
DRUG VIBES - De Belgishe
drugsbevraging

 
Dank je wel voor jouw interesse in de vragenlijst!

 
Het doel van deze studie is om de veranderingen in patronen en gewoontes van drugsgebruik in
België beter te begrijpen. De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
 
We willen graag benadrukken dat jouw vertrouwen heel erg gewaardeerd wordt en garanderen
dat alle informatie die je deelt in deze vragenlijst op een veilige en anonieme manier
behandeld wordt.
 
Deze vragenlijst wordt uitgevoerd door de Unit Drugs (Sciensano), de hoofdverantwoordelijke
voor de ondersteuning van het Belgische drugsbeleid. 
 
Er zijn 58 vragen in deze enquête.

Deelname aan DRUG VIBES - De Belgische
drugsbevraging - Deel I



Geïnformeerde toestemming
 
Procedure
Je wordt uitgenodigd om een reeks vragen te beantwoorden over je drugsgebruik en
gerelateerde gewoontes, over je huidige situatie en over je emotioneel welzijn.
 
Rechten van de deelnemer
Jouw deelname aan deze vragenlijst is volledig vrijwillig. Je kunt en mag op elk moment
de vragenlijst stoppen.
 
Privacy van je gegevens
Jouw persoonlijke gegevens zullen altijd op een veilige en anonieme manier
behandeld worden. Alle verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen enkel
gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Er zullen geen resultaten die individuele
informatie of details bevatten die naar jou persoonlijk zouden kunnen lijden gepubliceerd
worden.
 
Aangezien het drugsgebruik kan veranderen doorheen de tijd, zal je aan het einde van
de vragenlijst gevraagd worden of je graag gecontacteerd wordt voor opvolgingsrondes
van deze vragenlijst. De beslissing voor een toekomstige deelname is geheel vrijwillig.
 
Bewaring gegevens en toegang
De gecodeerde gegevens van deze vragenlijst worden bewaard voor de noodzakelijke
duur van het onderzoek en nadien gearchiveerd. Overeenkomstig met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze
periode je gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan dit aan Sciensano
vragen via het volgende online formulier: https://www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-
sciensano (https://www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano).
 
Heb je bijkomende vragen of bezorgdheden over de privacy van jouw gegevens?
Je kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Sciensano
via DPO@sciensano.be (mailto:DPO@sciensano.be) of door te bellen naar 02/642 51
02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, kan
je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat
35 - 1000 Brussel - Tel.: 02/274 48 00 - e-mail: contact@apd-gba.be
(mailto:contact@apd-gba.be).
 
Contact

https://www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano
mailto:DPO@sciensano.be
mailto:contact@apd-gba.be


Je kan ons contacteren via bmcdda@sciensano.be (mailto:bmcdda@sciensano.be)
wanneer je graag bijkomende info wenst over de studie of wanneer je technische
problemen ondervindt bij het invullen van de vragenlijst. 
 
Door deel te nemen aan deze studie, geef ik aan de eerder genoemde voorwaarden
te accepteren en het volgende te begrijpen:
 
Mijn deelname is vrijwillig en ik mag te allen tijde stoppen, zonder dat dit verdere
gevolgen heeft.

Alle informatie die ik geef, zal enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden
en mijn individuele gegevens blijven strikt vertrouwelijk.

Door op “Ik neem deel” te klikken, ga ik akkoord om deel te nemen aan deze
studie.

