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De stichting Moedige Moeders Nederland is uitgenodigd op dit symposium te spreken. 
  
Doel van het symposium: betere kennis van de gender-aspecten en de mentaliteit rond druggebruik verbeteren. 
 
Er zijn 100 personen aanwezig vanuit het veld van de problematiek. 
 
Een zeldzame kijk voor ons Nederlanders op de werkwijze in Belgie, waar de 

problematiek vergelijkbaar is en waar Nederland dus veel kan leren, mits daartoe 

de bereidheid aanwezig is. 
programma 
Inleiding door Dr. Mireille Vergucht 
De moeder heeft een andere rol dan de vader. Moeder heeft het kind gebaard en is er voor haar zieke kind; moet 
oppassen niet zelf verslaafd te worden aan haar kind; tevens zal de verslaafde trachten vader en moeder uit 
elkaar te spelen. Daarnaast heeft een kind het recht op te groeien in een drugvrije omgeving. Laten we Zweden 
als voorbeeld nemen, waar met een restrictief drugsbeleid de prevalentie van druggebruik 5 maal lager is dan in 
Nederland, met zijn Gedoogbeleid. Dit moet de mentaliteit worden in de politiek en de samenleving.  
 
1.THEMA: De addict is een gevaar voor zichzelf 
Dr. Jasper Van Herck,algemeen chirurg [ASO Algemene Chirurgie] ‘’Fysische gevolgen van druggebruik’’ 
De gevolgen zijn fors.Ontwenningverschijnselen. Bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige neuro-psychiatrische 
aandoeningen of somatische ziektes, psychoses, hersenbeschadiging, depressies, groeistoornissen, infecties, 
cardiovasculaire aandoeningen, leverlijden, longlijden, ernstige ondervoeding en uitdroging. Effecten vaak 
onomkeerbaar. Bij langdurig gebruik: algemene fysieke achteruitgang. Van Herck toont, op power-point-per 
drug de acute reacties en de chronise ziektes per drug. Cannabis: Acuut: Tachycarsie, hypotensie, duizeligheid, 
hyporeflexie, hyperemie conjunctivae, broncholdilatie, nausea, vomitus, diarree, tremor, spierzwakte, urinaire 
retentie. 
Chronisch-ziektes: *schizofrenie, psychosen, geheugen- en concentratiestoornissen. 
*BLW infecties, COPD, pneumoTx, kanker, CVD, reproductiviteit, tandproblemen. 

 
Party drugs en poli-gebruik vormen ook groot risico. Drugsgebruik is een groeiende markt !!! 
Middelengebruik: vroeg-interventie is de beste methode: bijv. via de huisarts. 
 



Dr. Ann Van Duyse [Psychiater/Medisch Directeur De Sleutel] ‘’Psychische gevolgen van druggebruik’’ 
-Intensief drug en alcoholgebruik heeft een ingrijpende invloed op het functioneren van het brein. Het langdurig 
overmatig en repetitief gebruik van verslavende middelen kan via neurobiologische processen 
pathofysiologische veranderingen in diverse breinregio’s veroorzaken, die vaak een levenslange verslaving 
implementeren. -Toekomstige behandelingen zullen alleen effectief zijn als ze inwerken op die 
hersenmechanismen, die aangetast zijn door de verslavingspathologie. -1 op 2 verslaafden lijdt eveneens aan een 
psychiatrische co-morbiditeit, waarbij het druggebruik een uitlokkende of zelfs oorzakelijke factor kan zijn. –
Verslaving wordt gekenmerkt door chronociteit en vraagt een aangepast behandelmodel waar naast acute 
interventies ook plaats is voor rehabilitatie en herstel georiënteerde behandelingen. 
 
