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Nederlandse wiet

Buitenlandse wiet

Nederlandse hasj

Buitenlandse hasj

Jaar / THCgehalte % 2003 2014 2015 Spreiding

18,0

6,2

35,8

16,6

14,6

4,8

20,4

14,9

15,3

4,8

31,6

17,8

4,5 - 25

2 - 9,5

18,8 - 49,9

1,9 - 45,4
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2016

16,1

5,8

32,8

19,3

Iets meer dan een vijfde (21,1%) van de 
bevolking van boven de 18 heeft ooit wel eens 
cannabis gebruikt. In 2015 heeft 6,7% van de 
bevolking afgelopen jaar nog cannabis gebruikt 
en 4,2% in de afgelopen maand, dit zijn ongeveer 
560 duizend gebruikers.2 Van de scholieren (12-
16 jaar) heeft 10% wel eens gebruikt. Ongeveer 
5% blowt regelmatig.2 Cannabis kan tot 
afhankelijkheid leiden. In 2015 zochten ongeveer 
11.000 mensen hulp met cannabis als primaire 
probleem. Geschat wordt dat er ongeveer 29.000 
mensen afhankelijk zijn van cannabis en 40.000 
het misbruiken.2

Hasj en wiet komen van de hennepplant 
(cannabis sativa). Op de bloemtoppen en 
bladeren zitten kleine haartjes die hars 
afscheiden. Hasj ontstaat door de bloemtoppen 
te koelen en te zeven. De hars (korrels) valt 
dan door de zeef en wordt geperst tot plakjes. 
Wiet (marihuana) ontstaat door de vrouwelijke 
bloemtoppen te drogen en te verkruimelen. 
Het ziet eruit als een gedroogde, groenige, 
distelachtige bloem of als groenige grove thee. 
Met cannabis wordt zowel hasj als wiet bedoeld. 
De belangrijkste werkzame stoffen in de plant 
zijn THC en CBD.

Soorten
In coffeeshops wordt Nederlandse en 
buitenlandse wiet verkocht. Hasj komt bijna 
altijd uit het buitenland. Nederlandse wiet 
wordt onder verschillende namen aangeboden 
zoals: White widow en Silver Haze. De soorten 
verschillen in THC-gehalte en in smaak en 
geur. Zie voor overzicht gemiddeld % THC 
onderstaande tabel. De sterkte van cannabis 
wisselt door de jaren heen. De sterkte van 
Nederlandse wiet ligt tussen de 4,5% en 25% 
met een gemiddelde van 16,1%.1 Als gebruiker 
weet je dus niet wat je koopt.

Cannabis rook je meestal in een sigaret. Je 
verdeelt de hasj of wiet over de tabak en rolt daar 
een sigaretje (joint) van. Een joint wordt ook wel 
een stickie of een djonko genoemd. Wiet kun je 
ook puur roken. Je rolt van de wiet dan een klein 
sigaretje (reefer). Pure hasj kun je in een speciale 
hasjpijp of chillum roken. 

Een andere mogelijkheid is de waterpijp (bong). 
De rook wordt dan enigszins afgekoeld. 

Je kunt cannabis ook laten verdampen in plaats 
van verbranden. Dat kan met een zogenaamde 
vaporizer. Cannabis kan ook verwerkt worden in 
voedsel, bijvoorbeeld in een spacecake. Bij eten 
kan het lang duren voordat je de effecten merkt, 
dit kan wel 1 tot 2 uur duren.

Bij de verbranding 
van hasj en wiet 

komt THC, koolmonoxide 
en teer vrij. Rook je het met 

tabak, dan komt er ook nog 
nicotine vrij. THC is de werkzame 

stof in cannabis, nicotine in tabak. 
Koolmonoxide ontstaat bij de verbranding. 

Teer bestaat uit vaste en vloeibare stoffen in rook.

THC en CBD

Bij roken komt THC via de longen in het bloed 
terecht. Het bloed brengt de THC naar de organen 
en de hersenen. Na enkele minuten bereikt 
THC de hersenen waar het de overdrachtsstof 
anandamide simuleert, dit veroorzaakt o.a. het 
effect. CBD heeft een remmende invloed op de 
werking van THC en gaat zo mogelijk nadelen 
tegen. CBD zit nauwelijks in Nederlandse wiet en 
veel meer in buitenlandse hasj.3

THC en CBD worden afgebroken door de lever. 
Een deel van de THC wordt in het lichaamsvet 
opgenomen. In kleine beetjes wordt het weer 
aan het bloed afgegeven. Hier merk je niks van, 
wel kan cannabis hierdoor soms tot wel 3 weken 
aantoonbaar zijn.