*
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik neem deel

 Ik wil niet deelnemen

Deelname aan DRUG VIBES - De Belgische
drugsbevraging - Deel II

Woonde je tijdens de laatste drie maanden in België? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ja

 Nee

mailto:bmcdda@sciensano.be


Gelieve alle substanties aan te duiden die je al gebruikt of geprobeerd hebt. *
 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Cannabis (wiet, marihuana or hasj)

 Cocaïne poeder (coke)

 Crack cocaine (base)

 Ecstasy (XTC, MDMA)

 Amfetamines (speed)

 Heroïne

 Methamfetamines (crystal meth)

 GHB of GBL (vloeibare ecstasy)

 Ketamine

 LSD

 Andere hallucinogenen (bv. Paddo’s, DMT, ayahuasca)

 Alcohol

 Lachgas

 Nieuwe psychoactieve substanties, ook gekend als 'legal highs', 'research
chemicals', 'designer drugs' of 'smart drugs'

 Opioïden (pijnstillers) die niet aan jou werden voorgeschreven of op een andere
manier werden gebruikt dan voorgeschreven (bv. Fentanyl, Oxycodon, Codeïne,
Buprenorfine, Methadon, enz.)

 Slaap- en kalmeermiddelen (benzodiazepines) die niet aan jou werden
voorgeschreven of op een andere manier werden gebruikt dan voorgeschreven (bv.
Valium, Rohypnol, Temesta, Zolpidem, Zopiclone, enz.)

 Stimulerende geneesmiddelen die niet aan jou werden voorgeschreven of op een
andere manier werden gebruikt dan voorgeschreven (bv. Rilatin, Concerta, Adderal,
Daytran, Dexedrine, Focalin, Provigil, Nuvigil, enz.)

Overige: 



En wanneer heb je deze substanties voor het laatst gebruikt? *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag drug1
('Gelieve alle substanties aan te duiden die je al gebruikt of geprobeerd hebt.')
Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag drug1
('Gelieve alle substanties aan te duiden die je al gebruikt of geprobeerd hebt.')

In de afgelopen
30 dagen

In de afgelopen
12 maanden,

maar niet in de
laatste 30 dagen

Meer dan 12
maanden
geleden

Cannabis (wiet,
marihuana or hasj)

Cocaïne poeder
(coke)

Crack cocaine (base)

Ecstasy (XTC, MDMA)

Amfetamines (speed)

Heroïne

Methamfetamine
(crystal Meth)

GHB of GBL
(vloeibare ecstasy)

Ketamine

LSD

Andere
hallucinogenen (bv.
Paddo’s, DMT,
ayahuasca)

Alcohol



In de afgelopen
30 dagen

In de afgelopen
12 maanden,

maar niet in de
laatste 30 dagen

Meer dan 12
maanden
geleden

Lachgas

Nieuwe
psychoactieve
substanties, ook
gekend als 'legal
highs', 'research
chemicals', 'designer
drugs' of 'smart
drugs'

Opioïden (pijnstillers)
die niet aan jou
werden
voorgeschreven of op
een andere manier
werden gebruikt dan
voorgeschreven (bv.
Fentanyl, Oxycodon,
Codeïne,
Buprenorfine,
Methadon, enz.)

Slaap- en
kalmeermiddelen
(benzodiazepines) die
niet aan jou werden
voorgeschreven of op
een andere manier
werden gebruikt dan
voorgeschreven (bv.
Valium, Rohypnol,
Temesta, , Zolpidem,
Zopiclone, enz.)



In de afgelopen
30 dagen

In de afgelopen
12 maanden,

maar niet in de
laatste 30 dagen

Meer dan 12
maanden
geleden

Stimulerende
geneesmiddelen die
niet aan jou werden
voorgeschreven of op
een andere manier
werden gebruikt dan
voorgeschreven (bv.
Rilatin, Concerta,
Adderal, Daytran,
Dexedrine, Focalin,
Provigil, Nuvigil, enz.)