Dr. Constantinos Papageorgiou [Dienst Psychiatrie Brugmann Cannabiskliniek ‘’La Toxicomane-de 
verslaafde’’ 
Drugsverslaving bij vrouwen en bij mannen werkt verschillend uit. De risico’s van verslaafde vrouwen zijn [nog] 
groter [dan bij mannen], juist omdat in hun vruchtbare leeftijd van 15-34 overeen komt met de jaren dat ze veel 
alcohol drinken en drugs gebruiken, terwijl ze kinderen kunnen krijgen. Het gebruik van alcohol en drugs heeft 
een sterk negatieve invloed op de foetus en de baby; een aspect dat nog steeds te ver is onderbelicht. Kenmerken 
van verslaafden vrouwen: -misbruik in jeugd, - uit onvolledige gezinnen, -niet steunende vaders, -meestal 
stadsbewoners. Vrouwen zijn vaak bang dat hun kind worden afgenomen. Conclusie: een verdere preventie bij 
de prenatale diensten. 
Verslaafde meisjes en vrouwen hebben [anders dan jongens en mannen] veel last met vooroordeel door de 
maatschappij.  
 
Daarnaast is er een groep hoogopgeleide vrouwen met verslaving, die heel verborgen is. Vaak is het probleem 
narcisme, in combinatie met stress. Cocaine gebruik is stijgend in de EU. 
 
2.THEMA De addict is een gevaar voor de familie en de omgeving 
Prof. Dr. Didier Ebo, Immunoloog/Adj Diensthoofd Immunologie en Allergie UZA, Antwerpen 
‘’Cannabisallergie en haar gevolgen’’ 
Cannabis veroorzaak allergische reacties. Daarom mag Ebo –als enige in Belgie- 5 jaar lang cannabis kweken – 
voor onderzoek. De allergie betreft onder andere fruit en groente allergien. Ebo noemt ook een latex-rubber 
allergie. Hij verklaart dit door de stress die [ook] rubberbomen ondergaan, doordat in tegenstelling tot vroeger 
steeds sneller  en meer moeten leveren, nu 30 liter ipv 5 liter per boom. Het onderwerp is in volle gang en 
patiënten en artsen die er mee te maken hebben kunnen contact opnemen met de professor op 
immuno@uantwerpen.be. 
 
Dr. Annelies Keymeulen Neonatologe UZ Gent ‘’Schade aan het ongeboren kind door druggebruik’’ 
Cannabis wordt het meest frequent gebruikt in Europa.1,5-38% van de vrouwen en mannen heeft ooit drugs 
gebruikt. Schade is er al door 2-3 joints per maand. Periode van de zwangerschap en de periode daarna, tijdens 
de borstvoeding zijn relevant. Foetussen en babies kunnen een neo-nataal abstinentie syndroom ontwikkelen, 
met een ernstig verloop. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de schade. Kinderen 9-12 jaar, met dit 
syndroom  hebben een kleinere hoofdomvang; een verhoogd risico op depressie later. 
 
Dr. Inez Vandenbussche Psychiater/Kliniekhoofd kinderpsychiatrieUZ Leuven ‘’Jeugdpsychiatrie 
problemen en druggebruik’’ 
De DSM5 noemt 11 criteria voor diagnose. 
Criteria 1-4: controleverlies. -meer en langer – verlangen om gebruik te stoppen of te controleren en/of herhaalde 
stoppogingen -‘’tijd’’ =-craving (sterk verlangen naar druggebruik). 
Criteria 5-7: sociale gevolgen. -gebruik negatieve impact op verplichtingen. -gebruik ondanks negatieve sociale 
en inter-persoonlijke problemen. -sociale bezigheden of vrije tijdsbesteding of stop door gebruik 
Criteria 8-9: risicovol gebruik. -gebruik in gevaarlijke situaties. Gebruik ondanks negatieve lichamelijke en/of 
psychologische gevolgen. Criteria 10-11: tolerantie en onthouding. 

