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I 	INLEIDING 

DE NATIONALE DRUGMONITOR 

De Nationale Drugmonitor (NDM) is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initia-
tief van de minister van VWS. De NDM is een samenwerkingsverband dat 
twee functies behartigt: 

• Overkoepeling van en afstemming tussen de in Nederland lopende 
peilingen en registraties van het gebruik van genotmiddelen (drugs, 
alcohol, tabak) en verslaving. Een peiling is een 'survey': een periodieke 
meting. Een registratie is continu: het gaat dan bijvoorbeeld om bestanden 
die zorginstellingen over hun bezigheden en hun clientele moeten bijhou-
den. Bijlage A en B geven een overzicht van de belangrijkste monitoring-
projecten en verantwoordelijke organisaties die de NDM voorzien van 
gegevens. 

• Rapportage aan nationale overheden en aan internationale en nationale 
instanties. De berichten berusten op de uitkomsten van de bewuste 
peilingen en registraties en op gegevens uit (ander) onderzoek. Tot de 
internationale organisaties waaraan de NDM rapporteert horen de WHO 
(Wereld Gezondheidsorganisatie), de Verenigde Naties en het EMCDDA 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). 

In de NDM staan het verzamelen en integreren van cijfers centraal. 
Dit gebeurt volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers 
voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie 
in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over: 
• middelengebruik in de algemene bevolking 
• problematisch gebruik en verslaving 
• en de gevolgen daarvan: 

- beroep op de hulpverlening 
- ziekte 
- en sterfte. 

INLEIDING 	 13 
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Het Jaarbericht 2002 bevat ook een hoofdstuk met cijfers over onderwerpen 
op het werkterrein van het ministerie van Justitie. Deze waren tot nog toe in 
beperkte mate opgenomen in de NDM. De behoefte aan deze gegevens bij 
beleidsmakers en internationale organisaties groeit. Het gaat daarbij onder 
meer om informatie over: 

• aan drugs gerelateerde criminaliteit en overlast, zoals overtredingen 
van de Opiumwet, vermogens- en geweldsdelicten en druggebruik onder 

arrestanten 
• het aantal verslaafden in de strafrechtketen en het functioneren van voor-

zieningen voor opvang en behandeling van deze personen 

• productie, distributie en handel, met gegevens over bijvoorbeeld verkoop 
van drugs, inbeslagnames, bevoorradingslijnen en clandestiene laboratoria. 

Het ministerie van Justitie heeft in 1999-2001 opdracht gegeven tot inven-
tarisatie van gegevensbronnen en toetsing van de kwaliteit van beschikbare 
kerncijfers [1,2]. De resultaten laten zien dat op dit moment niet alle beno-
digde gegevens adequaat zijn voor opname in de NDM. Er is een traject in 
gang gezet om de informatiestructuur te verbeteren. Dit vraagt de komende 
jaren een forse investering van politie en justitie. De beschikbare cijfers 
laten wel toe een beeld te schetsen van de geregistreerde criminaliteit en 
de strafrechtelijke reactie hierop. Een eerste proeve hiervan treft u aan in 
dit Jaarbericht. 

JAARBERICHT 2002 

Eens per jaar publiceert de NDM een cijfermatig overzicht van verslaving en 
middelengebruik en de gevolgen daarvan: het Jaarbericht. Dit Jaarbericht 
maakt deel uit van de documentatie die het parlement krijgt aangeboden op 
Prinsj esdag. 

Thans ligt voor u het vierde Jaarbericht van de NDM, met onder meer aan-
dacht voor respectievelijk cannabis, cocaine, opiaten, ecstasy en amfetamine, 
alcohol en tabak (hoofdstuk 2 tot en met 7). Per middel presenteren wij kort 
en bondig de meest recente cijfers over het gebruik en de gevolgen daarvan. 
De positie van Nederland plaatsen wij in internationaal perspectief. Nieuw 
in dit jaarbericht zijn kerncijfers over de verslavingszorg (hoofdstuk 8) en 
cijfers over de drugcriminaliteit (hoofdstuk 9). In bijlage E geven wij een 
overzicht van het gebruik en de risico's van GHB, een narcosemiddel dat 
recent in het uitgaansleven populair is geworden. 

Cijfers over middelengebruik en drugcriminaliteit kunnen op verschillende 
manieren worden gemeten en weergegeven. Informatie over terminologie en 

methodologie vindt u in bijlage E 
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Het Jaarbericht 2002 biedt Oen inzicht in de recente ontwikkeling van de 
hulpvraag van alcohol- en druggebruikers bij de ambulante en intramurale 
verslavingszorg, voor zover cijfers afkomstig zijn uit de registratiesystemen 
LADIS en PiGGz. 
• Gegevens over de ambulante verslavingszorg in 2001 komen pas eind 2002 

beschikbaar. Oorzaak van de vertraging is de recente implementatie van 
een landelijk Client Volg Systeem (CVS) door de Stichting Reclassering 
Nederland. Via een aparte bewerking, die later dit jaar zal plaatsvinden, 
worden gegevens uit dit systeem over activiteiten van de verslavings-
reclassering in het LADIS opgenomen. 

• Cijfers uit het PiGGZ over opnames in verslavingsklinieken en algemene 
psychiatrische ziekenhuizen zijn in de afgelopen jaren beinvloed door de 
vele fusies van instellingen en een afname van het aantal instellingen dat 
gegevens aanleverde. Het nieuwe informatiesysteem van GGZ-Nederland 
(ZORG-IS), waarin gegevens van de gehele verslavingszorg worden geinte-
greerd, is naar verwachting niet eerder dan i januari 2003 volledig opera-
tioneel. 

Ontwikkelingen in middelengebruik 
Een paar feiten en ontwikkelingen in het Jaarbericht 2002 springen in het oog. 

Het percentage cannabisgebruikers in Nederland onder de algemene 
bevolking van 12 jaar en ouder steeg licht tussen 1997 en 2001. In absolute 
aantallen nam het aantal actuele gebruikers van cannabis in die vier jaar 
toe van 326 duizend naar 408 duizend. Onder jongeren van 12 tot en met 
i5 jaar en scholieren van het voortgezet onderwijs bleef het percentage 
cannabisgebruikers in de afgelopen jaren echter stabiel. 

• De populariteit van cocaine is gegroeid. Signalen die daar op wijzen: 
- Het aantal actuele consumenten van cocaine in de algemene bevolking 

verdubbelde tussen 1997 en 2001. De toename was het grootst onder 
vrouwen. 

- Met het percentage ooitgebruikers van cocaine staat Nederland op de 
tweede plaats in de Europese Unie. Voor het actuele gebruik geldt een 
vierde plaats. 

- Cocaine, met name de kant-en-klare rookbare vorm (basecoke of crack), 
is momenteel de belangrijkste drug voor veel probleemgebruikers van 
harddrugs. 

- Snuifcocaine heeft een plaats van betekenis gekregen in het (Amster-
damse) uitgaanscircuit. 

- De hulpvraag van gebruikers van cocaine neemt toe. Twee op de drie 
van deze hulpzoekers heeft een probleem met basecoke of crack. 

- De geregistreerde acute sterfte door cocainegebruik is laag maar neemt 
wel toe. 
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• Het aantal ecstasygebruikers in de algemene bevolking nam toe tussen 
1997 en 2001, vooral onder vrouwen. 

• Van alle lidstaten van de Europese Unie kent Nederland per duizend 
inwoners de minste probleemgebruikers van harddrugs (vaak opiaten). 

• De verkrijgbaarheid van alcoholische dranken onder jongeren beneden 
r6 jaar is, ondanks een wettelijk verbod, met name in de horeca groot. 

