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 SCIENSANO telt meer dan 700 medewerkers die 
zich elke dag opnieuw inzetten voor ons motto: 
levenslang gezond. Zoals uit onze naam blijkt, 
vormen wetenschap en gezondheid de kern van 
ons bestaan. De kracht van Sciensano ligt in de 
holistische en multidisciplinaire benadering van 
gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij uit naar 
het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de 
gezondheid van mensen en die van dieren, en hun 
omgeving (het “One health” concept). Daarom 
combineren we meerdere invalshoeken in ons 
onderzoek om op een unieke manier bij te dragen 
aan ieders gezondheid.  

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer 
dan 100 jaar wetenschappelijke expertise van het 
voormalige Centrum voor Onderzoek in 
Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het 
vroegere Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV). 
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1. Inleiding 

 
Op 13 maart 2020 nam de Belgische overheid ongekende sociale maatregelen om de verspreiding van het 
COVID-19 virus tegen te gaan.  
 
Door de snelle ontwikkeling van de epidemie en de invoering van inperkingsmaatregelen werden de 
omstandigheden waarin drugs gebruikt en verhandeld werden in de periode na 13 maart 2020 ernstig 
verstoord. De beperkingen van de bewegingsvrijheid, zoals het tijdelijk sluiten van alle eet- en 
drinkgelegenheden en het wegvallen van het uitgaansleven beïnvloedden zowel de beschikbaarheid als het 
gebruik van drugs. De periode werd ook gekenmerkt door onzekerheid, stress, eenzaamheid en verveling, wat 
ervoor zorgde dat personen die drugs gebruikten hun gebruikspatroon zouden moeten aanpassen. Bijkomend 
zijn de zorgmogelijkheden die door professionals werden voorzien om drugsgebruik en gerelateerde schade 
te voorkomen teruggeschroefd. De corona-uitbraak riep dus vooral veel vragen op over hoe personen die 
drugs gebruikten met deze uitzonderlijke periode omgingen en hoe ze zich voelden. 
 
Daarom startte het Programma Drugs van Sciensano een online gegevensverzameling om de gevolgen van 
de COVID-19-epidemie voor personen die drugs gebruikten te documenteren. Deze aanpak maakt deel uit 
van een reeks enquête-initiatieven van Sciensano die in maart-april 2020 van start zijn gegaan en die 
voornamelijk gericht zijn op het meten van de effecten van deze inperkingsmaatregelen op de 
gezondheidstoestand van de Belgische bevolking.  
 
De thema’s die in dit rapport aan de orde komen hebben betrekking op: 

 De kenmerken van de respondenten 

 Het drugsgebruik in tijden van COVID-19 en eventuele veranderingen met de periode voordien.  

 De drugsmarkt in tijden van COVID-19 en eventuele veranderingen met de periode voordien.  

 Zorgaspecten sinds de ingevoerde maatregelen 

 De  gezondheid en het welzijn in tijden van COVID-19 
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2. Methodologie 

Het COVID-19 online drugsonderzoek vond plaats in twee fasen: een eerste reeks vragen kon worden 
beantwoord tussen 3 en 16 april 2020, een tweede reeks vragen volgde van 8 tot 22 mei 2020.  
 
Deelnemen aan deze vragenlijst was mogelijk voor personen die in België woonden, 18 jaar of ouder waren 
en in 2020 drugs gebruikt hadden.  
 
De respondenten werden gerekruteerd via advertenties op sociale media en via de online netwerken van 
gekende partners in drughulpverlening en op beleidsniveau. Hierdoor is de steekproef niet representatief, maar 
ze laat wel toe een goed beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op personen die drugs gebruiken. 
 
De vragenlijst werd ontwikkeld in Limesurvey en was beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en 
Duits. 
 
Behalve de vragen die betrekking hadden op de voorwaarden tot deelname, was er maar één vraag die de 
respondenten verplicht moesten invullen, namelijk de vraag naar het ooit gebruik, laatste jaar gebruik en 
laatste maand gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, methamfetamine, ecstasy/MDMA, 
ketamine, LSD, GHB en heroïne. Alle andere vragen konden vrijblijvend worden ingevuld. 
 
Bij de eerste bevraging (3 – 16 april) werd voor bepaalde onderwerpen gevraagd naar de situatie vóór 13 
maart 2020 (de dag waarop de inperkingsmaatregelen werden afgekondigd) en de periode daarna (dus tussen 
13 maart en het moment waarop de vragenlijst werd ingevuld). Bij de tweede bevraging (8 – 22 mei) lag de 
nadruk op de situatie vóór 13 maart 2020 en de twee weken voor 4 mei (het moment waarop de eerste 
versoepeling van de inperkingsmaatregelen werd afgekondigd). Alleen als een bepaald thema niet in beide 
reeksen vragen werd opgenomen zullen we verderop in het rapport aangeven op welke periode de resultaten 
betrekking hebben. 
 
