
                    

                      1.1        Inleiding  

     De verslavingszorg richt haar aandacht op het gebruik van zowel legale als 
illegale psychoactieve stoffen die sociale problemen en gezondheidsproble-
men met zich meebrengen en in het bijzonder gerelateerd zijn aan versla-
ving. Koffi e hoort daar dus niet bij, ook al kunnen miljoenen mensen niet 
zonder. Alcohol zeker wel: weliswaar kunnen de meeste mensen er redelijk 
goed mee omgaan, de groep die er ernstig door in de problemen raakt, is zeer 
groot. Ook geneesmiddelen, zoals kalmerende middelen die door patiënten 
worden misbruikt en waarvan het gebruik verslavende vormen heeft aange-
nomen, staan in de aandacht.  

   Dit hoofdstuk behandelt beknopt enkele achtergronden van het gebruik 
van middelen en de gebruikers daarvan. Na een algemene introductie wordt 
nader ingegaan op enkele kenmerken van psychoactieve stoffen en de risico’s 
die gemoeid zijn met het gebruik. Daarna worden enkele kenmerken van 
gebruikers en epidemiologische gegevens daaromtrent besproken.  

            1.2        Gebruik van psychoactieve stoffen  

     Vanaf het moment dat mensen de psychoactieve werking van bepaalde plan-
ten hebben ontdekt, hebben ze daar ook regelmatig gebruik van gemaakt. 
Cannabis, opium en cocaïne worden al heel lang in natuurlijke vorm 
gebruikt. Ook hebben mensen al lang geleden het genot van alcohol leren 
kennen. Uit het rottingsproces van overrijpe vruchten ontstaat alcohol, en 
het was voor de primitieve mensen niet zo moeilijk dit proces zodanig naar 
hun hand te zetten, dat ze zich al voor de landbouwrevolutie (zo’n 10.000 jaar 
voor het begin van onze jaartelling) op een reguliere basis van drank konden 
voorzien.  

   De mensheid heeft eeuwenlang van dit soort natuurproducten gebruik-
gemaakt om tegemoet te komen aan de behoefte invloed uit te oefenen op 
het eigen brein of om rituele (religieuze) functies te vervullen. Ook lukte het 
door destillatie en andere chemische en fysische processen de werkzame stof 
eruit te halen. Daardoor was men in staat het effect te versterken. De pro-
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ductie van sterkedrank (jenever, brandewijn) werd al in de zestiende eeuw 
ter hand genomen en nam in de eeuwen daarna een enorme vlucht. Vanaf 
het einde van negentiende en begin twintigste eeuw kunnen psychoactieve 
stoffen ook synthetisch worden bereid. Bekend zijn amfetamine, de barbitu-
raten of methadon. Deze stoffen werden in eerste instantie als geneesmiddel 
gebruikt. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw verschenen ze op de 
markt als (illegale) drug. De komst van ecstasy (XTC) is daarvan een bekend 
voorbeeld.  

   Ter bescherming tegen riskante stoffen met een psychoactieve werking 
zijn door samenlevingen allerlei mechanismen ontwikkeld en in praktijk 
gebracht. Het gebruik is geritualiseerd en omgeven door sociale sancties voor 
het geval er misbruik van wordt gemaakt. De meeste mensen hebben ook 
geleerd zichzelf te beheersen en dragen die vaardigheid over op anderen. 
Dat de wereld geenszins ten onder is gegaan aan drank en drugs, ondanks 
de grote beschikbaarheid ervan en in weerwil van de verleiding van de op te 
wekken roes, heeft alles met gelukte zelfbeheersing te maken. Mensen heb-
ben wetten, regels en rituelen nodig om hun gebruik in goede banen te lei-
den, maar het is de zelfbeheersing die de uitvoering van wetten en collectieve 
voorzieningen mogelijk maakt.  

       Literatuur over historische en evolutionaire aspecten van psy-
choactieve stoffen  

     Crocq, M.A. Historical and cultural aspects of man’s relationship with addictive 
drugs. Dialogues Clin Neurosci 2007:9;355-61.  

   Durrant, R. et al. Drug use and addiction: evolutionary perspective. Aust N Z J 
Psychiatry 2009:43;1049-56.  

       

           1.3        Kenmerken van psychoactieve stoffen  

     Mensen gebruiken psychoactieve stoffen voor hun plezier (als genotmiddel) 
om zich beter te voelen of om zich in een andere bewustzijnstoestand (als 
‘roesmiddel’) te brengen. Een aantal van die stoffen, zoals de opiaten, cocaïne, 
cannabis, LSD en de amfetaminen, is onder de term ‘drug’ apart gezet en valt 
onder een apart wettelijk regime, de Opiumwet (zie hoofdstuk 3). 1      

