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SAMENVATTING 

_ 

De opvolging van druggebruik (cannabis, cocaïne, amfetamines, opiaten,…) en de evolutie ervan bij de 
Belgische bevolking is belangrijk voor de volksgezondheid, gezien de ernstige gevolgen voor de gezondheid 
en het sociale leven die het gebruik ervan kan hebben, alsook de maatschappelijke lasten die dit met zich 
meebrengt. Dit rapport geeft, aan de hand van de gezondheidsenquête 2018, de meest recente schattingen 
van druggebruik weer en probeert het bijbehorend profiel van de risicogroepen te identificeren, zodat een gericht 
preventiebeleid kan worden gevoerd. De belangrijkste resultaten, met betrekking tot de bevolking van 15 tot 64 
jaar, zijn de volgende:  
 
 Het gebruik van cannabis en andere psychoactieve middelen is in België tussen 2013 en 2018 aanzienlijk 

gestegen. 

 22,6% van de bevolking van 15 tot 64 jaar geeft aan dat ze ooit in hun leven cannabis hebben 
geprobeerd (15% in 2013). 

 7,0% heeft cannabis gebruikt in de 12 maanden voorafgaand aan het interview (4,6% in 2013). 

 4,3% heeft cannabis gebruikt in de 30 dagen voorafgaand aan het interview (2,6% in 2013).  

 Van deze huidige gebruikers geeft één op drie gebruikers aan (bijna) dagelijks cannabis te gebruiken, 
d.w.z. minstens 20 van de laatste 30 dagen (dat is twee keer meer dan in 2013).  

 In 2018 vertoonden drie op honderd mensen (15-64 jaar) een problematische cannabisgebruiker rekening 
houdend met bepaalde signalen zoals gebruik in de ochtend, alleen gebruiken, gebruik dat problemen 
veroorzaakt, gebruik niet te kunnen minderen of te kunnen stoppen ondanks opmerkingen van naasten. 

 9,0% van de mensen (15-64 jaar) geeft aan dat ze ooit een andere drug dan cannabis hebben gebruikt 
(3,6% in 2013), en een derde van hen (hetzij 2,9% van de bevolking) heeft dit in de 12 maanden 
voorafgaand aan het interview gedaan (0,8% in 2013). 

 Cocaïne (1,5%) en ecstasy (1,2%) zijn na cannabis de meest gebruikte drugs. Het aantal gebruikers is 
ook gestegen ten opzichte van 2013 (respectievelijk 0,5% en 0,3%). 

 Druggebruik komt vaker voor bij jongeren van 15 tot 24 jaar en bij mannen (van 15 tot 34 jaar) uit alle 
lagen van de bevolking. Ter illustratie:  

 In Brussel heeft één op de vijf jonge mannen (20,5%) van 15 tot 24 jaar cannabis gebruikt in de 
afgelopen 12 maanden, drie keer zoveel als in de totale bevolking (7% van de 15-64-jarigen); 

 In Vlaanderen heeft 8,3% van de mannen van 25-34 jaar recent cocaïne gebruikt, drie keer het 
percentage voor alle Vlamingen (1,7% van de 15-64-jaringen). 

 In het Brussels Gewest komt het gebruik van alle drugs het meest voor.  

 
Deze resultaten zijn een oproep naar de autoriteiten voor meer voorlichtings- en preventiemaatregelen naar 
adolescenten en jongvolwassenen toe. Daarnaast moeten er ook meer inspanningen geleverd worden om de 
getroffen mensen (en hun gezinnen) te ondersteunen en te behandelen, teneinde de risico’s en de schade in 
de brede zin te beperken, en dit zonder stigmatisering. In plaats daarvan zou een toenemend druggebruik bij 
de bevolking moeten leiden tot een uitgebreide en holistische reflectie over het soort samenleving dat aan de 
jongere generaties wordt overgelaten, de normen en de waarden die zij meegeeft, de vele eisen die zij aan hen 
stelt, alsook hun sociale en economische integratie. 
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AFKORTINGEN  
_ 

 

BHIS Belgian Health Interview Survey (Gezondheidsenquête) 

CAST Cannabis Abuse Screening Test 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EHIS European Health Interview Survey / Europese gezondheidsenquête 

ESPAD European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 

EWDD Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

GDS Global Drugs Survey 

HBSC Health Behaviors in School-aged Children 

ICD-10 
International Classification of Diseases – 10th revision (Internationale 
Classificatie van Ziekten, 10de herziening) 

NSS Nieuwe Synthetische Stoffen 

NPS Nieuwe Psychoactieve Stoffen 

n.s. Niet significant 

OFDT 
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies / Frans 
Waarnemeningscentrum voor drugs en drugsverslaving 

TDI  
Treatment Demand Indicator, indicator m.b.t. aanvraag tot behandeling in 
gespecialiseerde centra 

BG Brussels Gewest 

VG Vlaams Gewest 

WG Waals Gewest 

 

  



8 
 

INLEIDING 
_ 

In België is de informatie over het gebruik van psychoactieve middelen bij de algemene bevolking grotendeels 
gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête. Er bestaan andere enquêtes op regionaal niveau of bij 
leerlingen/studenten (bv. ESPAD 2015; HBSC 2014), in de desbetreffende drugmilieus, of via websites (GDS 
2016), maar deze laten niet toe bevolkingsstatistieken te berekenen op nationaal niveau.  
 
De resultaten van de gezondheidsenquête onderschatten echter het feitelijk druggebruik in het land, in die zin 
dat zij gemarginaliseerde bevolkingsgroepen (gevangenen, geïnstitutionaliseerde personen, daklozen, enz.), 
waaronder een aanzienlijk aantal drugverslaafden, mist. Daarnaast kunnen deelnemers aan de enquête, 
ondanks de garantie van anonimiteit van de antwoorden, terughoudend zijn om hun druggebruik aan te geven 
aangezien het gebruik van de onderzochte middelen “illegaal” is. Het behoud van dezelfde vragen in de 
verschillende enquêtes maakt dat de verzamelde gegevens vergelijkbaar zijn waardoor betrouwbare 
trendanalyses mogelijk zijn. De module over het gebruik van “illegale drugs” is er dus op gericht om de 
prevalentie van mensen die cannabis – de meest gebruikte drug in België en wereldwijd – gebruiken, maar ook 
andere illegale drugs - minder vaak gebruikt - zoals cocaïne, amfetamines, ecstasy, opiaten, heroïne, 
hallucinogenen of “Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NSPS), ook bekend als “Nieuwe Synthetische Stoffen (NSS) 
in de algemene bevolking te schatten.  
 
Uit het laatste rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD, 2019) 
(1), gebaseerd op de gegevens van algemene bevolkingsenquêtes, blijkt dat meer dan een kwart van de 
burgers (van 15 tot 64 jaar) van de Europese Unie, hetzij 96 miljoen mensen, in hun leven al illegale drugs 
hebben gebruikt; ongeveer 91,5 miljoen mensen zou met cannabis hebben geëxperimenteerd, 18,1 miljoen met 
cocaïne en 13,9 miljoen met ecstasy/MDMA. Alle drugs in beschouwing genomen, zijn de jongvolwassenen 
(15-34 jaar) de grootste groep van recente gebruikers (afgelopen jaar). Naar schatting heeft 16,0% van hen het 
afgelopen jaar drugs en 14,4% cannabis gebruikt. De meeste landen melden een stabiel of toenemend 
recentelijk cannabisgebruik bij jongvolwassenen sinds 2016. Sinds 2000 is er in een aantal landen een stijgende 
trend van de prevalentie van cannabisgebruik bij jongvolwassen waargenomen. 
 
Gezien de gevaren die druggebruik op korte en lange termijn met zich mee kan brengen voor de lichamelijke, 
geestelijke en sociale gezondheid van de druggebruikers en de problemen die het kan veroorzaken voor hun 
omgeving en de samenleving, is het probleem van druggebruik en –verslaving één van de prioriteiten van het 
beleid voor de promotie van de algemene gezondheid. Eén van de taken van de Belgische overheid is gericht 
op de preventie van de drugservaringen bij jongeren, maar ook op de preventie van chronisch en intensief 
druggebruik en het verminderen van de risico’s en de schade die gepaard gaan met het gebruik ervan. 
 
Daarom is het nuttig om een representatief beeld te krijgen van de evolutie van het gebruik van verschillende 
psychoactieve middelen in België en om de groepen te identificeren die het grootste risico lopen op 
problematisch gebruik. De gezondheidsenquête probeert een aantal van deze aspecten te beantwoorden en 
positioneert zich daarmee als een instrument om het beleid te ondersteunen. De gezondheidsenquête is echter 
niet bedoeld om de gevolgen voor de (psychosociale) gezondheid van illegaal druggebruik te bestuderen. 
Daarvoor zijn er andere onderzoeken nodig, zoals onderzoeken gericht op de gebruikte producten, de context 
van het gebruik en de populatie van gebruikers, zodat het probleem beter begrepen wordt en de beste manier 
kan worden gevonden om de meest kwetsbaren te helpen.   
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VRAGEN 
_ 

De module rond druggebruik bestaat uit twee delen: het eerste deel behandelt het gebruik van cannabis, de 
meest gebruikte drugs, terwijl het tweede deel het gebruik van andere illegale psychoactieve middelen 
onderzoekt. De vragen over cannabisgebruik komen uit de gestandaardiseerde vragenlijst van het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (3) en zijn sinds de eerste gezondheidsenquête 
in elke enquête opgenomen zodat vergelijking in de tijd mogelijk is. 
 
De vragen over druggebruik zijn opgenomen in de schriftelijke vragenlijst, een boekje dat de respondent zelf 
invult en in een verzegelde enveloppe terug aan de interviewer geeft. Deze procedure heeft tot doel te vermijden 
dat de antwoorden van de ondervraagde persoon beïnvloed worden (schaamte, angst) door de aanwezigheid 
van de interviewer. De schriftelijke vragenlijst is gericht aan personen van 15 jaar en ouder. 
 
Veranderingen t.o.v. de enquête van 2013 
Nieuw in de eerste reeks vragen is de opname van een schaal met 6 items (zie ID.04): de CAST (Cannabis 
Abuse Screening Test) (4). Dit instrument werd ontwikkeld door het Frans Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (OFDT, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) om een schatting te maken 
van het problematisch cannabisgebruik via epidemiologische enquêtes in de algemene bevolking en is 
gebaseerd op diagnostische criteria uit de DM-IV en ICD-10. In het tweede deel van de vragenlijst wordt voor 
elk product in de lijst (zie ID.07) – indien gebruikt – bijkomende gevraagd wanneer men dit voor het laatst heeft 
genomen. 
 

Cannabisgebruik  

 
ID.01. Hebt u ooit cannabis (hasjiesj of marihuana, ook wel ganja, wiet, kief, paf,... genoemd) gebruikt? 

(Ja / Neen) 

ID.02. Op welke leeftijd hebt u voor het eerst cannabis gebruikt? 

ID.03. Hebt u de afgelopen 12 maanden cannabis gebruikt? (Ja / Neen) 

ID.04. In de afgelopen 12 maanden … 

 (Nooit / Zelden / Af en toe / Vrij vaak / Zeer vaak)  

01. hebt u cannabis gebruikt vóór de middag? 

02. hebt u cannabis gebruikt wanneer u alleen was? 

03. hebt u geheugenproblemen ervaren wanneer u cannabis gebruikte? 

04. hebt u andere problemen ervaren die veroorzaakt werden door uw cannabisgebruik (ruzie, 
vechtpartij, ongeval, slechte resultaten op school/minder goed presteren op het werk,...)? 

05. hebben vrienden of familieleden u gezegd dat u uw cannabisgebruik moet minderen? 

06. hebt u geprobeerd om uw cannabisgebruik te verminderen of te stoppen zonder hierin te slagen? 

ID.05.  Hebt u de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt? (Ja / Neen) 

ID.06. Hoe vaak hebt u de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt? 

 (Alle dagen / 20-29 dagen / 10-19 dagen / 4-9 dagen / 1-3 dagen) 
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Gebruik van andere middelen 

 
ID.07. Welke andere middelen hebt u gebruikt, zelfs indien u deze slechts eenmalig gebruikt hebt, en 

wanneer hebt u deze voor het laatst gebruikt? 

 (In de afgelopen 30 dagen / In de afgelopen 12 maanden / Langer dan 12 maanden geleden / 
Nooit) 

01. Cocaïne 

02. Crack 

03. Ecstasy (XTC, MDMA) 

04. Amfetamines, speed 

05. Methamfetamines 

06. Ketamine 

07. GHB/GBL 

08. Heroïne 

09. LSD of andere hallucinogenen (magic mushrooms, psilootjes, DMT, mescaline, ayahuasca…) 

10. Opioïden die niet werden voorgeschreven door een arts (bv. fentanyl, buprenorfine, oxycodone, 
codeïne,...)  

11. Nieuwe psychoactieve stoffen, ook gekend als NPS, legal highs, research chemicals: bv. 
synthetische cannabis, spice, K2, mefedrone, 4-FA, 25I-NBOMe,... 

12. Psychoactieve geneesmiddelen die niet werden voorgeschreven door een arts (bv. Valium, 
Rilatine, Rohypnol, Temesta,…) 
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INDICATOREN 
_ 

De indicatoren m.b.t. het gebruik van cannabis en andere psychoactieve middelen worden voorgesteld voor de 
leeftijdsgroepen tussen 15 en 64 jaar.  
 
ID01_1  Gebaseerd op vraag ID.01. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft 

gebruikt. Deze indicator heeft betrekking op minstens éénmaal gebruik van cannabis en verwijst 
naar wat “experimenteel gebruik” of “ooit gebruik van cannabis” wordt genoemd. 

ID02_1 Gebaseerd op de vragen ID.01 en ID.02. Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd 
gebruikt bij de bevolking van 15 tot 64 jaar. 

ID03_1 Gebaseerd op de vragen ID.01 en ID.03. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de 
afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt. Deze indicator verwijst naar de jaarprevalentie 
van het gebruik van cannabis, dit wil zeggen het “recent gebruik van cannabis”. 

ID03_2 Gebaseerd op de vragen ID.01 en ID.03. Percentage cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar dat in 
de afgelopen 12 maanden geen cannabis heeft gebruikt. Deze indicator laat toe het (recent) 
stoppen van het gebruik van cannabis in kaart te brengen. 

ID04_2 Gebaseerd op de items van vraag ID.04. Som van de individuele scores (gehercodeerd 0-4) van 
de 6 items (totaal van 0 tot 24) en definitie van problematisch gebruik bij een drempelwaarde van 
7 en meer. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisgebruik 
heeft vertoond in de afgelopen 12 maanden.   

ID05_1  Gebaseerd op de vragen ID.01, ID.03 en ID.05. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar 
dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Deze indicator geeft de “huidige prevalentie 
van het gebruik van cannabis” weer. 

ID06_1  Gebaseerd op de vragen ID.05 en ID.06. Verdeling van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar het 
aantal dagen cannabisgebruik in de afgelopen 30 dagen (4 categorieën). Deze indicator meet de 
intensiteit van het huidig gebruik van cannabis. 

ID06_2  Gebaseerd op de vragen ID.05 en ID.06. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat 
intensief cannabis gebruikte (20 dagen of meer in de afgelopen 30 dagen). 

ID07_1  Gebaseerd op vraag ID.07. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt. Deze indicator heeft betrekking op minstens éénmaal gebruik 
van een andere drug dan cannabis en verwijst naar wat “experimenteel gebruik” of “ooit gebruik 
van een andere drug dan cannabis” wordt genoemd. 

ID07_2  Gebaseerd op vraag ID.07. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 
maanden een andere drug dan cannabis heeft gebruikt. 

ID07_3  Gebaseerd op vraag ID.07. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 
dagen een andere drug dan cannabis heeft gebruikt.  

ID_1 Gebaseerd op de vragen ID.03 en ID.07. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de 
afgelopen 12 maanden verschillende soorten drugs heeft gebruikt (polydruggebruik). 
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RESULTATEN 
_ 

1. Experimenteel gebruik van cannabis 

De resultaten die hier gepresenteerd worden, hebben betrekking op het experimenteel cannabisgebruik, 
gedefinieerd als het percentage mensen dat minstens éénmaal in hun leven cannabis heeft gebruikt. Deze 
indicator (ID01_1) omvat dus zowel mensen die niet meer gebruiken op het moment van de enquête als mensen 
die (nog) gebruiken. Om het onderscheid te maken, wordt ook het percentage cannabisgebruikers dat in de 
afgelopen 12 maanden geen cannabis heeft gebruikt (ID03_2) gerapporteerd. Tot slot wordt in dit deel ook de 
leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt (ID02_1) gerapporteerd. 

1.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In 2018 heeft 22,6% van de bevolking van 15 tot 64 jaar minstens één keer in hun leven cannabis gebruikt.  
Van deze gebruikers geeft 69,0% aan geen cannabis te hebben gebruikt in de afgelopen 12 maanden. Met 
andere woorden, meer dan twee derde van zij die ooit cannabis hebben gebruikt, zijn voormalige gebruikers en 
minder dan een derde van hen heeft het afgelopen jaar nog cannabis gebruikt (zie punt 2.1). De leeftijd waarop 
voor het eerst cannabis werd gebruikt is gemiddeld 19,2 jaar.  

Regionale verschillen 

Zoals bij de voorgaande enquêtes, is het percentage mensen van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft 
geprobeerd hoger in het BG (30,2%) dan in de twee andere gewesten (22,0% elk). Het verschil tussen het BG 
en de twee andere gewesten is significant. Bovendien is het percentage gebruikers dat de afgelopen 12 
maanden geen cannabis heeft gebruikt ook groter in het VG en het WG (respectievelijk 71,3% en 69,0%) dan 
in het BG (58,8%). De leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt is in de drie gewesten hetzelfde 
(tussen 19,0 en 19,3 jaar). 

