA en ketamine hebben 

gebruikt. 
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Figuur 9 | Percentage van respondenten uit reeks 3 die in het afgelopen jaar cannabis, cocaïne, 

ecstasy/MDMA of amfetamines hebben gebruikt en die al dan niet ook andere substanties in het afgelopen 

jaar hebben gebruikt, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

 

Om meer inzicht te verwerven in de gewoontes bij mensen die drugs gebruiken, werd voor cannabis, 

ecstasy/MDMA en amfetamines bijkomend gevraagd naar de vorm waarin deze substanties werden gebruikt.  

Onder cannabisgebruikers blijkt twee derden (66,4%) enkel wiet te hebben gebruikt in de afgelopen maand, 

terwijl slechts een heel kleine proportie (1,2%) aangaf zich te beperken tot enkel hasj. Bijna één op vijf 

respondenten (18,3%) gebruikte zowel hasj als wiet in de afgelopen maand (Figuur 10). Dit percentage ligt 

iets lager dan bij de vorige reeksen (reeks 1: 25,1% en reeks 2: 23,7%). 

Figuur 10 | Verdeling van de respondenten uit reeks 3 die in de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt, 

naar vorm, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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Voor ecstasy/MDMA blijkt dat de meeste gebruikers (51,9%) deze enkel in pilvorm hebben gebruikt (Figuur 

11). Toch gaf ook één op vier (24,9%) respondenten aan enkel ecstasy/MDMA in poeder- of kristalvorm te 

hebben gebruikt. 23,2% gebruikte zowel pillen als poeder of kristallen. Amfetamines werden voornamelijk in 

poeder- of kristalvorm gebruikt (88,9%), waarbij 86,0% enkel poeder of kristallen gebruikte en slechts 2,9% 

zowel pillen als poeder of kristallen. Het gebruik van zowel pillen als poeder of kristallen in reeks 3 ligt voor 

ecstasy/MDMA en amfetamines lager dan bij de respondenten die deelnamen aan de vorige twee reeksen 

(respectievelijk 37,1% en 35,8% voor ecstasy/MDMA en 9,6% en 2,8% voor amfetamines). 

Figuur 11 | Verdeling van de respondenten uit reeks 3 die in de afgelopen maand ecstasy/MDMA of 

amfetamines hebben gebruikt, naar vorm, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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4. Middelengebruik voor en tijdens de 

coronapandemie 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Ten opzichte van de periode voor 13 maart 2020, lag de gemiddelde gebruikte hoeveelheid op een 

typische dag voor alle substanties, met uitzondering van cannabis, lager in de periode midden maart tot 

begin mei. 

 In de periode midden september tot begin november was de gemiddelde gebruikte hoeveelheid op een 

typische dag voor cannabis en ecstasy/MDMA pillen opnieuw gelijk aan het niveau van tijdens de periode 

voor 13 maart 2020. Voor alcohol, ecstasy/MDMA poeder, cocaïne en amfetamines lag het gemiddelde 

gebruik op een typische dag in deze periode hoger ten opzichte van de periode voor 13 maart 2020. 

 Alcohol en cannabis worden frequenter gebruikt dan cocaïne, amfetamines en ecstasy/MDMA. Cannabis, 

cocaïne en ecstasy/MDMA werden iets minder frequent gebruikt in de periode midden september tot 

begin november in vergelijking met de periode midden maart tot begin mei. Amfetamines werden 

frequenter gebruikt in de periode midden september tot begin november dan in de periode midden maart 

tot begin mei. 

Figuur 12 geeft zowel de gemiddelde gebruikte hoeveelheid (in de tabel) als het geïndexeerde gemiddeld 

gebruik (in de grafiek) weer. Het geïndexeerde gemiddelde geeft de verhouding van de gemiddelde 

hoeveelheid van de drie reeksen weer ten opzichte van de gemiddelde hoeveelheid zoals opgegeven voor de 

periode voor 13 maart 2020, waarbij de gemiddelde hoeveelheid van de periode voor 13 maart werd 

gelijkgesteld aan 1. 