De hiernavolgende analyse is in de eerste plaats descriptief en geeft een beeld van het profiel van de 
respondenten, hun gebruik en de impact van de coronacrisis op de drugmarkt. Waar gevraagd werd naar de 
situatie vóór 13 maart en nadien hebben we nagegaan of de verandering statistisch significant was of niet. 
Hiervoor werden afhankelijk van het type data een t-test, een χ2-test, een McNemartest of een Wilcoxon-Mann-
Whitney test gebruikt. De maten zelf worden in het rapport niet weergegeven, maar zijn beschikbaar. We 
beperken ons hier tot het significantieniveau. Voor de analyse werd SAS software version 9.3 (SAS Institute 
Inc., Cary, NC) gebruikt. 
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3. Profiel van de respondenten aan de studie 

KERNBOODSCHAPPEN 

 3.518 respondenten hebben een eerste reeks van vragen beantwoord (in de periode tussen 3 en 16 
april), 2.246 respondenten een tweede reeks van vragen (in de periode tussen 8 en 22 mei), wat in 
totaal 5.764 respondenten geeft. Van de totale steekproef was drie kwart man, 72,0% kwam uit 
Vlaanderen en de gemiddelde leeftijd bedroeg 26,6 jaar. 

 Meer dan 9 op tien respondenten heeft het laatste jaar cannabis gebruikt, bijna één op twee 
respondenten heeft het laatste jaar ecstasy/MDMA gebruikt en bijna evenveel respondenten hebben 
cocaïne gebruikt. 

 Slechts een heel kleine minderheid (3,8%) heeft ooit heroïne gebruikt. 

 Meer dan 60% van de respondenten heeft het afgelopen jaar meer dan één substantie gebruikt. 

 
SOCIO-DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 
 
In totaal hebben 5.764 respondenten de vragenlijst beantwoord. Dit waren allemaal mensen die bevestigden 
minstens 18 jaar te zijn, in België te wonen en in 2020 drugs te hebben gebruikt. 75,9% onder hen was man, 
21,5% vrouw (0,6% gaf ‘andere’ aan, 1,9% van de respondenten heeft niet geantwoord). De meeste 
respondenten kwamen uit Vlaanderen (72,0%), 11,3% uit Wallonië, 9,3% uit Brussel (Figuur 1). 73,0% was 
Nederlandstalig, 19,0% Franstalig, 7,4% Engelstalig en 0,6% Duitstalig. 
 
Figuur 1 | Percentage van respondenten volgens hun regio, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 26,6 (min=18, max=77). Meer dan de helft van de 
respondenten was jonger dan 25 (Figuur 2). Dit geldt zowel voor mannen (53,5%) als voor vrouwen (57,7%). 
 
Figuur 2 | Percentage van respondenten volgens leeftijdscategorie, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 
2020. 

 
 
Meer dan de helft van de respondenten woonde bij ouders, familie, vrienden of kennissen. Meer dan 1 op 5 
woonde alleen (met of zonder kind) en ongeveer even veel respondenten woonden samen met hun partner 
(Figuur 3). 
 
Figuur 3 | Percentage van respondenten volgens hun type huishouden, COVID-19 online drugsonderzoek, 
België, 2020. 
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Figuur 4 toont aan dat bijna 9 op 10 respondenten het secundair onderwijs had afgewerkt. 
 
Figuur 4 | Percentage van respondenten volgens hun hoogste diploma, COVID-19 online drugsonderzoek, 
België, 2020. 

 
 
Van alle respondenten was 64,8 % aan het werk. Van diegenen die niet werkten was 71,7% student en 16,7% 
werkloos. 
 
PROFIEL VAN GEBRUIK 
 
De bevraging van het drugsgebruik in dit onderzoek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel peilt naar het 
algemeen gebruik van 10 verschillende substanties, namelijk alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, 
methamfetamine, ecstasy/MDMA, ketamine, LSD, GHB en heroïne. In het tweede deel van de vragen, 
beperkten we ons tot 5 van deze substanties (cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA, amfetamine en heroïne) om 
meer specifiek de manier van gebruik en aankoop te bevragen. Toch zullen we de antwoorden over heroïne 
hier niet bespreken omwille van het lage aantal respondenten. 
 
