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Cannabisgebruik en stoornissen in het gebruik van cannabis  

in de adolescentie en jongvolwassenheid. 

 

Cannabis is wereldwijd een veel gebruikte drug. Het gebruik van cannabis is echter 

niet zonder consequenties: zelfs minder dan wekelijks gebruik in de adolescentie 

verhoogt het risico op een alcohol- en nicotineverslaving in de jongvolwassenheid. 

Daarnaast is cannabisgebruik gerelateerd aan het gebruik van andere (illegale) drugs, 

verschillende gezondheidsproblemen, depressieve stoornissen, suïcidaal gedrag en 

psychotische stoornissen. Bovendien kan veelvuldig gebruik leiden tot een stoornis 

in het gebruik van cannabis. Het gebruik van cannabis begint vaak in de adolescentie 

en jongvolwassenheid, waardoor het van belang is om onderzoek te doen binnen 

deze ontwikkelingsperioden. Het huidige proefschrift richt zich op cannabisgebruik 

en stoornissen in het gebruik van cannabis in de adolescentie en jongvolwassenheid 

en bestaat uit twee delen. In Deel I ligt de focus op risico- en beschermende factoren 

ten aanzien van het gebruik van cannabis. Het onderzoek in Deel II is gericht op 

meetinvariantie in symptomen van stoornissen in het gebruik van cannabis en de 

relatie van het ervaren van deze symptomen met suïcidaliteit. Hieronder volgt per 

deel een samenvatting van de doelen en worden de belangrijkste resultaten en 

conclusies beschreven. Vervolgens wordt afgesloten met een slotconclusie. 

 

Deel I: Risico- en beschermende factoren voor cannabisgebruik 

Om cannabisgebruik te voorkomen of te verminderen is het belangrijk om meer 

inzicht te hebben in risicofactoren voor cannabisgebruik en in factoren die de kans 

op het gebruik verkleinen. Naar deze risico- en beschermende factoren is al veel 

onderzoek gedaan in de algemene bevolking, onder andere in Nederland. Echter, 

jongeren met een niet-westerse achtergrond maken minder vaak deel uit van 

Nederlandse onderzoekspopulaties, waardoor er nog relatief weinig bekend is over 

de risico- en beschermende factoren van cannabisgebruik bij deze groep. Het is 

daarom nog onduidelijk in hoeverre bestaande preventie- en interventiemiddelen 

aansluiten bij deze jongeren.  

Voor jongeren met een niet-westerse achtergrond kunnen naast de 

algemeen bekende risicofactoren ook specifieke risicofactoren, zoals acculturatie, 

een rol spelen in het gebruik van cannabis. Acculturatie is een proces waarbij leden 
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van een culturele (vaak minderheids-) groep elementen, gedrag en geloof overnemen 

van een andere culturele (vaak meerderheids-) groep. Gezien de tolerante houding 

ten opzichte van cannabisgebruik in Nederland speelt acculturatie mogelijk een rol 

in cannabisgebruik bij niet-westerse jongeren. Daarnaast is nog onduidelijk in 

hoeverre algemeen bekende risicofactoren voor cannabisgebruik, zoals bepaalde 

opvoedingskenmerken, ook een rol spelen in cannabisgebruik bij jongeren met een 

niet-westerse afkomst. Binnen het domein opvoeding ligt de nadruk op wat ouders 

weten van de vrijetijdsbesteding van hun kind. Ouders kunnen informatie hierover 

op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld doordat kinderen spontaan 

informatie delen, doordat ouders informeren naar het doen en laten van hun kind, of 

doordat ouders de activiteiten en vriendschappen van hun kind controleren door 

bijvoorbeeld te eisen dat hun kind vertelt waar het naar toe gaat en met wie het 

omgaat.   

 

Deel I van het proefschrift had daarom de volgende doelen:  

1. Een beschrijving te geven van de steekproef en instrumenten van 

i4culture, een nieuw opgezet onderzoek naar Nederlandse adolescenten 

en jongvolwassenen met een niet-westerse achtergrond.  

2. Het onderzoeken van het verband tussen acculturatie en het gebruik 

van cannabis door adolescenten en jongvolwassenen met een niet-

westerse achtergrond.  

3. Het onderzoeken van het verband tussen de verschillende manieren 

waarop ouders kennis krijgen over de vrijetijdsbesteding van hun kind 

en het gebruik van cannabis bij autochtone jongeren en jongeren met 

een niet-westerse achtergrond.  