1.2. EVOLUTIE 

 

Figuur 1 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, volgens gewest en 
jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Het percentage mensen dat ooit cannabis heeft gebruikt neemt toe in de tijd. Deze evolutie is «normaal» zolang 
het progressief is. Dit is het geval tussen 2001 en 2013 (van 10,7% tot 15,0%) (Figuur 1). Daarentegen is het 
percentage mensen dat ooit cannabis heeft gebruikt in 2018 sterk gestegen, nl. tot 22,6% van de bevolking van 
15 tot 64 jaar. De leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt is in 2018 (19,2 jaar) ouder dan in 2013 
(18,4 jaar, n.s.) en is terug op dezelfde leeftijd als in 2004 en 2008 gekomen. 

Regionale verschillen 

Deze sterke toename van het percentage experimentele gebruikers sinds de vorige enquête komt voor in de 
drie gewesten, met een stijging van 7 tot 8 procentpunten tussen 2013 en 2018. Deze prevalentie gaat in het 
VG en het WG van 14% in 2013 tot 22% in 2018; in het BG, waar het percentage al 22% was in 2013, stijgt dit 
tot 30% in 2018. Het percentage gebruikers dat de afgelopen 12 maanden geen cannabis heeft gebruikt, heeft 
echter niet dezelfde trend gevolgd (de verschillen tussen de jaren zijn niet significant). 

1.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

De prevalentie van het experimenteel gebruik van cannabis is significant lager bij vrouwen (17,3%) dan bij 
mannen (28,1%). Bovendien is het percentage vrouwen dat het afgelopen jaar geen cannabis meer gebruikt 
(78,5%) hoger dan het percentage mannen (63,0%). 
 
Figuur 2 |  Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, volgens geslacht, 

leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Het experimenteel gebruik van cannabis komt meer voor in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar, waar 38,1% 
van deze mensen ooit cannabis heeft gebruikt (en bijna één op de twee mannen in deze leeftijdsgroep!), 
tegenover 29,6% van de mensen in de leeftijdsgroep van 35-44 jaar. Een kwart van de jongeren van 15-24 jaar 
(25,7%) heeft ooit cannabis geprobeerd; het percentage jongeren dat het afgelopen jaar geen cannabis heeft 
gebruikt is relatief laag (39,8%); dit percentage neemt wel toe met de leeftijd (in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar 
heeft 91,4% van de experimentele gebruikers het afgelopen jaar geen cannabis gebruikt). 

Regionale verschillen 

In de drie gewesten is het percentage experimentele gebruikers hoger bij mannen. De leeftijdsverdeling is wel 
verschillend in de drie gewesten. In het VG is deze leeftijdsverdeling dezelfde als die op nationaal niveau (Figuur 
2). De leeftijdsverdeling in het WG is verschillend voor wat de jonge Walen betreft (15-24 jaar), het percentage 
dat al cannabis heeft gebruikt is namelijk hoger dan dat van de jonge Vlamingen (15-24 jaar) (30,3% versus 
20,8%). Bovendien is het percentage jonge vrouwen (15-24 jaar) dat experimenteert met cannabis hoger in het 
WG (27,7%) dan in het VG (14,6%). Dit percentage is ook hoger in het BG (26,2%) dan in het VG, maar het 
zijn vooral de jonge mannen (15-24 jaar) in Brussel die het absolute record breken (48,3% tegenover 32,8% in 
het WG en 26,7% in het VG) voor wat het experimenteel cannabisgebruik betreft.  

1.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger het percentage mensen dat al geëxperimenteerd heeft met 
cannabis. In 2018 gaat dit van 14,5% bij de laagst opgeleiden tot 26,1% bij de hoogst opgeleiden. Het verschil 
in prevalentie tussen deze twee uiterste opleidingsniveaus is significant. Tegelijkertijd is het ook zo dat hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe hoger het percentage gebruikers dat het afgelopen jaar geen cannabis meer 
heeft gebruikt: 49,5% van diegenen met geen diploma of een diploma lager tot 72,5% van diegenen met een 
diploma hoger onderwijs. Tot slot is er ook een sociale gradiënt voor wat betreft de leeftijd waarop voor het 
eerst cannabis werd gebruikt: deze gaat van 17,7 jaar bij diegenen met geen diploma of een diploma lager 
onderwijs tot 19,5 jaar bij diegenen met een diploma hoger onderwijs. 

Regionale verschillen 

Ook in de drie gewesten is het percentage mensen dat ooit cannabis heeft gebruikt het hoogst bij de hoogst 
opgeleiden. In het VG varieert het percentage gebruikers dat de afgelopen 12 maanden niet meer heeft gebruikt 
weinig volgens opleidingsniveau, gaande van 67,7% bij de laagst opgeleiden tot 72,8% bij de hoogst opleiden. 
In het WG is het verschil in sociale klassen het meest uitgesproken tussen diegenen met een diploma hoger 
onderwijs (77,2%) en de lager opgeleiden (52 à 58%). In het BG is het percentage gebruikers dat het afgelopen 
jaar geen cannabis heeft gebruikt lager bij diegenen met geen diploma of een diploma lager (13,1%) dan bij de 
andere opleidingsniveaus. Op regionaal niveau, zijn deze resultaten volgens opleidingsniveau echter niet 
significant. 

1.5. BIJKOMENDE ANALYSES 

Gezien de atypische resultaten voor Brussel, vroegen we ons af of het opleidingsniveau of de culturele 
achtergrond van deze gezinnen de verschillen met de twee andere gewesten kan verklaren. Uit analyses 
gecorrigeerd voor opleiding en land van herkomst (naast leeftijd en geslacht) blijkt echter dat de verschillen 
tussen Brussel en de twee andere gewesten steeds groter wordt. Deze uitkomst is waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat mensen uit niet-Europese huishoudens (meer mensen in de hoofdstad) minder geneigd zijn te 
experimenteren met cannabis dan mensen uit Belgische huishoudens. 
 
Anderzijds zijn de regionale verschillen niet langer statistisch significant wanneer het Brussels Gewest alleen 
wordt vergeleken met de grootstedelijke gebieden van de andere twee gewesten. Hieruit kan dus worden 
afgeleid dat de situatie in Brussel te wijten is aan zijn stedelijk karakter. 
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2. Recent gebruik van cannabis (afgelopen 12 maanden) 

De indicator m.b.t. recent cannabisgebruikers is de indicator die het best het gebruikelijk gedrag weergeeft, 
omdat deze indicator de onregelmatige gebruikers opneemt, zonder diegenen die ooit cannabis hebben 
geprobeerd maar momenteel niet meer, mee te tellen.  

2.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België in 2018 geeft 7,0% van de bevolking van 15 tot 64 jaar aan cannabis te hebben gebruikt in de 12 
maanden voorafgaand aan het interview. 

Regionale verschillen 

Recent gebruik van cannabis komt meer voor in het BG (12,4%) – een grootstedelijk gebied – dan in het VG 
(6,2%) en het WG (6,8%), en de verschillen zijn significant. 

2.2. EVOLUTIE 

In tegenstelling tot de constante prevalentie, zelfs een lichte daling, van recente cannabisgebruikers tussen 
2004 en 2013 (rond de 5%), is deze prevalentie in 2018 (7,0%) significant toegenomen. 
 
Figuur 3 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt, 

volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

 

 
Regionale verschillen 

De evolutie van de prevalentie van recente cannabisgebruikers in de afgelopen 15 jaar vertoont een aantal 
specifieke regionale kenmerken (Figuur 3). Sinds de enquête van 2004 heeft het BG altijd prevalenties gehad 
die ongeveer 4 procentpunten hoger liggen dan die van het VG. Ondanks deze kloof, zijn deze twee gewesten 
parallel geëvolueerd, wat op nationaal niveau tot uiting komt: tussen 2004 en 2013 is de prevalentie van recente 
cannabisgebruikers stabiel gebleven, of zelfs licht gedaald, maar in 2018 is deze significant gestegen. Door 
deze stijging komt Vlaanderen op hetzelfde niveau als Wallonië voor wat de prevalentie van recente 
cannabisgebruikers betreft, terwijl deze twee gewesten tussen 2008 en 2013 in tegengestelde richting zijn 
geëvolueerd. In het WG is deze prevalentie sinds 2004 matig, maar gestaagd toegenomen.  
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2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Over het algemeen komt recent cannabisgebruik vaker voor bij mannen (10,4%) dan bij vrouwen (3,7%), en dit 
verschil komt voor in alle leeftijdsgroepen tot ongeveer 45 jaar. Deze prevalentie is het hoogst in de jongste 
leeftijdsgroep (15,5% van de 15-24-jarigen zijn recente cannabisgebruikers; 12,2% van de 25-34-jarigen, n.s.), 
en dit percentage neemt af met de leeftijd tot minder dan 1% in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar. Opgemerkt 
dient te worden dat gemiddeld één op de vijf mannen tussen 15 en 34 jaar in het afgelopen jaar cannabis heeft 
gebruikt. 
 
Figuur 4 |  Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt, 

volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

  

Regionale verschillen 

Brussel heeft de meest atypische verdeling volgens leeftijd en geslacht. Eén op de drie jonge mannen van 15 
tot 24 jaar heeft het afgelopen jaar cannabis gebruikt, wat twee keer zoveel is als in Vlaanderen. Hoewel het 
percentage recente cannabisgebruikers bij mannen van 25-34 jaar in de drie gewesten gelijk is, is dit percentage 
in de oudere leeftijdsgroepen hoger in het BG dan in de twee andere gewesten. Opgemerkt moet worden dat 
het percentage vrouwen dat recent cannabis heeft gebruikt twee keer zo hoog is in het BG (6,8%) dan in de 
twee andere gewesten. Opvallend is ook dat de prevalentie recente cannabisgebruikers in het BG bijna drie 
keer zo hoog is als in de twee andere gewesten. 
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2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Algemeen gezien is er geen sociale gradiënt voor wat het recent cannabisgebruik in België betreft, dit in 
tegenstelling tot wat werd waargenomen voor het ooit gebruik (zie punt 1.4).  

Regionale verschillen 

In Brussel daarentegen is het percentage recente cannabisgebruikers hoger bij diegenen met een diploma 
hoger onderwijs (14,0%) dan bij diegenen met een diploma secundair (9 à 10%). In de twee andere gewesten 
is geen enkel verschil tussen de opleidingsniveaus significant. 
 

3. Huidig (laatste maand) en intensief cannabisgebruik 

Het doel hier is een schatting te maken van het percentage «huidige» gebruikers (d.w.z. in de afgelopen maand: 
ID05_1) in de bevolking van 15 tot 64 jaar, en om in te schatten in welke mate (frequentie) zij cannabis gebruiken 
(ID06_1). De cijfers hier zijn gericht op intensieve gebruikers (= 20+ dagen in de afgelopen 30 dagen) in de 
bevolking van 15 tot 64 jaar (ID06_2). 

3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In 2018 geeft 4,3% van de Belgen van 15 tot 64 jaar aan cannabis in de afgelopen maand te hebben gebruikt. 
In deze periode gebruikt 29,9% van de gebruikers dit gedurende 20 dagen of meer, 15,2% heeft het 10 tot 19 
dagen gebruikt en 54,8% tussen 1 tot 9 dagen van de maand. 

Regionale verschillen 

De huidige cannabisgebruikers komen meer voor bij de inwoners van het BG (8,2%) dan bij de inwoners van 
het VG (3,6%) en het WG (4,5%). Desalniettemin komen intensieve gebruikers (20+ dagen) minder vaak voor 
in Brussel (24,2%) dan in Wallonië (33,7%) of Vlaanderen (29,5%). 

3.2. EVOLUTIE 

Zoals bij de vorige indicatoren is de prevalentie van het huidig cannabisgebruik toegenomen bij de Belgische 
bevolking van 15 tot 64 jaar, globaal gezien gaande van ongeveer 3% in de periode 2001-2013 tot 4,3% in 
2018, een significant verschil. 
  



18 
 

Figuur 5 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt 
(ID05_1) en dat 20 dagen of meer van de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt (ID06_1), volgens 
gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

 
 
Wat de intensieve gebruikers betreft (20+ dagen van de afgelopen 30 dagen), was de prevalentie bij de 
referentiebevolking tot nu toe altijd onder de symbolische 1% gebleven, maar is dit in 2018 gestegen tot 1,3%.  

Regionale verschillen 

De stijging van het percentage huidige gebruikers in Vlaanderen in 2018 (3,6%) volgt op een lichte daling in 
2013 (1,7%). In Wallonië is deze prevalentie in de loop van de tijd geleidelijk, maar gestaag gestegen, met een 
prevalentie die in 2013 al 3,6% was tot 4,5% in 2018. In Brussel varieert de prevalentie (zaagtand), maar was 
nooit zo hoog als in 2018 (8,2%). De prevalentie van intensief cannabisgebruik (20+ dagen in de afgelopen 30 
dagen) is in de drie gewesten in dezelfde mate toegenomen. 

3.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Op nationaal niveau zijn de huidige cannabisgebruikers vaker mannen (6,7% tegenover 1,9% van de vrouwen) 
en komt dit meer voor in de jongste leeftijdsgroepen (rond de 8% van de 15-34-jarigen, 5,5% van de 35-44-
jarigen). Figuur 6 toont de distributie volgens leeftijd en geslacht. Intensief cannabisgebruik komt ook meer voor 
bij mannen (2,3% tegenover 0,3% van de vrouwen) en bij jongvolwassenen (2,6% van de 25-34-jarigen). 
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Figuur 6 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

  

Regionale verschillen 

Het percentage huidige cannabisgebruikers bij jongeren van 15-24 jaar, mannen en vrouwen, is hoger in 
Brussel (16,9%) en in Wallonië (11,6%) dan in Vlaanderen (4,7%). 
 

3.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

De prevalentie huidige cannabisgebruikers is hoger bij mensen met geen diploma of een diploma lager (6,2%) 
dan bij diegenen met een hoger opleidingsniveau, maar de analyses gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht tonen 
aan dat deze socio-economische verschillen (n.s.) een demografisch artefact zou zijn. De sociale gradiënt is 
echter wel aanwezig bij intensief cannabisgebruik (20+ dagen), waar de prevalentie gaat van 3,0% bij diegenen 
met geen diploma of een diploma lager tot 0,6% bij diegenen met een hoger opleidingsniveau, een significant 
verschil na correctie voor leeftijd en geslacht. 

Regionale verschillen 

Brussel vertoont dan weer een omgekeerde sociale gradiënt (n.s.) voor wat de prevalentie huidige 
cannabisgebruikers betreft: een hoger percentage bij de hoogst opgeleiden (9,6%).  
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4. Problematisch gebruik van cannabis 

Intensief cannabisgebruik (20+ dagen van de afgelopen 30 dagen, zie punt 3) kan mogelijks problemen met 
zich meebrengen. In 2018 is het voor het eerst mogelijk om het problematisch gebruik van cannabis in te 
schatten op basis van een vragenlijst gericht op de opsporing van dit aspect (CAST). Het «problematisch» 
gebruik van een product is een gebruik dat gezondheids- en sociale problemen kan veroorzaken die de 
gebruiker zelf en/of zijn familie en vrienden kan/kunnen treffen. De indicator ID04_1 geeft een gradatie weer 
van het risico gerelateerd aan het problematisch gebruik («geen of een klein risico»; «matig risico»; «groot 
risico»); ID04_2 verwijst naar de prevalentie van een problematisch gebruik (matig tot groot risico). De 
referentieperiode heeft betrekking op het afgelopen jaar en het betreft de bevolking van 15 tot 64 jaar. 

4.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België heeft 1,3% van de bevolking van 15 tot 64 jaar blijkbaar een matig risico en 1,8% een groot risico op 
problematisch cannabisgebruik. In totaal loopt dus 3,1% van de bevolking van 15 tot 64 jaar een problematisch 
cannabisgebruik in de afgelopen 12 maanden. 

Regionale verschillen 

Een matig en een groot risico op problematisch cannabisgebruik komt vaker voor in Brussel (respectievelijk 
2,0% en 3,9%) dan in Vlaanderen (1,3% en 1,4%) en Wallonië (1,0% en 1,9%). 

4.2. EVOLUTIE 

Aangezien het de eerste keer is dat problematisch cannabisgebruik in de gezondheidsenquête 2018 werd 
opgenomen, is een evolutie over de tijd niet mogelijk.  

4.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het problematisch cannabisgebruik (combinatie van matig en groot risico) komt vooral voor bij mannen (5,5% 
tegenover 0,5% van de vrouwen, een significant verschil) en bij volwassenen (mannen en vrouwen) jonger dan 
45 jaar in België (van 4,3% tot 5,7% volgens leeftijdsgroep).  

Regionale verschillen 

In de drie gewesten is het percentage problematisch cannabisgebruik hoger bij mannen. Dit is zeer uitgesproken 
in Brussel: 10,2% van de mannen tegenover 1,6% van de vrouwen loopt het risico op problematisch 
cannabisgebruik. 
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Figuur 7 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisverbruik heeft vertoond, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

  
 
Voor wat problematisch cannabisgebruik betreft, zijn er regionale verschillen volgens leeftijdsgroepen. In 
Vlaanderen is de prevalentie van problematische cannabisgebruikers t.o.v. de twee andere gewesten het laagst 
bij de jongeren van 15-24 jaar (2,9%); in Wallonië is dit bij de volwassenen van 35-44 jaar (3,0%). In Brussel, 
blijft het problematisch gebruik in de oudere leeftijdtijdsgroepen bestaan (7,8% van de mannen van 45-54 jaar). 