Wat is jouw geboortejaar? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik ben later geboren dan 2004

 2004

 2003

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1992

 1991

 1990

 1989

 1988

 1987

 1986

 1985

 1984

 1983

 1982

 1981

 1980

 1979

 1978



 1977

 1976

 1975

 1974

 1973

 1972

 1971

 1970

 1969

 1968

 1967

 1966

 1965

 1964

 1963

 1962

 1961

 1960

 1959

 1958

 1957

 1956

 1955

 1954

 1953

 1952

 1951

 1950

 1949

 1948

 1947

 1946



 1945

 1944

 1943

 1942

 1941

 1940

 1939

 1938

 1937

 1936

 1935

 1934

 1933

 1932

 1931

 1930

 1929

 1928

 1927

 1926

 1925

 1924

 1923

 1922

 1921

 1920

 1919

 1918

 1917

 1916

 1915

 1914



 1913

 1912

 1911

 1910

 1909

 1908

 1907

 1906

 1905

Wat is jouw geslacht?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Man

 Vrouw

 Andere

 Ik geef liever geen antwoord

CANNABISGEBRUIK IN DE AFGELOPEN
MAAND



We willen je graag enkele vragen stellen over jouw cannabis gebruik in de afgelopen
maand

Hoe vaak heb je cannabis gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand

Welke types cannabis heb je gebruikt? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Hasj

 Marihuana (wiet)

 Olie

 Eetbare producten

 E-liquids

 Cosmetica

Overige: 



Welke types cannabis heb je gebruikt? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag can2
('Welke types cannabis heb je gebruikt? ')
Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag can2
('Welke types cannabis heb je gebruikt? ')

Ik
kocht
het
via
een
online
shop

Ik
kocht
het
via
een
cryptomarkt

of
darknet

Ik
kocht
het
van
een
dealer

Ik
kocht
het
van
een
vriend

of
kennis

Mensen
gaven
me
dat
of

deelden
het
met
me

Ik
heb
het
zelf
gekweekt

Ik
heb
het
in

een
winkel
gekocht
(offline,
niet
een
coffeeshop)

Ik
kocht
het
via
een
coffeeshopAndere

Hasj

Marihuana (wiet)

Olie

Eetbare producten

E-liquids

Cosmetica



Waar heb je het vaakst cannabis gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je cannabis gebruikt om…

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen wakker te
blijven

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen te slapen



De afbeeldingen hieronder tonen vier verschillende hoeveelheden marihuana (wiet) in
gekruimelde en niet-gekruimelde vorm. Welke afbeelding toont het beste de hoeveelheid
marihuana die je meestal in 1 portie (joint, waterpijp, droge pijp, eetwaren...) hebt
gebruikt?



Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Marihuana (wiet)' bij vraag '8 [can2]' (Welke types cannabis heb je
gebruikt? )

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:



 Minder dan afbeelding A (<0.05 g)

 Afbeelding A (0.05g)

 Tussen afbeelding A en B

 Afbeelding B (0.1g)

 Tussen afbeelding B en C

 Afbeelding C (0.2g)

 Tussen afbeelding C en D

 Afbeelding D (0.3g)

 Meer dan afbeelding D

Hoeveel porties (aantal joints, waterpijp, droge pijp, eetwaren, enz.) marihuana (wiet)
gebruikte je op een typische dag waarop je marihuana gebruikte? Gelieve jouw beste
inschatting te geven.

 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Marihuana (wiet)' bij vraag '8 [can2]' (Welke types cannabis heb je
gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:



De afbeeldingen hieronder tonen vier verschillende hoeveelheden hasj in gekruimelde
en niet-gekruimelde vorm. Welke afbeelding toont het beste de hoeveelheid hasj die je
meestal in 1 portie (joint, waterpijp, droge pijp, eetwaren...) hebt gebruikt?



Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was bij vraag '8 [can2]' (Welke types cannabis heb je gebruikt? )

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Minder dan afbeelding A (<0.05 g)

 Afbeelding A (0.05g)

 Tussen afbeelding A en B

 Afbeelding B (0.1g)

 Tussen afbeelding B en C

 Afbeelding C (0.2g)

 Tussen afbeelding C en D

 Afbeelding D (0.3g)

 Meer dan afbeelding D

Hoeveel porties (aantal joints, waterpijp, droge pijp, eetwaren, enz.) hasj gebruikte je op
een typische dag waarop je hasj gebruikte? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was bij vraag '8 [can2]' (Welke types cannabis heb je gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:



Denk nu aan jouw cannabisgebruik tijdens het AFGELOPEN JAAR. 