1       De term ‘drug’ gebruiken we hier als aanduiding voor alle psychoactieve stoffen die verboden 

zijn. Alcohol en nicotine zijn dus geen drugs, maar wel psychoactief. In de literatuur en 

in het dagelijkse spraakgebruik spreekt men nog steeds van soft- en harddrugs. Cannabis 

wordt een ‘softdrug’ genoemd, hoewel de wet deze term niet kent en spreekt over ‘drugs met 

een aanvaardbaar risico’. De drugs met een ‘onaanvaardbaar risico’, zoals heroïne, cocaïne 

of amfetamine, worden ‘harddrugs’ genoemd. Alcohol en tabak (nicotine) hebben ook 

onaanvaardbare risico’s. Dat ze desondanks niet – als ‘drug’ – onder de Opiumwet vallen, valt 

dan ook slechts te verklaren door te wijzen op de historische achtergronden daarvan.     
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         Onder  psychoactieve stoffen  verstaan we chemicaliën die direct of indirect een 
werking hebben op het centrale zenuwstelsel. Ze beïnvloeden de werking van 
de neuronen. Dat kan ertoe leiden dat psychische functies veranderen. Afhan-
kelijk van de dosis en persoonlijke omstandigheden (zoals leeftijd, geslacht, 
genetische predispositie en algemene gezondheidstoestand) hebben deze 
stoffen een neurotoxisch effect en/of een verslavende werking.  

         Om hersenprocessen te kunnen beïnvloeden is het een vereiste dat deze 
stoffen, of de afbraakproducten daarvan, na toediening de bloed-hersenbar-
rière (een membraan dat de hersenen afschermt) passeren. Dat is het geval bij 
zowel legale middelen (koffi e, alcohol, nicotine) als bij de illegale middelen 
(heroïne, cannabis, cocaïne). Ook van verschillende geneesmiddelen, of stof-
fen die vroeger die functie hadden, is vastgesteld dat ze een psychoactieve 
werking hebben. Zo is opium eeuwenlang gebruikt als therapeuticum (onder 
andere voor pijnbestrijding), voordat het werd toegepast als middel voor het 
opwekken van een bedwelmende roes.  

   In de afgelopen vijftien jaar is het scala aan middelen toegenomen. Zo 
wordt een aantal geneesmiddelen, zoals efedrine, dextromethorphan, 
lidocaïne, gammahydroxyboterzuur (GHB) en N 2 O (lachgas), in het illegale 
circuit verkocht als (‘smart’) drug. Verder worden vluchtige organische ver-
bindingen die in lijmen of oplosmiddelen zitten wel als bedwelmend middel 
gebruikt. Ook psychofarmaca, die in het kader van de (geestelijke) gezond-
heidszorg worden gebruikt vanwege hun therapeutische werking voor de 
behandeling van (neuro)psychiatrische stoornissen en als zodanig worden 
voorgeschreven door een arts, hebben een psychoactieve werking. Deze stof-
fen kunnen – afhankelijk van de dosis en duur van het gebruik – leiden tot 
ongewenste gevolgen, maar ze zijn als roes- of genotmiddel meestal niet of 
nauwelijks geschikt (NB: dit geldt niet voor benzodiazepines en in mindere 
mate methylfenidaat).  

          1.3.1        Verschillen en overeenkomsten  

     Het is lastig om de stoffen in te delen naar de functie die ze hebben voor de 
gebruikers. Dit komt doordat het gebruik onderhevig is aan maatschappe-
lijke veranderingen en nieuwe inzichten, bovendien zijn de verwachtingen 
van de gebruiker en zijn of haar percepties van de effecten ervan hierbij van 
invloed.  

   Omdat psychoactieve stoffen op meerdere hersencircuits werken, is het ook 
moeilijk ze te classifi ceren aan de hand van hun specifi eke werking op (delen 
of functies van) het centrale zenuwstelsel. Er zijn stoffen met een  dempende  
werking (opiaten, barbituraten, benzodiazepines, GHB, ethanol of alcohol), 
stoffen met een  stimulerende  werking (amfetaminen, cocaïne, nicotine, cof-
feïne of koffi e), stoffen met een  complexe  of  ontregelende  werking (LSD, mesca-
line, psilocibine, marihuana, fencyclidine, MDMA of ecstasy). De meeste stof-
fen hebben echter meerdere werkingen. De werking op het brein kan verder 
verschillen al naargelang de dosis en de persoonlijke omstandigheden van de 
gebruiker.  
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   Hoewel hun werking op de diverse neurale circuits van elkaar verschilt 
en de toxiciteit bij elk middel een ander profi el laat zien, hebben de meeste 
psychoactieve stoffen enkele kenmerken met elkaar gemeen. Een belangrijke 
overeenkomst is dat ze binnen korte tijd een effect sorteren op mentale func-
ties. De snelheid waarmee de psychoactieve stoffen werken, is van belang om 
de verslavende werking ervan te kunnen begrijpen.  

            1.3.2        Verslavende werking  

     Het gebruik van psychoactieve stoffen kan leiden tot verslaving, maar toch is 
verslaving  niet  de bindende factor van al deze stoffen.  

   Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het risico op verslaving. 
Naast de  snelheid  waarin het effect optreedt, wordt gewezen op  tolerantie  
(doordat het lichaam zich aan de stof aanpast, is er steeds meer nodig),  ont-
houdingsverschijnselen  (om ongewenste gevolgen van onthouding tegen te 
gaan wordt het gebruik herhaald) en de hunkering of  craving  die door het 
middel in het brein wordt geïnduceerd. Hoe verslaving met deze factoren 
precies samenhangt, en waarom de verslavende werking van psychoactieve 
stoffen van elkaar verschilt, is nog niet bekend.  

   Er bestaat ook nog geen gestandaardiseerde test voor de bepaling van de 
‘verslavende potentie’ van een stof bij mensen. De kans op verslaving wordt 
veelal aangeduid als de kans op psychische en fysieke afhankelijkheid (zie 
ook hoofdstuk 2). Het is mogelijk dat iemand fysiek afhankelijk is van een 
middel zonder er in psychische zin aan verslaafd aan te zijn. Het omgekeerde 
is ook mogelijk.  

   Naast het gebruik van psychoactieve stoffen die in potentie een verslavende 
werking hebben, zijn er in de moderne tijd ook diverse vormen van gedrag 
geïdentifi ceerd als potentieel verslavend. Het gokken, vooral als er geld mee 
is gemoeid en de inzet direct leidt tot een respons, is op zich al duizenden 
jaren oud. Pas in de laatste decennia is het  pathologisch  gokken onderkend 
als een probleem voor de verslavingszorg. Ook seksverslaving, internetver-
slaving enzovoort zijn een serieus probleem geworden, maar er bestaat nog 
onenigheid over de vraag of deze verschijnselen allemaal als ‘verslaving’ 
mogen worden aangeduid.  

              1.4        Risico’s en ongewenste effecten  

     Mensen hebben voor zichzelf goede redenen om bepaalde middelen te 
gebruiken. Ze streven plezier na, willen wakker blijven, zoeken verlichting 
van pijn of beogen een positieve beïnvloeding van hun gedachten en gevoe-
lens. Toch zijn er even goede redenen om ervan uit te gaan dat psychoactieve 
stoffen de realisatie van psychische functies negatief beïnvloeden en daar-
door risico’s en gevaren met zich meebrengen. Alle psychoactieve stoffen zijn 
in potentie giftig voor het zenuwstelsel (neurotoxisch). De mate waarin dat 
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het geval is, is afhankelijk van de  dosis , de  wijze  en de  duur  van het gebruik, 
alsmede van diverse individuspecifi eke variabelen, zoals leeftijd en geslacht.  

   Naast de kans op verslaving en somatische aandoeningen bestaat er de kans 
op (acute en chronische, al dan niet reversibele) verstoring van de normale 
werking van de hersencellen en het optreden van neuropsychiatrische symp-
tomen. Onder invloed van middelen kunnen motorische handelingen, de 
spraak, het denken en het gedrag, (negatief) worden beïnvloed en na (chro-
nisch) gebruik komen bij diverse middelen de onthoudingsverschijnselen 
aan het licht.  

       Vragen bij de beoordeling van medische risico’s  

        •         Is de verstoring van processen in de hersenen van tijdelijke of duur-
zame aard?  

      •         Welke interacties met andere psychoactieve stoffen of geneesmidde-
len zijn bekend?  

      •         Welke risico’s bestaan er voor specifi eke bevolkingsgroepen (leeftijd, 
geslacht, etniciteit)?  

      •         Is er een verhoogd risico op het ontstaan of verergeren van neuropsy-
chiatrische symptomen en stoornissen?  

      •         Hoe groot is de kans op het optreden van verslaving?  
      •         Wat is de kans op een fatale overdosis?  
      •         Wat zijn de eventuele (neuro)toxische gevolgen op langere termijn?           

      Om de invloed van psychoactieve stoffen op het functioneren vast te kunnen 
stellen zijn de bevindingen uit cognitief-psychologisch en neuropsycholo-
gisch onderzoek van groot belang. Cognitief-psychologisch onderzoek is 
vooral gericht op de wijze waarop de informatieverwerking direct na inname 
van een stof wordt beïnvloed, terwijl het neuropsychologisch onderzoek zich 
vooral bezighoudt met de effecten op langere termijn. De twee methoden 
vullen elkaar aan.  