4.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het problematisch cannabisgebruik is niet gelijk verdeeld over de verschillende sociale klassen. Deze 
prevalentie is hoger bij de laagst opgeleiden (bv. 7,1% van diegenen met geen diploma of een diploma lager) 
dan de hogere opleidingsniveaus (bv. 2,3% van diegenen met een diploma hoger onderwijs). 

Regionale verschillen 

Er is een duidelijke sociale gradiënt in Brussel en Wallonië waar ongeveer 9 à 11% van diegenen zonder 
diploma of met een diploma lager een problematisch cannabisgebruik hebben. Er moet echter rekening 
gehouden worden met de grote betrouwbaarheidsintervallen, die gerelateerd zijn met geringe aantallen voor 
deze indicatoren bij de laagst opgeleiden. De verschillen volgens opleidingsniveau zijn in Vlaanderen weinig 
uitgesproken (n.s.).  

4.5. BIJKOMENDE ANALYSES 

Het problematisch cannabisgebruik heeft betrekking op de afgelopen 12 maanden. De tabel hieronder (Tabel 
1) geeft het percentage mensen weer met een problematisch gebruik bij de recent gebruikers (12 maanden), 
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de huidige gebruikers (1 maand) en de intensieve gebruikers (20+ dagen/maand). Bij mannen vertoont iets 
meer dan de helft van de gebruikers (12 maanden) een problematisch cannabisgebruik, en dit is het geval bij 
één op vijf vrouwen. Natuurlijk, hoe frequenter het gebruik, hoe hoger het percentage personen dat een risico 
loopt: in totaal vertonen bijna alle intensieve gebruikers een probleem door hun gebruik. 
 
Tabel 1. Percentage mensen dat een risico loopt op problematisch cannabisgebruik, volgens geslacht, bij de 

recente, de huidige en de intensieve gebruikers, Gezondheidsenquête, België 2018 

 Mannen Vrouwen Totaal 

 % probl. gebruik % probl. gebruik % probl. gebruik 

Recente gebruikers 52,4 20,6 43,9 

Huidige gebruikers 67,1 31,7 59,1 

Intensieve gebruikers 98,8 95,0 98,3 

 
 
Het problematisch cannabisgebruik in de afgelopen 12 maanden is berekend o.b.v. een schaal met 6 items (zie 
vragen p.11) die de verschillende situaties weergeeft die verband kunnen houden met misbruik van het product. 
De figuur hieronder toont de percentages voor elk item op de schaal voor volwassenen van 15 tot 44 jaar. 
 
Figuur 8 | Percentage van de gebruikers van 15-44 jaar dat aangeeft in welke mate (van 1=zeer vaak tot 5=nooit) 

ze de volgende problematische situaties hebben meegemaakt, Gezondheidsenquête, België 2018 

   

   
1 = zeer vaak ; 2 = vaak ; 3 = af en toe ; 4 = zelden ; 5 = nooit 

 
 
 
Figuur 8 geeft duidelijk weer dat het meest voorkomende problematisch gedrag bij gebruikers het gebruik van 
cannabis in een niet sociale context en, tot op zekere hoogte het gebruik in de voormiddag, is. Weinig gebruikers 

5.34.3

10.8

18.461.2

Voormiddag

1 2 3 4 5

12.4

10.4

11.8

17.1

48.2

Alleen gebruikt

1 2 3 4 5

0.9 3.2

14.3

14.0
67.6

Geheugenproblemen 

1 2 3 4 5

1.7 2.2

10.7

85.3

Andere problemen

1 2 3 4 5

5.0
3.7

11.2

11.1
69.0

Advies van anderen

1 2 3 4 5

1.8 3.1

10.9

12.0

72.1

Mislukt te stoppen

1 2 3 4 5



23 
 

hebben problemen ondervonden als gevolg van hun gebruik, soms worden wel geheugenproblemen 
aangegeven. Een derde van de gebruikers werd geadviseerd om hun cannbisgebruik te minderen, en meer 
dan een kwart geeft toe dat dit hun niet gelukt is. Door de kleine aantallen zijn analyses volgens gewest niet 
mogelijk.  
 

5. Andere psychoactieve middelen 

De indicatoren die in dit deel worden beschreven, geven de prevalentie van het experimenteel gebruik (ID07_1) 
en de jaarprevalentie (ID07_2) weer m.b.t. het gebruik van andere illegale middelen dan cannabis, die als items 
in de vragenlijst zijn opgenomen (zie p. 11). Om het lezen van dit rapport te vergemakkelijken, wordt naar deze 
producten verwezen met het begrip «andere drugs», waarbij goed begrepen moet worden dat het hier gaat om 
andere (illegale) drugs dan cannabis. Onder «experimenteel» gebruik wordt verwezen naar het gebruik van een 
andere drug in de loop van het leven (ooit) en met «recent» gebruik wordt verwezen naar het gebruik van een 
andere drug in de afgelopen 12 maanden. Het «huidig»  gebruik refereert naar de afgelopen 30 dagen (ID07_3). 

5.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

Geschat wordt dat 9,0% van de bevolking van 15 tot 64 jaar ooit met een andere drug heeft geëxperimenteerd 
en dat 2,9% van deze bevolking in de afgelopen 12 maanden minstens één van deze drugs heeft gebruikt. 
Bovendien gaf 1,3% aan dat hij een andere drug in de afgelopen dagen heeft gebruikt. 

Regionale verschillen 

Het percentage mensen dat met een andere drug heeft geëxperimenteerd is significant lager in het WG (6,8%) 
dan in het VG (9,7%) en het BG (11,7%). Dit verschil volgens gewest geldt ook voor het recent gebruik van een 
andere drug: lagere prevalentie in het WG (1,9%) dan in het VG (3,2%) of het BG (4,7%), maar hier is alleen 
het verschil WG-BG statistisch significant. Tot slot is ook het gebruik van een andere drug in de afgelopen 30 
dagen minder gebruikelijk in het WG (0,5%) dan in het VG (1,6%) en het BG (2,1%), een verschil dat statistisch 
significant is. 

5.2. EVOLUTIE 

Figuur 9 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit (ID07_1) en in het afgelopen jaar (ID07_2) een 
andere drug dan cannabis heeft gebruikt, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

 
 
De prevalentie van het experimenteel gebruik van een andere drug bij de bevolking van 15 tot 64 jaar is in 2018 
(9,0%) toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren, waar de prevalentie niet meer dan 4% bedroeg. Het 
percentage recente gebruikers is ook toegenomen: dit is gestegen van minder dan 1% in 2013 tot 2,9% in 2018. 
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Deze toename moet wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat dit mogelijk deels te wijten 
is aan wijzigingen m.b.t. het gebruik van andere middelen in de vragenlijst. Deze resultaten zullen moeten 
worden vergeleken met andere informatiebronnen over verdovende middelen in België.     

Regionale verschillen 

De prevalentie van experimentele gebruikers van een andere drug is in de drie gewesten in dezelfde mate 
toegenomen. Dit is ook het geval voor het percentage recente gebruikers van een andere drug. Er moet wel 
opgemerkt worden dat de kloof in prevalentie tussen het VG en het WG de laatste vijf jaar groter is geworden 
(Figuur 9). 

5.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Zowel voor wat het experimenteel gebruik als het recent gebruik van een andere drug betreft, is de prevalentie 
hoger bij mannen dan bij vrouwen, en het hoogst in de leeftijdsgroepen tussen 25 en 44 jaar. In België heeft 
één op de tien jongvolwassen mannen (van 25-34 jaar) in het afgelopen jaar een andere drug dan cannabis 
gebruikt (tegenover 1,9% van de vrouwen in deze leeftijdsgroep). De huidige gebruikers zijn ook vaker mannen 
tussen 25 en 34 jaar (4,2%). 
 

Figuur 10 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden een andere drug dan 
cannabis heeft gebruikt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Regionale verschillen 

In het BG is het percentage vrouwelijke gebruikers van een andere drug hoger bij jongeren van 15-24 jaar en 
vooral van 25-34 jaar. Mannen in het BG gebruiken nog vaak een andere drug na de leeftijd van 44 jaar (5,6%), 
wat minder vaak voorkomt in de andere gewesten. 

5.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

In tegenstelling tot cannabis, is er geen socio-economische gradiënt voor wat experimenteel, recent en huidig 
gebruik van andere psychoactieve drugs betreft, zowel op nationaal niveau als op niveau van de drie gewesten. 
 

6. Recent gebruik van andere drugs 

Dit deel van het rapport gaat over het recent druggebruik (afgelopen 12 maanden) bij de bevolking van 15 tot 
64 jaar naar het soort drug gebruikt. Gezien het kleine aantal personen dat bij de steekproef betrokken is, 
worden deze gegevens op beknopte wijze gepresenteerd. De leeftijds- en geslachtsanalyses zijn alleen op 
nationaal niveau uitgevoerd, niet op regionaal niveau. De basistabellen (aan het eind van het rapport) worden 
alleen maar aangemaakt wanneer het middel door meer dan één procent van de onderzochte bevolking wordt 
gebruikt (d.w.z. cocaïne en ecstasy; Tabel 2). 

6.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In 2018, heeft 1,5% van de bevolking van 15 tot 64 jaar cocaïne genomen (2,6% van de mannen en 0,4% van 
de vrouwen) en 1,2% ecstasy (1,9% van de mannen en 0,5% van de vrouwen) in de 12 maanden voorafgaand 
aan het interview. Deze middelen worden vooral gebruikt in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar (3,7% gebruikt 
cocaïne en 3,0% ecstasy), maar ze worden ook gebruikt door jongeren van 15-24 jaar (beide middelen worden 
door 1,8% van hen gebruikt) en door volwassenen van 35-44 jaar (2,0% gebruikt cocaïne en 1,3% ecstasy). 
 
 
Tabel 2. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden één van de middelen 

uit de lijst heeft gebruikt, volgens geslacht en in de drie leeftijdsgroepen, Gezondheidsenquête, België 
2018 

 
Totaal 

(%) 
Mannen 

(%) 
Vrouwen 

(%) 
15-24 jaar 

(%) 
25-34 jaar 

(%) 
35-44 jaar 

(%) 

Cocaïne 1,5 2,6 0,4 1,8 3,7 2,0 

Ecstasy 1,2 1,9 0,5 1,8 3,0 1,3 

Opioïdes 0,6 0,6 0,7 0,4 0,7 1,1 

Hallucinogenen 0,5 0,7 0,3 1,2 0,6 0,7 

Amfetamines 0,4 0,8 0,01 0,5 1,0 0,5 

Ketamine 0,4 0,7 0,1 1,5 0,6 0,3 

NPS* 0,3 0,4 0,2 1,1 0,4 0,2 

Methamfetamines 0,1 0,2 0,0 0,6 0,05 0,07 

GHB/GBL 0,04 0,04 0,04 0,0 0,1 0,1 

Heroïne 0,07 0,1 0,0 0,0 0,0 0,03 

Crack 0,006 0,01 0,0 0,0 0,0 0,02 

* NPS=Nieuwe Psychoactieve Stoffen 
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Tabel 2 toont aan dat, met uitzondering van niet-voorgeschreven opioïden, het druggebruik in de afgelopen 12 
maanden consistent is met het klassieke patroon van een hoge prevalentie enerzijds bij mannen en anderzijds 
bij jongvolwassenen (15-34 jaar).  

6.2. REGIONALE VERSCHILLEN 

Tabel 3 geeft weer dat de prevalentie van alle gebruikte drugs (behalve voor opioïden) hoger is in het BG en 
over het algemeen (behalve voor opioïden) lager in het WG. Het VG positioneert zich tussen de twee. Gezien 
de kleine aantallen, moeten deze cijfers wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
 
 
Tabel 3. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden één van de drugs in de 

lijst heeft gebruikt, percentage in België en de drie gewesten, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
België 

(%) 
Vlaanderen 

(%) 
Brussel 

(%) 
Wallonië 

(%) 

Cocaïne 1,5 1,7  2,9 0,7 

Ecstasy 1,2 1,3 2,5 0,6 

Opioïdes 0,6 0,7 0,2 0,6 

Hallucinogenen 0,5 0,5 1,2 0,2 

Amfetamines 0,4 0,4 0,6 0,4 

Ketamines 0,4 0,5 0,6 0,2 

NPS* 0,3 0,3 0,06 0,5 

Methamfetamines 0,1 0,06 0,1 0,2 

* NPS=Nieuwe Psychoactieve Stoffen 

 

6.3. EVOLUTIE 

Het is mogelijk om de evolutie van sommige drugs op te volgen omdat deze informatie ook al in de voorgaande 
gezondheidsenquêtes werd verzameld. Desalniettemin moet men er rekening mee houden dat de vragenlijst 
ondertussen is gewijzigd, wat een invloed op de resultaten zou kunnen hebben.   

Figuur 11 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden drugs heeft gebruikt, 
volgens drug en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
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De resultaten komen evenwel overeen met die voor cannabisgebruik, een indicator waarvoor de vragenlijst over 
de jaren heen onveranderd is gebleven. Welke drug dan ook, de resultaten (Figuur 11) tonen een toename aan 
van het aantal gebruikers in de bevolking van 15 tot 64 jaar van 2013 tot 2018. Met uitzondering van heroïne, 
is de prevalentie van 2018 gelijk aan of hoger dan die van 2008. 

7. Recent polydruggebruik 

De indicator van polydruggebruik in dit rapport verwijst naar mensen die hebben aangegeven dat ze in het 
afgelopen jaar verschillende soorten drugs – waaronder cannabis – hebben gebruikt. Het gaat dus niet om het 
gebruik van verschillende drugs tegelijk. 

7.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

De prevalentie van polydruggebruik in de afgelopen 12 maanden is 2,4% in de bevolking 15 tot 64 jaar. 

Regionale verschillen 

Polydruggebruikers komen proportioneel meer voor in Brussel (4,8%) dan in Vlaanderen (2,4%) en Wallonië 
(1,6%), en dit verschil is zelfs na correctie significant. 

7.2. EVOLUTIE 

De prevalentie van polydruggebruik is t.o.v. 2013 (0,5%) gestegen, maar ook t.o.v. 2008 (1,2%). 
 
Figuur 12 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in het afgelopen jaar verschillende soorten drugs 

heeft gebruikt, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

Regionale verschillen 

Polydruggebruik is ook in de drie gewesten toegenomen. 
 

7.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Mannen gebruiken vaker dan vrouwen verschillende soorten drugs (respectievelijk 4,0% en 0,8%) en dit in de 
leeftijdsgroep van 25-34 jaar, waarbij één op de tien mannen van deze leeftijd (9,4%) een polydruggebruiker is. 
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Figuur 13 | Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in het afgelopen jaar verschillende soorten drugs 
heeft gebruikt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 
  

Regionale verschillen 

Op niveau van de gewesten is de verdeling volgens leeftijd en geslacht hetzelfde als die beschreven voor 
België, behalve dat in Brussel de prevalentie van polydruggebruik bij jonge vrouwen van 15-24 jaar (4,5%), 
maar vooral van 25-34 jaar (9,0%), hoger is dan elders. In Wallonië zijn de percentages lager dan in de andere 
gewesten en dit voor alle leeftijden en beide geslachten. 

7.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er is geen significante sociale gradiënt voor wat polydruggebruik in België betreft. 

Regionale verschillen 

In Brussel echter is het percentage polydruggebruikers groter naarmate men hoger op de sociale ladder komt 
te staan. Na correctie blijft het verschil tussen de laagst en de hoogst opgeleiden statistisch significant (0,7% 
versus 5,9%, p=0,03).  
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8. Samenvattende tabellen  

 

Tabel 4. Evolutie van het druggebruik in België van 2001 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit cannabis heeft gebruikt 10,7 13,0 14,3 15,0 22,6 

 in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt - 5,0 5,1 4,6 7,0 

 in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt 2,7 2,8 3,1 2,6 4,3 

 intensief (20+/30 dagen) cannabis gebruikte - 0,8 0,9 0,5 1,3 

 een problematisch cannabisgebruik vertoont (met risico’s) - - - - 3,1 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit een andere drug heeft gebruikt - - 3,9 3,6 9,0 

 in de afgelopen 12 maanden een andere drug heeft gebruikt - - 1,5 0,8 2,9 

 in de afgelopen 30 dagen een andere drug heeft gebruikt - - - - 1,3 

 in de afgelopen 12 maanden cocaïne heeft gebruikt - - 0,9 0,5 1,5 

 in de afgelopen 12 maanden ecstasy heeft gebruikt - - 0,6 0,3 1,2 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 

 

Tabel 5. Evolutie van het druggebruik in het Vlaams Gewest van 2001 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit cannabis heeft gebruikt 10,6 12,2 13,4 14,1 21,8 

 in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt - 4,6 4,6 3,5 6,2 

 in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt 2,3 2,4 2,8 1,7 3,6 

 intensief (20+/30 dagen) cannabis gebruikte - 0,7 0,8 0,4 1,1 

 een problematisch cannabisgebruik vertoont (met risico’s) - - - - 2,7 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit een andere drug heeft gebruikt - - 3,7 3,8 9,7 

 in de afgelopen 12 maanden een andere drug heeft gebruikt - - 1,6 0,8 3,2 

 in de afgelopen 30 dagen een andere drug heeft gebruikt - - - - 1,6 

 in de afgelopen 12 maanden cocaïne heeft gebruikt - - 0,8 0,4 1,7 

 in de afgelopen 12 maanden ecstasy heeft gebruikt - - 0,7 0,2 1,3 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 6. Evolutie van het druggebruik in het Brussels Gewest van 2001 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit cannabis heeft gebruikt 17,8 21,9 23,4 22,0 30,2 

 in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt - 9,2 8,6 8,1 12,4 

 in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt 5,2 4,8 6,3 5,2 8,2 

 intensief (20+/30 dagen) cannabis gebruikte - 1,6 2,2 1,2 2,0 

 een problematisch cannabisgebruik vertoont (met risico’s) - - - - 5,8 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit een andere drug heeft gebruikt - - 6,0 5,6 11,7 

 in de afgelopen 12 maanden een andere drug heeft gebruikt - - 2,2 2,5 4,7 

 in de afgelopen 30 dagen een andere drug heeft gebruikt - - - - 2,1 

 in de afgelopen 12 maanden cocaïne heeft gebruikt - - 1,6 1,8 3,0 

 in de afgelopen 12 maanden ecstasy heeft gebruikt - - 0,8 1,6 2,5 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tabel 7. Evolutie van het druggebruik in het Waals Gewest van 2001 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit cannabis heeft gebruikt 8,6 12,1 13,3 14,8 22,0 

 in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt - 4,6 4,9 5,8 6,8 

 in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt 2,8 3,0 2,7 3,6 4,5 

 intensief (20+/30 dagen) cannabis gebruikte - 0,9 0,8 0,7 1,5 

 een problematisch cannabisgebruik vertoont (met risico’s) - - - - 2,9 

Percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat … 

 ooit een andere drug heeft gebruikt - - 3,6 2,6 6,8 

 in de afgelopen 12 maanden een andere drug heeft gebruikt - - 1,3 0,4 1,9 

 in de afgelopen 30 dagen een andere drug heeft gebruikt - - - - 0,5 

 in de afgelopen 12 maanden cocaïne heeft gebruikt - - 0,9 0,2 0,7 

 in de afgelopen 12 maanden ecstasy heeft gebruikt - - 0,6 0,2 0,6 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 
_ 

Cannabisgebruik 

Verschillende indicatoren betreffende cannabisgebruik maken sinds 2001 deel uit van de Belgische 
gezondheidsenquête. Dit laat ons toe om de evolutie over de tijd bij de bevolking van 15 tot 64 jaar te evalueren. 
Deze indicatoren schatten het percentage mensen dat ooit, in de afgelopen 12 maanden (recent) en in de 
afgelopen 30 dagen (huidig) cannabis heeft gebruikt, de frequentie van het gebruik (aantal dagen van de 30), 
en de leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt. Aan de gezondheidsenquête 2018 is een nieuwe 
reeks vragen toegevoegd om het risico van problematisch gebruik te bepalen, d.w.z. verlies van controle, 
waarvan de gevolgen nadelig zijn voor de gebruiker of zijn omgeving.  
 