Hoe vaak heb je...

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis (wiet, marihuana or hasj)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Heel
vaak

Best wel
vaak Af en toe Zelden Nooit

heb je cannabis
gebruikt voor de
middag?

heb je cannabis
gebruikt wanneer je
alleen was?

heb je
geheugenproblemen
gehad als je cannabis
gebruikte?

hebben je vrienden of
familie je verteld dat je
minder cannabis zou
moeten gebruiken of
dat je zou moeten
stoppen?

heb je geprobeerd om
te stoppen met
cannabis of je gebruik
te verminderen zonder
dat het lukte?



Heel
vaak

Best wel
vaak Af en toe Zelden Nooit

heb je problemen
gehad door je
cannabisgebruik
(zoals bijvoorbeeld
ruzie, een gevecht,
een ongeluk, slechte
prestaties op het werk
of op school of andere
gelijkaardige
situaties)?

CANNABISGEBRUIK IN HET AFGELOPEN JAAR



Denk aan jouw cannabisgebruik tijdens het AFGELOPEN JAAR. 

Hoe vaak heb je...

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de laatste 30 dagen' bij vraag
'4 [drug2]' (En wanneer heb je deze substanties voor het laatst gebruikt? (Cannabis
(wiet, marihuana or hasj)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Heel
vaak

Best wel
vaak Af en toe Zelden Nooit

heb je cannabis
gebruikt voor de
middag?

heb je cannabis
gebruikt wanneer je
alleen was?

heb je
geheugenproblemen
gehad als je cannabis
gebruikte?

hebben je vrienden of
familie je verteld dat je
minder cannabis zou
moeten gebruiken of
dat je zou moeten
stoppen?

heb je geprobeerd om
te stoppen met
cannabis of je gebruik
te verminderen zonder
dat het lukte?



Heel
vaak

Best wel
vaak Af en toe Zelden Nooit

heb je problemen
gehad door je
cannabisgebruik
(zoals bijvoorbeeld
ruzie, een gevecht,
een ongeluk, slechte
prestaties op het werk
of op school of andere
gelijkaardige
situaties)?

COCAÏNEGEBRUIK TIJDENS DE AFGELOPEN
MAAND

Nu willen we graag enkele vragen stellen over jouw cocaïne gebruik in de afgelopen
maand.

Hoe vaak heb je cocaïne gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cocaïne poeder (coke)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand



Waar heb je het vaakst cocaïne gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cocaïne poeder (coke)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je cocaïne gebruikt om… 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cocaïne poeder (coke)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen wakker te
blijven

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen gewicht te
verliezen



Denk aan de laatste keer dat je cocaïne hebt gebruikt, van waar had je deze verkregen?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cocaïne poeder (coke)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik kocht het via een online shop

 Ik kocht het via een cryptomarkt of darknet

 Ik kocht het van een dealer

 Ik kocht het van een vriend of kennis

 Mensen gaven me dat of deelden het met me

 Overige 

Hoeveel gram cocaïne gebruikte je op een typische dag waarop je cocaïne gebruikte?
Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Cocaïne poeder (coke)))

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

ECSTSASY/MDMA-GEBRUIK TIJDENS DE
AFGELOPEN MAAND



Nu willen we graag enkele vragen stellen over jouw ecstasy gebruik in de afgelopen
maand. 