Koolmonoxide

Koolmonoxide bereikt eveneens via de longen 
het bloed. Koolmonoxide bindt zich aan de 
rode bloedlichaampjes in plaats van zuurstof. 
Hierdoor krijgen belangrijke organen te weinig 
zuurstof, wat schadelijk kan zijn. Na 24 uur is de 
koolmonoxide uit je lichaam verdwenen.

Teer

Teer komt niet verder dan de longen. Door teer kan 
de slijmlaag van de luchtwegen ontstoken raken. 
Als je stopt met roken verdwijnt de teer weer.

Nicotine

Ook nicotine bereikt via de longen het bloed. 
Het bloed brengt het naar de organen en 
de hersenen. Het wordt afgebroken door de 
lever. Nicotine is verslavend en onder andere 
schadelijk voor de bloedvaten.

Van cannabis word je ‘high’. Je wordt actief, 
spraakzaam en komt in een zorgeloze 
stemming. Je krijgt om niets de slappe lach. Je 
ziet en hoort de dingen anders. Je krijgt een 
levendige fantasie en kunt in jezelf gekeerd 
raken. Je kunt ook ‘stoned’ worden. Je voelt 
je dan ontspannen, bedwelmd en loom. Je 
hebt geen zin om te bewegen. Cannabis kan 
je stemming versterken. Als je tijdens een 
depressieve bui gebruikt, kan dat gevoel 
versterkt worden. 

Lichamelijke effecten zijn er ook. Je hartslag 
kan versnellen. Je krijgt een droge mond en 
je eetlust neemt toe. Je spieren ontspannen. 
Bloedvaatjes in je ogen verwijden, waardoor 
je rode ogen krijgt. Je darmen functioneren 
minder. Bij een grote dosis daalt je bloeddruk. 
Dat gebeurt ook wanneer je ineens gaat staan. 
In liggende houding stijgt hij juist.
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  Flippen

Soms valt cannabis verkeerd. Je voelt je dan 
angstig. Dit overkomt vooral beginnende 
gebruikers. Zij schrikken soms van de hart- 
kloppingen. Ben je erbij: stel de persoon gerust, 
breng hem naar een rustige plek en laat hem 
iets zoets eten. Na een uur is het ergste voorbij. 

  Daling bloeddruk 

Als je ineens gaat staan kan je bloeddruk dalen. 
Hierdoor kan je ook je evenwicht verliezen als 
je loopt. Hierdoor kun je vallen.

  Geheugen en concentratie

Cannabis beïnvloedt je korte termijn geheugen. 
Dingen die net gebeurd zijn vergeet je. 3 tot 
4 uur na inname werkt je geheugen weer 
normaal. Onder invloed is het moeilijk om je 
aandacht erbij te houden. Je kunt opgaan in een 
detail en bent makkelijk afgeleid. Blowen en 
werken of studeren gaan dan ook niet samen. 

  Schizofrenie en psychose

Het is nog onduidelijk of cannabis alléén 
schizofrenie (ziekte waarbij je ernstig verward 
bent) kan veroorzaken. Als je gevoelig bent 
voor schizofrenie loop je in ieder geval een 
verhoogd risico. De combinatie van bepaalde 
genen en gebruik vergroten de kans. Die kans 
wordt nog groter als je op jonge leeftijd begint. 
Dit betekent dat als schizofrenie in je familie 
voorkomt, het raadzaam is om niet te blowen. 
Ook kan het gebruik van cannabis op zeer jonge 
leeftijd depressies veroorzaken.

  Cannabis en alcohol

Cannabis plus alcohol vergroot de kans op 
misselijkheid. Ook verslechteren je rijprestaties 
sterk. Als je blowt drink je wel minder. 

  Verkeer

Cannabis en verkeer gaan niet samen. Je 
reactiesnelheid gaat omlaag. Gebruikers worden 
niet zoals bij alcohol overmoedig. Daardoor 
gaan ze wel extra voorzichtig rijden. 

LANGE TERMIJN

  Longen

THC is niet schadelijk voor de longen, maar wél 
de teer die bij het roken ontstaat.

De rook van een joint bevat 2 keer meer 
teer dan de rook van een sigaret. Daar komt 
nog eens bij dat gebruikers diep inhaleren 
en de rook lang vasthouden. Daardoor is de 
hoeveelheid teer van een joint uiteindelijk 4 
keer groter dan van een sigaret. Logischerwijs 

zou ook de kans op longkanker groter kunnen 
zijn, onderzoeken tonen dit echter nog niet aan. 
Diep inhaleren en lang vasthouden is helemaal 
niet nodig. De THC wordt in enkele seconden 
opgenomen.