De resultaten van de gezondheidsenquête 2018 geven aan dat meer dan één Belg op vijf (22,6%) van 15 tot 
64 jaar ooit cannabis heeft gebruikt. De gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt is 
19,2 jaar. Iets meer dan twee derde (69,0%) van hen heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het interview 
geen cannabis gebruikt, wat erop wijst dat ze ermee gestopt zijn. Desalniettemin heeft 7,0% van de mensen 
van 15 tot 64 jaar het afgelopen jaar cannabis gebruikt, heeft 4,3% dit in de afgelopen 30 dagen gebruikt en 
blijkt 1,3% intensief gebruiker te zijn (20 dagen of meer gebruikt in de afgelopen 30 dagen). Deze cijfers liggen 
zeer dicht bij de Europese gemiddelden: volgens het EWDD-rapport van 2019 (1) heeft 27,4% van de 
Europeanen van 15 tot 64 jaar cannabis gebruikt in hun leven, 7,4% in het afgelopen jaar en 1% is (bijna) 
dagelijkse gebruiker (20+/30 dagen). De Belgische gegevens geven bovendien aan dat in 2018 3,1% van de 
bevolking van 15-64 jaar als potentiële probleemgebruiker kan worden beschouwd gezien de situaties die zich 
voordoen, zoals het gebruik vóór de middag of alleen, het hebben van geheugenproblemen of andere 
problemen, het advies hebben gekregen om hun gebruik te verminderen, maar niet in staat zijn dit te doen.  

Gebruik van andere middelen 

De gezondheidsenquête 2018 bevroeg voor elk van de vermelde soorten middelen wanneer deze voor het 
laatst werd gebruikt (indien van toepassing): in de afgelopen 30 dagen, in de afgelopen 12 maanden, langer 
dan 12 maanden geleden of nooit. Algemeen gezien blijkt dat 9,0% van de bevolking van 15 tot 64 jaar al heeft 
geëxperimenteerd met een andere illegale drugs dan cannabis, 2,9% heeft in de afgelopen maanden minstens 
één van deze drugs gebruikt en 1,3% in de afgelopen 30 dagen. Voor recent gebruik (12 maanden) is de 
populairste drug cocaïne (1,5%), gevolgd door ecstasy (1,2%); de prevalentiecijfers van de andere drugs zijn 
lager dan 1% in de bevolking van 15 tot 64 jaar. Het polydruggebruik in het afgelopen jaar betreft 2,4% van de 
bevolking van 15 tot 64 jaar. Hier wordt gerefereerd naar mensen die in de afgelopen 12 maanden verschillende 
soorten drugs hebben gebruikt, waaronder ook cannabis. 

Profiel van de gebruikers 

Mannen gebruiken vaker psychoactieve middelen dan vrouwen. Zo hebben zij prevalentiecijfers voor het 
gebruik van cannabis of andere illegale drugs in de afgelopen 12 maanden dat drie keer groter zijn, hetzij 10,4% 
van de mannen versus 3,7% van de vrouwen voor cannabis en 4,5% versus 1,4% voor de andere drugs. Hogere 
prevalentiecijfers bij mannen worden waargenomen voor alle indicatoren. 
 
In de leeftijdsgroep van 15 tot 34 jaar wordt het vaakst cannabis gebruikt: in deze groep heeft maar liefst 19,5% 
van de mannen (in beide leeftijdsgroepen) in de afgelopen 12 maanden cannabis gebruik, tegenover 10,9% 
van de vrouwen van 15-24 jaar en 5,6% van de vrouwen van 25-34 jaar. Intensief cannabisgebruik (20 dagen 
of meer in de afgelopen 30 dagen) komt vaker voor bij iets oudere mannen: 5,2% van de 25-34-jarigen en 3,2% 
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van de 35-44-jarigen (tegenover 1,8% van de jongeren van 15-24 jaar). Probleemgebruik is relatief hoog bij 
mannen en treft 10,5% van de 25-34-jarigen, terwijl vrouwen hier minder mee te maken krijgen (<1%). 
 
Zowel op nationaal als op regionaal niveau is er geen uitgesproken socio-economisch patroon voor wat het 
gebruik van drugs, in al zijn soorten, betreft.  

Evolutie 

De resultaten van de gezondheidsenquête 2018 benadrukken het feit dat in België, zoals in veel andere 
Europese landen (1), de prevalentie van het gebruik van cannabis en van andere illegale drugs stijgt in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Deze stijging volgt op een periode van stabiliteit, en zelfs een geleidelijke 
daling, van het aantal gebruikers in België in de eerste 14 jaren van de 21ste eeuw, zoals voor heel Europa. 
Toch zijn de prevalentiecijfers in ons land sinds de eerst enquête in 2001 nog nooit zo hoog geweest als in 
2018, of het nu gaat om het gebruik van cannabis, andere drugs of polydruggebruik.  
 
Zo was er tussen 2013 en 2018 een toename van meer dan 30% van het aantal mensen dat met cannabis had 
geëxperimenteerd (van 15,0% tot 22,6%) of van die het recentelijk hadden gebruikt (van 4,6% tot 7,0%). Het 
percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere drug heeft geprobeerd, is tussen 2013 en 
2018 meer dan verdubbeld (van 3,9% tot 9,0%), net als het gebruik in het afgelopen jaar (van 0,8% in 2013 tot 
2,9% in 2018). Eenzelfde trend wordt waargenomen voor elke drug waarvoor een vergelijking in de tijd mogelijk 
is. Gerichte analyses geven aan dat deze toename vooral te wijten is aan het toenemend gebruik bij mannen 
tussen 15 en 44 jaar. 

Regionale verschillen 

Terwijl het druggebruik in de drie gewesten toeneemt, is het druggebruik in het Brussels Gewest beduidend 
hoger dan in de andere gewesten. Hier heeft één op de acht mensen van 15 tot 64 jaar recentelijk cannabis 
gebruikt (12,4%) en één op twaalf (8,2%) heeft het de afgelopen maand gebruikt. Daarnaast heeft 11,7% al een 
ander psychoactief middel uitgeprobeerd, 4,7% zijn recente gebruikers (12 maanden) van minstens één andere 
drug en 4,8% zijn recente polydruggebruikers. Dit kan het gevolg zijn van een gevarieerd marktaanbod van 
illegale drugs in grote kosmopolitische steden, maar ook van een betere toegankelijkheid tot deze producten. 

Implicatie voor het gezondheidsbeleid 

In eerste instantie is het belangrijk te benadrukken dat de gegevens van de gezondheidsenquête een vrij 
optimistisch beeld geven van het druggebruik in ons land, aangezien deze enquête wordt uitgevoerd bij de 
algemene bevolking, d.w.z. bij privéhuishoudens, niet-geïnstitutionaliseerd, het op vrijwillige basis is en men in 
staat moet zijn om deel te nemen. Echter, de meerderheid van de drugverslaafden en de problematische 
gebruikers bevinden zich in een destructieve fase buiten het conventionele steekproefkader van het onderzoek, 
hetzij bv. in een therapeutisch – of afkickcentrum, in gespecialiseerde huisvestiging, in een psychiatrisch 
ziekenhuis of een detentiecentrum, in de gevangenis, op straat of in een daklozencentrum. Naast de resultaten 
van de gezondheidsenquête, moet men zich ook wenden tot andere beschikbare gegevensbronnen in België 
om de situatie m.b.t. drugs in al haar aspecten te beoordelen: bv. studies in gevangenissen of op festiviteiten, 
afvalwateranalyses, registers m.b.t. spoed- of ziekenhuisopnames, registers m.b.t. aanvragen voor behandeling 
in gespecialiseerde centra (TDI), enz. De gezondheidsenquête als informatiebron heeft als voordeel dat het 
mogelijk is een schatting te maken van het percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de verleiding 
komt om met drugs te experimenteren, dat ze niet langer gebruikt en dat ze nog steeds gebruikt en, meer 
specifiek, dat regelmatig, intensief of problematisch cannabis gebruikt.   
  
Jongvolwassenen zijn een doelgroep voor sensibilisatie en preventie van de risico’s verbonden aan het gebruik 
van cannabis en andere illegale drugs. Momenteel stellen we vast dat het gevoerde beleid jongvolwassenen er 
niet van weerhoudt illegale psychoactieve middelen te gebruiken: hun gebruik is tegenwoordig hoger dan in de 
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afgelopen 15 jaar, ongeacht de beschouwde drug. Natuurlijk kunnen veel factoren hierin een rol spelen en 
daarom zal het antwoord ook multifactorieel moeten zijn, waarbij zowel het aanbod (beschikbaarheid van en 
toegang tot de producten) als de vraag naar drugs (risicoperceptie, ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
ondersteunende structuren) in het kader van een algemene strategie moeten worden aangepakt. Aangezien 
het wettelijk verbod op het gebruik van deze producten beperkt is, is het zeker noodzakelijk om duidelijke 
signalen te geven over het gevaar ervan en initiatieven verder te zetten voor het controleren van producten in 
omloop, om zo de risico’s te beperken. Daarnaast is het ook belangrijk te zorgen voor en verbeteren van 
gespecialiseerde structuren ter ondersteuning en behandeling van verslaafden. Het ligt niet binnen onze 
mogelijkheid om kant-en-klare interventies aan te bieden (mochten ze bestaan). We kunnen hooguit de 
aandacht van de overheid vestigen op de huidige evolutie van het druggebruik bij de Belgische bevolking om 
een heroriëntatie van de ondernomen strategieën te rechtvaardigen. 
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Tabel B 1. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, België 

 

ID01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 28,1 (25,7-30,5) 26,5 (24,2-29,1) 2773 

Vrouwen 17,3 (15,5-19,1) 15,5 (13,8-17,4) 3023 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 25,7 (21,4-29,9) 25,0 (21,0-29,4) 708 

25 - 34 38,1 (33,9-42,3) 38,0 (33,8-42,4) 1027 

35 - 44 29,7 (26,3-33,1) 29,2 (25,9-32,7) 1271 

45 - 54 14,0 (11,5-16,6) 13,6 (11,3-16,2) 1408 

55 - 64 8,8 (6,6-11,0) 8,5 (6,6-10,9) 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 14,5 (7,7-21,4) 13,6 (8,0-22,1) 189 

Lager secundair 16,3 (11,6-21,0) 15,9 (11,7-21,2) 528 

Hoger secundair 19,1 (16,2-22,0) 16,8 (14,2-19,7) 1764 

Hoger onderwijs 26,1 (23,9-28,3) 23,7 (21,5-26,0) 3214 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 21,8 (19,5-24,0) 19,8 (17,7-22,1) 2303 

Brussels Gewest 30,2 (27,2-33,2) 25,7 (22,8-28,9) 1380 

Waals Gewest 22,0 (19,2-24,7) 20,1 (17,5-23,1) 2113 

 
JAAR 

 
2001 10,7 (9,6-11,7) 7,6 (6,8-8,5) 7335 

2004 13,0 (11,8-14,3) 9,8 (8,8-10,9) 6655 

2008 14,3 (13,0-15,7) 11,3 (10,2-12,5) 5549 

2013 15,0 (13,4-16,5) 12,1 (10,8-13,5) 4931 

2018 22,6 (21,0-24,2) 19,7 (18,1-21,4) 5796 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 2. Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt bij de bevolking van 15 
tot 64 jaar, België 

 

ID02_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 18,8 (18,4-19,3) 20,0 (19,2-20,7) 746 

Vrouwen 19,9 (19,0-20,7) 21,1 (20,0-22,2) 566 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,8 (16,4-17,1) 16,9 (16,6-17,3) 185 

25 - 34 17,9 (17,5-18,3) 18,0 (17,6-18,4) 389 

35 - 44 18,5 (18,1-19,0) 18,7 (18,2-19,2) 391 

45 - 54 23,4 (21,5-25,3) 23,6 (21,6-25,6) 221 

55 - 64 24,6 (21,5-27,8) 24,7 (21,6-27,9) 126 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 17,7 (16,1-19,4) 18,9 (16,7-21,0) 25 

Lager secundair 18,6 (16,8-20,5) 20,2 (18,6-21,9) 71 

Hoger secundair 18,8 (17,9-19,7) 20,2 (19,0-21,3) 316 

Hoger onderwijs 19,5 (18,9-20,1) 20,7 (19,8-21,6) 874 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 19,2 (18,6-19,9) 20,5 (19,7-21,4) 480 

Brussels Gewest 19,0 (18,5-19,5) 20,3 (19,7-21,0) 395 

Waals Gewest 19,3 (18,3-20,4) 20,6 (19,4-21,8) 437 

 
JAAR 

 
2004 19,2 (18,7-19,7) 21,7 (21,1-22,4) 888 

2008 19,0 (18,4-19,5) 21,1 (20,4-21,9) 860 

2013 18,4 (17,9-18,9) 20,7 (20,0-21,4) 753 

2018 19,2 (18,7-19,7) 20,6 (19,9-21,2) 1312 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 3. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis 
heeft gebruikt, België 

 

ID03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 10,4 (8,7-12,0) 7,0 (5,8-8,5) 2770 

Vrouwen 3,7 (2,9-4,5) 2,3 (1,8-3,1) 3020 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,5 (11,8-19,2) 13,9 (10,7-17,7) 708 

25 - 34 12,2 (9,3-15,1) 11,2 (8,8-14,2) 1026 

35 - 44 8,0 (5,9-10,1) 7,1 (5,5-9,2) 1269 

45 - 54 2,0 (1,1-2,8) 1,7 (1,1-2,7) 1405 

55 - 64 0,8 (0,3-1,2) 0,7 (0,3-1,2) 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,4 (2,6-12,1) 3,9 (1,8-8,6) 189 

Lager secundair 6,4 (3,2-9,5) 4,4 (2,6-7,4) 527 

Hoger secundair 6,8 (5,0-8,6) 3,8 (2,8-5,1) 1763 

Hoger onderwijs 7,1 (5,9-8,4) 4,1 (3,2-5,2) 3210 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,2 (5,0-7,5) 3,7 (2,9-4,8) 2300 

Brussels Gewest 12,4 (10,1-14,7) 7,0 (5,4-9,0) 1379 

Waals Gewest 6,8 (4,9-8,6) 4,0 (3,0-5,3) 2111 

 
JAAR 

 
2004 5,0 (4,3-5,8) 2,6 (2,2-3,1) 6636 

2008 5,1 (4,2-5,9) 2,7 (2,2-3,4) 5534 

2013 4,6 (3,6-5,5) 2,5 (2,0-3,2) 4925 

2018 7,0 (6,0-7,9) 4,0 (3,4-4,8) 5790 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 4. Percentage cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden geen 
cannabis heeft gebruikt, België 

 

ID03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 63,0 (58,2-67,9) 69,9 (64,7-74,7) 753 

Vrouwen 78,5 (74,0-83,0) 84,9 (80,2-88,7) 567 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 39,8 (30,1-49,5) 41,9 (32,4-52,1) 186 

25 - 34 67,8 (61,2-74,5) 70,0 (63,3-76,0) 392 

35 - 44 72,9 (66,5-79,2) 76,1 (69,9-81,5) 393 

45 - 54 85,7 (79,6-91,9) 88,1 (81,0-92,8) 222 

55 - 64 91,4 (86,1-96,8) 92,5 (86,2-96,1) 127 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 49,5 (23,9-75,0) 66,0 (26,1-91,4) 25 