Hoe vaak heb je ecstasy gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand

Waar heb je het vaakst ecstasy gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je ecstasy gebruikt om…  

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen wakker te
blijven

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen gewicht te
verliezen



Denk aan de laatste keer dat je ecstasy hebt gebruikt, van waar had je deze verkregen?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik kocht het via een online shop

 Ik kocht het via een cryptomarkt of darknet

 Ik kocht het van een dealer

 Ik kocht het van een vriend of kennis

 Mensen gaven me dat of deelden het met me

 Overige 

Welke vormen van ecstasy heb je gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Pillen

 Poeder / kristallen



Hoeveel pillen gebruikte je op een typische dag waarop je ecstasy gebruikte? Gelieve
jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Pillen' bij vraag '27 [xtc2]' (Welke vormen van ecstasy heb je gebruikt?)

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

Hoeveel gram MDMA-poeder of MDMA-kristallen gebruikte je op een typische dag
waarop je ecstasy gebruikte? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Poeder / kristallen' bij vraag '27 [xtc2]' (Welke vormen van ecstasy heb je
gebruikt?) en Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer
heb je deze substanties voor het laatst gebruikt? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

AMFETAMINEGEBRUIK (SPEED) TIJDENS DE
AFGELOPEN MAAND



Nu willen we graag enkele vragen stellen over jouw amfetamine gebruik in de afgelopen
maand.

Hoe vaak heb je amfetamine gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was bij vraag '3 [drug1]' (Gelieve alle substanties aan te duiden die je al
gebruikt of geprobeerd hebt.) en Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4
[drug2]' (En wanneer heb je deze substanties voor het laatst gebruikt? (Amfetamines
(speed)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand

Waar heb je het vaakst amfetamine gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Amfetamines (speed)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je amfetamine gebruikt om…

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Amfetamines (speed)))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen gewicht te
verliezen

help you to lose
weight



Denk aan de laatste keer dat je amfetamine hebt gebruikt, van waar had je deze
verkregen?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Amfetamines (speed)))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik kocht het via een online shop

 Ik kocht het via een cryptomarkt of darknet

 Ik kocht het van een dealer

 Ik kocht het van een vriend of kennis

 Mensen gaven me dat of deelden het met me

 Overige 

Welke vormen van amfetamine heb je gebruikt? 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Amfetamines (speed)))

 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Pillen

 Poeder / kristallen



Hoeveel pillen gebruikte je op een typische dag waarop je amfetamine gebruikte?
Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Pillen' bij vraag '34 [amph2]' (Welke vormen van amfetamine heb je
gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

Hoeveel gram poeder of kristallen gebruikte je op een typische dag waarop je
amfetamine gebruikte? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Poeder / kristallen' bij vraag '34 [amph2]' (Welke vormen van amfetamine
heb je gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

KETAMINEGEBRUIK TIJDENS DE AFGELOPEN
MAAND



Nu willen we graag enkele vragen stellen over jouw ketaminegebruik in de afgelopen
maand.

Hoe vaak heb je ketamine gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ketamine ))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand

Waar heb je het vaakst ketamine gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ketamine ))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je ketamine gebruikt om…

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ketamine ))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen wakker te
blijven

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen gewicht te
verliezen



Denk aan de laatste keer dat je ketamine hebt gebruikt, van waar had je deze
verkregen?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ketamine ))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik kocht het via een online shop

 Ik kocht het via een cryptomarkt of darknet

 Ik kocht het van een dealer

 Ik kocht het van een vriend of kennis

 Mensen gaven me dat of deelden het met me

 Overige 

Welke vormen van ketamine heb je gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Ketamine ))

 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Pillen

 Poeder / kristallen

 Vloeistof



Hoeveel pillen gebruikte je op een typische dag waarop je ketamine gebruikte? Gelieve
jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Pillen' bij vraag '41 [ket2]' (Welke vormen van ketamine heb je gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

Hoeveel gram poeder of kristallen gebruikte je op een typische dag waarop je ketamine
gebruikte? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Poeder / kristallen' bij vraag '41 [ket2]' (Welke vormen van ketamine heb
je gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

Hoeveel milliliter vloeistof gebruikte je op een typische dag waarop je ketamine
gebruikte? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Vloeistof' bij vraag '41 [ket2]' (Welke vormen van ketamine heb je
gebruikt? )

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

OVER JOU



Wij zouden je graag een paar aanvullende vragen stellen over uw persoonlijke situatie.
Wij stellen deze vragen alleen om meer te weten te komen over enkele verschillen
tussen de personen die deze vragenlijst beantwoorden.