 

Voor het bereiken van deze doelen is gebruik gemaakt van gegevens van het 

i4culture onderzoek, dat in de volgende alinea beschreven wordt. Tevens is er 

gebruik gemaakt van gegevens van 497 Nederlandse gezinnen die deelnemen aan 

Research on Adolescent Development and Relationships (RADAR), een onderzoek 

dat gedurende de gehele adolescentieperiode uitgevoerd wordt. 
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Om meer inzicht te krijgen in risico- en beschermende factoren voor 

cannabisgebruik bij adolescenten en jongvolwassenen met een niet-westerse 

achtergrond werd een nieuw onderzoek opgezet, genaamd i4culture. In hoofdstuk 2 

wordt een overzicht gegeven van de deelnemers en metingen van i4culture. De 

steekproef bestond uit een groep jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar met 

een Surinaamse, Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Aziatische of andere 

achtergrond. De groep jongeren in de normaal risico groep (NR) werd geworven op 

straat en via scholen, terwijl de groep jongeren in de hoog risico groep (HR) werd 

geworven via behandelcentra, welzijnsorganisaties en coffeeshops. De HR 

deelnemers hadden, vanwege de hoeveelheid cannabisgebruik in de afgelopen 

maand, een verhoogd risico op een stoornis in het gebruik van cannabis. De 

dataverzameling bestond uit een vragenlijst en, voor een geselecteerd deel van de 

deelnemers, een diagnostisch interview. In totaal werden 989 deelnemers geworven 

voor de NR steekproef, waarvan er 232 deelnamen aan het interview. Voor de HR 

steekproef werden 69 deelnemers gerekruteerd, waarvan er 60 deelnamen aan het 

interview. De vragenlijst bevatte vragen over het eigen middelengebruik, het 

middelengebruik van vrienden en ouders, opvoeding, acculturatie en 

psychopathologie. Het interview werd gebruikt om psychiatrische stoornissen vast te 

stellen volgens de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, vierde editie (DSM-IV) en  International Classification of Diseases, 10
e
 

editie (ICD-10). 

 In hoofdstuk 3 onderzochten we specifieke risicofactoren voor het gebruik 

van cannabis voor adolescenten en jongvolwassenen met een niet-westerse 

achtergrond: acculturatiestrategie en linguïstische acculturatie. We onderscheidden 

drie acculturatiestrategieën: 1) integratie, waarbij mensen zich verbonden voelen 

met zowel de cultuur uit het land van herkomst als de nieuwe cultuur; 2) separatie, 

waarbij mensen zich verbonden voelen met de cultuur uit het land van herkomst; en 

3) marginalisatie, waarbij mensen zich met geen van beide culturen verbonden 

voelen. Na correctie voor religie en alcohol- of tabaksgebruik bleek dat 

acculturatiestrategie niet samenhing met cannabisgebruik. Echter, linguïstische 

acculturatie hing wel samen met cannabisgebruik: jongeren die thuis de Nederlandse 

taal spraken behoorden vaker tot de groep cannabisgebruikers dan jongeren die thuis 

de taal van het land van herkomst spraken. Om deze relatie beter te begrijpen, is 
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onderzocht of omgang met leeftijdsgenoten die cannabis gebruiken dit verband kon 

verklaren. De resultaten toonden aan dat jongeren die thuis de Nederlandse taal 

spraken meer omgingen met leeftijdsgenoten die cannabis gebruiken, wat hun kans 

op cannabisgebruik vergrootte. De directe relatie tussen linguïstische acculturatie en 

cannabisgebruik bleef bestaan, wat aangeeft dat de relatie tussen linguïstische 

acculturatie en cannabisgebruik slechts gedeeltelijk kan worden verklaard door de 

omgang met leeftijdsgenoten die cannabis gebruiken. De resultaten bevestigen het 

“cultural values” paradigma. Volgens dit paradigma hebben individuen die zich 

verbonden voelen met een cultuur waarin een tolerantere houding ten aanzien van 

cannabisgebruik heerst dan in de cultuur uit het land van herkomst een grotere kans 

om zelf cannabis te gebruiken, bijvoorbeeld door de omgang met leeftijdsgenoten 

die cannabis gebruiken.  

In hoofdstuk 4 wordt er gekeken naar verschillen tussen Nederlandse 

autochtone jongeren en jongeren met een niet-westerse achtergrond in de relatie 

tussen de drie eerder genoemde manieren waarop ouders kennis krijgen over de 

vrijetijdsbesteding van hun kind en het alcohol- en cannabisgebruik van hun kind. 