   Vaak weten gebruikers al in een vroeg stadium hoe ze een stof moeten toe-
dienen en in welke hoeveelheid. Toch is juist experimenteel gebruik, door 
veelal jonge mensen, heel riskant. Stoffen verschillen in de mate waarin er 
sprake is van een snelle of trage werking en of er sprake is van een breed of 
smal effectief doseringsgebied. Het doseringsgebied geeft aan hoeveel je 
minimaal nodig hebt om effect te merken en wat het maximum is om directe 
schade te voorkomen. Wanneer het doseringsgebied smal is, is er een ver-
hoogde kans op een fatale dosis. Kennis hierover is belangrijk om het gevaar 
van drugs in te schatten, vooral wanneer de gebruikers zelf nauwelijks weten 
hoe hoog de concentratie van een aangeboden ‘standaarddosis’ is of niet goed 
op de hoogte zijn van de tijd die verstrijkt voordat de beoogde werking is 
ingetreden.  
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   De snelheid waarmee een effect optreedt, is – behalve van de specifi eke 
eigenschappen van de stof – sterk afhankelijk van de toedieningsvorm en 
toedieningsweg. Omdat psychoactieve stoffen normaliter door de gebruikers 
zelf worden gedoseerd en ingenomen, is het belangrijk dat zij in staat zijn 
zelf een (fatale) overdosis te voorkomen. Dit veronderstelt dat ze hiertoe de 
geestelijke vermogens en vaardigheden bezitten, maar ook dat de stof zich 
goed leent voor een ‘veilige’ toepassing. Onder veilig verstaan we hier dat bij 
normaal gebruik een fatale dosis zeer uitzonderlijk is. Alcohol en tabak, maar 
ook cannabis, zijn hiervan voorbeelden. Dit neemt niet weg dat jongeren of 
mensen met een psychische stoornis extra risico’s lopen op fatale gevolgen.  

   Het probleem waar de verslavingszorg tegenaan loopt, is dat de gebruikers 
van veelgebruikte psychoactieve stoffen de acute en ongewenste nevenwer-
kingen als vrij beperkt inschatten. Zij zijn vaak slecht geïnformeerd over de 
reversibele en irreversibele nevenwerkingen op langere termijn – of ze nege-
ren deze kennis willens en wetens. Zo wordt thans onderzocht of ecstasy (blij-
vende) schade aan het serotoninesysteem in de hersenen teweeg kan brengen 
en daardoor schade kan toebrengen aan geheugenfuncties.  

       Literatuur over psychoactieve stoffen  

     Over de farmacologische aspecten van psychoactieve stoffen geeft het vol-
gende boek een goed overzicht:  
   Sitsen, J.M.A. et al. (red.), (2008).  Farmacologie . Maarssen: Elsevier.  
   Zie over de verslavende werking van snelle toevoer van drugs:  
   Samaha, A.N. & Robinson, T.E. Why does the rapid delivery of drugs to the 

brain promote addiction?  Trends Pharmacol Sci  2005:26;82-7.  
   Zie over de beoordeling van psychoactieve stoffen:  
   Nutt, D. et al. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of 

potential misuse.  Lancet  2007:369;1047-53.  
   Amsterdam, J.G.C. van et al. (2009).  Ranking van drugs. Een vergelijking van 

de schadelijkheid van drugs . RIVM-rapport 340001001/2009. Bilthoven: 
RIVM.  

   Over het misbruik van voorgeschreven medicijnen geven de volgende artikelen 
een overzicht:  
   Manchikanti, L. Prescription drug abuse: what is being done to address this 

new drug epidemic? Testimony before the Subcommittee on Criminal Jus-
tice, Drug Policy and Human Resources.  Pain Physician  2006:9;287-321.  

   Hernandez, S.H. & Nelson, L.S. Prescription drug abuse: insight into the epide-
mic.  Clin Pharmacol Ther  2010:88;307-17.  
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           1.5        Epidemiologische gegevens  

        1.5.1        Algemeen  

     Psychoactieve stoffen worden door mensen uit alle lagen of categorieën van 
de bevolking gebruikt. Wel zijn er verschillen in de mate waarin en de wijze 
waarop groepen middelen tot zich nemen en/of welk middel hun voorkeur 
heeft. Het overgrote deel van de volwassen bevolking, en tegenwoordig inclu-
sief een groot deel van de adolescenten, maakt gebruik van alcoholhoudende 
dranken. Een aanzienlijk deel van de bevolking rookt. Ook maken veel men-
sen gebruik van cannabis, al is het aantal gebruikers dat dit dagelijks of weke-
lijks doet kleiner. Wat de andere drugs betreft, gaat het om kleine groepen 
(enkele tienduizenden) die daaraan (ernstig) verslaafd zijn. Maar daar staat 
tegenover dat honderdduizenden mensen wel eens, enkele keren, of perioden 
vrij frequent, gebruik hebben gemaakt van bijvoorbeeld ecstasy of cocaïne.  

   In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, geldt dat de meeste mensen 
in het begin van hun gebruikerscarrière niet vanwege persoonlijke proble-
men ervaringen met sigaretten, alcohol of drugs willen opdoen. Ze doen 
het uit nieuwsgierigheid, omdat hun vrienden er positief over spreken, of 
omdat het gebruik een stoer of anderszins aantrekkelijk imago heeft. Ook 
na verloop van tijd geldt dat er slechts bij een minderheid sprake is van een 
verband tussen gebruik en psychische problemen, maar daarop bestaan wel 
uitzonderingen. Bij de verboden middelen is het aandeel gebruikers met 
persoonlijke problemen beslist groter, en bij de groep chronische gebruikers 
van harddrugs als heroïne of cocaïne heeft de meerderheid naast verslavings-
problemen ook klachten op het gebied van hun lichamelijke of geestelijke 
gezondheid, plus dat ze in sociaal opzicht problemen ervaren. Ten dele zijn 
deze problemen het gevolg van de illegale status van de stoffen waaraan ze 
verslaafd zijn geraakt.  