Bijna alle respondenten gaven aan ooit cannabis en alcohol te hebben gebruikt. Bijna 70% had ooit 
ecstasy/MDMA gebruikt, bijna 60% cocaïne in poedervorm, iets meer dan 40% ketamine en bijna 40% 
amfetamine. Slechts 3,8% had ooit heroïne gebruikt (Figuur 5). Het gebruik in het laatste jaar vertoont een 
gelijkaardig patroon: 94,5% had alcohol gebruikt, 93,6% cannabis, 47,9% ecstasy/MDMA, 44,7% cocaïne in 
poedervorm, 29,1% ketamine en 18,4% amfetamine. 
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Figuur 5 | Percentage van respondenten dat ooit of tijdens het afgelopen jaar al eens een bepaald product 
heeft gebruikt, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
Voor cannabis, ecstasy/MDMA en amfetamines werd bijkomend gevraagd naar de vorm waarin het product 
werd gebruikt. Respondenten konden meer dan één antwoord kiezen.  
 
De meeste ecstasy/MDMA gebruikers (83,2%) hebben deze substantie in pilvorm gebruikt: 46,6% gebruikte 
enkel pillen en 36,5% gebruikte zowel pillen als poeder of kristallen. Amfetamines werden vooral in poeder of 
kristalvorm gebruikt (88,6%), waarbij 81,1% enkel poeder of kristallen gebruikte en 7,5% zowel pillen als 
poeder/kristalen (Figuur 6). 
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Figuur 6 | Verdeling van de respondenten die in het afgelopen jaar ecstasy/MDMA of amfetamines hebben 
gebruikt, naar de vorm waarin het product werd gebruikt, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
 

 
 

Van de cannabisgebruikers heeft 63,0% alleen wiet gebruikt, terwijl 1,7% alleen hasj heeft gebruikt. Meer dan 
een op drie (35,3%) heeft verschillende vormen van cannabis gebruikt. Zoals in figuur 7 weergegeven is de 
meest voorkomende combinatie hasj en wiet (24,7%). 
 
Figuur 7 | Verdeling van de respondenten die in het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt, naar de vorm 
waarin het product werd gebruikt, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 

 
 
Bijna 40% van de respondenten geeft aan het laatste jaar één illegale drug te hebben gebruikt, 17,8% heeft 
in het laatste jaar twee soorten illegale drugs gebruikt (bv. cocaïne en ecstasy/MDMA), 15,9% drie en 13,4% 
vier soorten illegale drugs (Figuur 8).  
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Figuur 8 | Percentage van respondenten naar aantal producten dat in het afgelopen jaar werd gebruikt (behalve 
alcohol), COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 

Figuur 9 geeft weer dat de personen die één substantie gebruiken vooral de personen zijn die het laatste jaar 
cannabis gebruikt hebben. Personen die het afgelopen jaar cocaïne, ecstasy/MDMA of amfetamine hebben 
gebruikt, combineren deze substantie voornamelijk met andere soorten illegale drugs. Voor respondenten die 
het laatste jaar cannabis hebben gebruikt zijn cocaïne, ecstasy/MDMA en ketamine de meest gebruikte andere 
drugs. Respondenten die het laatste jaar cocaïne hebben gebruikt hebben vooral ook cannabis, 
ecstasy/MDMA en ketamine gebruikt. Respondenten die het laatste jaar ecstasy/MDMA hebben gebruikt, 
gebruikten ook cannabis, cocaïne en ketamine, terwijl de meeste respondenten die het laatste jaar 
amfetamines hebben gebruikt, ook cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA en ketamine hebben gebruikt.  
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Figuur 9 | Percentage van respondenten dat in het afgelopen jaar cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA of 
amfetamines heeft gebruikt, naar andere producten die in de loop van het afgelopen jaar werden gebruikt, 
COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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4. Middelengebruik voor en tijdens de coronacrisis  

KERNBOODSCHAPPEN 

 Algemeen kan een significante daling worden vastgesteld van het gemiddeld gebruik op een typische 
dag, behalve voor wiet en hasj.  

 Bijna drie vierde (70,4%) van de respondenten die de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt, 
gebruikt dit dagelijks of bijna dagelijks. 

 De meeste gebruikers die tussen 1 januari en 13 maart een bepaalde substantie hebben gebruikt, 
hebben dat product ook na 13 maart gebruikt. Cocaïnegebruikers vormen een uitzondering. 

 In totaal heeft een op de vijf respondenten helemaal geen illegale drugs meer gebruikt in de periode 
tussen 13 maart en het moment waarop de enquête werd ingevuld voor de deelnemers aan de eerste 
vragenronde (3 – 16 april) of in de twee weken voor 4 mei voor de deelnemers aan de tweede 
vragenronde (8 – 22 mei). 