Lager secundair 60,9 (45,4-76,5) 75,4 (59,6-86,5) 73 

Hoger secundair 64,5 (56,5-72,5) 74,9 (67,5-81,1) 319 

Hoger onderwijs 72,5 (68,2-76,7) 81,1 (76,3-85,1) 877 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 71,3 (66,2-76,3) 79,9 (74,4-84,5) 485 

Brussels Gewest 58,8 (52,8-64,9) 68,2 (60,7-74,8) 395 

Waals Gewest 69,0 (62,0-75,9) 79,6 (73,4-84,7) 440 

 
JAAR 

 
2004 60,7 (55,8-65,5) 73,3 (68,2-77,8) 902 

2008 63,6 (58,8-68,3) 74,5 (69,2-79,1) 870 

2013 69,1 (63,9-74,3) 79,9 (75,0-84,0) 762 

2018 69,0 (65,3-72,6) 75,9 (72,3-79,1) 1320 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 5. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft 
gebruikt, België 

 

ID05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,7 (5,4-8,1) 4,5 (3,6-5,7) 2769 

Vrouwen 1,9 (1,3-2,5) 1,2 (0,8-1,8) 3020 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 8,3 (5,6-10,9) 6,9 (4,8-9,7) 707 

25 - 34 7,9 (5,4-10,4) 6,9 (4,9-9,5) 1026 

35 - 44 5,5 (3,6-7,3) 4,6 (3,2-6,4) 1269 

45 - 54 1,1 (0,5-1,7) 0,9 (0,5-1,6) 1405 

55 - 64 0,5 (0,1-0,9) 0,4 (0,2-0,9) 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,2 (1,8-10,6) 3,2 (1,3-7,6) 189 

Lager secundair 4,2 (1,6-6,9) 2,7 (1,4-5,1) 527 

Hoger secundair 4,7 (3,0-6,3) 2,4 (1,7-3,6) 1762 

Hoger onderwijs 3,9 (3,0-4,8) 2,1 (1,5-2,8) 3210 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,6 (2,6-4,5) 2,0 (1,4-2,7) 2299 

Brussels Gewest 8,2 (6,4-10,1) 4,2 (3,1-5,8) 1379 

Waals Gewest 4,5 (3,0-5,9) 2,5 (1,7-3,5) 2111 

 
JAAR 

 
2001 2,7 (2,2-3,2) 1,2 (1,0-1,6) 7333 

2004 2,8 (2,2-3,4) 1,4 (1,1-1,7) 6632 

2008 3,1 (2,4-3,8) 1,6 (1,2-2,1) 5532 

2013 2,6 (2,0-3,1) 1,3 (1,0-1,7) 4922 

2018 4,3 (3,5-5,1) 2,3 (1,8-2,9) 5789 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 6. Verdeling van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar het aantal dagen cannabisgebruik in de 
afgelopen 30 dagen, België 

 

ID06_1 
20 dagen 
of meer 

10 tot 19 
dagen 

1 tot 9 
dagen N 

GESLACHT Mannen 33,5 17,5 49,0 179 

Vrouwen 17,5 7,5 75,0 72 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,4 12,0 72,6 65 

25 - 34 32,7 13,8 53,5 86 

35 - 44 32,7 21,5 45,8 67 

45 - 54 62,0 15,6 22,4 22 

55 - 64 48,8 3,7 47,5 11 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 48,5 11,5 40,0 11 

Lager secundair 50,5 38,1 11,3 21 

Hoger secundair 42,4 12,5 45,1 70 

Hoger onderwijs 16,0 14,3 69,7 142 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 29,5 16,9 53,7 78 

Brussels Gewest 24,2 14,2 61,5 99 

Waals Gewest 33,7 13,3 52,9 74 

 
JAAR 

 
2004 30,1 13,8 56,1 199 

2008 29,3 7,0 63,7 202 

2013 20,9 17,3 61,8 140 

2018 29,9 15,2 54,8 251 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 7. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat intensief (20 dagen of meer) cannabis 
gebruikte in de afgelopen 30 dagen, België 

 

ID06_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,3 (1,5-3,0) 1,7 (1,3-2,4) 2769 

Vrouwen 0,3 (0,1-0,5) 0,3 (0,1-0,5) 3020 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,3 (0,5-2,0) 0,8 (0,4-1,7) 707 

25 - 34 2,6 (1,0-4,1) 1,8 (1,0-3,1) 1026 

35 - 44 1,8 (0,9-2,7) 1,2 (0,7-2,1) 1269 

45 - 54 0,7 (0,2-1,2) 0,5 (0,2-1,0) 1405 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,1-0,4) 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,0 (0,0-6,5) 1,5 (0,4-5,5) 189 

Lager secundair 2,1 (0,4-3,8) 1,2 (0,5-2,7) 527 

Hoger secundair 2,0 (1,0-2,9) 0,9 (0,6-1,6) 1762 

Hoger onderwijs 0,6 (0,3-0,9) 0,3 (0,2-0,6) 3210 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,1 (0,5-1,6) 0,5 (0,3-0,9) 2299 

Brussels Gewest 2,0 (1,2-2,8) 0,9 (0,5-1,7) 1379 

Waals Gewest 1,5 (0,8-2,3) 0,8 (0,5-1,4) 2111 

 
JAAR 

 
2004 0,8 (0,5-1,1) 0,4 (0,3-0,6) 6628 

2008 0,9 (0,6-1,2) 0,5 (0,3-0,7) 5529 

2013 0,5 (0,3-0,8) 0,3 (0,2-0,5) 4922 

2018 1,3 (0,9-1,7) 0,7 (0,5-1,0) 5789 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 8. Verdeling (%) van de cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar naar het risico van 
problematisch gebruik in de afgelopen 12 maanden, België 

 

ID04_1 
Peu/pas de 

risque 
Risque 
élevé 

Risque très 
élevé N 

GESLACHT Mannen 94,5 2,0 3,4 2768 

Vrouwen 99,2 0,5 0,3 3020 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 95,7 1,5 2,8 707 

25 - 34 94,3 2,3 3,3 1026 

35 - 44 95,2 2,0 2,8 1269 

45 - 54 99,0 0,5 0,5 1404 

55 - 64 99,5 0,2 0,3 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 92,9 0,5 6,6 189 

Lager secundair 94,7 1,6 3,7 527 

Hoger secundair 96,7 1,4 1,9 1761 

Hoger onderwijs 97,7 1,0 1,3 3210 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 97,3 1,3 1,4 2299 

Brussels Gewest 94,2 2,0 3,9 1379 

Waals Gewest 97,1 1,0 1,9 2110 

 
JAAR 

 
2018 96,9 1,3 1,8 5788 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 9. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisgebruik 
heeft vertoond in de afgelopen 12 maanden, België 

 

ID04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (4,3-6,6) 3,9 (3,1-5,0) 2768 

Vrouwen 0,8 (0,5-1,1) 0,5 (0,3-0,8) 3020 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,3 (2,6-5,9) 2,8 (1,8-4,2) 707 

25 - 34 5,7 (3,6-7,8) 3,9 (2,7-5,7) 1026 

35 - 44 4,8 (3,2-6,3) 3,2 (2,2-4,5) 1269 

45 - 54 1,0 (0,4-1,6) 0,7 (0,3-1,2) 1404 

55 - 64 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,7) 1382 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,1 (2,4-11,9) 3,4 (1,5-7,5) 189 

Lager secundair 5,3 (2,5-8,1) 2,9 (1,7-5,1) 527 

Hoger secundair 3,3 (2,2-4,5) 1,5 (1,0-2,2) 1761 

Hoger onderwijs 2,3 (1,6-3,0) 1,0 (0,7-1,4) 3210 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,7 (1,9-3,6) 1,3 (0,9-1,8) 2299 

Brussels Gewest 5,8 (4,3-7,4) 2,5 (1,7-3,7) 1379 

Waals Gewest 2,9 (1,9-3,9) 1,4 (0,9-2,1) 2110 

 
JAAR 

 
2018 3,1 (2,5-3,7) . . 5788 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 10. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere drug dan cannabis heeft 
gebruikt, België 

 

ID07_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,5 (10,6-14,4) 10,9 (9,2-12,8) 2522 

Vrouwen 5,5 (4,4-6,7) 4,6 (3,6-5,9) 2725 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,6 (3,2-8,0) 5,0 (3,2-7,7) 664 

25 - 34 15,9 (12,5-19,3) 15,1 (12,2-18,6) 964 

35 - 44 13,7 (10,9-16,5) 12,8 (10,4-15,7) 1163 

45 - 54 5,0 (3,4-6,6) 4,6 (3,3-6,3) 1258 

55 - 64 4,2 (2,2-6,2) 3,8 (2,3-6,3) 1198 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,0 (0,6-11,4) 5,0 (2,0-12,0) 157 

Lager secundair 8,5 (4,5-12,5) 6,9 (4,2-11,1) 442 

Hoger secundair 11,1 (8,5-13,6) 8,8 (6,7-11,3) 1538 

Hoger onderwijs 8,0 (6,7-9,4) 6,3 (5,1-7,7) 3024 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 9,7 (8,0-11,4) 7,8 (6,3-9,6) 2111 

Brussels Gewest 11,7 (9,5-13,8) 8,5 (6,7-10,6) 1274 

Waals Gewest 6,8 (5,0-8,7) 5,5 (4,1-7,2) 1862 

 
JAAR 

 
2008 3,9 (3,2-4,6) 2,9 (2,4-3,5) 5461 

2013 3,6 (2,8-4,3) 2,7 (2,1-3,3) 4845 

2018 9,0 (7,8-10,2) 7,0 (6,0-8,2) 5247 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 11. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, België 

 

ID07_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,5 (3,3-5,7) 3,0 (2,2-4,0) 2522 

Vrouwen 1,4 (0,9-1,9) 0,9 (0,6-1,4) 2725 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,3 (1,4-5,2) 2,8 (1,5-4,9) 664 

25 - 34 5,8 (3,7-8,0) 5,1 (3,6-7,2) 964 

35 - 44 4,5 (2,7-6,3) 3,8 (2,5-5,8) 1163 

45 - 54 1,0 (0,4-1,7) 0,9 (0,5-1,6) 1258 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,8) 1198 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 2,9 (0,0-7,1) 1,6 (0,4-7,2) 157 

Lager secundair 3,8 (0,7-6,8) 2,3 (1,0-5,2) 442 

Hoger secundair 2,8 (1,6-3,9) 1,5 (0,9-2,5) 1538 

Hoger onderwijs 2,9 (2,0-3,8) 1,6 (1,1-2,3) 3024 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,2 (2,2-4,2) 1,8 (1,3-2,6) 2111 

Brussels Gewest 4,7 (3,2-6,1) 2,3 (1,5-3,6) 1274 

Waals Gewest 1,9 (1,0-2,9) 1,1 (0,6-1,9) 1862 

 
JAAR 

 
2008 1,5 (1,1-2,0) 0,8 (0,6-1,2) 5481 

2013 0,8 (0,5-1,2) 0,5 (0,3-0,7) 4846 

2018 2,9 (2,3-3,6) 1,6 (1,2-2,2) 5247 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 12. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, België 

 

ID07_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,0 (1,2-2,7) 1,3 (0,9-2,0) 2522 

Vrouwen 0,6 (0,3-0,9) 0,4 (0,2-0,7) 2725 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,4 (0,0-2,8) 1,1 (0,4-3,0) 664 

25 - 34 2,6 (1,2-4,0) 2,2 (1,4-3,7) 964 

35 - 44 1,4 (0,4-2,4) 1,2 (0,6-2,4) 1163 

45 - 54 0,9 (0,3-1,4) 0,7 (0,4-1,5) 1258 

55 - 64 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,4) 1198 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,8 (0,0-2,1) 0,5 (0,1-2,6) 157 

Lager secundair 1,0 (0,0-2,0) 0,6 (0,2-2,0) 442 

Hoger secundair 1,5 (0,6-2,4) 0,8 (0,4-1,5) 1538 

Hoger onderwijs 1,2 (0,6-1,8) 0,7 (0,4-1,2) 3024 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,6 (0,8-2,3) 0,9 (0,5-1,5) 2111 

Brussels Gewest 2,1 (1,0-3,2) 1,1 (0,6-2,1) 1274 

Waals Gewest 0,5 (0,1-0,8) 0,3 (0,1-0,7) 1862 

 
JAAR 

 
2018 1,3 (0,8-1,7) . . 5247 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 13. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cocaïne 
heeft gebruikt, België 

 

ID7_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,6 (1,6-3,6) 0,9 (0,5-1,5) 2522 

Vrouwen 0,4 (0,2-0,7) 0,1 (0,1-0,3) 2725 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,8 (0,3-3,3) 1,2 (0,5-2,9) 664 

25 - 34 3,7 (1,9-5,5) 2,7 (1,7-4,3) 964 

35 - 44 2,0 (0,8-3,1) 1,4 (0,8-2,4) 1163 

45 - 54 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,1-0,4) 1258 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 1198 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,1 (0,0-0,4) 0,0 (0,0-0,3) 157 

Lager secundair 0,8 (0,0-1,8) 0,2 (0,0-0,8) 442 

Hoger secundair 1,4 (0,5-2,4) 0,3 (0,1-0,7) 1538 

Hoger onderwijs 1,7 (1,0-2,5) 0,4 (0,2-0,7) 3024 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,7 (0,9-2,5) 0,4 (0,2-0,7) 2111 

Brussels Gewest 3,0 (1,8-4,1) 0,6 (0,3-1,3) 1274 

Waals Gewest 0,7 (0,1-1,4) 0,2 (0,1-0,5) 1862 

 
JAAR 

 
2008 0,9 (0,6-1,2) 0,4 (0,2-0,6) 5484 

2013 0,5 (0,3-0,7) 0,2 (0,1-0,4) 4846 

2018 1,5 (1,0-2,0) 0,6 (0,4-0,9) 5247 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 14. Percentage van de bevolkking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden ecstasy 
heeft gebruikt, België 

 

ID7_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,9 (1,1-2,6) 0,1 (0,1-0,2) 2522 

Vrouwen 0,5 (0,3-0,8) 0,0 . 2725 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,8 (0,3-3,3) 1,4 (0,6-3,3) 664 

25 - 34 3,0 (1,6-4,5) 2,6 (1,6-4,1) 964 

35 - 44 1,3 (0,5-2,2) 1,1 (0,6-2,2) 1163 

45 - 54 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,4) 1258 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 1198 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 157 

Lager secundair 1,4 (0,0-3,3) 0,1 (0,0-0,3) 442 

Hoger secundair 0,9 (0,2-1,5) 0,0 . 1538 

Hoger onderwijs 1,4 (0,8-2,0) 0,1 (0,0-0,1) 3024 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,3 (0,6-2,0) 0,1 (0,0-0,1) 2111 

Brussels Gewest 2,5 (1,4-3,6) 0,1 (0,1-0,2) 1274 

Waals Gewest 0,6 (0,0-1,2) 0,0 . 1862 

 
JAAR 

 
2008 0,6 (0,4-0,9) 0,2 (0,1-0,4) 5483 

2013 0,3 (0,2-0,5) 0,1 (0,1-0,3) 4845 

2018 1,2 (0,8-1,6) 0,4 (0,2-0,7) 5247 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 15. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden 
verschillende soorten drugs heeft gebruikt, België 

 

ID_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,0 (2,8-5,2) 1,4 (0,9-2,4) 2308 

Vrouwen 0,8 (0,5-1,2) 0,3 (0,1-0,5) 2599 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,4 (1,3-5,5) 2,5 (1,3-4,8) 568 

25 - 34 5,3 (3,2-7,4) 4,3 (2,9-6,3) 863 

35 - 44 3,5 (1,9-5,1) 2,7 (1,7-4,2) 1082 

45 - 54 0,4 (0,0-0,9) 0,3 (0,1-0,9) 1215 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 1179 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,0 (0,0-7,6) 0,7 (0,1-3,6) 148 

Lager secundair 3,2 (0,2-6,3) 1,0 (0,3-2,7) 416 

Hoger secundair 1,9 (0,9-2,9) 0,5 (0,2-1,0) 1443 

Hoger onderwijs 2,4 (1,6-3,2) 0,6 (0,4-1,1) 2820 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,4 (1,5-3,3) 0,7 (0,4-1,1) 1991 

Brussels Gewest 4,8 (3,2-6,3) 1,1 (0,6-2,1) 1164 

Waals Gewest 1,6 (0,6-2,5) 0,4 (0,2-0,9) 1752 

 
JAAR 

 
2008 1,2 (0,8-1,6) 0,4 (0,3-0,7) 5556 

2013 0,5 (0,3-0,8) 0,2 (0,1-0,3) 4968 

2018 2,4 (1,7-3,0) 0,9 (0,6-1,4) 4907 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 16. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, Vlaams 
Gewest 

 

ID01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 27,1 (23,8-30,3) 25,2 (22,0-28,7) 1107 

Vrouwen 16,5 (14,0-19,0) 14,3 (11,9-17,0) 1196 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 20,8 (15,5-26,2) 20,1 (15,4-25,8) 283 

25 - 34 39,6 (33,5-45,7) 39,6 (33,5-46,1) 391 

35 - 44 31,5 (26,7-36,3) 30,9 (26,3-35,9) 478 

45 - 54 12,3 (8,9-15,8) 11,8 (8,9-15,6) 568 

55 - 64 7,8 (5,0-10,7) 7,5 (5,1-10,8) 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,9 (0,0-20,6) 10,5 (3,3-29,1) 42 