            1.5.2        Alcohol  

     Alcohol is naast koffi e de meest gebruikte psychoactieve stof. Meer dan 90% 
van de bevolking ouder dan 12 jaar heeft het wel eens gebruikt in de vorm 
van bier, wijn of gedestilleerde drank. Het overgrote deel van hen drinkt 
daarna ten minste regelmatig; van de actuele drinkers gebruikt 20% dage-
lijks alcohol. Per hoofd van de bevolking wordt jaarlijks ongeveer 8 liter  pure  
alcohol geconsumeerd (dat is bij benadering 80 liter bier, 20 liter wijn en 4 
liter gedestilleerd). In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd er nog meer 
gedronken. In vergelijking met andere Europese landen neemt Nederland 
overigens een middenpositie in; wel neemt Nederland een koppositie in waar 
het het alcoholgebruik onder jongeren betreft.  

   De consumptie van alcohol wordt vergemakkelijkt doordat het op talloze 
plaatsen verkrijgbaar is. Slijterijen leveren slechts een miniem percentage 
daarvan, en ook de horeca levert minder dan wat gebruikers aanschaffen via 
de supermarkten. Jongeren verkrijgen hun meeste drank wel via de horeca.  
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   Ofschoon het patroon van alcoholconsumptie in Nederland redelijk stabiel 
is, vormt het gebruik onder jongeren daarop een uitzondering. In de afgelo-
pen jaren is het aandeel jongeren dat (fors) alcohol drinkt, sterk toegenomen; 
de industrie heeft daaraan bijgedragen door het aanbieden van de populaire 
(zoete) mixdrankjes. Een probleem dat de preventie van alcoholgebruik 
onder jongeren hindert, is dat het moeilijk blijkt de wettelijke leeftijdsgren-
zen voor de verkoop van drank aan jongeren te handhaven.  

   Er is sprake van ‘zwaar drinken’ wanneer iemand één of meer dagen per 
week minstens zes glazen alcohol drinkt. Zo beschouwd is ongeveer 12% 
van de bevolking van 12 jaar en ouder een zware drinker; het betreft 4 keer 
zoveel mannen als vrouwen, en in het bijzonder jongeren tussen 18 en 24 jaar. 
Alhoewel het overgrote deel van de alcoholdrinkers geen noemenswaardige 
problemen ervaart die aan hun gebruik kunnen worden toegeschreven, is er 
een aanzienlijke groep ‘probleemdrinkers’, die overigens voor het merendeel 
buiten het zicht van de hulpverlening blijft. Een probleemdrinker defi niëren 
we hier als iemand die in het afgelopen jaar naar eigen bevinding 3 of meer 
problemen met alcoholgebruik heeft ervaren. Probleemdrinkers zijn vaker 
mannen dan vrouwen; probleemdrinken komt naar verhouding veel voor bij 
jongeren onder de 25 jaar.  

   Van de volwassen bevolking voldoet naar schatting 8% aan de diagnosti-
sche criteria voor alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik. Het betreft 
bijna 850.000 personen, ruim 4 keer zoveel mannen als vrouwen. Alcoholaf-
hankelijkheid gaat vaak samen met een andere psychische stoornis, zoals een 
angststoornis of depressie.  

   Men schat dat ongeveer 10% van de probleemdrinkers ooit met de (ambu-
lante) verslavingszorg in aanraking komt. Hiernaast komen jaarlijks dui-
zenden personen als gevolg van een aan alcohol gerelateerde aandoening in 
aanraking met een algemeen ziekenhuis: naast letsel vanwege een ongeval 
(privésfeer of openbare weg), geweld of automutilatie, betreft dit opnames 
vanwege alcoholische leverziekte, alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid, 
toxische gevolgen van alcohol of een door alcohol geïndiceerde psychische 
stoornis.  

   Alcoholmisbruik kost de samenleving naar schatting jaarlijks bijna 3 mil-
jard euro. Dit bedrag hangt samen met de kosten met betrekking tot hulp-
verlening (verslavingszorg), algemene gezondheidszorg (ziekenhuisopname 
en huisartsenhulp), werk (verzuim, ziekte, werkloosheid, uitkeringen) en 
misdrijven en overtredingen (vernielschade, verkeersongevallen en justitiële 
kosten).  

