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Skadelike dwelmgebruik
Die meeste mense neem deesdae een of ander vorm van dwelmmiddel of 
medikasie, voorgeskryf of oor-die-toonbank, vir een of ander siekte, allergie of 
simptoom. Dit is egter net wanneer iemand dit wangebruik, afhanklik raak of 
oordoseer dat probleme opduik.

Wat is ’n dwelmmiddel?

Gesondheidswaarskuwing
Geen gerief mag behandeling aan kliënte met mediese noodgevalle as gevolg 
van stowwe weier nie.  Die kliënt kan afhangend van die erns van die toestand na ’n
n distriks- of streekshospitaal verwys word. 
Uitgereik deur die Departement van Gesondheid.

’n Dwelmmiddel is enige chemiese, natuurlike of mensgemaakte 
stof wat, wanneer dit ingeneem word, ’n verandering veroorsaak ten 

opsigte van die manier wat mense voel, optree of hulsef gedra.

Die feit dat sekere stowwe soos alkohol, nikotien of selfs oor-die-toonbank medisyne nie 
in die algemeen as dwelms beskou word nie, verander dit niks aan hulle neurosielkundige 
uitwerkings nie, en dit kan dus ook as ware dwelms beskou word.

Met voortgesette gebruik veroorsaak die meeste dwelms dat die liggaam vinnig aanpas 
by hulle uitwerking sodat meer van die stof geneem moet word om dieselfde psigo-
aktiewe uitwerking te hê. Dwelms wissel egter grootliks in hulle vermoë om weerstand 
op te wek.

’n Onderskeid word dikwels gemaak tussen sielkundige en fisiese (psigologiese)
afhanklikheid. Psigologiese afhanklikheid verwys na die gebruiker se geneigdheid om ’n 
drang te ontwikkel of gedurig aan die stof te dink. Die gebruiker kan gevoelens ontwikkel 
soos geïrriteerdheid, angstigheid en hoofpyne as die dwelm nie op geskeduleerde tye 
geneem kan word nie.

Fisiese afhanklikheid kan al die elemente insluit, maar daarby ondervind die gebruiker 
’n reeks onttrekkingsimptome van matige of ernstige fisiese ongemak, soos bewerasie, 
hoë koors of spierkrampe.

Daarenteen kan ’n dwelmoordosis eenvoudig beskryf word as die gebruik van ’n  dwelm 
wat die vlak oorskrei waarteen die liggaam daaraan gewoond geraak het. Die gevolge 
kan wissel van matig (naarheid, opgooi) tot lewensgevaarlik (asemhalingverswakking, 
hartstilstand).
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Strategie om skadelike dwelm- en 
alkoholgebruik aan te spreek

Skadelike dwelm- en alkoholgebruik word ten opsigte van drie kommerwekkende 
gebiede bespreek:

 Voorsieningsvermindering (SAPD)
 Afname (behandeling)
 Die behandeling/rehabilitasie van diegene met ’n middelmisbruikprobleem 

(Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en Vennote)

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, gesteun deur die Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling, Gemeenskapsveiligheid, Onderwys en Gesondheid, lei die stryd teen 
die voorsiening van en beheer van die verskaffing van stowwe.

 Aanvraagvermindering het te doen met dienste wat daarop gemik is om die 
publiek te ontmoedig om dwelms te misbruik.

 Skadebeperking word vir die doel van dié Wet tot die holistiese behandeling 
van diensgebruikers en hulle gesinne beperk en verwys na die maatskaplike, 
sielkundige en gesondheidsimplikasies van dwelmmisbruik.

 Voorsieningsvermindering verwys na pogings wat daarop gemik is om die 
vervaardiging en verspreiding van onwettige dwelms te keer, sowel as die 
misdade wat daarmee saamgaan deur middel van wetstoepassingstrategieë.

Ingrepe op die gebiede van behandeling/rehabilitasie word gelei deur die 
Departmente van Maatskaplike Ontwikkeling en Gesondheid in die provinsie.

Die Departement van Gesondheid verskaf spesifieke dienste wat middels betref:
 mediese noodgevalle,
 mediese komplikasies,
 ontgifting soos aangedui (dit word deur protokol aangedryf), en
 tweeledige diagnose (sielkundige stoornisse en middelgebruikstoornisse).

Die meeste dienste is vir buitepasiënte met beperkte binnepasiëntgeriewe. Die Stikland-hospitaal 
voorsien 26 beddens vir alkoholontgifting en 12 beddens vir opioïedversteurings. Pasiënte wwat 
behandel word vir alkohol- en/of opioïedversteurings moet opgeneem word vir ontgiftings voor 
binnespasiëntbehandeling. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) finansier 51 
terreine wat binnepasiëntbehandelingsentrums en gemeenskapsgebaseerde organisasies insluit. 

In 2015 het die departement sy eerste behandelingsentrum in Kensington geopen wat spesifiek in 
die behandelingsbehoeftes van vroue voorsien. Daarby bied die DMO dwelmmisbruikprogramme 
by plekke van veiligheid aan.