Figuur 10 geeft weer dat – behalve voor cannabis – het gemiddeld gebruik voor alle middelen significant daalde 
na 13 maart. Het gebruik van wiet nam toe, het gebruik van hasj bleef stabiel. 
 
Figuur 10 | Vergelijking van het gemiddeld gebruik op een typische dag van gebruik; voor en na 13 maart per 
substantie, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
   *** p <0.001 
 
Deze bevindingen zijn eveneens zichtbaar in figuur 11. Hoewel het gemiddeld gebruik voor alcohol, cocaïne, 
amfetamine en ecstasy/MDMA na 13 maart significant daalde, rapporteerden toch nog 28,6% van de 
respondenten die alcohol gebruiken, 9,8% van de cocaïnegebruikers, en ongeveer 5% van de amfetamine- 
en ecstasygebruikers een toename van hun gebruik. Ongeveer een op de twee cocaïne- (47,7%) en 
amfetaminegebruikers (poeder: 45,2%, pillen 45,8%) is minder gaan gebruiken. Respondenten die ecstasy 
gebruiken rapporteren de grootste vermindering in gebruik na 13 maart (poeder: 61,6%, pillen: 66,3%).  
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Figuur 11 | Evolutie van hoeveelheid gebruik na 13 maart per substantie in vergelijking met de hoeveelheid 
van gebruik voor 13 maart 2020, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
Figuur 12 toont aan dat de meeste respondenten die in het afgelopen jaar cocaïne (51,6%), amfetamines 
(47,1%) of ecstasy/ MDMA  (80,8%) gebruiken, dit in de afgelopen maand minder dan eens per week gedaan 
hebben. Alcohol en cannabis worden frequenter gebruikt: 57.5% van de respondenten die alcohol drinken 
doen dit meer dan eens per week en bij cannabis stijgt dit percentage tot 82.3%.  
 
Figuur 12 | Verdeling van de respondenten die in de afgelopen maand cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA of 
amfetamines hebben gebruikt, volgens frequentie van gebruik, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 
2020. 

 
 
Onder de respondenten kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen zij die na 13 maart een substantie 
gebruikt hebben en zij die deze substantie niet meer hebben gebruikt, in de periode tussen 13 maart en het 
moment waarop ze de enquête invulden voor de deelnemers aan de eerste vragenronde (3 – 16 april) en in 
de twee weken voor 4 mei voor de deelnemers aan de tweede vragenronde (8 – 22 mei). Figuur 13 geeft weer 
dat het middelengebruik, behalve voor het gebruik van cocaïne, na 13 maart niet werd onderbroken (gaande 
van 80,6% van de ecstasy/MDMA gebruikers tot 96,3% van de amfetaminegebruikers die aangaven na 13 
maart de substantie nog te hebben gebruikt). Bijna de helft (46,6%) van de cocaïnegebruikers in onze 
steekproef gaf echter aan geen cocaïne meer te hebben gebruikt in de periode tussen 13 maart en het moment 
waarop de enquête werd ingevuld voor de deelnemers aan de eerste vragenronde (3 – 16 april) of in de twee 
weken voor 4 mei voor de deelnemers aan de tweede vragenronde (8 – 22 mei). In totaal heeft een op de vijf 
respondenten helemaal geen illegale drugs meer gebruikt in de periode tussen 13 maart en het moment 
waarop de enquête werd ingevuld voor de deelnemers aan de eerste vragenronde (3 – 16 april) of in de twee 
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weken voor 4 mei voor de deelnemers aan de tweede vragenronde (8 – 22 mei). Op basis van deze bevraging 
is het niet mogelijk om na te gaan of bepaalde respondenten ook daadwerkelijk (volledig) gestopt zijn met het 
gebruik van een of meerdere substanties. 
 
Figuur 13 | Verdeling van de respondenten die voor 13 maart cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA of 
amfetamines hebben gebruikt, volgens hun gebruik na 13 maart, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 
2020. 
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5. Wat gebeurde er met de drugmarkt en het aanbod 
voor en tijdens de coronacrisis? 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Na 13 maart is weinig aan de detailhandel veranderd.  

 Alle bevraagde substanties bleven beschikbaar. 

 Er is een duidelijke algemene en significante daling van de gemiddelde hoeveelheid van de 
substanties die werden aangekocht op de drugsmarkt na 13 maart. Deze daling is het meest 
uitgesproken voor ecstasy/MDMA en amfetamines.  

 Er waren geen significante wijzigingen in prijzen na 13 maart. 