            1.5.3        Tabak  

     Het roken van tabak vindt in Nederland hoofdzakelijk plaats in de vorm van 
sigaretten. Het roken is in Nederland immens populair geweest, maar sinds 
de risico’s ervan door voorlichtingscampagnes goed voor het voetlicht zijn 
gebracht, is het percentage rokers onder de bevolking geleidelijk gedaald. 
Thans rookt bijna 30% van de volwassen bevolking – vooral tussen het 35 ste  en 
45 ste  levensjaar wordt fors gerookt: roken komt meer voor onder laagopgelei-
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den. De daling van de laatste jaren wordt ook toegeschreven aan de verscher-
ping van de wetgeving die het roken in openbare gelegenheden, waaronder 
werksituaties, aan banden heeft gelegd. De daling in het aantal rokers is 
minder duidelijk waarneembaar onder jongeren. Zo blijkt uit onderzoek dat 
40 tot 45% van de jongeren tussen de 16 en 19 jaar in de afgelopen vier weken 
heeft gerookt. Toch bleek recent uit onderzoek van TNO NIPO dat ook onder 
jongeren het roken licht daalt.  

   Het merendeel van de dagelijkse rokers kan als ‘afhankelijk van nicotine’ 
worden aangemerkt. Rokers lopen meer risico op sterfte en chronische aan-
doeningen en jaarlijks sterven meer dan 20.000 personen direct aan de gevol-
gen van het roken. Roken is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de 
totale sterfte aan longkanker, chronische obstructieve longziekte, coronaire 
hartziekten en beroerte.  

            1.5.4        Drugs  

     De meest gangbare drug is cannabis (hasj en marihuana). Het aantal gebrui-
kers onder de bevolking kan niet met eenzelfde mate van betrouwbaarheid 
worden vastgesteld als bij alcoholgebruik. Schattingen van het aantal gebrui-
kers schommelen tussen brede marges. Uitgaande van onderzoek dat in ver-
schillende grote gemeenten is uitgevoerd, kan het aantal gebruikers (vooral 
cannabis) op maximaal een half miljoen worden geschat, van wie naar schat-
ting 10% probleemgebruiker is. De indruk bestaat dat het gebruik – in een 
golvende beweging – in de afgelopen decennia geleidelijk is toegenomen. De 
schatting van het aantal harddrugsgebruikers is nog moeilijker vanwege de 
illegaliteit waarmee de handel en het gebruik zijn omgeven. De schattingen 
variëren sterk en komen tot stand door extrapolatie van lokale steekproeven 
waarin aan de respondenten wordt gevraagd of zij ooit in hun leven, het afge-
lopen jaar of de laatste maand een bepaalde drug hebben gebruikt. Cannabis 
is al jaren ook in de rest van Europa de meest populaire drug. Volgens het 
Europese waarnemingscentrum EMCDDA hebben inmiddels meer dan 62 
miljoen Europeanen ooit cannabis geprobeerd.  

   Het gebruik van de diverse ‘harddrugs’ is sterk afhankelijk van sociale en 
culturele trends. Via kleine, in cultureel opzicht vooroplopende groepen voor 
wie het gebruik van het desbetreffende middel een perfecte uitdrukking is 
van hun levensstijl en mentaliteit, verspreidt het gebruik zich onder de vol-
gers. Pas in derde instantie krijgt het middel de functie van ‘probleemoplos-
ser’ voor kansarme en achtergestelde groeperingen. In het afgelopen decen-
nium is op deze wijze de drug XTC in de samenleving verspreid geraakt; bij 
cannabis is eerder hetzelfde gebeurd. Het verklaart ook waarom drugsge-
bruik in de beginperiode nog nauwelijks leidt tot hulpvragen. Dat is pas het 
geval wanneer de verbinding met sociale, persoonlijke en vooral juridische 
problemen is gelegd. Door de illegaliteit van harddrugsgebruik en de crimi-
naliteit die aan de drugshandel is verbonden, ontstaat al snel een manifeste 
botsing met maatschappelijke regels. Onbemiddelde drugsgebruikers zijn 
‘gedwongen’ tot verwervingscriminaliteit vanwege het hoge totaalbedrag dat 
zij moeten neerleggen voor hun drugs.  
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       Enkele onderzoeken  

   Kosten alcohol drinken en roken  
     Uit onderzoek van PriceWaterhouseCoopers bleek dat het drinken van alcohol 
de samenleving jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro per jaar kost; het bedrag voor 
roken is 2,4 miljard euro. Rokers ( 4 miljoen) en overmatige drinkers (1,3 mil-
joen) zijn vaker ziek en werken minder hard. Bij alcohol speelt ook mee dat 
drank vaak gerelateerd is aan misdrijven of ongevallen.  

         Andere uitkomsten waren:    
   Roken en drinken, samen met andere ongezonde leefwijzen zijn voor ruim 
10% verantwoordelijk voor de kosten van de zorg (d.i. 6 miljard euro).  

   Stoppen met roken tussen 20 e  en 44 e  levensjaar levert de samenleving zo’n 
12.000 euro op.  

   Het rapport  Prevention pays for everyone  (2010) is te downloaden op www.
pwc.com/nl (> publicaties gezondheidszorg).  