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de resultaten hetzelfde zijn voor autochtone 

jongeren en jongeren met een niet-westerse achtergrond: jongeren die spontaan 

informatie delen met hun ouders gebruikten minder alcohol en cannabis dan 

jongeren die weinig informatie delen. Kinderen van ouders die informeren naar hun 

doen en laten gebruikten juist meer alcohol en cannabis dan kinderen van ouders die 

minder informeren. Ook gebruikten kinderen van ouders die meer controle 

uitoefenen op de vrijetijdsbesteding van hun kind minder vaak wekelijks alcohol dan 

kinderen van ouders die minder controleren, maar dit gold niet voor 

cannabisgebruik. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat preventie- en 

interventieprogramma’s in Nederland gericht op kennis van ouders over de 

vrijetijdsbesteding inhoudelijk aansluiten bij zowel autochtone jongeren als jongeren 

met een niet-westerse afkomst.  

 Omdat in het vorige hoofdstuk niet onderzocht kon worden of kennis die 

ouders krijgen over de vrijetijdsbesteding van hun kind het alcohol- en 

cannabisgebruik van jongeren beïnvloedt, en/of middelengebruik invloed uitoefent 

op de communicatie tussen ouder en kind, richt hoofdstuk 5 zich op de 

prospectieve, wederzijdse relatie tussen de manieren waarop ouders kennis krijgen 
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en alcohol- en cannabisgebruik bij autochtone jongeren tijdens de adolescente 

periode (van 13 tot en met 18 jaar). In dit onderzoek werd niet alleen gekeken naar 

de perceptie van de jongeren op de manieren waarop ouders kennis krijgen, maar 

ook naar de perceptie van ouders. De resultaten vanuit het perspectief van de 

jongeren laten zien dat jongeren die spontaan informatie delen met hun ouders één 

jaar later minder alcohol en cannabis gebruiken, terwijl kinderen van ouders die veel 

informeren naar hun doen en laten één jaar later juist meer alcohol en cannabis 

gebruiken. Daarnaast hangt het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren ook samen 

met de manier waarop ouders een jaar later actief kennis vergaren: ouders van 

kinderen die alcohol gebruiken controleren hun kind één jaar later minder sterk dan 

ouders van kinderen die geen alcohol gebruiken, terwijl ouders van kinderen die 

cannabis gebruiken één jaar later meer informeren naar het doen en laten van hun 

kind dan ouders van kinderen die geen cannabis gebruiken. Mogelijk komt dit 

doordat het gebruik van cannabis door ouders minder getolereerd wordt dan het 

gebruik van alcohol, waardoor ouders bij vermoedens van cannabisgebruik de 

vrijetijdsbesteding van hun kind beter in de gaten willen houden door hierover meer 

te informeren. Daarentegen leidt het meer getolereerde gebruik van alcohol er 

mogelijk toe dat ouders een meer autoritatieve opvoedingsstijl hanteren, gekenmerkt 

door onderhandeling, dan een autoritaire opvoedingsstijl, die gekenmerkt wordt door 

controle. De resultaten vanuit het perspectief van de ouders laten zien dat jongeren 

die spontaan informatie delen met hun ouders één jaar later minder alcohol dronken. 

We kunnen uit dit onderzoek concluderen dat het voor de preventie van 

middelengebruik van belang is dat kinderen spontaan informatie delen over hun 

vrijetijdsbesteding, en dat alcohol- en cannabisgebruik een invloed hebben op de 

manier waarop ouders kennis vergaren.  

 

Deel II: Criteria van stoornissen in het gebruik van cannabis 

In Deel II van dit proefschrift wordt allereerst aandacht besteed aan het meten van 

stoornissen in het gebruik cannabis. Om vast te stellen of er sprake is van een 

stoornis in het gebruik van cannabis zijn er criteria opgesteld, zoals bijvoorbeeld 

beschreven in de DSM. Het is echter nog onbekend of deze criteria dezelfde 

eigenschappen meten in verschillende populaties (bijvoorbeeld mannen en 

vrouwen). Dit noemen we meetinvariantie. Als er geen sprake is van meetinvariantie 
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spreken we van vraagonzuiverheid. Verschillen tussen twee groepen in het 

percentage groepsleden waarbij er sprake is van een specifiek symptoom zijn dan 

niet het gevolg van verschillen in het vóórkomen van dit symptoom, maar van 

verschillen tussen de twee groepen in bijvoorbeeld de betekenis van dit symptoom. 