• Onder jonge mannen van 18 tot en met 24 jaar bevinden zich vrij veel 
zware drinkers. Ook het aantal slachtoffers van aan alcohol gerelateerde 
verkeersongevallen is in deze leeftijdgroep relatief groot. 

• Er zijn aanwijzingen dat de populariteit van GHB is gegroeid. Gebruik van 
deze drug is in verband gebracht met zedendelicten, verkeersongevallen 
en sterfgevallen. Het aantal ernstige incidenten in verhouding tot het 
gebruik lijkt echter beperkt, maar precieze cijfers ontbreken. 

Ontwikkelingen in drugcriminaliteit 
• De drugproblematiek trekt onmiskenbaar een zware wissel op politie en 

justitie. 
• Er kunnen globaal drie hoofdtypen daders van drugcriminaliteit worden 

onderscheiden: 
- daders van (meer ernstige) vormen van georganiseerde criminaliteit 
- Opiumwetovertreders met een relatief geringe mate van betrokkenheid 

bij de georganiseerde drugwetcriminaliteit 
- frequent recidiverende, langdurig druggebruikende daders; voorname-

lijk plegers van vermogensdelicten. 
• Vormen van georganiseerde drugcriminaliteit worden het zwaarst 

gestraft. De overige Opiumwetcriminaliteit wordt gemiddeld minder 
zwaar gestraft maar zwaarder dan alle criminaliteit samengenomen. 
Vooral voor harddrugdelicten worden de zwaarste straffen opgelegd. 

• Criminaliteit onder druggebruikers mondt veelvuldig uit in vrijheids-
straffen. 

I 
I 
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CANNABIS 

Cannabis omvat hasj en wiet in diverse preparaten. De gangbare 
toedieningsvorm is roken, maar eten - in de vorm van spacecake - komt 
oak voor. Consumenten ervaren cannabis als rustgevend, ontspannend en 
geestverruimend. 

2.1 GEBRUIK: ALGEMENE BEVOLKING 

Van alle drugs wordt cannabis het meest gebruikt. In 1997 en 2001 vonden pei-
lingen plaats van het Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO), uitgevoerd door 
het Amsterdamse instituut CEDRO.[3] 
Van 1997 tot 2001 nam het gebruik van cannabis in Nederland licht toe. 
Kerncijfers zijn: 
• In 2001 had een op de zes ondervraagden van twaalf jaar en ouder ooit 

cannabis gebruikt (tabel 2.1). 

• ten op de drieendertig had dit nog gedaan in de maand voor het interview 
(actueel gebruik). 

• In absolute getallen nam het aantal actuele gebruikers van cannabis in die 
vier jaar toe van 326 duizend naar 408 duizend. 

• Consumptie van cannabis komt vooral voor onder jongeren en jonge vol-
wassenen (figuur 2.1). 

• De stijging in zowel ooitgebruik als actueel gebruik was het grootst in de 
leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar (figuur 2.1). 

• Onder jongeren van 12 tot en met 15 jaar nam het ooitgebruik licht af 
(vgl. §2.2). 

• Consumptie van cannabis komt meer voor in steden dan op het platteland 
(tabel 2.2). Amsterdam scoorde het hoogst op zowel de maat ooitgebruik als 
actueel gebruik. In deze stad steeg het percentage actuele gebruikers niet. 

• Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis (tabel 2.1). 
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12-15$r 	15-19 jr 	20-24$r 	25-29 jr 	30-34 jr 	35-39 jr 	40-49 jr 	50-591r 	60-69 jr 	70+ jr 

• Ooit 1997 	7,5 	27,5 	31,7 	30,6 	21,7 	20,5 	16,8 	6,7 	1,9 	0,5 

111 Ooit 2001 	5,9 	28,4 	41,9 	33,8 	25,9 	21,9 	18,5 	8.3 	1,2 	0,4 

0 Actueel 1997 	2,0 	8,3 	7,1 	4,7 	2,1 	3,6 	1,5 	0,5 	0,0 	0,0 

I Actueel 2001 	2,2 	8,6 	11,2 	6,6 	3,6 	2,7 	1,7 	0,9 	0,0 	0,0 
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TABEL 2.1 	 GEBRUIK VAN CANNABIS IN NEDERLAND ONDER MENSEN VAN 

12 JAAR EN OUDER. PEILJAREN 1 997 EN 2001 

	

1997 	 2001 

Heeft ooit gebruikt 	 15,6% 	 17,0% 

- Mannen 	 20,6% 	 21,3% 

- Vrouwen 	 10,8% 	 12,8% 

Heeft pas nog gebruikt a 	 2,5% 	 3,0% 

- Mannen 	 3,5% 	 4,3% 

- Vrouwen 	 1,4% 	 1,8% 

Heeft voor het eerst in het afgelopen jaar gebruikt 	1,3% 	 1,0% 

Gemiddelde leeftijd van de actuele gebruikers 	 28 jaar 	 28 jaar 

a. in de laatste maand. Bron: NPO, CEDRO. 

FIGUUR 2.1 	 CANNABISGEBRUIKERS IN NEDERLAND PER LEEPTIIDSGROEP. 

PEILJAREN 1 997 EN 2001 

12-15 jr 16 -19 jr 20-24 jr 25 -29 jr 30-34 jr 35 -39 jr 40-49 jr 50-59 jr 60 -69 Jr 	70+ Jr 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per leeftijdsgroep. Bran: NPO, CEDRO. 
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TABEL 2.2 GEBRUIK VAN CANNABIS IN DE VIER GROTE STEDEN EN IN 

NIET-STEDELIJK GEBIED ONDER MENSEN VAN 12 JAAR EN 

OUDER. PEILJAREN 1997 EN 2001 

	

Ooitgebruik 	Actueel gebruik 
1997 	2001 	1997 	2001 

Amsterdam 	 36,7% 	38,1% 	8,1% 	7,8% 

Rotterdam 	 18,5% 	22,4% 	3,3% 	5,0% 

Overige zeer sterk stedelijke gemeenten b 	23,0% 	26,3% 	4,1% 	4,8% 

Utrechtc 	 27,3% 	- 	4,2% 	- 

Den Haagc 	 20,1% 	- 	4,2% 	- 

Niet-stedelijke gemeenten a 	 10,5% 	11,4% 	1,5% 	1,7% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand). a. Definitie (CBS): gemeenten met 
minder dan 500 adressen per vierkante kilometer (CBS). b. Definitie: gemeenten met meer dan 2500 
adressen per vierkante kilometer, met uitzondering van Amsterdam en Rotterdam. Dit zijn: Delft, Den 
Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Rijswijk, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen en Voorburg. c. Utrecht en 
Den Haag zijn in de peiling van 2001 niet apart meegenomen. Bron: NPO, CEDRO. 

• In 2001 consumeerde bijna de helft van de actuele gebruikers minder dan 
eens per week cannabis (tabel 2.3)43] 

• Ongeveer een vijfde van hen gebruikte cannabis (bijna) dagelijks. 
Omgerekend naar de bevolking zijn dat bijna 78 duizend mensen (tabel 2.3), 

minder dan in 1997 (ruim 83 duizend mensen). De daling deed zich niet 
gelijkmatig over heel Nederland voor. In de grote steden nam het aandeel 
intensieve gebruikers juist toe (van 23% naar 25% in Amsterdam en van 21% 

naar 26% in Rotterdam). 

TABEL 2.3 

Gebruiksdagen in de laatste maand 	 Aandeel onder actuele gebruikers a  
1997 	 2001 

1 - 4 	 45% 	 51% 

5 - 8 	 14% 	 12% 

9-20 	 15% 	 18% 

Meer dan 20 dagen 	 26% 	 19% 

a. Telt op tot 100 procent. Bron: NPO, CEDRO. 