Uitgereik deur die Departement van Gesondheid
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Dwelms en MIV
Aktiewe gebruikers van inspuitdwelms (hoofsaaklik heroïen, kokaïen en amfeta-
mien) deel dikwels spuitnaalde, dwelmoplossings en dwelmvoorbereidingstoerust-
ing. Dit vorm primêre roetes waardeur dwelmgebruikers MIV en hepatitis B en C 
opdoen en oordra. Hoërisiko- seksuele gedrag gaan dikwels saam met Hoërisiko- 
dwelmgebruik, wat die kanse op  oordrag verder verhoog. Omtrent een derde van 
Vigs-gevalle is elke jaar aan inspuitingdwelmgebruik verwant.

Daarenteen kan middelmisbruik-behandelingsprogramme ’n dramatiese uitwerking 
hê op die vermindering van die aantal inspuitings of help dit dwelmverslaafdes om 
op te hou om hulself in te spuit. Minder gebruik lei tot minder dwelmverwante risikoge-
drag, en dit lei weer tot minder blootstelling aan MIV.

Hierdie inligting is opgesom uit die IDU HIV PREVENTION – LINKING HIV PREVENTION SERVICES AND SUBSTANCE  ABUSE 
TREATMENT PROGRAMMES Februarie 2002.
Besoek vir meer inligting: http://www.cdc.gov/idu
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Dwelms en alkohol — riglyne vir skole

Inligting verskaf met vergunning van die Departement van Gesondheid: Wes-Kaap

In Desember 2002 het die Suid-Afrikaanse Regering sy Beleidsraamwerk vir 
die Bestuur van Dwelmmisbruik deur Leerders in Skole en in Openbare Verdere 
Onderwys- en Opleidingsinstellings gepromulgeer.

Die Departement van Onderwys ontwikkel ’n stel konseptueleriglyne vir die instelling 
van die beleid. Saam gelees, fokus die dokumente op:

 voorkoming;
 ingryping; en
 hoe om spesifieke voorvalle te bestuur.

Die benadering word deur die volgende beginsels gerig:

 Die besit, gebruik of verspreiding van onwettige dwelms, en die onbehoorlike besit, 
gebruik of verspreiding van onwettige dwelms is nie aanvaarbaar in Suid-Afrikaanse 
skole nie.

 Alle leergeriewe moet duidelike beleide vir beide voorkoming en ingryping hê en moet 
deur herstellende oriëntasie gesteun word.

 Alle inligting wat verband hou met dwelmgebruik, -wangebruik of -afhanklikheid deur 
’n student moet vertroulik hanteer word (behalwe as die student ’n misdaad gepleeg 
het, soos gevang word met die verkoop van dwelms op die skoolterrein, in welke geval 
die naam net aan die polisie en onderwysowerhede bekendgemaak kan word);

 Met onthulling moet onderwysers en studente gesteun word om die vertroulikheids-
 kwessies te hanteer.

 ’n Student wat by ’n dwelmverwante voorval betrokke is, moet sover moontlik gehelp 
word om in hulle skool te bly, of, indien nodig, gehelp word om ’n ander skool te kry.

Daarby skryf die konsepriglyne die volgende voor:

 Dwelmopvoeding word in die leergebied van lewensoriëntering ingesluit.
 Die skool moet hulp en kennis van ouers/voogde inwin om sy eie beleid op en in te stel 

en dit moet sover moontlik met die Departement van Onderwys se standaardbeleid 
ooreenstem.

 Onderwysers moet opleiding oor dwelmbewustheid ontvang.
 Skole moet portuurgroep-onderwysprogramme oor dwelmbewustheid voorstaan.
 As diensverskaffers gekontrakteer word om met die voorsiening van opleiding 

vir onderwysers of studente te help, sal dit belangrik wees om na te gaan of die 
diensverskaffer deur die Departement van Onderwys aanbeveel word om sulke werk 
te doen

 Skole moet ’n “Leerdersteunprogram” ontwikkel wat spesifieke rolle aan studente, 
ouers, voogde en die skool toeken wanneer studente probleme met dwelmmisbruik 
het en moontlik vir behandeling (buitepasiënt of kliniekopname) moet gaan.

Kontak vir meer inligting die rondgaande kantoor of die hoofkantoor van 
die provinsiale of nasionale Departement van Onderwys. Uitgereik deur die 
Departement van Onderwys.
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Wat is skadelike alkohol- en dwelm-

misbruik?
Daar is geen universeel aanvaarde definisie wat die skadelike gebruik van  
voorskrifmiddels, onwettige of wettige dwelms of the gevaarlike gebruik van 
alkohol insluit nie.

Skadelike dwelm- of alkoholgebruik is die oormatige gebruik, wangebruik, 
oorgebruik of afhanklikheid van alkohol of ’n dwelmmiddel.

Vlakke van skadelike gebruik

 Wangebruik is die gebruik op ’n 
oormatige manier of anders as 
voorgeskryf of die gebruik van ’n 
dwelm wat onwettig is.

 Skadelike gebruik verhoog ’n persoon 
se risiko om hulself skade aan te doen.

 Skadelike gebruik is ’n patroon van 
dwelm- of alkoholwangebruik wat 
die indiwidu se fisiese of geestelike 
gesondheid skaad of maatskaplike 
skade aanrig. 