 
Dr. Ann Van Duyse  Dr. Didier Ebo  Dr. Inez Vandenbussche  Prof. Dr. Lieve Dams 



 
 Prof. Dr. Lieve Dams Forensisch Psychiater/Directeur Centrum Berkenwinning ‘’Machteloosheid van de 
moeder als spilfiguur’’ 
De moeder wordt gezien als spilfiguur voor het kind, nog voor het geboren wordt. Ze heeft ook plichten en als ze 
die niet nakomt, op sociaal en juridische wijze, wordt ze daarop gewezen. Indien het kind zelf onaanvaardbaar 
gedrag stelt, voelen moeders zich vaak in de steek gelaten. Hebben moeders geen rechten meer? De wet en de 
code van rechten en plichten [De Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers bevat een 
aantal bepalingen en afspraken over hoe de volksvertegenwoordigers hun dienstverlening aan de bevolking 
kunnen uitoefenen en welke dienstverlening verboden is.] 
Beroepsgeheim is van openbare orde. Schendingen worden strafrechtelijk en op basis van redelijkheid 
gesanctioneerd. Daarbij worden jongeren vaak door de hulpverleners beschermd. Er is slechts in uitzonderlijke 
gevallen mogelijkheid om zich te beroepen op het spreekrecht, zelfs naar ouders toe, als de jongeren dit wil en er 
geen dreigend gevaar heerst of het welzijn van het kind in het gevaar komt,als men er met de ouders over spreekt. 
Vanaf 18 jaar wordt de jongere wilsbekwaam geacht, zij het dat vanaf 16 jaar jongeren in bepaalde opzichten 
toch als wilsbekwaam kunnen worden beschouwd. ‘De wilsbekwaamheid van verslaafde kinderen is slecht 
onderbouwd.’. Het niet zien van elementen van een gevaarscentrum bij druggebruik. [MOS-misdrijf omschreven 
feit en POS, problematische opvoedsituatie]. 
Het Project Verslaafde Veelplegers zoals dat in Antwerpen bestaat, zou niet alleen voor veelplegers moeten 
kunnen bestaan, maar ook voor druggebruikers die nog geen strafbare feiten plegen. Latere criminelen zijn allen 
gestart met het roken van cannabis. Signaal: In de grensstreek [oa met Nederland] worden heel veel drugs 
gebruikt. 
 
Getuigenissen van Moeders van een druggebruiker  
Namens Moedige Moeders Nederland spreekt Corrie Dupon. Ik ben de moeder van een verslaafde zoon. De 
pijn en het verdriet zijn groot als je een kind hebt met een verslaving, je komt in een rollercoaster van emotie 
terecht en leeft in een voortdurende strijd tussen gevoel en gezond verstand. Het leven en welzijn van het kind is 
in groot gevaar waardoor je als moeder in een spiraal van negativiteit meegezogen wordt in de verslaving. 
Verslaafd aan je kind. 
Maar ik ben ook een Moedige Moeders die inmiddels geleerd heeft om te gaan met de problematiek rond 
verslaving binnen het gezin. Een Moeder die andere moeders en vaders helpt om hun leven weer op de rails te 
krijgen,die samen met andere Moedige Moeders in Nederland de strijd aanbindt tegen drug en alcoholmisbruik 
onder jongeren.  Samen strijden voor een drugsvrij leven.  
 
3.THEMA De addict is de gevolgen voor de maatschappij: juridisch, therapeutisch en financieel 
Prof. Dr. Michel Deneyer Kinderarts/Kliniekhoofd kindergeneeskunde UZ Brussel ‘’Beroepsgeheim bij 
minderjarige drugaddict’’ 
Deneyer noemt de casus ”Kan een minderjarige van 14 jaar geheimhouding houden voor zijn ouders?  
Kernvraag is of een minderjarige van zijn arts/zorgverstrekker geheimhouding kan eisenten aanzien van zijn 
ouders of voogd? Voor minderjarigen is het recht op geheimhouding ten aanzien van zijn ouders een complex 
gegeven, rekening houdend met hun principiële handelingsonbekwaamheid en het feit dat ze onder het ouderlijk 
gezag staan. Deze beschermingsmechanismen druisen in tegen de eigen persoonlijkheidsrechten zoals het recht 
op privacy van de minderjarige. Het ouderlijk gezag evolueert immers vaak van een beschermende naar een 
begeleidende functie. In principe geldt het recht op informationele privacy voor ’oordeelsbekwame’ 
minderjarigen, ook ten aanzien van hun ouders. De rechtsfiguur van de van de noodtoestand laat toe in 
uitzonderlijke noodsituaties de ouders toch te informeren. Ook art.62 van de Code van geneeskundige 
plichtenleer, laat toe dat informatie binnen de perken van absolute noodzaak aan de ouders en wettelijke 
vertegenwoordiger wordt verstrekt. 
 