MATE VAN CONSUMPTIE VAN CANNABIS IN NEDERLAND ONDER 

ACTUELE GEBRUIKERS VAN 12 JAAR EN OUDER. 

PEILJAREN 1997 EN 2001 
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Cannabisgebruikers kopen hun cannabis vooral in coffeeshops of verkrijgen 
het middel via vrienden en bekenden (tabel 2.4). 
• Jongeren tussen twaalf en zeventien jaar verkrijgen cannabis vaker via 

vrienden en bekenden dan via coffeeshops. Voor gebruikers van achttien 
jaar en ouder geldt het omgekeerde. 

TABEL 2.4 	 WAAR HALEN RECENTE GEBRUIKERS HUN CANNABIS 

VANDAAN? a  PEILJAAR 2001 

Zij verkrijgen cannabis 

• via vrienden en bekenden 	 46% 	 37% 

• in coffeeshops 	 37% 	 47% 

• bij een thuisdealer 	 3% 	 2% 

• in een café 	 2% 	 2% 

• in een smartshop 	 2% 	 2% 

• in een andere uitgaanslocatie 	 4% 	 2% 

• eigen kweek 	 3% 	 4% 

• overigb 	 4% 	 4% 

a. Percentage van de locaties waar recente gebruikers in het afgelopen jaar hun cannabis hebben ver-

kregen. Per respondent was meer dan oen locatie mogelijk. Door afronding tellen percentages voor 

gebruikers van 12-17 jaar niet op tot 100. Vraagstelling wijkt af van die in het Peilstationsonderzoek 

(zie tabel 2.5). b. Via jeugdclub, besteldienst, onbekenden op straat, e.a. Bron: NPO, CEDRO. 

Behalve cannabis worden in coffeeshops bijna nooit andere drugs gekocht.[3] 
• In 2001 had twee procent van de recente gebruikers (18 jaar en ouder) van 

cocaine hun drug in het laatste jaar wel eens in een coffeeshop gekocht. 
Voor recente gebruikers van amfetamine gold eenzelfde percentage. Voor 
recente gebruikers van ecstasy, smartdrugs en paddestoelen ging het om 
respectievelijk drie, vier en zes procent. 

Cijfers verschillen van die in tabel 2.5. Len verklaring is niet direct voorhanden. 
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2.2 	GEBRUIK: jONGEREN 

Het Trimbos-instituut peilt sinds het midden van de jaren tachtig in hoeverre 
leerlingen van twaalf jaar en ouder op middelbare scholen ervaring hebben 
met alcohol, tabak, drugs en gokken. Dit gebeurt in het zogenoemde landelijke 
Peilstationsonderzoek. 
• Van 1988 tot 1996 nam het gebruik van cannabis onder leerlingen sterk 

toe. [41 
• In de meting van 1999 bleef voor het eerst zowel het ooitgebruik als het 

actuele gebruik op hetzelfde niveau als in de voorgaande meting (figuur 2.2). 
- Een landelijke peiling uit 2001 in het kader van een WHO-studie 

bevestigt de stabilisatie van het cannabisgebruile. Het percentage ooit-
gebruikers en recente (laatste-jaar) gebruikers onder leerlingen van 
twaalf tot en met zeventien jaar van het voortgezet onderwijs bedroeg 
respectievelijk 18 procent en 15 procent. In het Peilstationsonderzoek 
uit 1996 lagen deze percentages in dezelfde leeftijdsgroep op respectie-
velijk 19 procent en 15 procent.[5] 

- Oak in de metingen van het NPO in 1997 en 2001 bleef het percentage 
cannabisgebruikers onder jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar 
op gelijk niveau (zie §2.I). 3  

• Meer jongens dan meisjes consumeren cannabis (figuur 2.2). 
• Ongeveer een op de vier actuele gebruikers had tien keer of vaker geblowed 

in de maand voor de peiling. 
• Leerlingen krijgen cannabis vooral van vrienden of kopen het in coffee-

shops (tabel 2.5). 
• Van 1996 tot 1999 nam het percentage leerlingen dat cannabis in coffee-

shops koopt af. Deze daling gaat samen met de verhoging in 1996 van de 
minimum leeftijdsgrens van zestien naar achttien jaar voor verkoop van 
cannabis in coffeeshops aan jongeren. 

2 De studie 'Health Behaviour in School-aged Children (2001/2002) (HBSC). Vragen over cannabis zijn 
vergelijkbaar met die in het Peilstationsonderzoek. De steekproef is eveneens representatief voor de 
Nederlandse schoolgaande jeugd. 

3  De trends in cannabisgebruik zijn in beide onderzoeken gelijk maar de absolute percentages gebrui- 
kers verschillen. Dit komt onder meer door verschillen in onderzoeksmethode (zie ook bijlage F). 
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FIGUUR 2.2 	GEBRUIK VAN CANNABIS ONDER SCHOLIEREN VAN 12 'AAR EN 

OUDER, VANAF i988 

1992 1996 1999 
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% Actueel gebruik 
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• Jongens 	••••1:1••-• Meisjes 	 Totaal 

Percentage gebruikers ooit in het leven (links) en in de laatste maand (rechts). 

Bron: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut. 
_ 

TABEL 2.5 	 WAAR HALEN SCHOLIEREN MEESTAL HUN CANNABIS VANDAAN? 

	

1996 	 1999 

Zij krijgen cannabis van vrienden 	 41% 	 47% 

Zij kopen cannabis in coffeeshops 	 41% 	 32% 

Zij kopen cannabis bij een dealer 	 11% 	 11% 

Zij krijgen cannabis van anderen 	 5% 	 8% 

Zij kopen cannabis op school 	 3% 	 1% 

Eigen kweek a 	 - 	 2% 

Leerlingen van twaalf jaar en ouder van middelbare scholen (actuele gebruikers). 

a. Alleen gemeten in 1999. Bron: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut. 
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• Scholieren die cannabis consumeren hebben vrij vaak ervaring met andere 
genotmiddelen. In de maand voor de peiling dronken negen van de tien 
actuele cannabisgebruikers van twaalf tot en met zestien jaar óók alcohol. 
Dit is aanzienlijk meer dan voor alle scholieren samen (vijf van de tien). 
Hetzelfde gold voor consumptie van tabak en harddrugs (tabel 2.6).[7] 
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TABEL 2.6 	 ACTUEEL GEBRUIK VAN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS ONDER 

SCHOLIEREN VAN 12 TOT EN MET 16 JAAR a . PEILJAAR 1999 

	

Alle scholieren 	Actuele cannabisgebruikers a  

Alcohol 	 49,8% 	 93,0% 

Tabak 	 25,9% 	 86,0% 

Cannabis 	 7,9% 	 100,0% 

Ecstasy 	 1,2% 	 11,8% 

Cocaine 	 1,1% 	 10,1% 

Amfetamine 	 0,9% 	 8,4% 

Heroine 	 0,3% 	 2,3% 

a. Gebruik in de laatste maand. Bron: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut.[7] 

• Actueel gebruik van cannabis kwam minder vaak voor onder Marokkaanse 
dan autochtone leerlingen van twaalf tot en met zestien jaar (3% versus 8%). 
Antilliaanse (9%), Surinaamse (I I%) of 'Ilirkse (6%) leerlingen verschilden op 
deze maat niet van autochtone leerlingen. 4  

• De mate van consumptie hangt samen met uitgaan, het hebben van vrien-
den die gebruiken, spijbelen en delinquent gedrag als stelen, vandalisme en 
zwartrij den. 

• In bepaalde groepen jongeren en jonge volwassenen is gebruik van canna-
bis eerder regel dan uitzondering (tabel 2.7). 