Wij willen benadrukken dat jouw persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor
anderen en dat jouw antwoorden vertrouwelijk blijven. 

In welke provincie woon je?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Antwerpen

 Brussel

 Oost-Vlaanderen

 Vlaams-Brabant

 Henegouwen

 Luik

 Limburg

 Luxemburg

 Namen

 Waals-Brabant

 West-Vlaanderen



Wat beschrijft het best jouw leefsituatie van de voorbije maand?

* Met partner bedoelen we man/vrouw, vriend/vriendin, wettelijke levenspartner, enz.

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ik woonde alleen

 Ik was een alleenstaande ouder en woonde samen met mijn kinderen of deelde de
voogdij met de tweede ouder

 Ik woonde samen met mijn partner* en kind(eren)

 Ik woonde samen met mijn partner*, zonder kinderen

 Ik woonde bij mijn ouders

 Ik woonde samen met huisgenoten

 Overige 

Wat is het hoogste diploma of de hoogste graad die je behaald hebt?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Geen diploma

 Lagere school

 Lager secundair onderwijs of secundair onderwijs van de 1ste of 2de graad

 Hoger secundair onderwijs of secundair onderwijs van de 3de graad

 Post-secundair niet-hoger onderwijs (4de graad, 7de jaar,
ondernemingsopleiding,...)

 Hoger onderwijs buiten de universiteit van het korte type, graduaat (A1),
professionele bachelor

 Hoger onderwijs buiten de universiteit van het lange type, master aan een
hogeschool

 Academische bachelor (universiteit)

 Licentiaat, ingenieur of master (universiteit)

 Doctoraat met proefschrift

 Overige 



Welke beschrijving geeft jouw werksituatie weer van de afgelopen 7 dagen? 

* Voltijds: 4 of 5 volledige dagen gewerkt

** Halftijds: 3 dagen of minder gewerkt

 Meerdere antwoorden mogelijk
Kies alle voor u geldende mogelijkheden:

 Voltijds* betaald werk (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandige, werkzaam voor
familiebedrijf)

 Halftijds* betaald werk (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandige, werkzaam voor
familiebedrijf)

 Student, een opleiding of training gevolgd, ook indien op vakantie (niet door de
werkgever betaald)

 Werkloos en actief op zoek naar werk

 Werkloos, wil werken maar niet actief op zoek naar werk

 Chronisch ziek of onmogelijk te werken (arbeidsongeschikheid)

 Gepensioneerd

 Actief in het huishouden of om voor kinderen of andere personen te zorgen

Overige: 

ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS DE AFGELOPEN
MAAND



Nu willen we graag enkele vragen stellen over jouw alcoholgebruik in de afgelopen
maand.

Hoe vaak heb je alcohol gedronken?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Alcohol))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Elke dag

 Vier tot zes keer per week

 Twee tot drie keer per week

 Een keer per week

 Een tot drie keer per maand

Waar heb je het vaakst alcohol gebruikt?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Alcohol))

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Thuis, alleen

 Thuis met andere mensen of bij iemand anders thuis (bv. bij een vriend, tijdens een
kleine bijeenkomst of op een feestje thuis)

 Op café, restaurant of in een club

 Op straat, in een park of op een publieke plaats buiten

 Op het werk

 Op een andere plaats



Hoe vaak heb je alcohol gebruikt om…

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Alcohol))