De figuur toont duidelijk dat voor bijna alle substanties het gemiddeld gebruik op een typische dag lager was 

tijdens de periodes midden maart tot midden april en midden april tot begin mei in vergelijking met de periode 

voor 13 maart. Tijdens de periode midden maart tot midden april was de gebruikte hoeveelheid ongeveer 20% 

lager voor alcohol (van 3,7 tot 3,1 eenheden alcohol) en hasj (van 0,7 tot 0,6 gram), 40% lager voor cocaïne 

(van 0,8 tot 0,5 gram), 50% lager voor amfetamines (van 0,8 tot 0,4 gram) en tot zelfs 60-70% lager voor 

ecstasy/MDMA (van 0,5 gram of 1,3 pillen tot 0,2 gram of 0,4 pillen). In diezelfde periode lag voor wiet de 

gemiddelde gebruikte hoeveelheid echter bijna 20% hoger in vergelijking met de periode voor 13 maart en tot 

zelfs een derde hoger in de daarop volgende periode tussen midden april tot begin mei.  

In de periode midden september tot begin november is een herstel van het gemiddeld gebruik van hasj en 

ecstasy/MDMA pillen merkbaar zoals deze werden gerapporteerd voor de periode voorafgaand aan 13 maart. 

Voor wiet zien we eenzelfde niveau als in de periode midden maart tot midden april. Voor alcohol en 

ecstasypoeder lag het gemiddeld gebruik ongeveer 20% hoger (tot 4,3 eenheden alcohol en 0,6 gram 

ecstasypoeder) ten opzichte van de periode voor 13 maart. Ook voor het gemiddeld gebruik van cocaïne en 

amfetamines merken we een hoger gemiddeld gebruik van 25% (tot 1 gram cocaïne en amfetamines) ten 

opzichte van de periode voor 13 maart.  
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Figuur 12 | Geïndexeerde (grafiek) en gemiddelde (tabel) hoeveelheid gebruikte substantie op een typische 

dag van gebruik in vier verschillende periodes, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 
 

Figuur 13 toont aan dat de meeste respondenten die deelnamen aan de derde reeks en die in het afgelopen 

jaar cocaïne (61,3%), ecstasy/MDMA (89,7%) of amfetamines (36,6%) gebruikten, dit in de afgelopen maand 

voorafgaand aan de bevraging minder dan eens per week gedaan hebben.  

Alcohol en cannabis worden frequenter gebruikt: 59,6% van de respondenten die alcohol hebben gedronken, 

deden dit in de afgelopen maand voorafgaand aan de bevraging meer dan eens per week en bij cannabis 

bevestigde 77,2% van de respondenten meer dan eens per week gebruikt te hebben.  

Indien we dit vergelijken met de twee reeksen voordien, zien we dat de frequentie van gebruik van alcohol 

gelijk is gebleven. Cannabis, cocaïne en ecstasy/MDMA worden iets minder frequent gebruikt in de periode 

midden september tot begin november in vergelijking met de periode midden maart tot begin mei. Amfetamines 

worden frequenter gebruikt in de periode midden september - begin november dan in de periode midden maart 

tot begin mei. 
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Figuur 13 | Verdeling van de respondenten uit reeks 1, 2 en 3 die in de afgelopen maand cannabis, cocaïne, 

ecstasy/MDMA of amfetamines hebben gebruikt, volgens frequentie van gebruik, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 2020. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Reeks
1

Reeks
2

Reeks
3

Reeks
1

Reeks
2

Reeks
3

Reeks
1

Reeks
2

Reeks
3

Reeks
1

Reeks
2

Reeks
3

Reeks
1

Reeks
2

Reeks
3

Alcohol Cannabis Cocaïne (poeder) Ecstasy/MDMA Amfetamines

%

minder dan eens per week Eens per week meer dan eens per week



18 

5. Mentale gezondheid tijdens de coronapandemie 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Het aantal respondenten dat aangeeft te kampen met een angststoornis of een depressieve stoornis was 

hoger in de periode midden september tot begin november in vergelijking met de periode midden maart 

– midden april. 

 Onder de respondenten krijgen vrouwen meer te kampen met beide stoornissen dan mannen. 