TABEL 2.7 	 ACTUEEL GEBRUIK VAN CANNABIS IN SPECIALE GROEPEN 

	

Peiljaar 	 Leeftijd 	Actueel 

gebruik 

Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs a 	1997 	 12 - 18 	14% 

Cafebezoekers in Amsterdam' 	 2000 	gemiddeld 25 	24% 

Jongeren in projecten voor spijbelopvang 	 1997 	 12 - 18 	35% 

Club- en partybezoekers in Amsterdam 	 1998 	gemiddeld 26 	52% 

Jongeren in justitiele inrichtingen 	 1995 	 - 	53% 

Jongeren in instellingen voor jeugdhulpverlening 	1996 	 10 - 19 	55% 

Zwerfjongeren c 	 1999 	 15 - 22 	76% 

Coffeeshopbezoekers in Amsterdamd 	 2001 	gemiddeld 25 	88% 

Percentage actuele gebruikers per groep. a. MLK, LOM, ZMOK. b. Jongeren en jonge volwassenen uit mainstream-, 
studenten-, homo- en hippe cafés. Dus niet representatief voor alle cafebezoekers. c. Jongeren tot 23 jaar die drie 
maanden of langer geen vaste verblijfplaats hebben. d. Oververtegen-woordiging van autochtone vrouwen en 
ondervertegenwoordiging van allochtone mannen in de steekproefil. Referenties: [9-12] 

4 Voor de definitie van etnische achtergrond: zie bijlage F.[8] 
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• Volgens een recente peiling onder bezoekers van coffeeshops in 
Amsterdam gebruikt tweederde van de actuele blowers dagelijks cannabis. 
Per keer roken zij gemiddeld vier joints. Dagelijkse blowers roken gemid-
deld vijf joints per keer.[I2] 

• In Arnsterdamse coffeeshops was in 2001 het aandeel van de bezoekers 
jonger dan achttien jaar de helft van dat in 1994 (respectievelijk 7% en 
Dit kan samenhangen met de verhoging van de leeftijdgrens voor verkoop 
van cannabis aan jongeren in coffeeshops van zestien naar achttien jaar. [12] 

2.3 PROBLEMATISCH GEBRUIK 

Hoeveel mensen vanwege het gebruik van cannabis in de problemen komen 
is niet precies bekend. Len algemeen aanvaarde definitie van problematisch 
cannabisgebruik ontbreekt. In vergelijking met alcohol en nicotine is canna-
bis een weinig verslavende stof. net  risico van afhankelijkheid neemt even-

wel toe bij langdurig frequent gebruik en gaat vaak samen met afhankelijk-
heid van andere middelen. Jongeren zijn kwetsbaarder dan ouderen.[I3] 

• Volgens het Nemesis-onderzoek in 1996 voldeed tussen 0,3 en o,8 procent 
van de ondervraagden tussen 18 en 65 jaar in het jaar voorafgaand aan 
de peiling aan de diagnose cannabisafhankelijkheid volgens het psychia-
trisch classificatiesysteem DSM. Het merendeel was niet ouder dan 22 jaar. 
Omgerekend naar de bevolking gaat het om ongeveer 30 tot 8o duizend 

mensen.[I4] 
• Volgens een enquete in Midden-Holland had o,5 procent van de respon-

denten van 16 tot en met 50 jaar in de laatste maand op minstens vijftien 
dagen cannabis genomen, terwip zij ook aan cannabisgebruik gerelateerde 
psychische, sociale of financiele problemen hadden.k 5] 

5  Voor de vergelijking tussen 1994 en 2001 zijn alleen coffeeshopbezoekers tot en met 25 jaar 
meegeteld. 
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2.4 GEBRUIK: INTERNATIONALE VERGELIJKING 

Gegevens over druggebruik in de lidstaten van de Europese Unie komen 
van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA).[I6,17] Instituten in de Verenigde Staten (VS) en Australie publi- 
ceren eveneens regelmatig uitkomsten van enquetes naar druggebruik onder 
de bevolking.[I8,19] 
• Het percentage mensen uit de algemene bevolking dat ooit cannabis heeft 

geprobeerd, ligt in Australie en de VS anderhalf keer keer zo hoog als in 
Nederland (tabel 2.8). 

• In het jaar voor de peiling consumeerden bijna een op de acht Australiers 
en een op de tien Amerikanen cannabis. Met uitzondering van het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk lag dit recente gebruik in de lidstaten 
van de EU lager. Zweden scoort op deze maat het laagst en Nederland 
neemt een middenpositie in. 

TABEL 2.8 	 CONSUMPTIE VAN CANNABIS ONDER DE ALGEMENE BEVOLKING 

VAN WESTERSE LANDEN 

Land 	 Jaar 	Leeftijd a 	Ooitgebruik 	Recent gebruik 

Verenigde Staten 	 2000 	12 en ouder 	 34% 	 8% 

Australie 	 2001 	14 en ouder 	 33% 	 13% 

Engeland en Wales 	 2000 	 16 - 59 	 27% 	 9% 

Frankrijk 	 2002 	 15 - 64 	 26% 	 10% 

Denemarken 	 2000 	 16 - 64 	 24% 	 4% 

Duitsland ('West') 	 2000 	 18 - 59 	 21% 	 6% 

Belgie (Wallonie) 	1998/1999 	 18 - 49 	 21% 	 ? 

Nederlanda 	 2001 	 15 - 64 	 21% 	 6% 

Spanje 	 1999 	 15 - 64 	 20% 	 7% 

Ierland 	 1998 	 15 - 64 	 20% 	 ? 

Zwitserland 	 1997 	 15 - 59 	 19% 	 5% 

Griekenland 	 1998 	 15 - 64 	 13% 	 4% 

Zweden 	 2000 	 15 - 64 	 13% 	 1% 

Finland 	 1998 	 15 - 69 	 10% 	 3% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en recent (laatste jaar). Verschillen in peiljaar, meetmethoden 

en steekproeven bemoeilijken een precieze vergelijking. Voor niet-genoemde EU-landen ontbreken 

gegevens. a. Voor zover mogelijk voldoen cijfers aan de EMCDDA-standaard voor leeftijdsgrenzen: 

15 tot en met 64 jaar, genoteerd als 15 - 64 jaar. Referenties: [16-23] 
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TRENDS 

Gegevens over ontwikkelingen in cannabisgebruik zijn voor een aantal landen 

beschikbaar. 
• In de jaren negentig steeg het ooitgebruik in de meeste landen van de 

EU: Frankrijk (1992 - 2002), Zweden ('994-  1998), Engeland en Wales 
(1996 - 2000), Spanje (1995 - 1997) en Duitsland (1997 - woo). In Spanje is 
onlangs een afname geconstateerd (1997 - 1999) (figuur 2.3). 

• De stijging in het ooitgebruik van cannabis liep niet altijd parallel met die 
in het recente gebruik.[I6] 

• In Australie trad tussen 1998 en 2001 een aanzienlijke daling op (ooit-
gebruik van 39% naar 33%; recent gebruik van 18% naar '3%). 
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FIGUUR 2.3 	TRENDS IN CANNABISGEBRUIK ONDER DE ALGEMENE BEVOLKING 

IN EEN AANTAL LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE 
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Percentage gebruikers ooit in het leven en recent (in het jaar voor de peiling). 'W': voormalig 

West-Duitsland. E&W: Engeland en Wales. Peiljaren staan tussen haakjes vermeld. Verschillen in 
leeftijdsgroep, peiljaar en meetmethoden bemoeilijken een precieze vergelijking. Bron: EMCDDA. 
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Beter vergelijkbaar zijn de cijfers van de ESPAD, European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs. De laatste peiling werd in 1999 uitge-
voerd onder vijftien- en zestienjarige scholieren van het middelbaar onder-
wijs in dertig Europese landen.[24] De volgende peiling vindt plaats in 2003. 
• Tabel 2.9 toont het gebruik van cannabis in de hen deelnemende landen 

van de EU. De Verenigde Staten deden niet mee aan de ESPAD maar voer-
den vergelijkbaar onderzoek uit. 