Lager secundair 16,5 (9,5-23,6) 17,1 (11,1-25,4) 178 

Hoger secundair 19,2 (15,2-23,2) 16,7 (13,2-20,9) 776 

Hoger onderwijs 24,2 (21,2-27,2) 20,9 (18,0-24,1) 1289 

 
JAAR 

 
2001 10,6 (9,0-12,2) 7,4 (6,2-8,7) 2643 

2004 12,2 (10,4-14,0) 8,9 (7,5-10,6) 2522 

2008 13,4 (11,5-15,3) 10,4 (8,9-12,2) 2129 

2013 14,1 (11,9-16,4) 11,3 (9,5-13,3) 1864 

2018 21,8 (19,5-24,0) 18,7 (16,5-21,1) 2303 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 17. Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt bij de bevolking van 15 
tot 64 jaar, Vlaams Gewest 

 

ID02_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 18,8 (18,2-19,3) 19,7 (18,8-20,5) 281 

Vrouwen 20,0 (18,7-21,3) 21,0 (19,6-22,4) 199 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 17,0 (16,5-17,5) 17,2 (16,7-17,7) 63 

25 - 34 18,1 (17,5-18,7) 18,2 (17,6-18,7) 149 

35 - 44 18,5 (17,8-19,2) 18,7 (18,0-19,4) 153 

45 - 54 24,7 (21,5-28,0) 25,0 (21,7-28,2) 70 

55 - 64 21,8 (19,1-24,5) 21,9 (19,3-24,4) 45 

 
OPLEIDINGS
- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 16,7 (2,5-31,0) 17,2 (14,3-20,2) 4 

Lager secundair 18,4 (16,2-20,7) 20,1 (17,9-22,2) 23 

Hoger secundair 18,8 (17,9-19,8) 20,0 (18,8-21,2) 134 

Hoger onderwijs 19,4 (18,6-20,2) 20,5 (19,4-21,6) 312 

 
JAAR 

 
2004 19,7 (18,9-20,5) 21,9 (20,9-22,9) 286 

2008 19,0 (18,2-19,8) 20,9 (20,0-21,8) 283 

2013 18,3 (17,6-18,9) 20,3 (19,5-21,1) 255 

2018 19,2 (18,6-19,9) 20,3 (19,5-21,1) 480 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 18. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis 
heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,0 (6,9-11,0) 6,1 (4,7-8,0) 1105 

Vrouwen 3,5 (2,3-4,7) 2,3 (1,5-3,5) 1195 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,6 (9,0-18,2) 12,3 (8,5-17,5) 283 

25 - 34 11,0 (7,0-15,1) 10,2 (7,0-14,7) 390 

35 - 44 7,8 (5,1-10,5) 7,0 (4,9-9,8) 478 

45 - 54 1,8 (0,6-3,1) 1,6 (0,8-3,3) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,2) 0,6 (0,2-1,4) 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,2 (0,0-7,9) 1,9 (0,3-10,7) 42 

Lager secundair 5,0 (0,7-9,2) 3,9 (1,6-9,5) 178 

Hoger secundair 5,8 (3,6-8,1) 3,4 (2,2-5,3) 775 

Hoger onderwijs 6,5 (4,9-8,2) 3,7 (2,5-5,3) 1287 

 
JAAR 

 
2004 4,6 (3,5-5,7) 2,4 (1,8-3,1) 2516 

2008 4,6 (3,5-5,8) 2,5 (1,8-3,3) 2123 

2013 3,5 (2,1-4,8) 1,9 (1,2-2,9) 1862 

2018 6,2 (5,0-7,5) 3,6 (2,8-4,6) 2300 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 19. Percentage cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden geen 
cannabis heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 66,7 (60,2-73,2) 72,0 (64,5-78,4) 285 

Vrouwen 78,7 (72,0-85,4) 83,2 (75,1-89,1) 200 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 34,8 (20,1-49,5) 36,9 (23,4-53,0) 63 

25 - 34 72,1 (62,8-81,3) 73,3 (63,6-81,1) 151 

35 - 44 75,4 (67,2-83,5) 77,8 (69,3-84,4) 155 

45 - 54 85,0 (74,9-95,1) 86,7 (73,6-93,9) 71 

55 - 64 92,0 (84,5-99,4) 92,6 (81,8-97,2) 45 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 67,7 (0,0-100,0) 81,4 (1,6-99,9) 4 

Lager secundair 70,0 (47,4-92,5) 80,3 (53,2-93,6) 24 

Hoger secundair 69,5 (59,1-79,9) 76,8 (66,2-84,8) 136 

Hoger onderwijs 72,8 (66,7-78,9) 79,7 (71,7-85,9) 314 

 
JAAR 

 
2004 61,4 (54,1-68,8) 73,3 (65,5-79,9) 291 

2008 64,5 (57,4-71,7) 75,5 (67,9-81,8) 287 

2013 75,2 (67,0-83,3) 84,8 (77,7-90,0) 258 

2018 71,3 (66,2-76,3) 76,8 (71,4-81,4) 485 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 20. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft 
gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,6 (4,0-7,3) 3,9 (2,8-5,5) 1104 

Vrouwen 1,5 (0,7-2,3) 1,0 (0,6-1,8) 1195 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,7 (2,2-7,3) 3,8 (2,1-6,8) 282 

25 - 34 7,8 (4,1-11,5) 6,7 (4,0-11,0) 390 

35 - 44 5,0 (2,7-7,3) 4,1 (2,5-6,5) 478 

45 - 54 0,9 (0,1-1,6) 0,7 (0,3-1,7) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,2) 0,5 (0,2-1,3) 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,2 (0,0-7,9) 2,2 (0,4-11,5) 42 

Lager secundair 3,4 (0,0-7,4) 2,2 (0,7-7,2) 178 

Hoger secundair 3,8 (1,8-5,9) 2,0 (1,1-3,6) 774 

Hoger onderwijs 3,2 (2,2-4,3) 1,6 (1,0-2,6) 1287 

 
JAAR 

 
2001 2,3 (1,6-3,0) 1,0 (0,7-1,5) 2641 

2004 2,4 (1,7-3,2) 1,1 (0,8-1,6) 2515 

2008 2,8 (1,8-3,7) 1,4 (0,9-2,1) 2122 

2013 1,7 (1,0-2,4) 0,9 (0,5-1,4) 1862 

2018 3,6 (2,6-4,5) 1,9 (1,3-2,6) 2299 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 21. Verdeling van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar het aantal dagen cannabisgebruik in de 
afgelopen 30 dagen, Vlaams Gewest 

 

ID06_1 
20 dagen of 

meer 
10 tot 19 
dagen 

1 tot 9 
dagen N 

GESLACHT Mannen 34,6 20,6 44,9 58 

Vrouwen 10,4 3,2 86,4 20 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,4 17,8 69,8 15 

25 - 34 28,2 13,2 58,6 28 

35 - 44 30,3 27,4 42,3 24 

45 - 54 79,3 0.0 20,7 6 

55 - 64 48,0 0.0 52,0 5 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 40,7 0.0 59,3 2 

Lager secundair 27,7 54,1 18,3 4 

Hoger secundair 44,6 11,9 43,5 23 

Hoger onderwijs 17,3 17,4 65,3 46 

 
JAAR 

 
2004 28,6 8,6 62,8 62 

2008 27,7 8,7 63,6 61 

2013 22,9 25,7 51,3 36 

2018 29,5 16,9 53,7 78 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 22. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat intensief (20 dagen of meer) cannabis 
gebruikte in de afgelopen 30 dagen, Vlaams Gewest 

 

ID06_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,9 (0,9-3,0) 1,6 (1,0-2,5) 1104 

Vrouwen 0,2 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,4) 1195 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,6 (0,0-1,4) 0,3 (0,1-1,3) 282 

25 - 34 2,2 (0,0-4,4) 1,2 (0,5-3,1) 390 

35 - 44 1,5 (0,4-2,7) 0,8 (0,3-1,8) 478 

45 - 54 0,7 (0,0-1,4) 0,4 (0,1-1,3) 566 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-0,6) 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,3 (0,0-4,0) 0,7 (0,0-8,8) 42 

Lager secundair 0,9 (0,0-2,3) 0,3 (0,1-1,8) 178 

Hoger secundair 1,7 (0,4-3,1) 0,6 (0,2-1,4) 774 

Hoger onderwijs 0,6 (0,1-1,0) 0,2 (0,1-0,5) 1287 

 
JAAR 

 
2004 0,7 (0,3-1,1) 0,3 (0,2-0,6) 2513 

2008 0,8 (0,3-1,2) 0,4 (0,2-0,8) 2121 

2013 0,4 (0,1-0,7) 0,2 (0,1-0,5) 1862 

2018 1,1 (0,5-1,6) 0,6 (0,3-1,0) 2299 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 23. Verdeling (%) van de cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar naar het risico van 
problematisch gebruik in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 

 

ID04_1 
Peu/pas de 

risque 
Risque      
élevé 

Risque très 
élevé N 

GESLACHT Mannen 95,1 2,1 2,8 1104 

Vrouwen 99,4 0,5 0,1 1195 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 97,1 1,0 1,9 282 

25 - 34 94,8 3,0 2,3 390 

35 - 44 95,0 2,3 2,7 478 

45 - 54 99,3 0,3 0,4 566 

55 - 64 99,4 0,2 0,4 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 96,8 0.0 3,2 42 

Lager secundair 95,6 1,4 3,1 178 

Hoger secundair 97,2 1,5 1,3 774 

Hoger onderwijs 97,7 1,0 1,2 1287 

 
JAAR 

 
2018 97,3 1,3 1,4 2299 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 24. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisgebruik 
heeft vertoond in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 

 

ID04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,9 (3,3-6,5) 3,5 (2,4-4,9) 1104 

Vrouwen 0,6 (0,2-1,0) 0,4 (0,2-0,9) 1195 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,9 (0,9-4,9) 1,8 (0,8-3,8) 282 

25 - 34 5,2 (2,3-8,1) 3,5 (2,0-6,2) 390 

35 - 44 5,0 (2,7-7,2) 3,2 (1,9-5,2) 478 

45 - 54 0,7 (0,0-1,4) 0,4 (0,1-1,3) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,1) 0,4 (0,1-0,9) 583 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,2 (0,0-7,9) 1,7 (0,3-10,2) 42 

Lager secundair 4,4 (0,2-8,6) 2,2 (0,8-6,0) 178 

Hoger secundair 2,8 (1,3-4,3) 1,1 (0,6-2,1) 774 

Hoger onderwijs 2,3 (1,3-3,2) 0,8 (0,4-1,5) 1287 

 
JAAR 

 
2018 2,7 (1,9-3,6) . . 2299 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 25. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere drug dan cannabis heeft 
gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID07_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 13,6 (11,0-16,3) 11,8 (9,5-14,6) 1017 

Vrouwen 5,8 (4,1-7,4) 4,7 (3,3-6,6) 1094 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 6,8 (2,9-10,7) 6,0 (3,3-10,6) 264 

25 - 34 17,9 (13,1-22,8) 17,1 (12,9-22,3) 374 

35 - 44 15,0 (11,0-19,0) 13,8 (10,5-18,0) 442 

45 - 54 4,5 (2,7-6,3) 4,0 (2,7-6,0) 526 

55 - 64 4,5 (1,4-7,5) 4,0 (1,9-8,2) 505 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,3 (0,0-15,8) 5,8 (1,2-24,5) 30 

Lager secundair 12,2 (4,9-19,5) 10,3 (5,5-18,3) 144 

Hoger secundair 12,0 (8,6-15,5) 9,6 (6,7-13,5) 694 

Hoger onderwijs 8,3 (6,3-10,2) 6,2 (4,7-8,2) 1229 

 
JAAR 

 
2008 3,7 (2,8-4,7) 2,7 (2,0-3,6) 2096 

2013 3,8 (2,7-4,8) 2,7 (1,9-3,7) 1823 

2018 9,7 (8,0-11,4) 7,3 (5,9-9,1) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID07_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,1 (3,3-6,9) 3,5 (2,5-5,0) 1017 

Vrouwen 1,3 (0,7-1,9) 0,9 (0,5-1,6) 1094 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,9 (0,9-6,8) 3,0 (1,3-6,5) 264 

25 - 34 6,3 (3,1-9,4) 5,3 (3,3-8,3) 374 

35 - 44 5,0 (2,4-7,7) 4,1 (2,4-6,9) 442 

45 - 54 1,0 (0,3-1,7) 0,8 (0,4-1,7) 526 

55 - 64 0,5 (0,0-1,0) 0,4 (0,1-1,2) 505 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 30 

Lager secundair 4,6 (0,0-9,9) 2,9 (0,9-9,1) 144 

Hoger secundair 3,1 (1,5-4,8) 1,8 (0,9-3,3) 694 

Hoger onderwijs 3,1 (1,8-4,3) 1,6 (1,0-2,7) 1229 

 
JAAR 

 
2008 1,6 (0,9-2,2) 0,8 (0,5-1,2) 2102 

2013 0,8 (0,3-1,3) 0,4 (0,2-0,8) 1822 

2018 3,2 (2,2-4,2) 1,6 (1,1-2,3) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 27. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID07_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,4 (1,1-3,6) 1,5 (0,9-2,7) 1017 

Vrouwen 0,7 (0,3-1,2) 0,5 (0,2-1,0) 1094 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,6 (0,0-3,9) 1,3 (0,3-5,2) 264 

25 - 34 3,4 (1,2-5,6) 2,9 (1,6-5,3) 374 

35 - 44 1,9 (0,2-3,6) 1,6 (0,7-3,9) 442 

45 - 54 0,9 (0,2-1,5) 0,7 (0,3-1,7) 526 

55 - 64 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,7) 505 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 30 

Lager secundair 1,2 (0,0-2,9) 0,7 (0,1-3,9) 144 

Hoger secundair 1,8 (0,4-3,2) 1,0 (0,5-2,2) 694 

Hoger onderwijs 1,5 (0,6-2,4) 0,8 (0,4-1,7) 1229 

 
JAAR 

 
2018 1,6 (0,8-2,3) . . 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 28. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cocaïne 
heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID7_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,0 (1,5-4,5) 0,2 (0,1-0,4) 1017 

Vrouwen 0,4 (0,1-0,7) 0,0 . 1094 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,9 (0,0-4,2) 1,1 (0,3-4,3) 264 

25 - 34 4,5 (1,7-7,3) 2,9 (1,5-5,4) 374 

35 - 44 2,3 (0,5-4,0) 1,4 (0,6-3,0) 442 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,5) 526 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 505 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 30 

Lager secundair 0,8 (0,0-2,4) 0,0 . 144 

Hoger secundair 1,7 (0,3-3,1) 0,1 (0,0-0,2) 694 

Hoger onderwijs 1,8 (0,7-2,9) 0,1 (0,0-0,1) 1229 

 
JAAR 

 
2008 0,8 (0,3-1,2) 0,2 (0,1-0,5) 2104 

2013 0,4 (0,2-0,7) 0,1 (0,1-0,3) 1822 

2018 1,7 (0,9-2,5) 0,5 (0,3-1,0) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 29. Percentage van de bevolkking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden ecstasy 
heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID7_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,1 (0,9-3,2) 0,2 (0,1-0,3) 1017 

Vrouwen 0,6 (0,2-1,0) 0,0 . 1094 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,6 (0,0-3,9) 1,3 (0,3-5,2) 264 

25 - 34 3,2 (1,1-5,3) 2,7 (1,5-4,9) 374 

35 - 44 1,9 (0,5-3,3) 1,5 (0,6-3,6) 442 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,6) 526 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 505 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 30 

Lager secundair 0,0 . 0,0 . 144 

Hoger secundair 1,2 (0,1-2,2) 0,1 (0,0-0,2) 694 

Hoger onderwijs 1,6 (0,6-2,5) 0,1 (0,0-0,2) 1229 

 
JAAR 

 
2008 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 2104 

2013 0,2 (0,0-0,4) 0,0 . 1821 

2018 1,3 (0,6-2,0) 0,1 (0,0-0,1) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 30. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden 
verschillende soorten drugs heeft gebruikt, Vlaams Gewest 

 

ID_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,2 (2,6-5,9) 0,3 (0,2-0,5) 944 

Vrouwen 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 1047 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,6 (0,4-6,7) 2,3 (0,9-5,9) 229 

25 - 34 5,3 (2,3-8,3) 3,9 (2,3-6,7) 340 

35 - 44 4,2 (1,9-6,6) 3,0 (1,6-5,5) 418 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,5) 507 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 497 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 28 

Lager secundair 3,3 (0,0-8,3) 0,2 (0,0-0,8) 137 

Hoger secundair 2,0 (0,6-3,4) 0,1 (0,0-0,2) 658 

Hoger onderwijs 2,5 (1,3-3,7) 0,1 (0,1-0,2) 1156 

 
JAAR 

 
2008 1,2 (0,6-1,8) 0,0 . 2128 

2013 0,5 (0,2-0,7) 0,0 . 1875 

2018 2,4 (1,5-3,3) 0,1 (0,1-0,1) 1991 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 31. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, Brussels 
Gewest 

 

ID01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 36,0 (31,8-40,3) 33,6 (29,5-38,0) 651 

Vrouwen 24,5 (20,9-28,0) 22,5 (19,2-26,3) 729 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 37,8 (27,6-48,1) 37,3 (27,9-47,7) 124 

25 - 34 37,6 (31,5-43,6) 37,4 (31,5-43,7) 305 

35 - 44 35,9 (30,0-41,7) 35,6 (30,1-41,6) 366 

45 - 54 19,6 (14,9-24,4) 19,3 (15,0-24,5) 301 

55 - 64 16,4 (11,4-21,3) 16,3 (11,9-21,9) 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 12,6 (1,0-24,1) 10,0 (3,9-23,4) 72 