Zowel tijdens reeks 1 als reeks 3 peilden we naar angst- en depressieve stoornissen. Hiertoe werden twee 

internationaal gevalideerde schalen gebruikt, de GAD-7 en PHQ-9. Het aantal respondenten dat aangeeft te 

kampen met een angststoornis is toegenomen van 18,9% naar 31,0%, terwijl het aantal respondenten met 

een depressieve stoornis is gestegen van 23,9% naar 35,3%.  

Zoals figuur 14 toont, krijgen vrouwen meer te kampen met beide stoornissen dan mannen. Van de mannen 

kampt 25,7% met een angststoornis en 30,7% met een depressieve stoornis in reeks 3. Van de vrouwen kampt 

43,0% met een angststoornis terwijl 45,2% een depressieve stoornis heeft. 

Figuur 14 | Percentage van respondenten uit reeks 1 en 3 met een angst- of depressieve stoornis, volgens 

geslacht, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

We vergeleken het voorkomen van angst- en depressieve stoornissen onder onze respondenten ook volgens 

intensiteit van gebruik. We maken de opsplitsing naar lage en hoge intensiteit: lage intensiteit komt overeen 

met een gebruik lager dan of gelijk aan het gemiddelde gebruik van de steekproef, en hoge intensiteit komt 

overeen met een gebruik dat hoger is dan het gemiddelde gebruik van de steekproef (Figuur 15).  
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Figuur 15 | Percentage van respondenten uit reeks 1 en 3 met een angst- of depressieve stoornis, volgens 

intensiteit van gebruik, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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6. Wat is de situatie op de drugsmarkt voor en 

tijdens de coronapandemie? 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Alle illegale middelen waren nog steeds verkrijgbaar tijdens de coronapandemie in 2020. 

 Cannabis en ecstasy/MDMA poeder worden in gelijkaardige hoeveelheden aangekocht als in de periode 

voor 13 maart 2020. Voor ecstasy/MDMA pillen zien we een kleinere gemiddelde aangekochte 

hoeveelheid in de periode midden maart tot midden april, maar deze gemiddelde hoeveelheid was groter 

in de periode midden september tot begin november ten opzichte van de periode voor 13 maart 2020. Bij 

cocaïne en amfetamines zien we een grotere gemiddelde aangekochte hoeveelheid voor de periodes na 

13 maart 2020 in vergelijking met de periode voor 13 maart.  

 De gemiddelde prijzen voor cannabis, cocaïne en ecstasy/MDMA poeder lagen hoger in de periode 

midden september – begin november ten opzichte van de periode voor 13 maart 2020. Voor 

ecstasy/MDMA pillen en amfetamines zien we eerder een lagere gemiddelde prijs na 13 maart 2020. 

 Slechts enkele respondenten kochten in de periode midden september tot begin november geen 

substanties. Meestal werden de drugs via een dealer aangekocht. 

BESCHIKBAARHEID  

Vragen over de aankoophoeveelheid voor cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA en amfetamines werden zowel 

in reeks 1 als reeks 3 gesteld. Hierdoor kunnen we de resultaten weergeven voor de periode voor 13 maart 

2020, de periode van midden maart tot midden april 2020 en de periode midden september tot begin november 

2020. Omwille van methodologische redenen kunnen deze resultaten echter niet vergeleken worden met de 

resultaten over de aangekochte hoeveelheden die we in het voorgaande rapport hebben beschreven.  

Figuur 16 geeft zowel de gemiddelde aangekochte hoeveelheid per substantie weer (in de tabel) als de 

geïndexeerde aangekochte hoeveelheid (in de grafiek). De geïndexeerde aangekochte hoeveelheid geeft de 

verhouding van de gemiddelde hoeveelheid voor de periode midden maart tot midden april 2020 en midden 

september tot begin november 2020 weer ten opzichte van de periode voor 13 maart, waarbij de gemiddelde 

hoeveelheid van de periode voor 13 maart werd gelijkgesteld aan 1.  