 
Corrie Dupon Prof. Dr. Michel Deneye  Stephanie Chome & Lilianne Keuleers  Raymond Yans   dr.Mireille Vergucht 
 
Mevr. Lilianne Keuleers Politiecommisssaris Politiezone Minos, in samenspraak met mevr. Stephanie 
Chome, Substituut Procureur des Konings Antwerpen ’Drugsverslaafden en de gevolgen voor de 
maatschappij’ 



Lilliane Keuleers beschrijft een casus: een gezin met 5 kinderen woonachtig in de PZ-Minos. 2 jongens, 3 
meisjes, 14-24 jaar. Ouders kennen elkaar sinds jong, huwden 7 jaar nadien, gescheiden in 2005. Kinderen bij 
moeder. Scheiding heeft traumatische invloed op het gezin en de kinderen. De vader een problematische drinker 
(met inter-generationale problematiek)> verbaal geweld naar moeder en de kinderen.  
Beschrijving van de twee ontspoorde kinderen. Jonas: getraumatiseerd; op 13e druggebruik, school spijbelen, 
verkeerde vrienden, drugs-dealen, op 23 clean en samenwonend, weer op de rails. Ellen: getraumatiseerd, op 
zoek naar erkenning, op 19 jaar cocaine door oudere criminele vriend. Nog verder bergaf, waarna verbetering en 
terugkeer in het gezin. Lering is: Verschil in benadering van Jonas en Ellen: de moeder gedoogt het druggebruik 
van Jonas, en critiseert dat van Ellen. Door betrokkenen: J. blijft in contact met moeder en koopt drugs van zelf 
verdiend geld; E.zet zich af en steelt geld voor drugs. Door de omgeving: vanuit politie/justitie is er een 
repressieve benadering naar Jonas. Vanuit politie/omgeving is er een meer preventieve benadering naar Ellen. 
 
Stephanie Chome Substituut Procureur des Konings Antwerpen 
Het wettelijk kader [in Belgie] bestaat sinds 1921 en de Federale nota inzake drugsbeleid 2001: drugfenomeen is 
probleem van Volksgezondheid.; 1.Preventie; 2.zorgverlening, risicobeperking, herintegratie problematische 
gebruikers. 3.repressieve aanpak van de drugshandel en drugproductie. Om dit beleid verder uit te voeren is er 
dringende behoefte aan: a.uitbouw van een epidemologisch en evaluatief instrumentarium en b.doorgedreven 
samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen. De Strafmaat bij drugsdelicten is vergelijkbaar met 
Nederland. 
 
Bijzondere toepassingen te Antwerpen: Justitieel casemanagement: project verslaafde veelplegers 
Integrale aanpak van verslaafde veelplegers door de stad, lokale politie, openbaar ministerie, rechtbank 
(drugs)hulpverlening en justitiehuis. Persoongerichte aanpak op maat, samenwerking va  verschillende diensten 
en instellingen, met het oog op resocialisatie en reductie van overlast en criminaliteit. 
De Stad stelt de casemanager ter beschikking die coördineert en stimuleert. Dit lijkt sterk op wat de 4 grote 
steden in Nederland doen.’ 
Bijzondere toepassingen te Antwerpen: CO3: Ketengerichte, multidiciplinaire samenwerking tussen 
verschillende diensten en organisaties die dossiers interfamiliaal geweld behandelen. Via ketenmodel stemmen 
partners hun inspanningen af op gemeenschappelijke plan van aanpak; niet alleen voor de geweldfeiten, maar 
onderliggende problematieken. 

Vaststelling: na 1,5 jaar werken: in meer dan de helft van 
de dossiers speelt de verslavingsproblematiek een rol. 

Prioriteit om verslaafden naar de hulpverlening te dirigeren, desnoods met dreiging van strafrechterlijke 
maatregelen, als stok achter de deur. 
De Antwerpse politie staat er voor keiharde aanpak van drugs. 
 