• Op de maat ooitgebruik stonden Nederlandse scholieren op de vierde positie. 
• Bij het actueel gebruik ging Frankrijk aan kop, gevolgd door de VS, het 

Verenigd Koninkrijk en terland. Nederland en Italie stonden op een 
gedeelde vijfde plaats. 

• In vergelijking met de peiling in 1995 tekent zich een tendens tot conver-
gentie af: een afname (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, terland) of 
stabilisatie (Nederland) in landen met voorheen een hoog percentage 
gebruikers, en een toename in sommige landen met vroeger gering 
gebruik. 6  

TABEL 2.9 

Land 	 Ooitgebruik 	Actueel gebruik 	Zes mail' of nicer 

in de laatste maand 

Verenigde Staten 	 41% 	 19% 	 9% 

Verenigd Koninkrijk 	 35% 	 16% 	 6% 

Frankrijk 	 35% 	 22% 	 9% 

lerland 	 32% 	 15% 	 5% 

Nederland 	 28% 	 14% 	 5% 

Italie 	 25% 	 14% 	 4% 

Denemarken 	 24% 	 8% 	 1% 

Noorwegen 	 12% 	 4% 	 1% 

Finland 	 10% 	 2% 	 1% 

Griekenland 	 9% 	 4% 	 2% 

Portugal 	 8% 	 5% 	 2% 

Zweden 	 8% 	 2% 	 0% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand). Bron: ESPAD. 

6 Frankrijk deed niet mee aan de peiling in 1995. Onderzoek in 1993 en 1999 onder leerlingen van 

14 - 18 jaar suggereert een forse toename van cannabisgebruik (ooitgebruik: van 15% naar 33%).[25) 
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2.5 HULPVRAAG 

2.5.1 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 

LADIS registreert hoe vaak mensen hulp vragen bij de ambulante verslavings-
zorg. 
• Het aantal inschrijvingen primair wegens een cannabisprobleem vervier-

voudigde van 1990 naar 1997. In de jaren daarna vlakte de stijging af 
(figuur 2.4).[26] 

• Het aandeel van cannabis in alle verzoeken om hulp vanwege drugs bleef 
beperkt maar nam eveneens toe tot 1997. 

• In 2000 had een op de acht drugclienten van de ambulante verslavingszorg 
primair een cannabisprobleem (tabel 2 . 0). 

• Van de cannabisclienten die zich in 2000 inschreven, was ruim tweederde 
(69 procent) een nieuwkomer, dat wil zeggen, stond niet eerder ingeschre-
ven bij de ambulante verslavingszorg. 

• Cannabis werd ook regelmatig genoemd als secundair probleem (tabel 2.10). 

TABEL 2.10 	 CANNABISCLItNTEN VAN DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG. 

PEILJAAR 2000 

Personen met primair cannabisprobleem a 	 3 443 
- Percentage van alle 'ambulante' drugclienten 	 13% 
- Gemiddelde leeftijd 	 28 jaar 
- Mannen 	 81% 
Personen met secundair cannabisprobleem b 	 3 144 

a. Deze getallen wijken af van die in figuur 2.3, omdat er is gecorrigeerd voor meer dan een inschrij-
ving per persoon in het peiljaar. b. Eveneens gecorrigeerd in bedoelde zin. Voor deze groep is alcohol 
(36%), cocaine (27%) of heroine (25%) het primaire probleem. Bron: LADIS, IVZ. 
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INSCHR1JVINGEN BIJ DE AMBULANTE VERSLAV1NGSZORG PRIMAIR 

VANWEGE CANNABIS: ABSOLUTE AANTALLEN (BOVEN) EN ALS 

PERCENTAGE VAN ALLE AMBULANTE 1NSCHRIJVINGEN VOOR LEN 

DRUGPROBLEEM (ONDER), VANAF 1990 

1994 

1990 1991 1992 1993 1954 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I 

1996 

30 	 NATIoNALE DRuGMONITOR - JAARBERICHT 2002 

1 	I 

1998 2000 

I 	I 



1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

71 	82 	141 	149 	177 	291 	309 	323 	177 	160 

2.5.2 INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG 

Tot voor kort registreerde het bestand PiGGz de opnames die jaarlijks plaats-
vinden voor drugproblemen in verslavingsklinieken en de verslavings-
afdelingen van algemene psychiatrische ziekenhuizen. 
• Het aantal opnames wegens cannabismisbruik en -afhankelijkheid steeg 

van 1990 tot 1997 (figuur 2.5). 
• Het aandeel cannabis in alle drugopnames nam van 1990 tot 1997 iets toe. 
• De situatie sindsdien is niet goed bekend omdat de registratie vanaf 1997 

onvolledig is (bijlage C). 

FIGUUR 2.5 
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(BOVEN) EN ALS PERCENTAGE VAN ALLE OPNAMES VOOR EEN 

DRUGPROBLEEM (ONDER), VANAF 1990 
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ICD-9 codes: 304.3, 305.2 

(bijlage D). De registratie is 

sinds 1997 niet meer corn-

pleet, waardoor ontwikke-

lingen in opnames niet 

betrouwbaar kunnen wor-

den weergegeven 

(bijlage C). Bron: PiGGz, 

GGZ Nederland/Prismant. 
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2.5.3 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN; INCIDENTEN 

De LMR registreerde in 2001 1,5 miljoen klinische opnames in algemene 
ziekenhuizen. Drugproblemen speelden daarbij nauwelijks een rol. In dit jaar 
werden drugmisbruik en drugverslaving 454 keer als hoofddiagnose en i 926 

keer als nevendiagnose gesteld. 7  

• In slechts acht procent van die hoofddiagnoses ging het om cannabis 
(tabel 2.11). Onbekend is wat de klachten waren (psychisch of lichamelijk) 
die tot opname leidden. Misbruik werd iets vaker geteld dan afhankelijkheid 

(respectievelijk 53% en 47%). 
• Vaker speelde cannabisproblematiek een rol als nevendiagnose 

(21% afhankelijkheid, 79% misbruik). De meest voorkomende hoofd-
diagnoses bij deze nevendiagnoses waren 
- schizofrene stoornis (22%) 
- misbruik of afhankelijlcheid van alcohol (to%) 
- parandide toestanden (8%). 

• Dezelfde persoon kan meer dan een keer per jaar worden opgenomen. 
Bovendien kan er per opname meer dan een nevendiagnose worden gesteld. 
Gecorrigeerd voor dubbeltellingen ging het in 2001 om 251 personen. 
Zij werden in dit jaar minstens een keer opgenomen met cannabismisbruik 
of -afhankelijkheid als hoofd- of nevendiagnose. 
Hun gemiddelde leeftijd was 28 jaar; 8o procent was man. 

• Daarnaast telt de LMR jaarlijks tussen 15 en 44 opnames waarin onopzet-
telijke vergiftiging met hallucinogenen als nevendiagnose werd gesteld 

(ICD-9 code: E854.1). In 2001 ging het om vijftien gevallen. Het kan hierbij 
gaan om cannabis, maar ook om LSD of paddo's. 

TABEL 2.11 	 KLINISCHE OPNAMES IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN GERELATEERD 

AAN PROBLEMATISCH GEBRUIR VAN CANNABIS, VANAF 1994 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0  

Cannabis als hoofddiagnose 	21 	39 	38 	26 	29 	29 	24 	38 

Cannabis als nevendiagnose 	160 193 	154 	184 195 	247 	193 249 

Aantal diagnoses, niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen of meer nevendiagnoses per 

opname. 1CD-9 codes: 304.3, 305.2 (bijlage D). a. Hoofddiagnoses: 53% misbruik, 47% afhankelijkheid. 