In dit proefschrift worden verschillende groepen vergeleken, te weten 

cannabisgebruikers uit Nederland en de VS, jongere (18 tot 25 jaar) en oudere (25 

jaar en ouder) cannabisgebruikers, en cannabis gebruikende mannen en vrouwen.  

In dit deel van het proefschrift wordt daarnaast gekeken naar het verband 

tussen cannabisgebruik en symptomen van stoornissen in het gebruik van cannabis 

en suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag.  

 

De doelen van dit deel zijn als volgt:  

1. Het onderzoeken van vraagonzuiverheid in de criteria van stoornissen 

in het gebruik van cannabis tussen verschillende groepen: 

cannabisgebruikers uit Nederland en de VS, jongere en oudere 

cannabisgebruikers, en cannabis gebruikende mannen en vrouwen.  

2. Het onderzoeken van de relatie tussen cannabisgebruik en stoornissen 

in het gebruik van cannabis enerzijds, en suïcidale gedachten en 

suïcidaal gedrag anderzijds.  

 

Om deze doelen te bereiken zijn gegevens van 359 Nederlandse cannabisgebruikers 

(leeftijd 18 tot 31 jaar) uit Zuid-Holland vergeleken met gegevens van 1568 

cannabisgebruikers uit de VS die deelnamen aan de National Epidemiological 

Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Voor het onderzoeken van 

het verband tussen (verstoord) cannabisgebruik en suïcidale gedachten en suïcidaal 

gedrag is er gebruik gemaakt van gegevens van 9583 mannen en vrouwen uit 

Australië in de leeftijd van 24 tot 40 jaar.  

De resultaten met betrekking tot meetinvariantie zijn beschreven in 

hoofdstuk 6 en 7 van dit proefschrift. In hoofdstuk 6 onderzochten we of de 

symptomen van stoornissen in het gebruik van cannabis meetinvariant zijn tussen 

landen, waarbij we gegevens vergeleken uit de VS en Nederland. Binnen een groep 

cannabisgebruikers werd gekeken hoeveel van hen ooit in hun leven voldeden aan 

de verschillende criteria van stoornissen in het gebruik van cannabis. Voor de 
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criteria “justitiële problemen”, “mislukte stoppogingen”, “gebruik ondanks 

problemen in functioneren en gezondheid” en “ontwenningsverschijnselen” bleek er 

sprake van vraagonzuiverheid. Bij eenzelfde mate van een stoornis in het gebruik 

van cannabis was het waarschijnlijker dat cannabisgebruikers uit de VS voldeden 

aan deze criteria dan Nederlandse cannabisgebruikers. Daarnaast vonden we dat 

mannen vaker dan vrouwen voldeden aan de criteria “gebruik in gevaarlijke 

situaties”, “justitiële problemen”, en “tolerantie voor cannabis”. De resultaten 

suggereren dat deze criteria niet hetzelfde meten bij cannabisgebruikers uit 

Nederland en de VS, en bij mannen en vrouwen. Verschillen tussen deze groepen in 

de prevalentie van stoornissen in het gebruik van cannabis en van individuele 

criteria moeten daarom worden geïnterpreteerd in het licht van deze bevindingen. 

Naast verschillen in de prevalentie van verstoord cannabisgebruik tussen 

nationaliteiten en tussen mannen en vrouwen zijn er grote prevalentieverschillen 

tussen jongere en oudere cannabisgebruikers. In hoofdstuk 7 onderzochten we de 

meetinvariantie van de symptomen tussen leeftijdsgroepen (18 tot 25 jaar en 25 jaar 

en ouder), en tussen sekse. Binnen een groep cannabisgebruikers werd gekeken 

hoeveel van hen in het afgelopen jaar voldeden aan de verschillende criteria van 

verstoord cannabisgebruik. De resultaten van het onderzoek gaven aan dat er sprake 

is van meetinvariantie, wat betekent dat met deze criteria dezelfde eigenschappen 

worden gemeten bij jongere en oudere cannabisgebruikers, en bij cannabis 

gebruikende mannen en vrouwen.   