 De meeste gebruikers kopen nog altijd bij een dealer.  

 
BESCHIKBAARHEID 
 
Deze vragen werden enkel gesteld tijdens de eerste bevraging (3 tot 16 april 2020). Uit onze resultaten inzake 
koopgedrag blijkt duidelijk dat alle illegale middelen nog steeds verkrijgbaar waren na 13 maart (zie Figuur 
14). De gemiddelde hoeveelheid die werd aangekocht na de ingevoerde maatregelen was wel significant lager 
voor alle vermelde illegale substanties.  
 
Figuur 14 | Vergelijking van gemiddelde hoeveelheid substantie (in gram of aantal pillen) aangekocht voor en 
na 13 maart, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
     
      *** p <0.001 
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PRIJZEN DETAILHANDEL 
 

Ook deze vragen werden enkel gesteld tijdens de eerste bevraging (3 tot 16 april 2020). Wanneer de 
gemiddelde prijzen bij aankoop van de verschillende substanties voor 13 maart worden vergeleken met de 
gerapporteerde prijzen bij de detailhandel na het invoeren van de inperkingsmaatregelen, blijkt hierin weinig 
verschil. Er zijn geen significante wijzigingen voor de bevraagde substanties (zie Figuur 15). 
 
Figuur 15 | Vergelijking van gemiddelde prijs in euro per eenheid substantie (in gram of aantal pillen) bij een 
aankoop voor en na 13 maart, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
 

VERKRIJGEN VAN DRUGS 
 

Zowel koper als aanbieder kunnen bij de detailhandel hinder ondervonden hebben van de 
inperkingsmaatregelen. Uit onze bevraging blijkt dat gebruikers die na 13 maart nog een aankoop hebben 
gedaan, hun aankopen meestal op dezelfde manieren deden als in de periode voor 13 maart (zie Figuur 16). 
De meeste gebruikers gaan naar een dealer. Toch zien we dat voor cocaïne, ecstasy/MDMA en amfetamine 
minder gebruik gemaakt is van een dealer na 13 maart om drugs aan te kopen dan in de periode voordien. 
Bijkomend kunnen we vaststellen dat na 13 maart minder respondenten de substanties soms hebben 
aangekocht en soms gratis hebben gekregen. Dit kan te maken hebben met de duur van de referentie periode: 
de periode voor 13 maart 2020 kan verschillende jaren omvatten in vergelijking met de periode na 13 maart 
2020 die slechts één maand duurde. Specifiek voor cannabis zien we bijkomend dat er in de periode na 13 
maart minder zelf gekweekt is geweest. Deze verschillen zijn statistisch significant. Figuur 16 toont ook aan 
dat een deel van de respondenten na 13 maart zelfs niets meer heeft aangekocht of gekregen (hoewel ze wel 
aangeven het product te hebben gebruikt). Dit percentage is het laagst voor cannabisgebruikers (18,3%) en 
het hoogst voor ecstasy/ MDMA gebruikers (57,2%). Voor cocaïne (47,7%) en amfetamines (49,0%) gaat het 
om bijna de helft van de respondenten.  
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Figuur 16 | Percentages van de manieren om aan drugs te komen per substantie voor en na 13 maart, COVID-
19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
** p < 0.01 
*** p < 0.001 
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6. Zorgaspecten na de ingevoerde maatregelen 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Meer dan 40% van de respondenten volgt de opgelegde COVID-19 maatregelen niet strikt op.  

 13,9% van de respondenten hebben een arts geraadpleegd in het kader van COVID-19. Bij 1,4% van 
deze respondenten werd de aanwezigheid van het virus bevestigd. 

 3,8% van de respondenten geeft aan dat er een bevestigde besmetting is bij iemand in het huishouden 

 Een minderheid (6,5%) van de respondenten was in behandeling voor een problematiek gelinkt aan 
het gebruik van drugs voor de invoering van de COVID-19 maatregelen van 13 maart. Dit percentage 
daalde na de invoering van deze maatregelen tot 2,8%. 

 
De algemene gezondheid van de respondenten werd enkel tijdens de eerste bevraging (3 tot 16 april 2020) 
nagegaan. De meeste respondenten geven aan dat ze een goede (47,3%) tot zeer goede (34,0%) algemene 
gezondheid hebben (Figuur 17). 16,4% van de respondenten geeft aan een redelijk goede gezondheid te 
hebben, terwijl 1,9% en 0,4% zegt respectievelijk een slechte tot heel slechte gezondheid te hebben.  
 
Figuur 17 | Percentage van respondenten volgens hun algemene gezondheidsniveau, COVID-19 online 
drugsonderzoek, België, 2020. 