 Afhanklikheid is kompulsiewe 
dwelmgebruik wat uitloop op:

 fisiese aanpassing van die liggaam by 

die dwelm (weerstand, onttrekking); 
gebrek aan beheer, oorgebruik 
van die dwelm (sterk begeerte of 
gevoel dat die dwelm geneem moet 
word; probleme met die beheer van 
dwelmgebruikgedrag; ’n drang of 
onsuksesvolle pogings om gebruik af 
te skaal of te beheer);

 opvallendheid — die dwelm neem 
’n persoon se lewe oor (baie tyd 
word spandeer om die dwelm in die 
hande te kry of deur te herstel van 
die uitwerking daarvan; toenemende 
afskeep van ander tydsverdrywe en 
belangstellings en volgehoue gebruik 
ten spyte van duidelike bewyse dat dit 
skadelik is).

Die skadelike gebruik van dwelms begin heel onskuldig met:

1.  Ekperimentering
2. Ontspanningsgebruik
3. Geleentheid- en beheerde gebruik:
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Wanneer weet jy dat jy dalk ’n 
probleem het?

 Jy verwaarloos jou verantwoorde-
likhede by die skool, werk of tuis (bly 
van klasse af weg, vermy die werk, 
skeep jou kinders af) weens jou 
dwelmgebruik. 

 Jy gebruik dwelms onder gevaarlike 
toestande of neem risiko’s onder 
die invloed, soos bestuur onder die 
invloed, gebruik van vuil naalde of 
onbeskermde seks. 

 Jou dwelmgebruik lei tot huishoude-
like of regsprobleme, soos inhegtenis-
neming vir wangedrag, bestuur 
onder die invloed of steel om vir jou 
dwelmgebruik te betaal.  

 Jou dwelmgebruik begin probleme 
veroorsaak in jou verhoudings, 
soos onderonsies met jou maat of 
familielede.

Jy het weerstand opgebou teen 
’n dwelm as jy meer van ’n middel 
moet gebruik om dieselfde uit-
werking as in die verlede te kry. 

Jy gebruik dwelms om onttrekking-
simptome te vermy of te verlig. As 
jy te lank sonder dwelms bly, ervaar 
jy simptome soos naarheid, ruste-
loosheid, slaaploosheid, depressie, 
sweet, bewerasie en angstigheid. 

Jy het beheer oor jou dwelmgebruik 
verloor. Jy gebruik dikwels meer 
dwelms as wat jy beplan het, hoewel 
jy jouself vertel dat jy dit nie sal doen  
nie. Jy mag miskien wil ophou om te 
gebruik, maar jy voel magteloos.

Jou lewe draai om die gebruik van 
dwelms. Jy bring baie tyd deur deur 
te dink aan dwelms, uit te werk hoe 
om dit in die hande te kry en om 
van die uitwerking van dwelms te 
herstel.

Jy het weens jou dwelmgebruik 
tydverdrywe soos sport en kuier 
laat vaar. 

Jy hou aan dwelms gebruik hoewel jy 
weet dat dit jou seermaak. Dit vero-
orsaak groot probleme in jou lewe 
- floutes, infeksies, buiveranderings, 
depressie, paranoia – maar jy geb-
ruik nietemin.

Waarvoor om op 
die uitkyk te wees

Algemene tekens 
en simptome van 
dwelmafhank-
likheid 
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Waar om hulp te kry

OF

Departement van Maatskapplike Ontwikkeling:
0800 220 250

Suid-Afrikaanse Polisiediens:
0860 010 111

Stad Kaapstad:
0800 435 748 

Departement van Gesondheid:
 
Stikland-hulplyn:
021 940 4500 (ontgifting van alkohol) en 021 940 4496 (ontgifting van opioïede)

Skakel jou naaste Departement van Maatskaplike Ontwikkeling plaaslike kantoor

Metro-Noord:     021 483 7673

Metro-Suid:     021 763 6200

Metro-Oos:     021 360 4200

Weskus:      022 713 2272 

Eden-Karoo:     081 588 9118

Kaapse Wynland:    023 348 5300

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se mobi site:
https://www.westerncape.gov.za/substance-abuse/

OF
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Beroep op optrede — wat kan jy doen?

Wanneer ouers of ’n vriend met die uitdagings te doen kry van ’n geliefde wat 
dwelms of alkohol op ’n skadelike manier gebruik, voel hulle dikwels hulpeloos. 

Mens moet jouself opvoed om ander te kan help.

Waar begin mens om die probleem 

aan te spreek?

Skadelike dwelm- of alkoholgebruik kan ’n ware uitdaging wees. Dit vereis 
dikwels meer as net dat die misbruiker of wangebruiker dit aanspreek. Dit kan 
die beredeneerde optrede en toewyding van die res van die familie vereis om 
die kwessie suksesvol aan te spreek.

Die beste plek om te begin is by die begin. Hier is ’n paar wenke oor waar om 
te begin met die proses om die probleem aan te spreek.

Voed jouself en andere op oor die positiewe en negatiewe uitwerkings van 
middels, die risiko aan die gebruik daarvan en watter bronne beskikbaar is. Kry 
brosjures by jou plaaslike kliniek, jou dokter, nie-regeringsorganisasies of die 
internet.

Maak ingeligte keuses oor jou eie gebruik van buiveranderingsmiddels (bv. 
ontspan en geniet jouself sonder om noodwendig alkohol, sigarette of ander 
buiveranderingsmiddels te gebruik), en spreek enige probleme aan wat jy mag 
ondervind.