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

je te helpen
ontspannen

je te helpen wakker te
blijven

een activiteit te
versterken, zoals het
luisteren naar muziek
of het spelen van een
spel of sport

je te helpen iets wat je
aan het doen was
minder saai te maken

gewoon echt stoned of
dronken te worden

je te helpen je
opgetogen of
euforisch te voelen

je te helpen door te
gaan tijdens een
nachtje uit met
vrienden

je te helpen je
zelfverzekerder te
voelen of beter in staat
te zijn om met mensen
te praten in een
sociale situatie



Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

gevoelens bij het
hebben van seks te
verbeteren

de effecten van andere
middelen te
verbeteren

je te helpen stoppen
met je zorgen maken
over een probleem

jezelf beter te laten
voelen wanneer je
down of depressief
bent

je te helpen
concentreren of te
werken of te studeren

je te helpen jouw
remmingen te
verliezen

je te helpen te
genieten van het
gezelschap van jouw
vrienden

de nawerkingen van
andere middelen te
helpen verlichten

je te helpen te slapen



Hoeveel glazen alcoholische drank van eender welke aard (bier, wijn, cider, breezer,
cocktails, aperitief, likeur, zelfgemaakte alcohol,…) heb je gedronken op een typische
dag waarop je alcohol dronk? Gelieve jouw beste inschatting te geven.

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'In de afgelopen 30 dagen' bij vraag '4 [drug2]' (En wanneer heb je deze
substanties voor het laatst gebruikt? (Alcohol))

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.
Vul uw antwoord hier in:

JOUW EMOTIONEEL WELZIJN
TEGENWOORDIG

Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 "helemaal niet tevreden" en 10 "helemaal
tevreden" betekent, hoe tevreden ben je nu met je leven?

 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 0 - helemaal niet tevreden

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10 - helemaal tevreden



Hoe vaak heb je in de laatste twee weken last gehad van de volgende problemen?

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal
niet

Meerdere
dagen

Meer dan
de helft van

de dagen
Bijna elke

dag

Zich zenuwachtig,
angstig of gespannen
voelen

Niet in staat zijn om te
stoppen met piekeren
of om controle te
krijgen over het
piekeren

Zich te veel zorgen
maken over
verschillende dingen

Moeite hebben om je
te ontspannen

Zo rusteloos zijn dat
het moeilijk is om stil
te zitten

Snel geïrriteerd of
prikkelbaar zijn

Zich bevreesd voelen
alsof er iets
afschuwelijks zou
kunnen gebeuren



Hoe vaak heb je in de laatste twee weken last gehad van de volgende problemen?

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal
niet

Meerdere
dagen

Meer dan
de helft van

de dagen
Bijna elke

dag

Weinig interesse of
plezier in activiteiten

Je neerslachtig,
depressief of
wanhopig voelen

Moeilijk inslapen,
moeilijk doorslapen of
te veel slapen

Je moe voelen of
weinig energie hebben

Weinig eetlust of
overmatig eten

Een slecht gevoel
hebben over jezelf, het
gevoel hebben dat je
een mislukkeling bent
of dat je jezelf of jouw
familie teleurgesteld
hebt

Problemen om je te
concentreren,
bijvoorbeeld om de
krant te lezen of om tv
te kijken



Helemaal
niet

Meerdere
dagen

Meer dan
de helft van

de dagen
Bijna elke

dag

Zo traag bewegen of
zo langzaam spreken
dat andere mensen dit
opgemerkt kunnen
hebben? Of het
tegenovergestelde: zo
zenuwachtig of
rusteloos zijn dat je
veel meer bewoog dan
gebruikelijk

De gedachte dat je
beter dood zou
kunnen zijn

OPVOLGING

Je hebt het einde van de vragenlijst bereikt. Voordat je dit scherm verlaat, willen we je
vragen of we je via e-mail kunnen contacteren om in een volgende editie van de
vragenlijst deel te nemen.

We willen je geruststellen dat we gebruik maken van een systeem dat jouw informatie
automatisch versleutelt. Hierdoor blijven jouw deelname en persoonlijke informatie te
allen tijde anoniem.