Deze resultaten geven duidelijk weer dat alle illegale middelen nog steeds verkrijgbaar waren tijdens de 

coronapandemie in 2020. De respondenten die cannabis en ecstasy/MDMA poeder online of via een dealer 

aankochten, kochten gemiddeld een gelijkaardige hoeveelheid aan als in de periode voor 13 maart 2020 (4,5 

gram voor wiet, 3,7 gram voor hasj en 2,7 gram voor ecstasy/MDMA poeder). Voor cocaïne (van 1,7 tot 2,1 

gram) en amfetamines (van 9,0 tot 12,0 gram) zien we een stijging van de gemiddelde aangekochte 

hoeveelheid na 13 maart. Wat ecstasy/MDMA pillen betreft zien we een daling in de periode midden maart tot 

midden april (van 8,1 naar 5,5 pillen) en nadien weer een stijging van de aangekochte hoeveelheid in de 

periode midden september tot begin november (tot 9,9 pillen). 
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Figuur 16 | Geïndexeerde (grafiek) en gemiddelde (tabel) hoeveelheid aangekochte substantie (in gram of 

aantal pillen) in drie verschillende periodes, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

PRIJZEN DETAILHANDEL 

Vragen over de gemiddelde aankoopprijs per substantie werden ook in reeks 1 en 3 gesteld waardoor we 

resultaten kunnen weergeven over de periode voor 13 maart 2020, de periode van midden maart tot midden 

april 2020 en de periode midden september tot begin november 2020. Figuur 17 geeft zowel de gemiddelde 

prijs in euro per substantie weer (in de tabel) als de geïndexeerde prijs (in de grafiek). De geïndexeerde prijs 

geeft de verhouding van de gemiddelde prijs voor periode 1 en 3 weer ten opzichte van periode 1, waarbij de 

gemiddelde prijs van periode 1 werd gelijkgesteld aan 1.  

Wanneer deze prijzen bij aankoop van de verschillende substanties voor 13 maart worden vergeleken met de 

gerapporteerde prijzen bij de detailhandel in de periode midden september – begin november, kan een stijging 

opgemerkt worden van 10% voor cocaïne (van € 47,5/gram naar € 52,7/gram), van bijna 25% voor hasj (van 

€ 14,4/gram naar € 17,9/gram), van 40% voor wiet (van € 14,7/gram naar € 20,8/gram) en van 45% voor 

ecstasy/MDMA poeder (van € 23,2/gram naar € 33,6/gram). Voor ecstasy/MDMA pillen en amfetamines zien 

we eerder een daling van de gemiddelde prijs in deze periode, met respectievelijk bijna 50% voor 

ecstasy/MDMA pillen (van € 7,4/pil naar € 4,0/pil) en 30% voor amfetamines (van € 12,1/gram naar € 

8,3/gram). 
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Figuur 17 | Geïndexeerde (in grafiek) en gemiddelde prijs in euro (in tabel) per substantie (in gram of aantal 

pillen) bij een aankoop in drie verschillende periodes, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

VERKRIJGBAARHEID  

Zowel koper als aanbieder kunnen bij de detailhandel hinder ondervinden van de inperkingsmaatregelen. 

Daarom hebben we in reeks 1, 2 en 3 vragen gesteld over de manier van het verkrijgen van cannabis, cocaïne, 

ecstasy/MDMA en amfetamines. Deze vragen werden doorheen de reeksen echter licht aangepast waardoor 

we de resultaten van de verschillende reeksen niet naast elkaar bespreken en hier enkel de resultaten van 

reeks 3 geven.  

Uit onze bevraging blijkt dat slechts enkele respondenten in de periode midden september tot begin november 

geen substanties kochten (Figuur 18). Aankopen via een onlinewinkel of darknet zijn voor de verschillende 

substanties te verwaarlozen. Meestal werden de drugs via een dealer aangekocht (tussen 50,8% en 72,2%) 

of kreeg men het via anderen/deelde men het met elkaar (tussen 34,9% en 54,2%). Specifiek voor cannabis 

zien we bijkomend dat 16,8% in deze periode zich bevoorraadde met eigen gekweekte cannabis. 
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Figuur 18 | Percentages van respondenten uit reeks 3 opgedeeld naar manier waarop verschillende 

substanties verkregen worden, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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7. De percepties gelinkt aan de ingevoerde 

maatregelen 

KERNBOODSCHAPPEN  

 In het algemeen werden de opgelegde maatregelen door de meerderheid van de respondenten strikt 

opgevolgd. Het houden van 1,5m afstand werd het minst strikt opgevolgd. Bovendien is het strikt opvolgen 

van deze maatregel sinds de introductie met 50% gedaald. 