Bespreek alkohol- en ander dwelmgebruik openlik met verskillende mense 
(Geen moralisering, blaam of vernedering nie. Laat mense verduidelik wat hulle 
mening is, deel jou waardes en hoekom jy voel soos jy voel.)

Neem kennis van die tekens wat dui op die problematiese gebruik van 
buiveranderingsmiddels by die mense rondom jou.

Stel duidelike perke vir jouself oor die manier waarop iemand anders se 
middelmisbruik jou raak en besluit oor die gevolge wat jy bereid en in staat is 
om deur te voer, sou hulle optrede nie verander nie.

Wees eerlik, duidelik en simpatiek met die gebruiker deur te sê hoe jy deur 
hulle optrede geraak word en watter perke jy gestel het.

Bied konstruktiewe steun vir die gebruiker aan deur inligting te gee oor ingrepe 
en behandelingsopsies, sou hulle besluit om hulp te soek.
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Wees konsekwent oor die manier waarop jy jou perke toepas en die gevolge 
daarvan. (Wees bereid om die persoon se toegeneendheid vir ’n ruk te verloor. 
Moenie skuldig voel oor hulle swak besluite nie.  Dit maak nie van jou ’n slegte 
mens nie.)

Monitor jouself. Probeer bewus wees van die maniere waarop jy dalk 
onbewustelik dit makliker maak vir die probleem om voort te duur.

Kry steun en hulp vir jouself — jy sal waarskynlik baie ander mense in 
dieselfde omstandighede aantref. Sluit aan by ’n steungroep.

Mites en feite oor skadelike alkohol/
dwelmgebruik

Die tweede stap is om te weet van, en dan ontslae te raak van, die mites en ver-
skonings wat die gebruiker en misbruiker as ’n verduideliking kan aanbied.

MITE 1:
Om skadelike gebruik of afhank-
likheid te oorkom is bloot ’n kwessie 
van wilskrag. “Jy kan ophou dwelms 
gebruik as jy regtig wil.”
FEIT:
Verlengde blootstelling aan dwelms 
en alhokol verander die brein. Dié 
breinveranderings maak dit uiters 
moeilik vir die individu om met die 
blote toepassing van wilskrag op te 
hou.

MITE 2:
Afhanklikheid is ’n siekte; daar 
is niks wat jy daaraan kan doen 
nie.
FEIT:
Afhanklikheid is ’n siekte, maar 
dit beteken nie dat jy ’n hulpelose 
slagoffer is nie. Afhanklikheid kan 
deur terapie, medikasie en ander 
behandelings behandel en omge-
keer word.

MITE 3:
Skadelike dwelm- en alkoholgebrui-
kers moet ’n laagtepunt bereik voor-
dat hulle beter kan raak. 
FEIT:
Behandeling en herstel kan op eni-
ge punt van die afhanklikheid begin. 
Hoe vroeër, hoe beter. Hoe langer 
misbruik aanhou, hoe moeiliker is 
dit om te behandel. Moenie wag nie, 
tree dadelik op.

MITE 4:
Jy kan nie iemand dwing om behan-
deling te ondergaan nie. Hulle moet 
bereid wees om gehelp te word.
FEIT:
Behandeling hoef nie vrywillig te wees 
om suksesvol te wees nie. Iemand wat 
gedwing word om behandeling te kry, kan 
steeds baat vind en volkome van verslawing 
herstel.

Inligting verskaf met vergunning van die © Cape Town Drug Counselling Centre 2007

MITE 5 op bladsy 12 >
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As iemand jou hulp teenstaan

Veels te dikwels probeer ’n ouer, familielid of vriend iemand na aan hulle help wat 
by skadelike dwelm- en alkoholgebruik betrokke is en gevaarlik optree, sonder veel 
sukses.

Wat kan jy doen as hulle jou 

poging om hulle te help ignoreer of 

teenstaan?
As die persoon geestelik onstabiel of psigoties optree (bv. stemme hoor, 
paranoïes is, dinge glo wat onwaar is, ens.) en vir hulself of andere ’n gevaar as 
gevolg hiervan inhou, moet hulle kragtens die Wet op Geestelike Gesondheid-
sorg gesertifiseer word. 

Optrede wat vereis word:

 Hiervoor moet die persoon geneem word na die naaste daghospitaal en hulle 
moet gevra word om te help.

 As hulle weier om na die daghospitaal te gaan, kan jy die polisie ontbied om 
hulle daarheen te neem.

 As dit lyk asof hulle nie gretig is om op te tree nie (soos soms gebeur), kan 
jy ’n WGGS 04-vorm van jou naaste daghospitaal kry en dit na jou plaaslike 
SAPD-aanklagkantoor neem.

 Die SAPD is dan onder verpligting om hom/haar na die naaste daghospitaal 
vir waarneming te neem.

MITE 5:
Behandeling het vantevore nie gehelp nie, so daar’s geen doel daaraan om 
weer te begin nie. Sommige gevalle is hopeloos. 
FEIT:
Herstel ná dwelmafhanklikheid is ’n lang proses. Daar is dikwels terugslae. 
Terugval beteken nie dat behandeling misluk of ’n verlore saak is nie. Moenie 
opgee nie.
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As dit lyk asof dwelms die oorsaak van die gedrag en die fokus van die 
aandag (bv. gewelddadig en aggressief wanneer onder die invloed, ens) 
is, kan hulle kragtens die Wet op Afhanklikheid van Middels gedwing word 
om verpligte dwelmbehandeling te ondergaan.