Nevendiagnoses: 79% misbruik, 21% afhankelijkheid. Bron: LMR, Prismant. 

7  Dagopnames voor deze aandoeningen kwamen slechts 119 keer voor. 
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De GG&GD Amsterdam houdt op de Centrale Post Ambulancevervoer het 
aantal aanvragen bij voor spoedeisende hulp wegens druggebruik. 8  [47] 
• In 2001 werd 495 keer een drugincident geregistreerd. Dat is 1,5 procent 

van alle spoedeisende aanvragen. 
• In 289 gevallen speelde de consumptie van cannabis een rol (tabel 2.12). 

Dit is een verdubbeling ten opzichte van de drie jaren daarvoor. 9  
• Meer dan de helft (57%) van de alarmmeldingen wegens cannabis had 

betrekking op buitenlanders; eenderde (35%) was Nederlander en van acht 
procent was de herkomst onbekend. 

• Een op de drie gebruikers (37%) werd vervoerd naar eerstehulpposten van 
ziekenhuizen. De rest kon ter plaatse worden behandeld. 

TABEL 2.12 	 CANNABISINCIDENTEN GEREGISTREERD DOOR DE GG&GD 

AMSTERDAM, VANAF 1992 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Roken cannabis 	82 	40 	130 	137 	165 	211 	107 	118 	106 	243 

Eten spacecake 	40 	11 	34 	73 	58 	47 	28 	21 	35 	46 

Aantal incidenten per jaar. Bron: CPA, GG&GD Amsterdam. 

De meeste klachten van patienten die met een cannabis-gerelateerd 
probleem op een afdeling spoedeisende hulp komen zijn niet ernstig van aard. 
• In 2000 registreerde het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam vooral 

gevoelens van `onwel bevinden' en angst (44%), hartkloppingen (20%) en 
misselijkheid (15%).[27] 

• Psychotische klachten kwamen bij vier procent van de cannabisgebruikers 
voor. 

• Letsel door valpartijen werd in veertien procent van de gevallen genoteerd. 
Vallen hangt mogelijk samen met het effect van cannabis op de bloeddruk 
(verlaging) en de motorische coordinate. 

8 Landelijke cijfers over druggerelateerde incidenten zijn niet beschikbaar. 
9 Volgens de GG&GD Amsterdam is de recente stijging van incidenten onder meer aan de groeiende 

groep Engelse drugtoeristen toe te schrijven. 

1 
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2.6 STERFTE 

De giftigheid van cannabis is gering.[28] 
• Het CBS noteerde de afgelopen tien jaar geen enkel geval van directe sterf-

te door inname van cannabis. 
• Ook uit andere landen zijn geen directe sterfgevallen bekend. 

2.7 AANBOD EN MARKT 

2.7.1 COFFEESHOPS 

Het aantal coffeeshops in Nederland is gedaald (figuur 2.6). 

• Tussen 1997 en 1999 noteerde Bureau Intraval een afname van 28 pro-
cent.[29] De sterkste daling deed zich voor in de kleinere gemeenten en in 

Rotterdam (tabel 2.13). 

• Vanaf 1999 was de afname minder groot: vier procent van 1999 naar 2000 

en slechts een procent van 2000 naar 2001. 

• Eind 2001 telde Nederland 8o5 officieel gedoogde coffeeshops, waarvan 
ongeveer de helft (51%) in de vier grote steden. 

• Van alle 504 Nederlandse gemeenten heeft 79 procent geen coffeeshop. 

• In bijna driekwart (73%) van de gemeenten wordt een 'nulbeleid' gevoerd, 
dat wil zeggen het niet toelaten van coffeeshops. Dit is nagenoeg gelijk 
aan het percentage in 2000.' 

• In zeventien procent van de gemeenten is het aantal toegestane coffee-
shops aan een maximum gebonden. Het aantal gemeenten waarin het 
werkelijke aantal coffeeshops hoger ligt dan deze limiet is afgenomen van 

een op vijf in 2000 naar een op tien in 2001. 

• Andere verkooppunten, zoals dealpanden en straathandelaren, zijn in de 

meting van 2001 niet meegenomen. 

i°  Na correctie voor de daling in het totaal aantal gemeenten van 538 naar 504 op 1 januari 2001 
wegens gemeentelijke heiindelingen. 
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FIGUUR 2.6 	 AANTAL COFFEESHOPS IN NEDERLAND, VANAF 1997 
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TABEL 2.13 

1997 

a. Een schatting. Bron: Intraval. 

1999 2000 2001 

AANTAL COFFEESHOPS IN NEDERLAND NAAR GEMEENTE, 

VANAF 1997 

Gemeenten naar aantal inwoners 	1997 a 	1999 	2000 	2001 

<20 000 inwoners 	 ± 50 	 14 	 13 	 11 

20 - 50 000 inwoners 	 ± 170 	 84 	 81 	 86 

50 - 100 000 inwoners 	 ± 120 	 115 	 109 	 112 

100 - 200 000 inwoners 	 211 	 190 	 184 	 183 

> 200 000 inwoners: 

- Amsterdam 	 340 	 288 	 283 	 280 

- Rotterdam 	 180 	 65 	 63 	 61 

- Den Haag 	 87 	 70 	 62 	 55 

- Utrecht 	 21 	 20 	 18 	 17 

Totaal 	 1 179 	 846 	 813 	 805 
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2.7.2 THC-GEHALTE EN PRIJS 

Het Trimbos-instituut verzamelt informatie over de sterkte van cannabis, dat 
wil zeggen de concentratie van de werkzame bestanddelen, vooral THC (tetra-

hydrocannabinol). Eind 1999 en 2000 en in september 2001 werden monsters 

van verschillende cannabisproducten uit coffeeshops aangekocht en chemisch 

geanalyseerd.[30,31] 
• De Nederlandse wiet en hasj bevatte gemiddeld meer THC dan buitenlandse 

varieteiten (tabel 2-14 

• Van alle onderzochte cannabisproducten was het gehalte THC het hoogst in 
nederhasj. Het gaat hier echter om een gering aantal monsters van een 

weinig courant middel. 
• Het THC-gehalte in nederwietrnonsters varieerde gemiddeld tussen negen en 

elf procent. Het percentage monsters met een THC-gehalte hoger dan negen 
procent nam af tussen eind 2000 en september 2001 (van 79% naar 49%). 
Mogelijk is er sprake van een seizoensinvloed." 

• Voor nederhasj was de concentratie THC aan het einde van 2000 lager 
dan aan het einde van 1999. In de derde meting zijn geen hasjmonsters 

verzameld. 
• De gemiddelde THC-concentratie van nederwiet is vergelijkbaar met die 

van bepaalde Amerikaanse cannabisproducten (Sinsemilla). 

• Op basis van deze drie metingen kan niet warden vastgesteld of er sprake 
is van een bepaalde trend in het THC-gehalte in nederwiet of van een inci-
dentele uitschieter. Evenmin is bekend wat op lange termijn de gezond-

heidsgevolgen zijn van een hoger THC-gehalte. 

TABEL 2.14 	 GEMIDDELD PERCENTAGE THC IN CANNABISPRODUCTEN 

	

Meting 1 	 Meting 2 	 Meting 3 

	

dec. 1999 / jan. 2000 	dec. 2000 / jan. 2001 	 september 2001 

	

Gehalte THC 	Aantal 	Gehalte TI-IC 	Aantal 	Gehalte TI-IC 	Aantal 

	

monsters 	 monsters 	 monsters 

Nederwiet 	 9% 	126 	 11% 	131 	 10% 	69 

Buitenlandse wiet 	5% 	56 	 5% 	49 	 - 	- 

Nederhasj 	 21% 	18 	 16% 	19 	 - 

	

Buitenlandse hasj 11% 	90 	 12% 	96 	 - 	- 

- Niet bepaald. Bran: DIMS, Trimbos - instituut. 