 Bijna één op twee respondenten rapporteerden getest te zijn op het coronavirus sinds het begin van de 

coronapandemie (bij een arts of elders). 6,9% van diegenen die zich heeft laten testen was positief voor 

COVID-19.  

 De overgrote meerderheid van de respondenten zou informatie doorgeven van de mensen waarmee ze 

in contact zijn geweest aan een contactopvolgingscenter indien hiernaar gevraagd werd.  

 Net geen 40% van de respondenten gaf aan zich zeker te willen laten vaccineren tegen het coronavirus 

wanneer een vaccin beschikbaar zou zijn. Eenzelfde proportie (38,2%) twijfelde nog om zich te laten 

vaccineren en 22,7% van de respondenten wilde zich niet laten vaccineren in de toekomst.  

NALEVING VAN COVID-19 MAATREGELEN  

Naar aanleiding van de invoering van de verschillende maatregelen die afgekondigd werden om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd aan de respondenten gevraagd in welke mate ze deze 

maatregelen naleven sinds de invoering ervan. De hygiënemaatregelen en de maatregel om minstens 1,5m 

afstand te bewaren werden doorheen de drie reeksen bevraagd. De maatregel ‘Thuis blijven (behalve om te 

gaan werken, om medisch zorg te krijgen, om naar de supermarkt, apotheek, krantenwinkel, post of bank te 

gaan of om iemand te helpen)’ werd bevraagd in reeks 1 en 2. De andere maatregelen en de redenen waarom 

deze maatregelen niet strikt worden nageleefd werden enkel in reeks 3 bevraagd (Figuur 19).  
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Figuur 19 | Percentage van respondenten uit reeks 1, 2 en 3 dat de maatregelen strikt naleven, COVID-19 

online drugsonderzoek, België, 2020 

 

In het algemeen volgden de meerderheid van de respondenten in reeks 3 de opgelegde maatregelen strikt op, 

met uitzondering van het houden van 1,5m afstand. Deze laatste maatregel werd slechts door 32,3% van de 

respondenten strikt opgevolgd. De hygiënemaatregelen werden door iets meer dan de helft van de 

respondenten (53,1%) strikt opgevolgd. Deze twee maatregelen werden minder strikt opgevolgd dan werd 

aangegeven tijdens reeks 1 en reeks 2. Voor het houden van 1,5m afstand is dit zelfs een reductie van 50% 

in vergelijking met reeks 1. De maatregel die het best werd nageleefd (door 88,4% van de respondenten) is 

het bedekken van mond en neus waar dit verplicht is zoals bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. 

De reden die het vaakst werd aangegeven voor het niet strikt naleven van de maatregelen is dat als men 

voorzichtig is of alleen het niet toepassen van de maatregelen als geen probleem wordt geacht (76,0%) (Figuur 

20). Vervolgens gaf 51,8% van de respondenten aan de maatregelen niet strikt op te volgen omdat ze niet tot 

een risico groep behoren en 41,4% omdat ze de maatregelen te strikt vinden.  
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Figuur 20 | Redenen die worden gerapporteerd door respondenten uit reeks 3 om de maatregelen niet strikt 

na te leven, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

RAADPLEGING ARTS EN COVID-19-BESMETTINGEN 

Meer dan één op vier respondenten (27,0%) die deelgenomen hebben aan reeks 3 rapporteerde een arts te 

hebben geraadpleegd in kader van COVID-19 sinds het begin van de pandemie. Bijna 1 op 2 respondenten 

(42,2%) rapporteerde te zijn getest op het coronavirus sinds het begin van de coronapandemie (bij een arts of 

elders). De respondenten die zich hebben laten testen, konden uit een lijst één of meerdere redenen 

aanduiden waarom ze getest zijn geweest. De belangrijkste reden om zich te laten testen was het vertonen 

van symptomen (39,7%) (Figuur 21). Een tweede belangrijke reden om zich te laten testen was een 

hoogrisicocontact te hebben gehad (23,8%).  