 Hulle moet dan opgeneem word.

 Jy sal na die naaste landdroskantoor moet gaan en ’n verklaring aflê. Handig dan 
die beëdigde verklaring in by jou naaste maatskaplike ontwikkelingskantoor wat 
daarop moet reageer.

 Dit is ’n uitgerekte proses wat deur die howe moet gaan en dit kan maande neem, 
maar dit is beter as om die situasie erger te laat word sonder om op te tree.

As hule ’n misdaad pleeg (of dit nou die gevolg is van dwelmgebruik of 
nie), moet hulle wetlik daarvoor aanspreeklik gehou word.

 As hulle ’n misdaad pleeg, weens ’n geestesongesteldheid, is daar ’n 
proses waardeur pasiënte vir waarneming na Valkenburg vir verpligte 
geestesgesondheidsbehandeling gestuur word.

 As dit die gevolg van hulle afhanklikheid is, kan die regter hulle kragtens Artikel 
296 van die Wet op Misdaadprosedure, 1977, vir verpligte dwelmbehandeling, as 
die vonnis proefbeampte dit aanbeveel.

As geen van die twee redes geld nie en hulle ’n misdaad pleeg, moet jy oorweeg 
of jy hulle herhaaldelik daarmee wil laat wegkom, of leer deur die gevolge van hulle 
gedrag te ervaar.

Die oortreder sal ongelukkig dalk ’n misdaadrekord hê en mag tronk toe gestuur 
word, wat traumaties kan wees.

    ... mag dalk ’n misdaadrekord 
hê en mag tronk toe 

gestuur word 
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As die misbruiker dikwels by die huis uitbuitend en gewelddadig is 
(huishoudelike geweld); kan jy ook ’n inperkingsbevel kry en die polisie is 
dan verplig om op te tree en hom of haar te verwyder. 

Mens kan ook aansoek doen om ’n beskermingsbevel teen die oortreder om toe-
komstige konfrontasie en mishandeling te vermy.

Die raad is: Tree op om die probleem aan te spreek en jouself en jou familie te 
beskerm.

Dit sal ook oor die lang termyn die uitbuiter tot voordeel strek.

Met vergunning van Dr. Weich MNR 2009

Skadelike dwelm- en alkoholgebruik 

en die wet

Wetlike en regulasieraamwerke, wette en regulasies wat die gebruik, verkoop, 
toegang tot en die klassifikasie van wettige en onwettige dwelms beheer; die 
optrede en regte reël van diegene wat versprei, gebruik, misbruik en ’n slagof-
fer as gevolg van daardie wangebruik is, word in volumes wette, statute en 
regulasies bevat.

Hier is slegs ’n paar relevante riglyne oor skadelike dwelm- en alkoholgebruik 
en die Wet. (Sien bladsy 15.)
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Kort opsomming van die Wet op 
die Voorkoming en Behandeling van 
Middelmisbruik, Wet 70 van 2008

Definisie

Die doel van die Wet op die Voorkoming en Behandeling van Middelmisbruik, Wet 
70 van 2008 is om voorsiening te maak vir ’n omvattende nasionale reaksie vir die 
voorkoming van middelmisbruik en om meganismes te verskaf gemik op vraag- en 
skadevermindering met betrekking tot middelmisbruik deur ingrepe, behandeling 
en herintegrasieprogramme, sowel as om vir registrasie en die daarstelling van 
behandelingsentrums en halfweghuise voorsiening te maak.

Redes 

 Dwelmhandel het wêreldwyd intensief toegeneem.

 Middelmisbruik in Suid-Afrika het vinnig toegeneem.

 Suid-Afrika hou die teenwerking van middelmisbruik vol deur programme wat die 
voorsiening, vraag en die skade wat veroorsaak word deur dwelmmisbruik verminder.

 ’n Eenvormige wet is nodig om die voorkoming van en behandeling teen middels en 
die skade wat daarmee verbind word te hanteer.

 Verseker dat dienste toepaslik vir die ouderdomme van kinders en jongmense is.

 Respekteer die regte van diensgebruikers en persone wat geraak word deur 
dwelmmisbruik om geskrewe toestemming te gee om deel te neem aan enige 
navorsing wat met hulle behandeling en rehabilitasie verband hou.

 Respekteer die vertroulikheid van die inligting wat verband hou met die behandeling 
en rehabilitasie van diensgebruikers en persone wat deur middelmisbruik geraak 
word. 

 Koördineer die onderwysbehoeftes van kinders met die relevante 
onderwysdepartement.

 Streef daarna om doeltreffende, effektiewe, relevante, tydige en volhoubare dienste 
te verskaf.
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Die doel met die verskaffing van voor-
komingsprogramme
Die doel van voorkomingsprogramme is om te keer dat ’n persoon dwelms gebruik 
of aanhou om dwelms te gebruik wat na misbruik kan lei of op afhanklikheid uitloop.