Lager secundair 20,0 (9,9-30,2) 20,2 (11,7-32,5) 88 

Hoger secundair 20,2 (14,8-25,6) 16,6 (12,3-22,0) 312 

Hoger onderwijs 36,7 (32,8-40,6) 35,2 (31,2-39,3) 873 

 
JAAR 

 
2001 17,8 (15,5-20,1) 14,7 (12,8-16,8) 1706 

2004 21,9 (19,2-24,5) 18,6 (16,3-21,2) 1506 

2008 23,4 (20,7-26,1) 19,9 (17,5-22,6) 1485 

2013 22,0 (18,7-25,3) 19,0 (16,1-22,2) 1088 

2018 30,2 (27,2-33,2) 27,0 (24,2-30,1) 1380 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 32. Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt bij de bevolking van 15 
tot 64 jaar, Brussels Gewest 

 

ID02_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 18,6 (18,1-19,2) 19,6 (18,9-20,3) 221 

Vrouwen 19,6 (18,7-20,5) 20,3 (19,3-21,4) 174 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,8 (16,1-17,6) 17,0 (16,2-17,7) 44 

25 - 34 18,2 (17,4-18,9) 18,2 (17,4-19,0) 115 

35 - 44 18,8 (18,2-19,4) 18,9 (18,3-19,5) 125 

45 - 54 21,2 (19,5-23,0) 21,3 (19,6-23,0) 64 

55 - 64 24,0 (21,1-26,9) 24,0 (21,2-26,8) 47 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,1 (14,3-23,9) 19,9 (16,1-23,7) 7 

Lager secundair 17,6 (15,3-20,0) 17,7 (15,2-20,3) 18 

Hoger secundair 19,3 (17,9-20,7) 20,6 (19,2-22,0) 56 

Hoger onderwijs 19,1 (18,5-19,6) 20,0 (19,2-20,8) 302 

 
JAAR 

 
2004 19,3 (18,6-19,9) 20,7 (20,0-21,3) 310 

2008 19,2 (18,6-19,8) 20,4 (19,7-21,0) 325 

2013 18,3 (17,7-19,0) 19,5 (18,8-20,1) 210 

2018 19,0 (18,5-19,5) 19,9 (19,3-20,5) 395 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 33. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis 
heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,1 (14,4-21,8) 14,3 (11,2-18,0) 651 

Vrouwen 6,8 (4,7-9,0) 5,2 (3,7-7,2) 728 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 20,5 (11,6-29,4) 18,6 (12,0-27,8) 124 

25 - 34 17,9 (13,0-22,8) 16,5 (12,0-22,3) 305 

35 - 44 13,5 (8,7-18,3) 12,2 (8,3-17,6) 365 

45 - 54 6,4 (3,2-9,6) 5,7 (3,5-9,2) 301 

55 - 64 2,5 (0,7-4,4) 2,3 (1,1-4,8) 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,9 (0,0-21,9) 6,4 (2,2-17,4) 72 

Lager secundair 9,7 (3,2-16,3) 8,2 (4,0-15,8) 88 

Hoger secundair 9,3 (5,5-13,0) 5,5 (3,4-8,9) 312 

Hoger onderwijs 14,0 (10,9-17,1) 10,4 (8,1-13,4) 872 

 
JAAR 

 
2004 9,2 (7,3-11,1) 5,7 (4,4-7,3) 1499 

2008 8,6 (6,9-10,4) 5,3 (4,1-6,7) 1480 

2013 8,1 (5,9-10,3) 5,1 (3,8-6,9) 1087 

2018 12,4 (10,1-14,7) 8,1 (6,5-10,1) 1379 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 34. Percentage cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden geen 
cannabis heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 49,7 (42,0-57,5) 55,5 (47,0-63,6) 221 

Vrouwen 72,0 (64,3-79,7) 76,5 (68,5-83,0) 174 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 45,8 (27,3-64,2) 49,8 (33,3-66,4) 44 

25 - 34 52,3 (42,0-62,7) 53,7 (42,7-64,4) 115 

35 - 44 62,2 (50,9-73,4) 65,6 (53,6-75,9) 125 

45 - 54 67,4 (53,9-80,8) 70,1 (56,9-80,6) 64 

55 - 64 84,5 (73,3-95,7) 85,5 (72,1-93,1) 47 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 13,1 (0,0-39,5) 15,8 (4,0-45,9) 7 

Lager secundair 51,4 (24,7-78,1) 55,2 (30,7-77,4) 18 

Hoger secundair 54,2 (38,4-70,0) 67,2 (50,2-80,7) 56 

Hoger onderwijs 61,7 (54,8-68,7) 69,8 (62,1-76,4) 302 

 
JAAR 

 
2004 57,2 (50,5-63,9) 68,3 (61,2-74,6) 312 

2008 62,5 (56,4-68,7) 71,6 (65,1-77,4) 328 

2013 62,8 (54,6-71,1) 73,1 (64,8-80,0) 213 

2018 58,8 (52,8-64,9) 67,4 (60,9-73,3) 395 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 35. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft 
gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,7 (9,5-15,9) 9,7 (7,3-12,8) 651 

Vrouwen 3,9 (2,3-5,5) 2,9 (1,9-4,5) 728 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,9 (8,9-24,9) 14,7 (8,9-23,1) 124 

25 - 34 10,9 (6,9-15,0) 9,5 (6,2-14,4) 305 

35 - 44 8,5 (5,2-11,9) 7,3 (4,9-10,9) 365 

45 - 54 3,9 (1,4-6,3) 3,3 (1,7-6,1) 301 

55 - 64 1,6 (0,3-3,0) 1,4 (0,6-3,3) 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,5 (0,0-11,5) 2,7 (0,7-9,7) 72 

Lager secundair 7,0 (1,5-12,5) 5,5 (2,5-11,6) 88 

Hoger secundair 5,4 (2,6-8,3) 2,9 (1,6-5,4) 312 

Hoger onderwijs 9,6 (7,0-12,2) 6,8 (4,9-9,2) 872 

 
JAAR 

 
2001 5,2 (3,8-6,5) 2,7 (2,0-3,7) 1706 

2004 4,8 (3,5-6,0) 2,6 (1,9-3,5) 1496 

2008 6,3 (4,8-7,9) 3,5 (2,6-4,7) 1479 

2013 5,2 (3,4-7,0) 2,9 (2,0-4,3) 1086 

2018 8,2 (6,4-10,1) 4,8 (3,6-6,3) 1379 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 36. Verdeling van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar het aantal dagen cannabisgebruik in de 
afgelopen 30 dagen, Brussels Gewest 

 

ID06_1 
20 dagen of 

meer 
10 tot 19 
dagen 

1 tot 9 
dagen N 

GESLACHT Mannen 28,5 16,1 55,4 73 

Vrouwen 10,5 8,2 81,3 26 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,4 8,5 78,1 21 

25 - 34 13,7 17,8 68,4 33 

35 - 44 36,0 20,7 43,3 28 

45 - 54 55,3 0.0 44,7 11 

55 - 64 51,2 15,5 33,3 6 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 79,9 0.0 20,1 4 

Lager secundair 66,9 0.0 33,1 6 

Hoger secundair 47,0 24,7 28,3 16 

Hoger onderwijs 14,3 14,4 71,4 69 

 
JAAR 

 
2004 34,9 14,6 50,5 70 

2008 35,4 2,9 61,7 86 

2013 23,2 6,5 70,3 44 

2018 24,2 14,2 61,5 99 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 37. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat intensief (20 dagen of meer) cannabis 
gebruikte in de afgelopen 30 dagen, Brussels Gewest 

 

ID06_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,6 (2,1-5,1) 3,3 (2,1-5,0) 651 

Vrouwen 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,3) 728 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,3 (0,0-4,5) 1,3 (0,3-5,1) 124 

25 - 34 1,5 (0,1-2,9) 0,9 (0,3-2,4) 305 

35 - 44 3,1 (1,2-5,0) 1,9 (0,9-3,8) 365 

45 - 54 2,1 (0,1-4,1) 1,3 (0,5-3,5) 301 

55 - 64 0,8 (0,0-1,8) 0,5 (0,1-2,1) 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,4 (0,0-10,0) 2,1 (0,5-8,1) 72 

Lager secundair 4,7 (0,0-9,4) 3,5 (1,2-9,8) 88 

Hoger secundair 2,6 (0,7-4,4) 1,2 (0,5-2,9) 312 

Hoger onderwijs 1,4 (0,6-2,2) 0,7 (0,3-1,9) 872 

 
JAAR 

 
2004 1,6 (1,0-2,3) 1,1 (0,6-1,7) 1495 

2008 2,2 (1,3-3,1) 1,4 (0,8-2,3) 1477 

2013 1,2 (0,5-1,9) 0,8 (0,4-1,4) 1086 

2018 2,0 (1,2-2,8) 1,3 (0,8-2,0) 1379 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 38. Verdeling (%) van de cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar naar het risico van 
problematisch gebruik in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 

 

ID04_1 
Peu/pas de 

risque 
Risque 
élevé 

Risque très 
élevé N 

GESLACHT Mannen 89,8 2,9 7,2 651 

Vrouwen 98,4 1,0 0,6 728 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 92,2 0,5 7,3 124 

25 - 34 93,7 2,0 4,3 305 

35 - 44 91,1 4,2 4,7 365 

45 - 54 96,1 1,1 2,7 301 

55 - 64 98,6 0,8 0,5 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 89,1 0.0 10,9 72 

Lager secundair 93,3 2,0 4,7 88 

Hoger secundair 94,3 2,1 3,6 312 

Hoger onderwijs 94,6 2,2 3,2 872 

 
JAAR 

 
2018 94,2 2,0 3,9 1379 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 39. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisgebruik 
heeft vertoond in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 

 

ID04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 10,2 (7,3-13,0) 8,2 (6,0-11,2) 651 

Vrouwen 1,6 (0,5-2,7) 1,3 (0,7-2,5) 728 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 7,8 (1,7-13,9) 5,4 (2,4-11,6) 124 

25 - 34 6,3 (3,2-9,4) 4,5 (2,4-8,2) 305 

35 - 44 8,9 (5,2-12,5) 6,4 (3,9-10,3) 365 

45 - 54 3,9 (1,4-6,3) 2,7 (1,4-5,1) 301 

55 - 64 1,4 (0,1-2,6) 1,0 (0,4-2,6) 284 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,9 (0,0-21,9) 5,7 (2,0-15,7) 72 

Lager secundair 6,7 (1,4-12,1) 5,3 (2,4-11,4) 88 

Hoger secundair 5,7 (2,7-8,7) 2,9 (1,5-5,5) 312 

Hoger onderwijs 5,4 (3,5-7,3) 3,2 (2,0-5,0) 872 

 
JAAR 

 
2018 5,8 (4,3-7,4) . . 1379 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 40. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere drug dan cannabis heeft 
gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID07_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,2 (11,1-17,4) 12,4 (9,7-15,7) 602 

Vrouwen 9,1 (6,7-11,5) 7,7 (5,9-10,1) 672 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 6,2 (1,6-10,7) 5,9 (2,8-11,9) 118 

25 - 34 16,7 (11,4-21,9) 16,4 (11,8-22,3) 284 

35 - 44 14,8 (9,9-19,6) 14,5 (10,3-20,0) 341 

45 - 54 7,7 (4,4-11,1) 7,6 (4,9-11,5) 274 

55 - 64 8,0 (4,7-11,4) 8,0 (5,3-11,9) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,4 (0,0-7,6) 2,9 (0,8-9,7) 66 

Lager secundair 3,1 (0,0-6,8) 3,2 (1,0-9,8) 78 

Hoger secundair 9,1 (5,2-13,0) 7,4 (4,8-11,3) 271 

Hoger onderwijs 14,0 (11,0-17,0) 11,9 (9,4-15,0) 826 

 
JAAR 

 
2008 6,0 (4,5-7,4) 5,2 (4,0-6,7) 1467 

2013 5,6 (3,7-7,6) 4,9 (3,3-7,2) 1070 

2018 11,7 (9,5-13,8) 10,3 (8,5-12,4) 1274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 41. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID07_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,4 (4,0-8,8) 3,9 (2,4-6,3) 602 

Vrouwen 3,0 (1,4-4,5) 1,8 (1,0-3,1) 672 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,4 (0,0-7,0) 3,0 (1,0-8,8) 118 

25 - 34 10,0 (5,8-14,2) 9,5 (6,0-14,7) 284 

35 - 44 3,8 (1,2-6,4) 3,6 (1,8-6,9) 341 

45 - 54 2,8 (0,4-5,1) 2,6 (1,1-5,9) 274 

55 - 64 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-1,9) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,6 (0,0-1,8) 0,3 (0,0-2,9) 66 

Lager secundair 1,2 (0,0-3,7) 0,9 (0,1-6,5) 78 

Hoger secundair 3,9 (1,0-6,8) 2,0 (0,9-4,5) 271 

Hoger onderwijs 5,5 (3,5-7,6) 3,3 (2,1-5,2) 826 

 
JAAR 

 
2008 2,2 (1,3-3,1) 1,3 (0,8-2,1) 1470 

2013 2,5 (1,0-4,0) 1,5 (0,8-2,9) 1072 

2018 4,7 (3,2-6,1) 2,9 (2,0-4,2) 1274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 42. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID07_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,9 (1,3-4,5) 2,1 (1,1-4,0) 602 

Vrouwen 1,3 (0,2-2,4) 1,0 (0,5-2,0) 672 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,2 (0,0-5,4) 2,0 (0,4-8,2) 118 

25 - 34 4,2 (1,0-7,5) 3,9 (1,7-8,9) 284 

35 - 44 1,3 (0,0-2,5) 1,2 (0,4-3,1) 341 

45 - 54 1,5 (0,0-3,1) 1,4 (0,5-3,9) 274 

55 - 64 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-1,9) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,6 (0,0-1,8) 0,4 (0,0-3,1) 66 

Lager secundair 1,2 (0,0-3,7) 1,0 (0,1-7,0) 78 

Hoger secundair 1,4 (0,0-3,1) 0,8 (0,2-2,7) 271 

Hoger onderwijs 2,5 (1,0-4,1) 1,8 (0,9-3,3) 826 

 
JAAR 

 
2018 2,1 (1,0-3,2) . . 1274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 43. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cocaïne 
heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID7_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,8 (1,9-5,6) 2,1 (1,1-3,9) 602 

Vrouwen 2,2 (0,9-3,4) 1,2 (0,6-2,4) 672 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,4 (0,0-3,3) 1,3 (0,3-5,3) 118 

25 - 34 6,2 (2,9-9,5) 6,0 (3,4-10,3) 284 

35 - 44 3,0 (0,5-5,4) 2,9 (1,3-6,2) 341 

45 - 54 1,9 (0,0-3,9) 1,9 (0,7-5,0) 274 

55 - 64 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,4) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,6 (0,0-1,8) 0,3 (0,0-3,6) 66 

Lager secundair 1,2 (0,0-3,7) 0,8 (0,1-6,1) 78 

Hoger secundair 1,6 (0,0-3,2) 0,8 (0,2-2,5) 271 

Hoger onderwijs 3,8 (2,1-5,5) 2,1 (1,2-3,6) 826 

 
JAAR 

 
2008 1,6 (0,9-2,4) 1,0 (0,6-1,6) 1470 

2013 1,8 (0,4-3,1) 1,1 (0,5-2,4) 1072 

2018 3,0 (1,8-4,1) 1,8 (1,1-2,8) 1274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 44. Percentage van de bevolkking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden ecstasy 
heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID7_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,0 (1,5-4,6) 0,2 (0,1-0,4) 602 

Vrouwen 2,0 (0,7-3,4) 0,1 (0,1-0,2) 672 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,7 (0,0-6,1) 2,6 (0,7-8,7) 118 

25 - 34 5,8 (2,4-9,2) 5,7 (3,1-10,4) 284 

35 - 44 2,2 (0,6-3,9) 2,2 (1,1-4,5) 341 

45 - 54 0,4 (0,0-1,2) 0,4 (0,1-2,7) 274 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 66 

Lager secundair 1,2 (0,0-3,7) 0,1 (0,0-1,1) 78 

Hoger secundair 1,6 (0,0-3,4) 0,1 (0,0-0,3) 271 

Hoger onderwijs 3,0 (1,4-4,6) 0,2 (0,1-0,4) 826 

 
JAAR 

 
2008 0,8 (0,2-1,4) 0,0 . 1470 

2013 1,6 (0,3-3,0) 0,1 (0,0-0,2) 1072 

2018 2,5 (1,4-3,6) 0,2 (0,1-0,3) 1274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 45. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden 
verschillende soorten drugs heeft gebruikt, Brussels Gewest 

 

ID_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,6 (4,0-9,2) 3,4 (1,9-6,1) 524 

Vrouwen 3,1 (1,5-4,8) 1,6 (0,9-2,9) 640 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,2 (0,0-8,6) 3,9 (1,3-11,2) 97 

25 - 34 10,5 (6,0-15,1) 10,1 (6,3-15,8) 253 

35 - 44 4,3 (1,3-7,3) 4,1 (2,1-8,0) 306 

45 - 54 2,1 (0,0-4,2) 2,0 (0,7-5,3) 259 

55 - 64 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 249 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,7 (0,0-2,1) 0,3 (0,0-3,4) 62 

Lager secundair 1,4 (0,0-4,1) 1,0 (0,1-7,3) 71 

Hoger secundair 3,4 (0,7-6,2) 1,5 (0,6-3,9) 252 

Hoger onderwijs 5,9 (3,6-8,1) 3,0 (1,8-5,1) 750 

 
JAAR 

 
2008 1,7 (0,9-2,6) 0,9 (0,5-1,7) 1483 

2013 2,2 (0,7-3,7) 1,3 (0,6-2,5) 1099 

2018 4,8 (3,2-6,3) 2,8 (1,9-4,2) 1164 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 46. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit cannabis heeft gebruikt, Waals 
Gewest 