 
In het algemeen volgden bijna 60% van de respondenten de opgelegde maatregelen strikt op. De drie 
bevraagde maatregelen (regelmatig handen wassen en niezen in de elleboog, afstand van 1.5 meter bewaren, 
en thuis blijven) worden nagenoeg in gelijke mate opgevolgd (Figuur 18). Dit betekent ook dat ongeveer 40% 
van de respondenten deze maatregelen niet strikt opvolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

21 
 

Figuur 18 | Percentage van de mate van het naleven van de opgelegde maatregelen onder de bevraagde 
doelgroep, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
Wat betreft vermoedelijke en bevestigde besmettingen in de omgeving van de respondenten, worden de 
laagste percentages gerapporteerd in het huishouden waar 5,5% vermoedelijk besmet is en 3,8% van de 
besmettingen bevestigd werd (Figuur 19). De hoogste percentages kunnen teruggevonden worden in de 
categorie vrienden: 14,5% rapporteert dat een vriend vermoedelijk besmet is en 13.2% dat een vriend zeker 
besmet is. Het percentage van (vermoedelijke) besmettingen bij familie, collega’s en contacten op het werk 
zijn gelijklopend (ongeveer 20%). Deze vraag werd enkel gesteld tijdens de tweede bevraging (8 - 22 mei 
2020). 
 
Figuur 19 | Percentage van respondenten dat vermoedelijke en bevestigde besmettingen rapporteert in hun 
omgeving, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
Bijna 15% van de respondenten heeft een arts geraadpleegd voor problemen die in verband zouden kunnen 
gebracht worden met COVID-19 (Figuur 20). Slechts 1,4% van deze personen testte positief op COVID-19. 
38,5% van de personen die een arts hebben geraadpleegd, kreeg de diagnose vermoedelijk besmet te zijn 
met COVID-19 op basis van symptomen, terwijl 54,0% van de personen die een arts hebben  geraadpleegd 
geen diagnose kreeg. 
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Figuur 20 | Zorgtraject met betrekking tot COVID-19, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
Een minderheid van de respondenten (6,5%) gaf aan voor de invoering van de maatregelen van 13 maart  een 
behandeling te volgen voor een problematiek gelinkt aan het gebruik van drugs. Dit aandeel daalde tot 2,8% 
na 13 maart (enkel eerste bevraging van 3 tot 16 april).  
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7. Gezondheid en welzijn tijdens de coronacrisis 

KERNBOODSCHAPPEN 

 Respondenten vinden dat werk/opleiding, vrijetijdsactiviteiten en het sociaal leven het meest verstoord 
zijn in deze periode van crisis. 

 Angststoornissen en depressieve stoornissen komen vrij vaak voor.  

 Meer mannen uit onze steekproef (39,2%) hebben een lage negatieve emotiescore en minder mannen 
hebben een hoge negatieve emotiescore (28,6%). Meer mannen (35,4%) hebben een hoge positieve 
emotiescore in vergelijking met het percentage aan hoge positieve emotiescores bij vrouwen (27,0%). 

 Sinds 13 maart 2020 is 8,2% van de respondenten het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Bij 
3,7% is dit geweld sinds 13 maart 2020 toegenomen in vergelijking met de periode voordien.  

 
IMPACT VAN DE CRISIS OP DE LEVENSLOOP 
 
De respondenten werden tijdens de eerste bevraging (van 3 tot 16 april 2020) gevraagd om op een schaal 
van 0 (= helemaal geen) tot 10 (= extreem veel) aan te geven hoe de lock-down tijdens de COVID-19 crisis 
een invloed heeft gehad op de verschillende domeinen van hun leven. De resultaten hiervan worden 
weergegeven in Figuur 21. Hierbij is te zien dat werk/opleiding, vrijetijdsactiviteiten en het sociaal leven als het 
meest beïnvloed werden bevonden in deze periode van crisis. De impact op veiligheid, gezondheid en zorg 
was het laagste. 
 
Figuur 21 | Impactniveau van COVID-19 op verschillende levensdomeinen (schaal van 0 ‘geen impact’ tot 10 
‘heel hoge impact’), COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
Deze algemene vraag over de impact van de crisis op verschillende levensdomeinen werd tijdens de tweede 
bevraging (van 8 mei tot 22 mei) opgevolgd door dieper in te gaan op de aspecten van inkomen en 
lichaamsbeweging. 
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Zo werd gevraagd of de inperkingsmaatregelen een impact hadden op het maandelijks inkomen van het 
huishouden (Figuur 22). 41,0% van de respondenten gaf aan dat deze maatregelen helemaal geen impact 
hadden op het inkomen van het huishouden, voor 37,2% is er sprake van een beperkt inkomensverlies, voor 
15,6% van een aanzienlijk inkomensverlies en 6,1% van de respondenten gaf aan dat de maatregelen een 
ernstig inkomensverlies met zich hadden meegebracht. 
 