Dhr. Raymond Yans, President van de International Nacotics Control Board van de Verenigde Naties 
[INCB]  
De risico’s van verslaving voor de gebruiker en de maatschappij zijn een zaak geworden voor Internationaal 
Recht sinds begin 20e eeuw. De negatieve impact van druggebruik is duidelijk in diverse gebieden als 
gezondheid, veiligheid, milieu, wetsuitvoering, bonne gouvernance/wijs beleid en uitvoering in de zorg of de 
productie. Verslaving vormt een uitdaging om meer inspanningen te leveren in preventie, zorg en herstel. 
Via Google ’INCB is an independent, quasi-judicial expert body established by the Single Convention on 
Narcotic Drugs of 1961’, die door alle lidlanden is ondertekend. Het gedoogbeleid en de coffeeshops in 
Nederland geven internationaal de nodige verontwaardiging geven omdat ze tegen de eerdere afspraken in de 
VN, niet toelaatbaar zijn. Dit maakt het reguleren, zoals wordt voorgestaan in Nederland en ook Belgie 
[gelijkend op een georkestreerde actie] niet-mogelijk. 
In 2014 zal de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, met alle lidstaten, een debat handelend over de 
drugscontrole, opdat in 2016 de lidstaten het eens worden over een eensluidende tekst, waarbij Yans verwacht 
dat er geen verandering van de huidige werkwijze zal plaats vinden.  
 
Corrie Dupon: Het symposium heeft om mij veel indruk gemaakt. Vooral de gedrevenheid waarmee de 
organisatie zich bezighoudt met het aan de kaak stellen van drugsmisbruik. Van alle kanten werd het 
onderwerp belicht, geen enkel aspect werd overgeslagen. Het is griezelig als je ziet hoeveel er kapot 
gemaakt wordt wanneer mensen en vooral jongeren zich te buiten gaan aan drugs en alcohol. Moedige 
Moeders Nederland heeft een kort maar krachtig geluid laten horen wat gezien de reacties heel goed is 
overgekomen. Samen mogen we een vuist maken tegen drugs en alcohol in Nederland. 
 
Verslag en foto’s van Alfred Lagerweij, Secretaris Moedige Moeders Nederland 
  



 

Eén joint  =   

Slaapmiddel + 3 pinten + 7 tot 20 sigaretten  
 

1 joint  versterkt elke emotie waarin de gebruiker zich bevindt op moment van 
gebruik 

bijgevolg toename van 

  

• Agressie 
• Depressie 
• Frustratie 
• Suicidaal denken 

1 joint  veroorzaakt tevens 

• Demotivatie, vermindering van concentratie en apathie 
• Verandering van hun persoonlijkheid 
• Verandering van denkpatronen, verlaging van normen 
• Psychosen 
• Schizofrenie 
• Verkeersonveiligheid 
• Verslavingscapaciteit van 10% tot 30% 
• cannabisallergie  met kruisreactie naar fruit en groenten, ook op indirecte manier 

(passief roken) 
 peuter krijgt een fruitallergie ten gevolge van cannabisgebruik van familieleden! 

• Definitief verlies van 8 punten op IQ-score bij vroegtijdig (14 jaar) en langdurig gebruik 
(2g wiet /week of 2 tot 4 joints/week) 

• Link naar criminaliteit (o.a. massamoorden) 
• Mogelijke korte termijn geheugenverlies, ook bij beginnend gebruik (prof. Koch) 
• Effect op het ongeboren kind: geheugenproblemen, impulsiviteit, gebrek aan 

oordeelkundig inzicht, meer misdadig gedrag ( reeds bij 6-jarigen), hyperactiviteit en 
meer.... (Dr Keymeulen-UZGent) 

• Werkt gedurende 24 uur 
 

Cannabis is zo schadelijk, 

dat je er niet mee experimenteert! 

 

 

www.vlaamsplatformtegendrugs.be 



WENS	  
• Implementeer	  een	  landelijk	  model	  met	  juridische	  draagkracht	  dat	  verder	  

reikt	  dan	  het	  ongestructureerde	  beleid	  dat	  er	  nu	  is!	  
• Drugs	  schaadt	  ieders	  gezondheid!	  Drugs	  split	  up	  the	  addict,	  the	  family	  

and	  the	  society	  
• Let	  us	  join	  forces	  so	  that	  the	  energy	  is	  not	  lost!	  

	  
	  