Door teer kan het slijmvlies van je luchtwegen 
ontstoken raken. Je hebt dan een grotere kans 
op bronchitis en longemfyseem (ziekte waarbij 
longblaasjes gescheurd zijn). 

  Hart

THC zorgt voor een versnelde hartslag, 
waardoor het hart meer zuurstof nodig heeft. 
Door het roken komt er koolmonoxide in 
het bloed. Hierdoor kan het bloed minder 
zuurstof vervoeren. Het hart moet dus harder 
werken, terwijl het minder zuurstof krijgt. Dit 
is slecht en riskant, vooral voor mensen met 
hartklachten, aderverkalking of een verhoogde 
bloeddruk. Rook je de tabak met nicotine, 
dan treden ook nog eens de schadelijke 
effecten van nicotine op zoals bijvoorbeeld 
vaatwandbeschadiging.

  Geheugen/concentratie

Cannabis heeft invloed op je geheugen, maar de 
effecten zijn niet blijvend. Als zware gebruikers 
stoppen, functioneert het geheugen na enkele 
weken weer normaal. Alleen bij langdurig en 
zeer zwaar gebruik blijft het geheugen het iets 
minder goed doen.

Anders ligt het als je op jonge leeftijd (voor 
je 18e) gaat blowen. Je hersenen zijn dan nog 
volop in ontwikkeling. Cannabis heeft dan 
mogelijk wel een langdurende invloed op je 
geheugen.

Gestopte gebruikers die op jonge leeftijd 
blowden, presteren minder goed op 
geheugentesten dan gestopte gebruikers die 
op latere leeftijd waren begonnen met blowen. 
Ook blijkt dat als je op jonge leeftijd flink blowt 
(meer dan 100 joints voor je 16e), je minder 
goed presteert op school. Dit kan weer invloed 
hebben op de rest van je leven aangezien je 
schoolgaande periode een belangrijke periode 
is in je ontwikkeling.

  Invloed op persoonlijke 
ontwikkeling 

Je kunt blowen om lastige situaties uit de 
weg te gaan. Gevolg daarvan kan zijn dat je 
onvoldoende vaardigheden ontwikkelt om met 
deze situaties om te gaan. Je ontwikkelt jezelf 
niet en komt niet verder. 

  Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen die geblowd hebben, blijken te bevallen 
van lichtere en kleinere baby’s. Bij borstvoeding 
komt de THC in de moedermelk terecht. 

  Van licht naar zwaar

Gebruikers van cannabis stappen niet perse 
over op andere drugs. Het effect van cannabis is 
sterk en blijft sterk.

  Afhankelijkheid

Gebruikers hebben positieve (gezelligheid) of 
negatieve redenen (verminderen van angst) om 
te blowen. De kans om afhankelijk te raken is 
groter als je blowt vanwege negatieve redenen. 
Je kunt vaak naar het effect verlangen. Je 
bent dan geestelijk afhankelijk. Je hebt niet 
steeds meer nodig om het effect nog te voelen. 
Tolerantie treedt dus niet op. Wél zie je dat 
sommige gebruikers voortdurend stoned willen 
zijn en onmiddellijk opnieuw gaan blowen 
als de cannabis is uitgewerkt. Als je lange 
tijd gebruikt en sterke wiet neemt, kunnen 
bij het stoppen ontwenningsverschijnselen 
optreden. Je voelt je onrustig, prikkelbaar, 
angstig, je slaapt slecht en hebt soms last van 
nachtmerries. Ze beginnen een dag na het 
stoppen en duren maximaal 14 dagen.
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1 THC concentraties in wiet, Trimbos-instituut (2015-2016)     2 NDM 2016     3 THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: 2016. Trimbos     4 DSM V     5 www.dea.gov

Hasj 5

aa Alcohol en Drugs Infolijn: 0900 1995

aa Jellinek: 088 505 1220  
ma t/m vrij tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 15.00 en 17.00 uur

Websites:

aa www.jellinek.nl (info, folders, hulp)

aa www.unity.nl (info)

aa www.ggznederland.nl, kijk bij links. 
(info, bestellen van folders en hulp bij 
verslavingsinstelling in de buurt)

aa Zelfhulp: www.zelfhulpcannabis.nl
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Voldoe je aan twee of drie van de volgende 
criteria dan heb je een milde verslavingsstoornis 
in het gebruik van cannabis. Voldoe je aan vier of 
vijf criteria dan is er sprake van een gematigde 
stoornis en bij zes of meer symptomen is er sprake 
van een ernstige stoornis.4 De 11 criteria zijn: 

1. Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken 
dan het plan was.