Het doel van hoofdstuk 8 was om te onderzoeken of (verstoord) 

cannabisgebruik gerelateerd was aan suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. Het 

hebben van suïcidale gedachten en ongeplande suïcidepogingen kwam vaker voor 

bij de groep cannabisgebruikers, inclusief degenen die symptomen ervaren van 

stoornissen in het gebruik van cannabis, dan bij de groep niet-cannabisgebruikers. 

Een geplande suïcidepoging kwam even vaak voor bij de groep niet-

cannabisgebruikers als bij de groep cannabisgebruikers, inclusief degenen die 

voldeden aan criteria. Het plannen van een suïcide poging kwam vaker voor bij de 

groep die voldeden aan drie of meer criteria van verstoord cannabisgebruik dan bij 

de andere groepen. Mogelijk kan een derde gemeenschappelijke factor, zoals 

impulsiviteit, de relatie tussen (verstoord) cannabisgebruik met een ongeplande 

suïcidepoging verklaren. 
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Conclusie  

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift worden de conclusies van de 

onderzoeken uit Deel I en Deel II beschreven. Uit de onderzoeken in Deel I kunnen 

we concluderen dat voor jongeren met een niet-westerse achtergrond linguïstische 

acculturatie een specifieke risicofactor is voor het gebruik van cannabis. Dit is deels 

te verklaren door de omgang met leeftijdsgenoten die cannabis gebruiken. Daarnaast 

kan geconcludeerd worden dat de verschillende manieren waarop ouders kennis 

krijgen over de vrijetijdsbesteding van hun kind, een algemene beschermingsfactor, 

op dezelfde wijze gerelateerd is aan alcohol- en cannabisgebruik bij autochtone 

Nederlandse jongeren als bij jongeren met een niet-westerse achtergrond. De 

richting van de relatie tussen de manieren waarop ouders kennis krijgen van de 

vrijetijdsbesteding van hun kind en middelengebruik bij autochtone Nederlandse 

jongeren laat zien dat kinderen die spontaan informatie delen een jaar later minder 

alcohol en cannabis gebruiken. Alcohol- en cannabisgebruik hebben daarnaast 

volgens jongeren invloed op de manieren waarop ouders actief kennis vergaren. 

Vanuit het perspectief van de jongeren controleren ouders van kinderen die alcohol 

gebruiken hun kind minder, terwijl ouders van kinderen die cannabis gebruiken 

meer informeren over de vrijetijdsbesteding. Dit proefschrift biedt een opstap voor 

verder onderzoek naar cannabisgebruik van jongeren met een niet-westerse afkomst, 

waarbij specifieke en algemene risico- en beschermingsfactoren moeten worden 

geïdentificeerd voor goede preventie- en interventiemethodes. 

Uit de onderzoeken in Deel II komt naar voren dat de criteria voor 

stoornissen in het gebruik van cannabis waar in het afgelopen jaar aan is voldaan 

dezelfde eigenschappen meten voor jongere en oudere cannabisgebruikers en voor 

cannabis gebruikende mannen en vrouwen, terwijl bepaalde criteria waar ooit aan is 

voldaan andere eigenschappen meten voor cannabisgebruikers uit de VS en 

Nederland, en voor cannabis gebruikende mannen en vrouwen. Verschillen in de 

prevalentie van stoornissen in het gebruik van cannabis tussen cannabisgebruikers 

uit verschillende landen, en tussen mannen en vrouwen, moeten geïnterpreteerd 

worden in het licht van deze bevindingen. Daarnaast laat het onderzoek in Deel II 

zien dat (verstoord) cannabisgebruik gerelateerd is aan suïcidale gedachten en 

ongeplande suïcide pogingen, maar niet aan geplande suïcide pogingen. 

Vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld een gemeenschappelijke factor zoals 



Nederlandse samenvatting  

 
216 

impulsiviteit is nodig om deze relatie te kunnen verklaren. Dit proefschrift biedt 

beginnende evidentie voor vraagonzuiverheid in de criteria van stoornissen in het 

gebruik van cannabis tussen verschillende groepen, en laat zien dat het voldoen aan 

criteria gerelateerd is aan suïcidale gedachten en ongeplande suïcide pogingen. Het 

is van belang om meetinvariantie in de symptomen voor stoornissen in het gebruik 

van cannabis tussen verschillende groepen te bestuderen, om zo een betrouwbaar 

instrument te kunnen creëren om verstoord cannabisgebruik te diagnosticeren, en de 

relatie tussen het ervaren van symptomen met andere psychosociale problemen te 

kunnen vaststellen. 

 

 

 