     Alcohol meest schadelijke stof  
     Britse onderzoekers stelden onlangs vast dat alcohol voor het individu en de 
samenleving de meest schadelijke psychoactieve stof is. De onderzoekers 
keken daarbij ook naar de maatschappelijke kosten van een stof door de kos-
ten van de gezondheidszorg en justitie mee te rekenen. Alcohol is echter niet 
de meest dodelijke stof; wat dat betreft zijn heroïne, crack (derivaat van coca-
ine) en amfetamine gevaarlijker.  
   Zie:   
   Nutt, D.J. et al. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. 

 Lancet  6:376;1558-65.  

     Nederlands antirookbeleid laks  
     Het aantal rokers in Nederland is in vergelijking met andere Europese landen 
hoog. De overheid is laks om daar iets tegen te doen. Roken is een van de 
redenen waarom de levensverwachting in Nederland minder stijgt dan in 
vergelijkbare ontwikkelde landen, zo stelt de Leyden Academy on Vitality and 
Ageing.  

   Het rapport  Dutch life expectancy from an international perspective  (2010) is 
te downloaden op www.leydenacademy.nl (> Nieuws archief, oktober 2010).  

     Psychische problemen gebruikers cannabis  
     Volgens het CBS hebben gebruikers van cannabis een minder goede geeste-
lijke gezondheid dan niet-gebruikers. Zo bleek 28% van de vrouwen en 20% 
van de mannen die gebruiken te kampen met psychische problematiek (bij 
niet-gebruikers was dit de helft minder). De fysieke gezondheid van gebruikers 
verschilt weinig met die van niet-gebruikers.  
   Zie:   
   CBS  Webmagazine , 4 oktober 2010: www.cbs.nl.  
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      Informatievoorziening  

   Nationale Drugsmonitor  
     In Nederland bestaat een goed geregelde informatievoorziening over de ont-
wikkeling van het gebruik van drugs, de omvang van de gebruikersgroepen en 
de aan het gebruik gerelateerde ziekte en sterfte. Deze gegevens worden ook 
gebruikt om vergelijkingen te maken met andere landen. Sinds 1999 fungeert 
de Nationale Drugsmonitor (NDM) als de belangrijkste instantie die voor de 
overheid gegevens verzamelt en daarover jaarlijks rapporteert.  

   De NDM is ondergebracht bij het Trimbos-instituut, het landelijk ken-
niscentrum voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving. De rapportages 
van de NDM zijn een voorbereiding op de jaarlijkse rapportages die Nederland 
verplicht is op te stellen voor het Europees waarnemingscentrum EMCDDA (zie 
achterin) in Lissabon. De NDM rapporteert ook aan de Wereld Gezondheidsor-
ganisatie (WHO). Door de werkzaamheden van de NDM is er een goed inzicht 
in ontwikkelingen in het gebruik, de problemen die hieraan gerelateerd zijn, de 
hulpvraag, gezondheidsrisico’s en maatschappelijke schade.  

   De rapportages van de NDM met cijfermatige gegevens en analyses over 
verschuivingen in aantallen gebruikers zijn vrij beschikbaar op de website van 
het Trimbos-instituut: www.trimbos.nl – maak vervolgens gebruik van de zoek-
functie.  

       Zie verder:  
   Laar, M.W. van et al. (2011).  The Netherlands drug situation 2010. Report to the 

EMCDDA by the Reitox National Focal Point . Utrecht: Trimbos-instituut.  
   Laar, M.W. van et al. (red.) (2011).  Nationale Drug Monitor . Jaarbericht 2010. 

Utrecht: Trimbos-instituut.  

     Jeugdmonitor  
     Het CBS beheert de Landelijke Jeugdmonitor waarin de situatie van de jeugd 
in Nederland wordt gevolgd. Hiermee worden beleidsmakers en overheden 
geïnformeerd over ontwikkelingen en effecten van beleid. Verschillende orga-
nisaties leveren data aan. Voor middelengebruik zijn dat STIVORO (roken) en 
het Trimbos-instituut (alcohol en drugs). Het Trimbos-instituut baseert zich 
op de vierjaarlijkse peilstationsonderzoeken die sinds 1984 in het onderwijs 
worden gehouden.  
   Zie verder:   
   www.jeugdmonitor.cbs.nl.  

       

      Hier volgt een overzicht van de uitkomsten van recent epidemiologisch 
onderzoek met betrekking tot drugsgebruik.  
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       Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik  

     De uitkomsten van het Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 
geven zicht op het gebruik van drugs, alcohol, tabak, slaap- en kalmeringsmid-
delen en prestatieverhogende middelen. De belangrijkste uitkomsten van het 
onderzoek naar het gebruik in 2009 waren:  
      •         Trendanalyses tot en met 2005 laten zien dat voor sommige middelen, 

zoals XTC, het gebruik toeneemt; voor andere middelen neemt het gebruik 
af, zoals tabak. Wat cannabis betreft lijkt het gebruik zich te stabiliseren.  