Figuur 21 | Redenen die worden gerapporteerd door respondenten uit reeks 3 voor het laten testen op het 

coronavirus, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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CONTACTOPVOLGING COVID-19  

Contactopvolging heeft als doel personen op te sporen die in contact stonden met een persoon die besmet is 

met het coronavirus. Contactopvolging laat toe om de personen die een hoogrisicocontact hebben gehad 

preventief in quarantaine te plaatsen zodat de ketting van besmetting doorbroken kan worden. Ook personen 

die (nog) geen ziekteverschijnselen vertonen kunnen het virus overdragen. Daarnaast helpt het nauwgezet 

opvolgen van contacten om belangrijke informatie te verzamelen over een eventuele opflakkering van het 

virus. Omwille hiervan werden enkele vragen rond contactopvolging opgenomen in reeks 3. 

90,4% van de respondenten gaf aan dat, indien ze besmet zouden zijn met het coronavirus  en positief zouden 

testen, ze informatie zouden doorgeven van de mensen waarmee ze in contact zijn geweest indien de overheid 

dit zou vragen (Figuur 22). 

Figuur 22 | Verdeling van de respondenten uit reeks 3 volgens het voornemen om informatie door te geven 

indien ze besmet zouden zijn met het coronavirus, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

  

De respondenten die informatie zouden doorgeven indien ze besmet zouden zijn met het coronavirus kregen 

de mogelijkheid om de redenen waarom ze dit zouden doen aan te duiden (Figuur 23). Er konden meerdere 

redenen worden opgegeven waarvan dit de drie belangrijkste waren: 1) om andere mensen te beschermen 

(78,5%), 2) het is de verantwoordelijkheid als burger (74,8%) en 3) het helpen vertragen van de verspreiding 

van het coronavirus (72,0%). 
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Figuur 23 | Redenen voor respondenten uit reeks 3 om contactinformatie door te geven, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 2020 

 

De respondenten die geen informatie zouden doorgeven indien ze besmet zouden zijn met het coronavirus 

kregen de mogelijkheid om de redenen aan te duiden waarom ze dit niet zouden doen (Figuur 24). Ook hier 

konden meerdere redenen worden opgegeven. De top drie hierbij was: 1) dat zij hen zelf kunnen contacteren 

(68,9%), 2) omwille van wantrouwen in de overheden (55,7%) en 3) omdat mensen het hen kwalijk zouden 

nemen (33,3%). 

Figuur 24 | Redenen voor respondenten uit reeks 3 om geen contactinformatie door te geven, COVID-19 online 

drugsonderzoek, België, 2020 
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Tot slot werd aan alle respondenten de volgende vraag gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het dat u de aanbeveling 

van een contactopvolgingscenter volgt om voor een periode van 7 dagen thuis in quarantaine te gaan indien 

u nauw contact had met een met COVID-19 besmette persoon?”. De resultaten zijn terug te vinden in Figuur 

25 en tonen dat 84,4% van de respondenten deze aanbeveling zeker of wellicht zouden volgen. 

Figuur 25 | Verdeling of de respondenten uit reeks 3 naar mate waarin ze de aanbeveling van een 

contactopvolgingscenter zouden volgen om voor een periode van 7 dagen thuis in quarantaine te gaan indien 

men een nauw contact had met een met COVID-19 besmette persoon, COVID-19 online drugsonderzoek, 

België, 2020 

 

VACCINATIE 

Aangezien tijdens de bevraging van reeks 3 geen vaccins beschikbaar waren om bescherming te bieden tegen 

het coronavirus, maar wel vele onderzoekers vaccins aan het ontwikkelen en testen waren, werd aan de 

respondenten gevraagd of men zich zou laten vaccineren indien zo'n vaccin beschikbaar werd gesteld. De 

mogelijke antwoorden waren: "Ja", "Misschien, niet zeker" en "Neen" (Figuur 26).  