 
Figuur 22 | Impactniveau van COVID-19 op inkomen, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
 

 
 
Daarenboven werd nagegaan of het beschikbare inkomen tijdens de coronacrisis voldoende was om de 
eindjes aan elkaar te knopen (Figuur 23). Zo blijkt dat 59,9% van de respondenten eerder gemakkelijk tot zeer 
gemakkelijk de eindjes aan elkaar kan knopen. Niettemin geeft 25,6% van de respondenten aan dat het eerder 
moeilijk, 9,0% moeilijk en 5,5% zeer moeilijk is om financieel rond te komen. 
 
Figuur 23 | Impactniveau van COVID-19 om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, COVID-19 online 
drugsonderzoek, België, 2020. 
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Een kwart (25,6%) van de respondenten deed na 13 maart 2020 evenveel aan lichaamsbeweging als ervoor, 
maar ongeveer evenveel (26,2%) deed minder aan lichaamsbeweging, terwijl bijna een op drie (29,5%) meer 
aan lichaamsbeweging deed dan voorheen. 4,6% is zelfs gestart met lichaamsbeweging. 14,2% van de 
respondenten deed nooit aan lichaamsbeweging voor 13 maart 2020 en is er tijdens de quarantaine ook niet 
mee begonnen (Figuur 24). 
 
Figuur 24 | Verdeling van de respondenten volgens de verandering in gewoonten m.b.t. lichaamsbeweging 
sinds 13 maart 2020, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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ANGST EN DEPRESSIE TIJDENS DE CORONACRISIS 
 
Angststoornissen (18,9%) en depressieve stoornissen (23,9%) komen vrij vaak voor tijdens deze crisisperiode 
(bevraagd tijdens de eerste bevraging van 3 tot 16 april 2020). Figuur 25 toont een opmerkelijk statistisch 
significant verschil naar geslacht: vrouwen krijgen meer te kampen met beide stoornissen (respectievelijk 
33,5% en 36,6%) dan de mannelijke respondenten (respectievelijk 14,4% en 19,6%). 
 
Figuur 25 | Percentage van personen die drugs gebruiken met een angst- of depressieve stoornis, volgens 
geslacht, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
     *** p <0.001 
 
We vergeleken het voorkomen van angst- en depressieve stoornissen onder de respondenten ook volgens 
intensiteit van gebruik. We maken de opsplitsing naar lage en hoge intensiteit: lage intensiteit komt overeen 
met druggebruik lager dan of gelijk aan het gemiddelde gebruik van de steekproef en hoge intensiteit komt 
overeen met druggebruik dat hoger is dan het gemiddelde gebruik van de steekproef (Figuur 26). De resultaten 
tonen aan dat respondenten met een hoge intensiteit van cannabisgebruik tijdens de coronacrisis significant 
meer te kampen hadden met een angststoornis, terwijl respondenten met een hoge intensiteit van 
cocaïnegebruik significant vaker met een depressieve stoornis te kampen kregen. Voor de andere substanties 
zien we geen statistisch significante verschillen.  
 
Figuur 26 | Percentage van personen met een angst- of depressieve stoornis, volgens intensiteit van gebruik, 
COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 

     ** p < 0.01 
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DE SOCIALE GEZONDHEID TIJDENS DE CORONACRISIS 
 
De sociale gezondheid werd eveneens enkel bevraagd tijdens de eerste bevraging van 3 tot 16 april 2020. In 
onze steekproef gaf ongeveer 30% van de respondenten aan zich slechts in beperkte mate ondersteund te 
voelen door hun contacten. Dit percentage verschilt weinig voor mannen en vrouwen (Figuur 27).  
 
Figuur 27 | Percentage van respondenten volgens de mate van sociaal ondersteuning per geslacht, COVID-
19 online drugsonderzoek, België, 2020. 
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VERDELING POSITIEVE EN NEGATIEVE EMOTIESCORES 
 
Een hoge negatieve emotiescore duidt op psychische problemen die gepaard gaan met een reeks 
onaangename emoties en een manier om de ervaringen als negatief te beleven, terwijl een lage score een 
zekere emotionele sereniteit laat zien. Bovendien duidt een hoge positieve emotiescore op een manier om het 
leven op een positieve manier te benaderen, zelfs in geval van tegenspoed. Negatieve en positieve emoties 
kunnen naast elkaar bestaan: ze zijn dus geen tegengestelde polen.  
 