Voorkomingsprogramme moet fokus op:

 die behoud van die familiestruktuur van die persone wat geraak word deur 
middelmisbruik en diegene wat van dwelms afhanklik is;

 die ontwikkeling van toepaslike ouervaardighede vir gesinne wat in gevaar 
verkeer;

 die skep van bewustheid en die opvoeding van die publiek oor die gevare en 
gevolge van dwelmmisbruik opvoeding;

 jongmense se betrokkenheid by sport-, kuns- en ontspanningsaktiwiteite 
en om te verseker dat hulle hul ontspanningstyd produktief en konstruktief 
gebruik;

 portuurgroep-onderwysprogramme vir jongmense;
 bewusmaking van ouers en gesinne om die vroeë waarskuwingstekens wat 

betref dwelmgebruik te herken en hulle inligting te gee oor toepaslike reaksies 
en beskikbare dienste te gee; en

 gemeenskappe se vermoë om die uitdagings wat verband hou met 
dwelmmisbruik, en die verbintenis met misdaad, MIV en Vigs en ander 
gesondheidstoestande te verstaan en proaktief te wees met die hantering 
daarvan te wees.

Gemeenskapsgebaseerde dienste

Die Wet maak voorsiening vir die registrasie van gemeenskapsgebaseerde dienste 
wat insluit gemeenskapsgebaseerde behandelingsprogramme wat aan die Minimum 
Norme en Standaarde in ooreenstemming met die Wet moet voldoen.

Behandelingsdienste

Die Wet maak voorsiening vir die daarstelling en registrasie van openbare en private 
behandelingsentrums met die doel om binnepasiëntbehandelingsdienste te verskaf.

Geen persoon mag ’n behandelingsentrum bedryf wat nie geregistreer is kragtens 
Wet 70 van 2008 geregistreer is nie.

Nasorg en herintegrasiedienste

Die Minister moet, in konsultasie met die ministers en organe van die staat, 
geïntegreerde nasorg- en herintegrasiedienste voorskryf wat op die suksesvolle 
herintegrasie van ’n diensgebruiker in die gemeenskap, die werksmag en gesins- en 
gemeenskapslewe gemik is.
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Die dienste wat oorweeg word, moet elemente insluit wat:

 diensgebruikers toelaat om met ander diensgebruikers, hulle gesinne en 
gemeenskappe interaksie te hê; 

 diensgebruikers toelaat om ondervindings van nugter wees op ‘n lang termyn 
met ander te deel;

 groepsamehorigheid onder diensgebruikers bevorder;
 op gestruktureerde programme gebaseer is; en
 diensgebruikers toelaat om van dwelmmisbruik weg te bly.

Steungroepe

Diensgebruikers en persone wat geraak word deur dwelmmisbruik mag, soos 
voorgeskryf, steungroepe stig wat op die integrasie van voortgesette steun aan 
diensgebruikers tydens hulle herstel fokus.

Die doel met die stig van steungroepe is om:

 ‘n veilige en dwelmvrye groepsondervinding te verskaf waar diensgebruikers hul 
hersosialiseringsvaardighede kan oefen; en

 toegang te fasiliteer tot persone wat van dwelmmisbruik herstel of herstel 
het wat as rolmodelle kan dien vir diensgebruikers wat aan die begin of in 
middelsatdiums van die herstelproses is. Professionele nieregeringsorganisasies 
of ‘n groep diensgebruikers of persone wat deur dwelmmisbruik geraak word, 
kan steungroepe stig.

Dwelmoortredings
Afdeling 5 van die Wet op die Misbruik van Dwelms, 1971 en die Wet op Dwelms 
en Dwelmhandel, Wet Nr. 140 van 1992 is die primêre wetsriglyne wanneer dit 
kom by die hantering van die gebruik, wangebruik, misbruik, handel dryf met 
wat in Suid-Afrika as skadelike dwelms beskou word. 

Besit van ’n beheerde dwelm

Dit is onwettig om ’n beheerde (Sien: 
Skedule van Dwelms elders) dwelm in 
jou besit te hê tensy jy toestemming 
het in die vorm van ’n lisensie of as 
jy nie geweet het die dwelm is ’n be-
heerde dwelm nie.

Drie elemente vorm die oortreding van 
besit:

 Die dwelm is in die besit of onder die 
beheer van die individu. Die dwelm 
moet in ’n individu se fisiese besit of 
onder sy/haar beheer wees. Dit kan 

ook die eiendom wees van iemand 
wat nie teenwoordig is nie maar wat 
beheer oor die eiendom het. 

 Die individu weet dat die “ding besta-
an”. Die individu moet weer van die 
bestaan van die dwelm en moet weet 
dat die dwelm ’n beheerde dwelm is. 

 Die dwelm moet in werklikheid ’n be-
heerde dwelm wees. As die individue 
dus gedink hulle is in besit van dag-

vervolg op bladsy 18 >
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Afhangende van die omstandighede van die saak kan ’n bewering van 
gesamentlike besit gemaak word.

Waar ’n groep mense byvoorbeeld in ’n kar met ’n dwelmvonds voorgekeer 
word. As bewys kan word dat hulle almal in beheer van die dwelms was, kan 
hulle almal gesamentlik skuldig aan die besit van dieselfde voorraad wees.

Strawwe vir besit

Die erns van die straf wat toegepas word met betrekking tot dwelmoortredings 
sal van die individuele omstandighede van die saak afhang. Let asseblief daarop 
dat die volgende net die maksimum vonnisse is en in die meeste gevalle sal dit 
nie die vonnis wat gegee word reflekteer nie.