11  Dit zou kunnen sarnenhangen met de relatief hoge frequentie van binnen gekweekte planter 
in de winter. Nader onderzoek in verschillende perioden van het jaar kan dit uitwijzen. 
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De prijs van een gram nederwiet is in de afgelopen jaren gelijk gebleven. De 
prijs van een gram nederhasj lag eind 2000 lager dan eind 1999 (tabel 2.15). 

TABEL 2.15 	 PRIJS (€) PER GRAM CANNABISPRODUCT 

	

dec. 1999 / jan. 2000 	dec. 2000 / jan. 2001 	september 2001 

Nederwiet 	 5,83 	 5,86 	 5,73 

Buitenlandse wiet 	 3,87 	 3,80 	 - 

Nederhasj 	 8,85 	 7,11 

Buitenlandse hasj 	 6,29 	 6,36 

- Niet bepaaa Bron: Trimbos-instituut. 

Kwekers van nederwiet maken soms gebruik van bestrijdingsmiddelen om 
de planten te beschermen tegen ziekten. In 1999 verzamelde het Trimbos-
instituut samen met Jellinek Preventie 35 monsters van de goedkoopste 
nederwiet in Amsterdamse coffeeshops. Chemische analyses verricht door 
het RIKILT toonden in de helft van de monsters resten van pesticiden aan. 
Furalaxyl, een middel dat gebruikt wordt in de sierteelt, kwam het meest 
voor. Volgens een toxicologische evaluatie waren de concentraties zo laag dat 
zij geen bedreiging voor de gezondheid vormden, ook niet voor zeer frequen-
te gebruikers van cannabis.[32] 
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2.8 CANNABIS: LAATSTE FEITEN EN TRENDS 

• Het percentage cannabisgebruikers onder de algemene bevolking is tussen 

1997 en 2001 toegenomen. 
• Onder de schoolgaande jeugd (12- 17/18 jaar) en jongeren in het algemeen 

(12- Is jaar) bleef het percentage cannabisgebruikers echter stable!. 

• Nederland loopt internationaal niet uit de pas in cannabisgebruik. 
• De stijging van het aantal cannabisgebruikers dat hulp zoekt vlakt af. 

• Het THC-gehalte ligt in nederwiet hoger dan in buitenlandse wiet. 
• Het aantal coffeeshops lijkt niet verder te dalen. 
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Cocaine werkt stimulerend. Veel gebruikers van cocaine weten deze drug 
in hun leven in te passen zonder in problemen te komen. Zij consumeren 
cocaine voor recreatieve doeleinden. Toch kan de drug leiden tot versla-
ving. Bovendien kan cocaine deel uitmaken van problematisch gebruik van 
meer drugs tegelijk. 

Cocaine kan in verschillende vormen worden toegediend.[33] De zoutvorm 
van cocaine (cocainehydrochloride; poeder) wordt in Nederland meestal 
gesnoven, zelden geinjecteerd. Basecoke of gekookte coke wordt verkregen 
na het verhitten ('koken') van een oplossing van cocainepoeder en een 
basisch middel, zoals natriumbicarbonaat of ammonia. Basecoke wordt 
gerookt in een pijpje of geinhaleerd van aluminumfolie. Crack is onzuivere 
basecoke met restanten natriumbicarbonaat, dat zijn naam te danken 
heeft aan het knetterend geluid dat tijdens de verhitting ontstaat. In de 
jaren tachtig werd de basecoke door de gebruikers zelf gemaakt, tegen-
woordig wordt basecoke of crack veelal kant-en-klaar op straat 
verkocht. Deze vorm van cocaine is vooral in zwang geraakt onder 
probleemgebruikers van harddrugs. 

Onderstaande gegevens gelden voor alle vormen van cocaine samen, 
tenzij anders aangegeven. 
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3.1 GEBRUIK: ALGEMENE BEVOLKING 

Volgens het NPO nam het aantal Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat 
ervaring heeft met cocaine toe van 1997 tot 2001 (tabel 3.0.[3] 

• Het percentage actuele gebruikers verdubbelde in deze periode maar bleef 
ruim beneden een procent. In absolute getallen is dit een toename van 
bijna 28 duizend naar 55 duizend actuele cocainegebruikers. Deze cijfers 
zijn vrijwel zeker een onderschatting, omdat probleemgebruikers van hard-
drugs in het NPO ondervertegenwoordigd zijn i . Bovendien kan er sprake zijn 

van onderrapportage van druggebruik (bijlage F). 

• De toename van het percentage cocainegebruikers deed zich overal voor 
maar was bescheiden in Amsterdam. 

• Consumptie van cocaine komt het meest voor onder 20- tot en met 

24-jarigen. Ook de stijging in aantal gebruikers tussen 1997 en 2001 was 
het grootst in deze leeftijdsgroep (figuur 3.1). 

• Gebruik van cocaine is niet evenredig gespreid over Nederland (figuur 3.2). 

- In 2001 was het percentage actuele gebruikers in Amsterdam vier keer 

hoger dan in niet-stedelijk gebied. 
- In andere zeer sterk stedelijke gemeenten, waaronder Rotterdam, lag het 

aandeel actuele consumenten van cocaine drie keer hoger dan in niet-

stedelijk gebied. 
• Het aandeel actuele gebruikers dat (bijna) dagelijks cocaine gebruikt nam 

toe van 1,8 procent in 1997 naar 4,5 procent in zoo'. 

• In beide peiljaren hadden meer mannen dan vrouwen ervaring met cocaine. 
In 1997 waren mannen bovendien vaker actuele consument dan vrouwen, 

maar dit verschil verdween in 2001. 

Het aantal probleemgebruikers van opiaten bedraagt naar schatting 26 tot 30 duizend. Volgens 
veldstudies gebruikt 70% tot 90% van hen ook cocaine (overwegend basecoke/crack) (§3.3). 
In absolute aantallen gaat het dus om 18 tot 27 duizend cocainegebruikers in deze groep. 
De mate van overlap tussen deze cijfers en die van het NPO is echter onbekend. 
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12-15 jr 	16-19 jr 	20-24 jr 	25-29 jr 	30-34 jr 	35-39 jr 	40-49 jr 	50-59 jr 	60-69 jr 	70+ jr 

• Ooit 1997 	0,1 	2,3 	3,9 	4,8 	3,6 	3,1 	2,4 	0,5 	0,4 	0,0 _  

• Ooit 2001 	0,1 	2,7 	8,6 	4,6 	5,0 	4,2 	3,8 	1,2 	0,1 	0,0 

0 Actueel 1997 	0,0 	0,3 	0,7 	0,7 	0,1 	0,2 	0,2 	0,0 	0,0 	0,0 

Ill Actueel 2001 	0,1 	0,9 	1,6 	0,8 	0,6 	0,2 	0,3 	0,2 	0,0 	0,0 

TABEL 3.1 	GEBRUIK VAN COCAINE IN NEDERLAND ONDER MENSEN VAN 

12 JAAR EN OUDER. PEILJAREN 1997 EN 2001 

	

1997 	2001 

Heeft ooit gebruikt 	 2,1% 	2,9% 

- Mannen 	 2,9% 	3,9% 

- Vrouwen 	 1,3% 	1,9% 

Heeft pas nog gebruikta 	 0,2% 	0,4% 

- Mannen 	 0,3% 	0,4% 

- Vrouwen 	 0,1% 	0,4% 

Heeft voor de eerste keer in het afgelopen jaar gebruikt 	0,3% 	0,3% 

Gemiddelde leeftijd van de actuele gebruikers 	 29 jaar 	29 jaar 

a. In de laatste maand. Bron: NPO, CEDRO. 