 
 Kies één van de volgende antwoorden
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Ja, ik zou graag deelnemen aan volgende edities van deze vragenlijst. Je kan me
contacteren via e-mail

 Op dit moment ben ik niet geïnteresseerd om deel te nemen in de toekomst.



Gelieve jouw e-mail adres hier in te vullen: 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Ja, ik zou graag deelnemen aan volgende edities van deze vragenlijst. Je
kan me contacteren via e-mail ' bij vraag '56 [fu1]' (Je hebt het einde van de vragenlijst
bereikt. Voordat je dit scherm verlaat, willen we je vragen of we je via e-mail kunnen
contacteren om in een volgende editie van de vragenlijst deel te nemen. We willen je
geruststellen dat we gebruik maken van een systeem dat jouw informatie automatisch
versleutelt. Hierdoor blijven jouw deelname en persoonlijke informatie te allen tijde
anoniem.   )

Vul uw antwoord hier in:

Zijn er nog bijkomende zaken die je met ons wilt delen? 

Vul uw antwoord hier in:

Hartelijk dank voor je deelname! Jouw bijdrage wordt erg gewaardeerd.

We hopen je ook in de volgende edities van de vragenlijst te verwelkomen. We verzekeren je
dat de informatie die je ons gaf geheel vertrouwelijk is.

 
Wat als je gebruik te veel wordt?
Het gebruik van drugs of alcohol is nooit zonder risico’s en elke substantie kan andere gevolgen
hebben op ons leven. Hoe kan je hier best mee omgaan? Wat zijn de risico’s van het gebruik
van drugs? En hoe  houd je het gebruik onder controle? Verleg je grenzen niet. Er zijn
verschillende hulplijnen en lokale diensten voor iedereen die vragen, advies of begeleiding bij
het nemen van een eerste stap op weg naar behandeling nodig heeft. De steun is vertrouwelijk
en voor iedereen beschikbaar.



Heb je emotionele of psychologische zorgen?
Indien je nood hebt aan emotionele of psychologische steun, aarzel dan niet om Tele-onthaal te
contacteren via www.tele-onthaal.be (https://www.tele-onthaal.be/) of het nummer 106 te
bellen. Jongeren kunnen ook terecht bij www.chsbelgium.org/en/
(https://www.chsbelgium.org/en/) of www.awel.be (https://www.awel.be/) of op het nummer 102.

 
Wens je meer te weten over ons onderzoek rond drugs?
Meer informatie over ons werk kan je vinden op de webpagina van de Unit Drugs van
Sciensano: Unit Drugs. (https://drugs.wiv-isp.be/Research/Pages/default.aspx/)
Als je graag onze voorgaande rapporten leest of de resultaten van deze bevraging bekijkt,
bezoek dan onze rapporten (https://datastudio.google.com/reporting/d34a237c-07d1-4ee6-
9720-6aaf3ea754fe/page/PkyCC?s=mA-uycrzeGE). 
 

https://www.tele-onthaal.be/
https://www.chsbelgium.org/en/
https://www.awel.be/
https://drugs.wiv-isp.be/Research/Pages/default.aspx/
https://datastudio.google.com/reporting/d34a237c-07d1-4ee6-9720-6aaf3ea754fe/page/PkyCC?s=mA-uycrzeGE


Voor bijkomende informatie of vragen over deze studie kan je ons contacteren via
bmcdda@sciensano.be (mailto:bmcdda@sciensano.be).
 
Privacy van je gegevens
Je kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Sciensano via
DPO@sciensano.be (mailto:DPO@sciensano.be)of op het nummer 02/642 51 02 wanneer je
vragen hebt over de privacy van jouw gegevens. Indien je een klacht hebt over de manier
waarop je gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische
gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Tel.: 02/274 48 00 - e-mail:
contact@apd-gba.be (mailto:contact@apd-gba.be).

28-03-2022 – 23:59 

Verzend uw enquête. 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
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