2. Mislukte pogingen om te minderen of te 
stoppen.

3. Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd.

4. Sterk verlangen om te gebruiken.

5. Door gebruik tekortschieten op het werk, 
school of thuis.
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Je kunt de risico’s van blowen beperken als je:

aa Niet te jong begint. Veel risico’s ontstaan als 
je voor je 18e begint. 

aa Niet gebruikt wanneer in je familie 
schizofrenie voorkomt.

aa Alleen gebruikt als je je goed voelt.

aa Alleen gebruikt als je het zelf wilt, niet 
onder druk van anderen.

aa Alleen voor je plezier of ontspanning 
gebruikt.

aa Matig gebruikt, dat wil zeggen af en toe en 
zeker niet elke dag.

aa In je vrije tijd gebruikt, dus niet tijdens 
school, studie of werk.

aa Geen cannabis op straat koopt.

aa Je laat voorlichten over de sterkte.

aa De rook niet diep inhaleert en niet te lang 
vasthoudt.

aa Niet gebruikt in combinatie met alcohol of 
andere drugs.

aa Niet gebruikt bij deelname aan het verkeer.

aa Niet gebruikt bij zwangerschap en bij 
gebruik van medicijnen.

aa Niet gebruikt bij hart- en vaatproblemen.

aa Bij eten van bijvoorbeeld spacecake eerst 
het effect afwacht en niet nog een stuk 
neemt.

Er bestaat een test waar mee je kunt nagaan of 
je riskant gebruikt. De hele test vind je op www.
jellinek.nl. 

Als je de test gedaan hebt krijg je automatisch de 
uitslag. De test bestaat uit vragen als: 

Hoe vaak blow je?

Hoe vaak heb je gedacht: ik ga stoppen of 
minderen?

Hoe vaak heeft cannabis je werk of school 
beïnvloed?

Stel je wel eens dingen uit omdat je stoned 
bent?

Heb je wel eens gebaald omdat je niet kon 
blowen?

Heb je je wel eens zorgen gemaakt over je 
blowen?

Heb je wel eens moeite je te herinneren wat 
je hebt gezegd of gedaan?

Heeft een vriend wel eens gezegd dat je 
minder zou moeten gebruiken?

De wet maakt onderscheid tussen harddrugs 
(drugs met een groot risico) en softdrugs. 
Cannabis behoort tot de softdrugs. 

De wet maakt ook een onderscheid tussen bezit 
en teelt voor eigen gebruik en bezit en teelt 
voor de handel. 

Bezit tot 5 gram en het hebben van minder 
dan 5 planten wordt gezien als bezit voor 
eigen gebruik. Je krijgt geen boete, wel kan 
de cannabis in beslag genomen worden. Heb 
je meer dan kun je zware straffen krijgen. 
Op sommige plekken geldt een blowverbod, 
bij gebruik kun je dan wel een boete krijgen. 
Verkoop van cannabis is nog steeds verboden. 
Toch zijn er in Nederland coffeeshops. Zij 
mogen cannabis verkopen als ze zich aan een 
aantal voorwaarden houden: geen harddrugs, 
geen reclame, geen overlast, geen toegang en 
verkoop onder de 18 jaar, geen verkoop van 
meer dan 5 gram per persoon per dag.

In sommige zuidelijke gemeentes mag je alleen 
cannabis kopen als je in Nederland woont 
en dit kan aantonen. In het buitenland 
gelden vaak andere regels. Daar kan 
alleen al het bezit of gebruik 
van een kleine hoeveelheid 
cannabis tot (jarenlange) 
gevangenisstraf 
leiden. 

6. Blijven gebruiken ondanks dat het problemen 
meebrengt in het relationele vlak.

7. Door gebruik opgeven van hobby’s, sociale 
activiteiten of werk.

8. Voortdurend gebruik, zelfs wanneer je daardoor in 
gevaar komt.

9. Voortdurend gebruik ondanks weet hebben dat 
het gebruik lichamelijke of psychische problemen 
met zich mee brengt of verergert.

10. Grotere hoeveelheden nodig hebben om het 
effect nog te voelen, oftewel: tolerantie.

11. Het optreden van onthoudingsverschijnselen, die 
minder hevig worden door meer van de stof te 
gebruiken.