Eenvoudige besit

Klas A – 7 jaar tronkstraf of ’n boete of beide
Klas B – 5 jaar tronkstraf of ’n boete of beide
Klas C – 2 jaar tronkstraf of ’n boete of beide

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) is op die voorpunt van ’n dwelm- en mid-
delverminderings- en voorkomingstrategie saam met ’n aantal ander departmente 
wat die departemente van Gesondheid, Maatskaplike Ontwikkeling en Onderwys 
insluit.

Die publiek maak staat op die SAPD wanneer hulle “iets gedoen wil hê” oor waarge-
neemde dwelmmisbruik, handeldryf of enige ander verwante voorval rondom die 
onwettige gebruik of handeldryf met onwettige dwelms en dwelms. Maar min van 
hulle verstaan die rol en magte van die SAPD.

ga maar hulle was in werklikheid in 
besit van teeblare, is geen oortred-
ing gepleeg nie. 

 (As die verweerders kan bewys dat 
hulle bedoel het om so gou doenlik 

die dwelm te vernietig of dit te gee 
aan iemand wat die wetlike outorite-
it gehad het om dit te besit, kan dit 
oorweeg word as ’n verweer teen 
die klag van besit).

Gesamentlike besit

(Sien: Die wet op Dwelmhandel, Nr. 140 van 1992 en Afdeling 5 van die Wet op die Wangebruik van 
Dwelms 1971)

Die rol van die SAPD in die bestryding 
van skadelike dwelms- en alkoholmisbruik
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Uit ’n regsoogpunt word die SAPD beheer en gerig deur Afdeling 11 van die Wet op 
Dwelms en Dwelmhandel, Wet 140 van 1992.

In Afdeling 11 van Wet 40 van 1992 word die magte van die SAPD soos volg uit-
gespel:

’n Polisiebeampte mag
(a)as hy/sy redelike gronde het om te vermoed dat ’n misdaad onder hierdie Wet gepleeg of op die 

punt is om gepleeg te word deur middel van of wat betref enige geskeduleerde dwelm, dwelm of 
eiendom, te enige tyd:

(i)enige perseel, voertuig of vliegtuig betree of ingaan waarop of waarin enige dergelike dwelm, 
dwelm of eiendom vermoedelik gevind kan word;

(ii)enige houer of ander ding deursoek waarin so ’n dwelm, dwelm of eiendom vermoedelik gevind 
kan word;

(b)as hy/sy redelike gronde het om te vermoed dat enige person ’n misdaad onder die Wet gepleeg 
het of op die punt staan om dit te pleeg deur middel van of in verband met enige geskeduleerde 
dwelm, dwelm of eiendom, enige sodanige persoon of enigiets in sy besit of beheer deursoek of 
veroorsaak om deursoek te word:

Met die voorsiening dat ’n vrou net deur ’n vrou deursoek sal word:

(c)as hy/sy redelike gronde het om te vermoed dat enige artikel wat gestuur is of gestuur word deur 
die pos enige geskeduleerde dwelm, dwelm of eiendom bevat deur middel waarvan of met be-
trekking waartoe enige oortreding kragtens die Wet gepleeg is, nieteenstaande enigiets in teen-
stelling wat in enige wet bevat is, onderskep of veroorsaak om onderskep te word, óf tydens ver-
voer of andersins, enige sodoende artikel, en dit oopmaak en ondersoek in die teenwoordigheid 
van enige gepaste persoon;

(d)enige persoon ondervra wat na sy mening in staat is om enige inligting te verskaf oor  enige oor-
treding of beweerde oortreding gepleeg onder die Wet;

(e)vereis van enige persoon wat in sy besit of onder sy beheer het, enige register, rekord of ander 
dokument wat in die oordeel van die polisiebeampte iets te doen kan hê met enige oortreding of 
beweerde oortreding onder die Wet, om daar en dan aan hom te lewer of te oorhandig, op ’n tyd of 
plek wat bepaal mag word deur die polisiebeampte, enige sodoende register, rekord of dokument;

(f)die betrokke register, rekord of dokument te ondersoek of ’n uittreksel of afskrif te maak daarvan, en 
van die persoon ’n verduideliking vereis van enige inskrywing in so ’n register, rekord of dokument;

(g)enigiets in beslag neem wat in sy opinie verband hou, of bewys kan verskaf van, ’n oortreding van 
’n voorsiening in die Wet.

’n Polisiebeampte mag in die uitvoering van sy pligte onder dié afdeling:

(a) vereis dat enige voertuig, vaartuig of vliegtuig gestop word; of
(b)die meester, vlieënier of eienaar van enige vaartuig of vliegtuig vra om enige sodanige vaartuig of 

vliegtuig te seil of te vlieg, of te veroorsaak dat dit geseil of gevlieg word, na enige hawe of lughawe 
wat aangedui mag word deur die polisiebeampte. 

Ondervraging van persone onder ’n aanhoudingsdagvaarding

(1)Wanneer dit vir ’n landdros blyk uit inligting wat aan hom voorgelê word onder eed deur die 
betrokke prokureur-generaal, of deur enige openbare vervolger skriftelik daartoe toestemming 
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gegee deur daardie prokureur-generaal, dat daar redelike gronde is om te glo dat enige persoon 
inligting weerhou oor ’n dwelmoortreding, of die dwelmoortreding gepleeg is of waarskynlik 
gepleeg gaan word in die Republiek of elders, van daardie prokureur-generaal, enige sodoende 
openbare vervolger of polisiebeampte, wat ookal die geval mag wees, kan hy ’n lasbrief uitreik vir 
die inhegtenisneming en aanhouding van so ’n persoon.