      •         Hierbij moet men bedenken dat dit gemiddelden betreft van de Neder-
landse bevolking van 16 tot 64 jaar. Er zijn subgroepen die van dit gemid-
delde afwijken: zo is het alcoholgebruik bij ouderen de laatste jaren geste-
gen – bij jongeren juist weer gedaald. Om tijdig maatregelen te nemen is 
een continue monitoring van middelengebruik noodzakelijk.  

      •         De daling in het aantal rokers tussen 1997 en 2009 is stabiel. Ook het aantal 
mensen dat alcohol gebruikt (en het aantal ‘binge’drinkers) is sinds 1997 
gedaald.  

      •         Het aantal mensen dat aangeeft illegale drugs te gebruiken, is in de afge-
lopen tien jaar gestegen. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk de meet-
procedure: in plaats van face-to-face interviews worden sinds 2009 mensen 
ondervraagd via de computer (en zijn ze mogelijk eerlijker).  

       

  Uit:   
   Rooij, A. J. van et al. (2011).  Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 

2009: De kerncijfers . Rotterdam: IVO. Ook te vinden op www.ivo.nl.  

       Wat betreft verslaving aan drugs zijn de meeste gegevens afkomstig van de 
hulpverleningsinstellingen. Daaruit kan een beeld worden opgebouwd van het 
aantal ernstig verslaafde gebruikers van opiaten (hoofdzakelijk heroïne). Naar 
schatting (nog maar) 18.000 personen kunnen worden aangemerkt als proble-
matische opiaatgebruiker. Daarvan zijn er meer dan 12.000 ingeschreven bij 
de verslavingszorg (zoals methadonverstrekking). Van de problematische coca-
inegebruikers doen ongeveer 10.00 personen een beroep op hulp.  
   Zie ook:   
   Cruts, A.A.N. & Laar, M.W. van (2010).  Aantal problematische harddrugsge-

bruikers in Nederland . Utrecht: Trimbos-instituut.  
       

           1.5.5        Internationale vergelijking  

     Hier volgt een selectie uit de literatuur waarin Nederlandse gegevens over 
gebruik en afhankelijkheid worden vergeleken met die uit andere Europese 
landen.  
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       Nederland in vergelijking met Europese landen  

     Om een beeld te vormen van de prevalentie van het gebruik van middelen 
en de problemen die zich in Nederland daarbij voordoen, is het belangrijk die 
gegevens te plaatsen in een Europese context.   
   Zie hiervoor:  
   Rehm, J. et al. Alcohol use disorders in EU countries and Norway: an overview 

of the epidemiology.  Eur Neuropsychopharmacol  2005:15;377-88.  
   Rehm, J. et al. Problematic drug use and drug use disorders in EU countries 

and Norway: an overview of the epidemiology.  Eur Neuropsychopharmacol  
2005:15;389-97.  

   Wittchen, H.U. & Jacobi, F. Size and burden of mental disorders in Europe--
a critical review and appraisal of 27 studies.  Eur Neuropsychopharmacol  
2005:15;357-76.  

   Degenhardt, L. et al. Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis, and 
cocaine use: fi ndings from the WHO World Mental Health Surveys.  PLoS 
Med  2008:5;e141.  

       

           1.5.6        Kansspelen  

     Ook al richt de aandacht zich in deze uitgave vooral op het gebruik van mid-
delen, het is toch goed ook de onderstaande epidemiologische gegevens te 
presenteren over kansspelen (gokken).  

       Kansspelen  

     In Nederland is onderzocht in hoeverre kansspelen (gokken) verslavend werken 
en in hoeverre preventie mogelijk is. Uitkomsten hiervan waren de volgende:  
      •         Met 40.000 zijn er minder kansspelverslaafden dan tot nu toe werd aange-

nomen. Daarnaast zijn er 76.000 risicospelers.  
      •         Onder verslaafden bevinden zich relatief veel ongehuwde mannen en lager-

opgeleiden.       
  Uit:   
   Bruin, D. de et al. (2005).  Verslingerd aan meer dan een spel. Een onderzoek 

naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland . Utrecht: 
WODC/CVO.  

       

      Illegaal gokken  

     In het afgelopen decennium heeft het (illegaal) gokken via internet een 
enorme vlucht genomen; de rol van de illegale casino’s is teruggedrongen. 
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Onlangs heeft Regioplan een overzicht gemaakt van de omvang van het 
illegale gokken en in het bijzonder van de internetkansspelen daarin. De 
opbrengsten van dit gokken zijn inmiddels even groot als die van de Sponsorlo-
terij. De onderzoekers gaven als advies om het beleid te richten op de internet-
kansspelen waarbij sprake is van:  
      •         de (veruit) hoogste spelopbrengst;  
      •         de hoogste deelname;  
      •         de hoogste spelfrequentie;  
      •         de hoogste gemiddelde winst;  
      •         het hoogste gemiddelde verlies;  
      •         risico’s van verslaving door het short-odd-karakter.  

           Zie verder:   
   Homburg, G.H.J. & Oranje, E. (2009).  Aard en omvang van illegale kansspelen 

in Nederland . Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.  
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