Figuur 26 | Verdeling van de respondenten uit reeks 3 volgens het voornemen zich al dan niet te laten 

vaccineren tegen het coronavirus, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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39,1% van de respondenten gaf aan zich te willen vaccineren tegen het coronavirus wanneer een vaccin 

beschikbaar zou zijn. Deze respondenten kregen de mogelijkheid om de redenen aan te duiden waarom ze 

dit zouden doen (Figuur 27). Meerdere redenen konden worden opgegeven. De drie belangrijkste redenen 

hierbij waren: 1) aangezien het leven nooit meer normaal wordt tenzij de meeste mensen zijn gevaccineerd 

(79,6%), 2) omdat het de beste manier is om te voorkomen ernstig ziek te worden van het coronavirus  (67,5%) 

en 3) om familie te beschermen (65,5%). 

Figuur 27 | Redenen voor respondenten uit reeks 3 om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, COVID-

19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 

38,2% van de respondenten gaf aan zich misschien (maar niet zeker) te zullen vaccineren. Deze respondenten 

konden aanduiden in welke mate bepaalde overwegingen voor hen van belang waren om zich eventueel te 

laten vaccineren (Figuur 28). De vraag of het vaccin al lang werd gebruikt zonder ernstige bijwerkingen is bij 

uitstek de belangrijkste overweging. 74,0% van de respondenten die zich misschien (maar niet zeker) zou 

laten vaccineren gaf aan dit zeer belangrijk te vinden. Een tweede zeer belangrijke overweging is het feit of 

een massale vaccinatie gepaard zou gaan met het opheffen van de beperkingen om mensen te zien en in 

groep samen te komen. 68,4% van de respondenten die zich misschien (maar niet zeker) zou laten vaccineren 

gaf aan dit zeer belangrijk te vinden. 
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Figuur 28 | Elementen voor respondenten uit reeks 3 die zeer belangrijk zijn bij het nemen van een beslissing 

om zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 

 
22,7% van de respondenten gaf aan zich niet te willen vaccineren tegen het coronavirus wanneer een vaccin 
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niet zouden doen (Figuur 29). Meerdere redenen konden worden opgegeven. De meerderheid van de 
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mogelijke neveneffecten van het vaccin. 
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Figuur 29 | Redenen voor respondenten uit reeks 3 om zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, 

COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020 
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8. Nuttige links 

 De resultaten van reeks 1 en 2 van het COVID-19 online drugsonderzoek zijn te vinden via volgende 

link: https://drugs.wiv-isp.be/docs/Documents/SurveyDrugsCovid_NL.pdf 

 

 Alle informatie over het coronavirus is te vinden via volgende link:  www.info-coronavirus.be 

 

 Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) publiceerde een 

webpagina met een reeks bronnen over COVID-19 en drugs: 

https://www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19  

 

 De Druglijn heeft haar aanbod versterkt (https://www.druglijn.be/covid-19). Voor alle vragen over 

alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken en overmatig gamen. Bel 078 15 10 20 of mail, chat en Skype 

via www.druglijn.be. Steeds anoniem.  

 

 Infor’Drogues blijft telefonisch (02 227 52 52) en via online permanentie (https://infordrogues.be/) 

beschikbaar . 

 

 Eurotox (https://eurotox.org/2020/03/27/covid-19-et-reduction-des-risques/) en Modus Vivendi 

(http://www.modusvivendi-be.org/?COVID-19-Conseils-de-RdR-lies-a-l-usage-de-drogues) geven 

enkele adviezen over het verminderen van de risico's van drugsgebruik tijdens de periode van het 

coronavirus. 

 

 De Brusselse Federatie van Instellingen voor Verslaafden (Fédito Bruxelles) heeft de informatie over 

het zorgaanbod dat momenteel beschikbaar is in Brussel geactualiseerd: 

https://feditobxl.be/fr/2020/03/covid-19-etat-des-lieux-des-services-daide-aux-usagers-de-drogues/ 

 

 AVIQ in Wallonië heeft een webpagina met informatie om tijdens de periode van het coronavirus de 

nodige ondersteuning te vinden: https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien. 

 

 Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen 

(VAD) biedt online nuttige informatie aan voor professionals in de sector: 

https://www.vad.be/artikels/detail/alcohol--en-drughulpverlening-in-tijden-van-corona. 
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