(2)Nieteenstaande enigiets strydig met enige wet bevat, sal enige persoon wat in hegtenis geneem 
is kragtens ’n lasbrief onder onderafdeling (1) so gou doenlik geneem word na die plek genoem 
in die lasbrief en daar aangehou word, of op die plek wat van tyd tot tyd deur die landdros 
bepaal mag word, vir ondervraging kragtens die voorskrifte, indien enige, van tyd tot tyd uitreik 
deur die landdros.

(3)Enige persoon wat in hegtenis geneem of aangehou word kragtens ’n lasbrief waarna verwys is 
in onderafdeling (1) sal aangehou word tot die landdros sy vrylating beveel wanneer hy tevrede 
is dat die aangehoudene na behore alle vrae in die ondervraging beantwoord het of dat verdere 
aanhouding geen bruikbare doel sal dien nie: Met die voorwaarde dat die betrokke prokureur-
generaal enige tyd skriftelik opdrag kan gee dat die ondervraging van enige besondere 
aangehoudene stopgesit moet word, waarna die aangehoudene sonder vertraging vrylaat sal 
word.

(4)(a)Enige persoon wat in hegtenis geneem is kragtens ’n lasbrief waarna verwys word in 
onderafdeling (1) sal binne 48 uur vanaf die inhegtenisname voor die landdros verskyn en daarna 
nie minder nie as een keer elke tien dae.

(b)Die landdros sal met elke verskyning van die persoon voor hom vra of hy na behore geantwoord 
het op al die vrae by sy ondervraging en of dit enige doel sal dien om hom langer aan te hou.

(c)So ’n persoon het die reg om met sy verskyning bygestaan te word deur sy regsverteenwoordiger. 
Enige persoon wat aangehou word kragtens hierdie afdeling mag ter eniger tyd skriftelik 
voorleggings maak aan die landdros in verband met sy aanhouding of vrylating. 

Geen persoon, anders as ’n beampte in diens van die Staat wat optree in die 
uitvoering van sy amptelike pligte:

(5)(a)sal toegang hê tot ’n persoon wat aangehou word kragtens die afdeling nie, behalwe met 
die toestemming van die landdros en onderworpe aan sodanige voorwaardes soos wat hy mag 
voorskryf: Met die voorwaarde dat die landdros –

(i)sodanige toestemming sal weier as hy rede het om te glo dat toegang tot die persoon wat sodanig 
aangehou word enige ondersoek deur die polisie in die wiele mag ry;

(ii)nie toestemming sal weier wat betref ’n regsverteenwoordiger wat die persoon besoek wat 
sodanig aangehou word met die doel om hom by te staan soos voorgeskryf in onderafdeling (4) 
(c) nie; of

(b)sal geregtig wees op enige amptelike inligting wat verband hou of verkry is van sodanige 
aangehoudene nie.

(7)(a)Enige persoon wat kragtens die afdeling aangehou word sal –

(i) so gou moontlik ondersoek word deur ’n distriksgeneesheer; en

(ii)nie minder nie as een keer elke vyf dae privaat besoek word deur sodanige distriksgeneesheer, en 
sodanige distriksgeneesheer sal so gou moontlik ’n verslag opstel oor elke besoek en dit indien 
by die landdros.
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Die regsgevolge van dwelmverwante 
oortredings
Enige persoon wat skuldig bevind word aan enige dwelm- of alkoholverwante 
oortreding sal ’n misdaadrekord in Suid-Afrika en op enige ander plek ter wêreld 
hê.

Dit is afgesien van hoe klein die oortreding is, hoe lank gelede en of die oortreding 
’n boete of aanhouding tot gevolg gehad het, jy sal steeds ’n misdaadrekord hê.

Dit sal in die toekoms ’n uitwerking op verskeie gebiede van jou lewe hê. Dit 
kan wissel van die beperking van toekomstige reisopsies, werksgeleenthede, 
om net ’n paar te noem.

Die regsgevolge van inhegtenisneming en vonnis weens ’n dwelmverwante 
oortreding sal vir die res van jou lewe by jou spook.

Nader ’n prokureur of ’n advokaat vir meer inligting.

Skedule dwelms
Daar is dwelms wat wettiglik vervaardig kan word en deur ’n wettige verkoper 
voorgeskryf word. Die regulasies wat dit beheer, is die Skedule van Dwelms kragtens 
die Wet op Dwelms en Dwelmhandel Wet Nr. 140 van 1992.

Daar is twee skedules. 

Skedule 1 handel oor middels wat vir die vervaardiging van dwelms gebruik kan 
word.
Skedule 2 handel oor afhanklikheidsvormende dwelms.

(b)Die landdros kan, as hy rede het om te glo dat dit nie die polisie se ondersoek sal strem nie, op 
versoek van enige besondere aangehoudene ’n afskrif verskaf van enige verslag waarna verwys 
word in paragraaf (a) aan ’n persoon aangedui deur daardie aangehoudene.
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Notas
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