De twee indicatoren in dit deel zijn gebaseerd op tertielen, d.w.z. dat de personen in drie gelijke groepen 
werden verdeeld naargelang ze het meest getroffen zijn (een derde met de hoogste score), het minst getroffen 
(een derde met de laagste score) en het resterende derde (gemiddelde score) over de hele steekproef. Deze 
negatieve en positieve emoties werden enkel bevraagd in de periode van 8 mei tot 22 mei. 
 
Figuur 28 toont de verdeling van personen met een hoge, gemiddelde en lage score voor negatieve en 
positieve emoties volgens geslacht. Bij mannen zien we dat een hoger percentage (39,2%) een lage negatieve 
emotiescore heeft en een lager percentage een hoge negatieve emotiescore (28,6%). Bij vrouwen is het 
tegenovergestelde waar: een hoger percentage vrouwen heeft een hoge negatieve emotiescore (46,5%) 
tegenover een lager percentage dat een lage negatieve emotiescore heeft (23,6%). De verdeling van lage 
positieve emotiescores zijn meer gelijk verdeeld tussen mannen (32,7%) en vrouwen (35,7%). Niettemin zien 
we dat bij mannen een hoger percentage (35,4%) een hoge positieve emotiescore heeft in vergelijking met 
het percentage aan hoge positieve emotiescores bij vrouwen (27,0%). Deze verschillen tussen mannen en 
vrouwen zijn statistisch significant.  
 
Figuur 28 | Verdeling van de negatieve en positieve emotiescore (laag, gemiddeld, hoog tertiel) volgens 
geslacht, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
   ** p < 0.01 
   *** p < 0.001 
 
HUISELIJK GEWELD  
 
Tijdens de tweede bevraging (van 8 mei tot 22 mei) werd dieper ingegaan op aspecten van huiselijk geweld 
(Figuur 29 en 30). 8,2% van de respondenten (alleenwonenden zijn hier uitgesloten) geeft aan het slachtoffer 
te zijn van huiselijk geweld, (waarvan 3,7% aangeeft meer geweld te ondervinden dan gewoonlijk). De meeste 
respondenten rapporteren verbaal en psychologisch (88,4%) geweld, maar fysiek (21,2%) en seksueel geweld 
(4,7%) komt eveneens voor binnen het gezin tijdens deze coronacrisis. 
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Figuur 29 |  Percentage respondenten volgens de evolutie van verbaal/psychisch geweld, lichamelijk geweld 
of seksueel geweld binnen het gezin sinds 13 maart 2020, COVID-19 online drugsonderzoek, België, 2020. 

 
 
Figuur 30 | Verdeling van type huiselijk geweld binnen het gezin sinds 13 maart 2020, COVID-19 online 
drugsonderzoek, België, 2020. 
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8. Nuttige links 

 Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) publiceerde een update 
over de gevolgen van COVID-19 voor mensen die drugs gebruiken en zorgverstrekkers: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs. Het 
document is beschikbaar is verschillende talen, waaronder Engels en Frans. 
 

 De federale overheid zorgt voor up-to-date informatie over COVID-19 en psychosociale hulpverlening op 
volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/ 
 

 De Druglijn heeft haar aanbod versterkt (https://www.druglijn.be/covid-19). Voor alle vragen over alcohol, 
illegale drugs, medicatie, gokken en overmatig gamen. Bel 078 15 10 20 of mail, chat en Skype via 
www.druglijn.be. Steeds anoniem.  
 

 Ook Infor’Drogues blijft telefonisch beschikbaar (02 227 52 52) en heeft zijn website voorzien van 
bijkomende informatie rond COVID-19 (https://infordrogues.be/). 
 

 Sommige Brusselse centra hebben een support Hotline opgezet om de Brusselse gezondheidswerkers te 
ondersteunen. https://feditobxl.be/fr/2020/04/hotline-assuetudes-dappui-aux-professionnels-sante-
bruxellois-02-227-52-52/ 
 

 Fédito Bruxelles heeft een inventarisatie gemaakt van de diensten om drugsgebruikers te helpen. 
https://feditobxl.be/fr/2020/03/covid-19-etat-des-lieux-des-services-daide-aux-usagers-de-drogues/ 
 

 Fédito Wallonne heeft een gedetailleerde inventarisatie opgesteld van de diensten die in deze 
crisisperiode beschikbaar zijn. https://www.feditowallonne.be/actualites_22_271.html  
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