 

ID01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 27,7 (23,2-32,1) 26,6 (22,3-31,4) 1015 

Vrouwen 16,5 (13,4-19,6) 15,4 (12,5-18,9) 1098 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 30,3 (22,2-38,4) 29,6 (22,1-38,4) 301 

25 - 34 35,3 (28,1-42,6) 35,3 (28,5-42,8) 331 

35 - 44 24,3 (18,5-30,2) 23,9 (18,6-30,2) 427 

45 - 54 15,7 (11,2-20,3) 15,3 (11,3-20,3) 539 

55 - 64 8,8 (4,8-12,8) 8,6 (5,4-13,4) 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,9 (7,7-32,2) 19,0 (9,1-35,3) 75 

Lager secundair 15,5 (8,4-22,5) 14,0 (8,6-22,2) 262 

Hoger secundair 18,6 (13,8-23,4) 16,4 (12,4-21,5) 676 

Hoger onderwijs 26,1 (22,0-30,1) 25,1 (21,0-29,6) 1052 

 
JAAR 

 
2001 8,6 (7,2-9,9) 6,0 (5,0-7,2) 2986 

2004 12,1 (10,2-14,0) 9,0 (7,5-10,7) 2627 

2008 13,3 (11,3-15,4) 10,5 (8,8-12,5) 1935 

2013 14,8 (12,5-17,0) 11,7 (9,9-13,8) 1979 

2018 22,0 (19,2-24,7) 19,1 (16,3-22,2) 2113 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 47. Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis werd gebruikt bij de bevolking van 15 
tot 64 jaar, Waals Gewest 

 

ID02_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 19,1 (18,0-20,2) 20,5 (19,1-22,0) 244 

Vrouwen 19,7 (18,0-21,5) 21,7 (19,6-23,8) 193 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,5 (16,0-17,1) 16,6 (16,0-17,2) 78 

25 - 34 17,4 (16,8-18,0) 17,6 (16,9-18,2) 125 

35 - 44 18,5 (17,7-19,3) 18,6 (17,8-19,4) 113 

45 - 54 22,2 (19,6-24,7) 22,4 (19,9-24,9) 87 

55 - 64 29,6 (21,8-37,4) 29,8 (22,4-37,2) 34 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 17,8 (15,4-20,3) 20,7 (17,4-24,0) 14 

Lager secundair 19,1 (15,5-22,7) 21,6 (18,2-25,0) 30 

Hoger secundair 18,6 (16,4-20,8) 20,7 (18,3-23,2) 126 

Hoger onderwijs 19,8 (18,4-21,1) 21,2 (19,6-22,9) 260 

 
JAAR 

 
2004 18,3 (17,6-19,0) 22,2 (20,8-23,6) 292 

2008 18,6 (17,3-19,9) 22,0 (20,4-23,6) 252 

2013 18,7 (17,6-19,7) 22,1 (20,6-23,6) 288 

2018 19,3 (18,3-20,4) 21,4 (20,0-22,7) 437 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 48. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cannabis 
heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 10,6 (7,2-14,1) 6,2 (3,9-9,6) 1014 

Vrouwen 3,1 (1,8-4,4) 1,7 (1,0-2,8) 1097 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 17,2 (10,1-24,3) 14,9 (9,4-22,8) 301 

25 - 34 12,1 (6,7-17,5) 10,7 (6,8-16,3) 331 

35 - 44 6,7 (2,5-10,8) 5,6 (3,0-10,2) 426 

45 - 54 1,1 (0,0-2,3) 0,9 (0,3-2,7) 538 

55 - 64 0,6 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-2,1) 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,7 (0,4-18,9) 4,1 (1,1-13,7) 75 

Lager secundair 7,3 (2,0-12,6) 3,9 (1,8-8,3) 261 

Hoger secundair 7,9 (4,3-11,5) 3,5 (1,9-6,3) 676 

Hoger onderwijs 5,9 (3,5-8,3) 2,9 (1,7-5,0) 1051 

 
JAAR 

 
2004 4,6 (3,4-5,9) 2,2 (1,5-3,2) 2621 

2008 4,9 (3,5-6,3) 2,5 (1,6-3,8) 1931 

2013 5,8 (4,4-7,2) 2,9 (2,1-4,1) 1976 

2018 6,8 (4,9-8,6) 3,6 (2,6-5,0) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 49. Percentage cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden geen 
cannabis heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 61,5 (51,9-71,1) 72,4 (61,0-81,4) 247 

Vrouwen 81,0 (73,5-88,5) 91,0 (84,2-95,0) 193 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 43,3 (26,8-59,7) 44,5 (28,8-61,3) 79 

25 - 34 65,8 (52,9-78,6) 70,9 (57,9-81,2) 126 

35 - 44 72,5 (58,4-86,7) 77,1 (62,7-87,0) 113 

45 - 54 92,8 (85,1-100,0) 95,1 (85,5-98,5) 87 

55 - 64 93,4 (83,0-100,0) 95,3 (81,1-99,0) 35 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,6 (6,9-96,2) 78,6 (36,4-95,9) 14 

Lager secundair 52,5 (25,1-80,0) 75,3 (49,0-90,7) 31 

Hoger secundair 57,6 (42,7-72,5) 73,6 (58,3-84,7) 127 

Hoger onderwijs 77,2 (69,1-85,4) 88,7 (81,2-93,5) 261 

 
JAAR 

 
2004 61,0 (52,6-69,3) 76,4 (66,8-83,8) 299 

2008 62,0 (53,7-70,4) 74,7 (62,9-83,7) 255 

2013 60,4 (52,7-68,0) 73,5 (64,1-81,1) 291 

2018 69,0 (62,0-75,9) 77,5 (70,9-83,0) 440 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 50. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft 
gebruikt, Waals Gewest 

 

ID05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,0 (4,2-9,7) 0,5 (0,3-0,8) 1014 

Vrouwen 2,0 (0,9-3,2) 0,1 (0,1-0,3) 1097 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 11,6 (5,8-17,5) 10,0 (5,7-16,9) 301 

25 - 34 6,8 (2,8-10,9) 6,0 (3,3-10,4) 331 

35 - 44 5,2 (1,3-9,1) 4,5 (2,2-9,1) 426 

45 - 54 0,9 (0,0-2,1) 0,8 (0,2-2,7) 538 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,3 (0,1-18,6) 0,6 (0,2-2,1) 75 

Lager secundair 4,7 (0,7-8,7) 0,3 (0,1-0,8) 261 

Hoger secundair 6,0 (2,7-9,2) 0,4 (0,2-0,7) 676 

Hoger onderwijs 3,2 (1,5-4,9) 0,2 (0,1-0,4) 1051 

 
JAAR 

 
2001 2,8 (1,8-3,7) 1,2 (0,7-2,0) 2986 

2004 3,0 (1,9-4,0) 1,4 (0,8-2,2) 2621 

2008 2,7 (1,6-3,8) 1,3 (0,7-2,4) 1931 

2013 3,6 (2,5-4,7) 1,7 (1,1-2,7) 1974 

2018 4,5 (3,0-5,9) 2,2 (1,4-3,5) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 51. Verdeling van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar het aantal dagen cannabisgebruik in de 
afgelopen 30 dagen, Waals Gewest 

 

ID06_1 
20 dagen 
of meer 

10 tot 19 
dagen 

1 tot 9 
dagen N 

GESLACHT Mannen 34,7 13,5 51,7 48 

Vrouwen 30,5 12,7 56,9 26 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 17,9 9,6 72,4 29 

25 - 34 55,5 12,6 31,9 25 

35 - 44 35,1 11,9 52,9 15 

45 - 54 40,1 57,9 2,0 5 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,4 18,4 39,2 5 

Lager secundair 64,3 34,9 0,8 11 

Hoger secundair 38,9 10,9 50,2 31 

Hoger onderwijs 14,9 7,9 77,2 27 

 
JAAR 

 
2004 30,2 21,4 48,4 67 

2008 28,5 6,3 65,3 55 

2013 18,1 13,7 68,2 60 

2018 33,7 13,3 52,9 74 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 52. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat intensief (20 dagen of meer) cannabis 
gebruikte in de afgelopen 30 dagen, Waals Gewest 

 

ID06_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,4 (1,0-3,9) 0,2 (0,1-0,4) 1014 

Vrouwen 0,6 (0,1-1,1) 0,1 (0,0-0,1) 1097 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,1 (0,4-3,8) 1,7 (0,7-4,0) 301 

25 - 34 3,8 (0,7-6,8) 3,2 (1,5-6,6) 331 

35 - 44 1,8 (0,0-3,8) 1,5 (0,5-4,3) 426 

45 - 54 0,4 (0,0-0,9) 0,3 (0,1-1,2) 538 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,0 (0,0-11,8) 0,3 (0,0-2,4) 75 

Lager secundair 3,0 (0,0-6,4) 0,2 (0,1-0,7) 261 

Hoger secundair 2,3 (0,8-3,8) 0,2 (0,1-0,4) 676 

Hoger onderwijs 0,5 (0,0-1,1) 0,0 . 1051 

 
JAAR 

 
2004 0,9 (0,4-1,4) 0,0 . 2620 

2008 0,8 (0,3-1,2) 0,0 . 1931 

2013 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 1974 

2018 1,5 (0,8-2,3) 0,1 (0,0-0,1) 2111 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 53. Verdeling (%) van de cannabisgebruikers van 15 tot 64 jaar naar het risico van 
problematisch gebruik in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 

 

ID04_1 
Peu/pas de 

risque 
Risque 
élevé 

Risque très 
élevé N 

GESLACHT Mannen 94,8 1,7 3,5 1013 

Vrouwen 99,2 0,2 0,5 1097 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 94,5 2,4 3,1 301 

25 - 34 93,8 1,2 5,0 331 

35 - 44 97,0 0,8 2,2 426 

45 - 54 99,1 0,6 0,3 537 

55 - 64 99,8 0,2 0.0 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 90,9 1,2 7,9 75 

Lager secundair 94,1 1,8 4,2 261 

Hoger secundair 96,2 1,1 2,7 675 

Hoger onderwijs 98,7 0,7 0,5 1051 

 
JAAR 

 
2018 97,1 1,0 1,9 2110 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 54. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat een problematisch cannabisgebruik 
heeft vertoond in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 

 

ID04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,2 (3,1-7,2) 3,0 (1,7-5,2) 1013 

Vrouwen 0,8 (0,2-1,3) 0,4 (0,2-1,0) 1097 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,5 (2,4-8,6) 3,7 (1,9-6,9) 301 

25 - 34 6,2 (2,2-10,2) 4,5 (2,4-8,2) 331 

35 - 44 3,0 (0,7-5,3) 2,1 (0,9-4,6) 426 

45 - 54 0,9 (0,0-2,1) 0,6 (0,2-2,2) 537 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,1 (0,0-0,8) 515 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,1 (0,0-18,4) 3,6 (0,9-12,7) 75 

Lager secundair 5,9 (1,6-10,3) 2,7 (1,2-5,9) 261 

Hoger secundair 3,8 (1,7-5,9) 1,4 (0,6-3,2) 675 

Hoger onderwijs 1,3 (0,3-2,2) 0,5 (0,2-1,2) 1051 

 
JAAR 

 
2018 2,9 (1,9-3,9) . . 2110 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 55. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat ooit een andere drug dan cannabis heeft 
gebruikt, Waals Gewest 

 

ID07_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,8 (6,5-13,1) 8,5 (6,1-11,9) 903 

Vrouwen 4,0 (2,3-5,7) 3,4 (2,1-5,5) 959 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,6 (0,8-6,4) 3,2 (1,5-6,9) 282 

25 - 34 11,4 (5,7-17,2) 10,6 (6,5-16,9) 306 

35 - 44 11,1 (6,0-16,1) 10,3 (6,5-15,9) 380 

45 - 54 5,3 (1,8-8,8) 4,9 (2,5-9,4) 458 

55 - 64 2,7 (0,6-4,9) 2,5 (1,1-5,6) 436 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,2 (0,0-17,4) 6,0 (1,5-21,5) 61 

Lager secundair 5,6 (1,1-10,2) 4,2 (1,8-9,5) 220 

Hoger secundair 9,7 (5,4-13,9) 7,5 (4,9-11,3) 573 

Hoger onderwijs 5,3 (3,4-7,2) 4,2 (2,6-6,6) 969 

 
JAAR 

 
2008 3,6 (2,5-4,6) 2,6 (1,9-3,7) 1898 

2013 2,6 (1,8-3,5) 1,9 (1,4-2,7) 1952 

2018 6,8 (5,0-8,7) 5,3 (4,0-7,1) 1862 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 56. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID07_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,8 (1,0-4,5) 0,3 (0,1-0,5) 903 

Vrouwen 1,1 (0,2-2,1) 0,1 (0,0-0,2) 959 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,5 (0,0-5,0) 2,2 (0,8-6,1) 282 

25 - 34 3,1 (0,0-6,3) 2,9 (1,1-7,3) 306 

35 - 44 3,7 (0,8-6,5) 3,4 (1,4-7,8) 380 

45 - 54 0,7 (0,0-1,9) 0,6 (0,1-3,9) 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,3 (0,0-16,4) 0,6 (0,1-3,0) 61 

Lager secundair 3,3 (0,0-7,4) 0,3 (0,1-0,9) 220 

Hoger secundair 1,8 (0,2-3,5) 0,1 (0,0-0,4) 573 

Hoger onderwijs 1,5 (0,3-2,7) 0,1 (0,1-0,3) 969 

 
JAAR 

 
2008 1,3 (0,7-2,0) 0,8 (0,4-1,6) 1909 

2013 0,4 (0,1-0,8) 0,3 (0,1-0,6) 1952 

2018 1,9 (1,0-2,9) 1,2 (0,6-2,2) 1862 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 57. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 30 dagen een andere 
drug dan cannabis heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID07_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 0,9 (0,1-1,6) 0,1 (0,1-0,2) 903 

Vrouwen 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,8 (0,0-2,0) 0,5 (0,1-2,1) 282 

25 - 34 0,3 (0,0-0,8) 0,2 (0,0-1,1) 306 

35 - 44 0,6 (0,0-1,2) 0,3 (0,1-1,8) 380 

45 - 54 0,7 (0,0-1,9) 0,4 (0,1-2,4) 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,5 (0,0-4,6) 0,1 (0,0-1,2) 61 

Lager secundair 0,7 (0,0-2,2) 0,1 (0,0-0,5) 220 

Hoger secundair 0,9 (0,0-1,9) 0,1 (0,0-0,2) 573 

Hoger onderwijs 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 969 

 
JAAR 

 
2018 0,5 (0,1-0,8) . . 1862 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 58. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cocaïne 
heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID7_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,5 (0,2-2,7) 0,0 . 903 

Vrouwen 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,8 (0,0-4,0) 0,7 (0,2-2,8) 282 

25 - 34 1,1 (0,0-3,2) 0,4 (0,1-2,9) 306 

35 - 44 1,1 (0,0-2,6) 0,4 (0,1-2,3) 380 

45 - 54 0,0 . 0,0 . 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 61 

Lager secundair 0,7 (0,0-2,2) 0,0 . 220 

Hoger secundair 0,8 (0,0-2,1) 0,0 . 573 

Hoger onderwijs 0,7 (0,0-1,6) 0,0 . 969 

 
JAAR 

 
2008 0,9 (0,3-1,6) 0,1 (0,0-0,2) 1910 

2013 0,2 (0,0-0,5) 0,0 . 1952 

2018 0,7 (0,1-1,4) 0,1 (0,0-0,1) 1862 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 59. Percentage van de bevolkking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden ecstasy 
heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID7_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,2 (0,0-2,3) 0,0 . 903 

Vrouwen 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,8 (0,0-4,0) 0,8 (0,2-2,9) 282 

25 - 34 1,5 (0,0-3,8) 0,7 (0,1-3,2) 306 

35 - 44 0,0 . 0,0 . 380 

45 - 54 0,0 . 0,0 . 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 . 61 

Lager secundair 2,9 (0,0-6,8) 0,0 . 220 

Hoger secundair 0,2 (0,0-0,6) 0,0 . 573 

Hoger onderwijs 0,4 (0,0-1,0) 0,0 . 969 

 
JAAR 

 
2008 0,6 (0,2-1,0) 0,0 . 1909 

2013 0,2 (0,0-0,5) 0,0 . 1952 

2018 0,6 (0,0-1,2) 0,0 . 1862 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 60. Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden 
verschillende soorten drugs heeft gebruikt, Waals Gewest 

 

ID_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,9 (0,9-4,8) 0,3 (0,2-0,6) 840 

Vrouwen 0,4 (0,0-0,9) 0,0 . 912 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,9 (0,0-5,9) 2,0 (0,6-6,6) 242 

25 - 34 3,2 (0,0-6,6) 2,3 (0,8-6,5) 270 

35 - 44 1,8 (0,0-4,1) 1,2 (0,4-4,0) 358 

45 - 54 0,6 (0,0-1,9) 0,4 (0,1-3,0) 449 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 433 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,6 (0,0-17,0) 0,4 (0,1-2,8) 58 

Lager secundair 3,5 (0,0-7,8) 0,3 (0,1-0,8) 208 

Hoger secundair 1,4 (0,0-3,0) 0,1 (0,0-0,3) 533 

Hoger onderwijs 1,0 (0,0-2,0) 0,1 (0,0-0,2) 914 

 
JAAR 

 
2008 0,9 (0,3-1,5) 0,5 (0,2-1,2) 1945 

2013 0,3 (0,0-0,5) 0,1 (0,0-0,4) 1994 

2018 1,6 (0,6-2,5) 0,9 (0,4-1,8) 1752 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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