FIGUUR 3.1 	COCA1NEGEBRUIKERS IN NEDERLAND PER LEEFTIJDSGROEP. 

PEILJAREN 1997 EN 2001 
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Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per leeftijdsgroep. 

Bron: NPO, CEDRO. 
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FIGUUR 3.2 
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Percentage gebruikers ooit in het Ieven en actueel (laatste maand). Definitie (CBS): Overige zeer sterk 

stedelijke gemeenten: met meer dan 2500 adressen per vierkante kilometer, met uitzondering van 

Amsterdam en Rotterdam. Dit zijn: Delft, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Rijswijk, Schiedam, 

Utrecht, Vlaardingen en Voorburg. Definitie van niet-stedeIijke gemeenten: met minder dan 500 adressen 

per vierkante kilometer. Bron: NPO, CEDRO. 
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3.2 GEBRUIK: jONGEREN 

Volgens het Peilstationsonderzoek van het Trimbos-instituut gebruiken aan-
zienlijk minder leerlingen van het middelbaar onderwijs harddrugs, zoals 
cocaine, dan cannabis.[4] 
• Van 1988 tot 1996 deed zich wel een stijging voor. In de meting van 1999 

was voor cocaine sprake van een stabilisatie van het percentage leerlingen 
dat ooit of pas nog ervaring had met deze drug (figuur 3.3). 

• Consumptie van cocaine komt verhoudingsgewijs vaak voor onder leer-
lingen van speciale scholen voor voortgezet onderwijs en onder deelne-
mers aan spijbelprojecten (tabel 3.2). 

FIGUUR 3.3 	GEBRUIK VAN COCAINE ONDER SCHOLIEREN VAN 12 JAAR 

EN OUDER, VANAF 1988 
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Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand). 
Bron: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut. 

• Uit Amsterdam komen signalen dat de populariteit van cocaine onder 
bezoekers van clubs, party's en discotheken groeit (tabel 3.2). Volgens de 
Antenne-monitor gebruikte in 1998 24 procent van de uitgaande jongeren 
in Amsterdam van rond de vijfentwintig jaar cocaine in de maand voor 
het interview, tegen 14 procent in 1995. Het ging daarbij vooral om snuiven 
van cocaine en nauwelijks om roken van basecoke.[341 
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• Ook in andere landen, zoals Oostenrijk, Belgie, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk hebben bezoekers van dansfestijnen aanzienlijk meer ervaring 
met cocaine dan de doorsnee bevolking (ooitgebruik: tussen 42% en 62%).[16] 

• Ervaring met cocaine komt vrij vaak voor onder coffeeshopbezoekers in 

Amsterdam. In 2001 had een op de twee bezoekers ooit cocaine geprobeerd 
en een op de vijf was een actuele gebruiker. Dit beeld verschilt niet met dat 

van een peiling uit 199o.[I a] 
• Zwerfjongeren scoren het hoogst wat cocainegebruik betreft (tabel 3.2). 

Een peiling onder jongeren zonder vaste verblijfplaats in vijf Nederlandse 
gemeenten wees uit dat een op de drie onlangs cocaine had genomen. 
Roken van cocaine (zowel 'snuifcoke' als basecoke/crack) was het meest 

gangbaar (actuele rokers: 32%, snuivers: 	spuiters: 

TABEL 3.2 	 GEBRUIK VAN COCAINE IN SPECIALE GROEPEN 

	

Peiljaar 	Leeftijd 	Ooitgebruik Actueel gebruik 

Jongeren in het voortgezet 

speciaal onderwijs a 	 1997 	12 - 18 	 4% 	 2% 

Jongeren in projecten voor 

spijbelopvang 	 1997 	12 - 18 	 14% 	 5% 

Cafebezoekers in Amsterdam b 	2000 gemiddeld 25 	26% 	 9% 

	

Coffeeshopbezoekers in Amsterdarn a  2001 gemiddeld 25 	52% 	 19% 

Club- en partybezoekers in 	 1998 gemiddeld 26 	48% 	 24% 

Amsterdam 

Zwerfjongerend 	 1999 	15 - 22 	66% 	 36% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per groep. a. MLK, LOM, ZMOK. 

b. Selecte steekproef van jongeren en jonge volwassenen uit mainstream-, studenten-, homo- en hippe 

cafés. Dus niet representatief voor alle cafebezoekers. c. Chrervertegenwoordiging van autochtone vrouwen 

en ondervertegenwoordiging van allochtone mannen in de steekproef 2 . d. Jongeren tot 23 jaar die drie 

maanden of langer geen vaste verblijfplaats hadden. Referenties: [9,11-121 

2  Voor de definitie van etnische achtergrond: tie bijlage F. 
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3.3 PROBLEMATISCH GEBRUIK 

Betrouwbare schattingen van het aantal probleemgebruikers van cocaine 
ontbreken. 
• Van de opiaatverslaafden nemen zeven tot negen op de tien ook cocaine, 

veelal in de (kant-en-klare) rookbare vorm. Basecoke (of crack) leidt sneller 
tot compulsief gedrag en verslaving dan snuifcocaine 3 .[35-37] 

• Voor veel probleemgebruikers van harddrugs is cocaine tegenwoordig het 
belangrijkste middel. Zij hebben vrij veel moeite het gebruik te stoppen of 
te minderen en zij hebben een dagtaak aan het verkrijgen van de drug. [38] 

• Van de probleemgebruikers van harddrugs consumeert tien tot vijftien 
procent cocaine zonder daarnaast heroine te nemen. 

• Dagelijks gebruik van cocaine, vooral basecoke, komt betrekkelijk vaak voor 
onder jonge daklozen, straatprostituees en allochtone jongeren.[38,39] 

• Het bij zichzelf injecteren van cocaine is in de afgelopen jaren sterk afge-
nomen en daarmee ook het risico van infecties. Het roken van cocaine (en 
heroine) is juist toegenomen.[35-37] 
- In 1995 spoot 36 procent van de Rotterdamse probleemgebruikers van 

cocaine de drug altijd in; in 1998 was dit 5 procent (tabel 3.3). 
- Het aandeel 'pure' spuiters van cocaine in het totaal aan probleem-

gebruikers van harddrugs ging in Parkstad Limburg omlaag van 40 pro-
cent in 1996 naar 4 procent in 1999. 

• Gezondheidsproblemen, vooral door frequent roken van basecoke, zijn 
longcomplicaties, uitputting en weerstandsvermindering, `loopvoeten' en 
paranoia.[33] 

TABEL 3.3 	 WIJZE VAN GEBRUIK VAN COCAINE DOOR PROBLEEMGEBRUIKERS 

VAN HARDDRUGS 

Wijze van toediening 	Rotterdam (1998) 	Utrecht (1999) 	Parkstad Limburg (1999) 

Altijd injecteren 	 5% 	 1% 	 4% 

Roken en injecteren 	 14% 	 10% 	 17% 

Altijd roken 	 79% 	 86% 	 78% 

Percentage probleemgebruikers per wijze van toediening. De cijfers in de kolommen tellen niet hele-

maal op tot 100 procent; de rest betreft andere manieren van inflame (snuiven). Bran: MAD. 

3 Maar ook gebruikers van snuifcocaIne kunnen in de problemen raken. Volgens gegevens van de 
ambulante verslavingszorg maken zij eenderde uit van de 'primaire cocaineclienten' (tabel 3.6). 
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3.4 GEBRUIK: INTERNATIONALE VERGELIJKING 

Tabel 3.4 presenteert gegevens over cocainegebruik onder de algemene 
bevolking van Australie, de Verenigde Staten en de lidstaten van de Europese 

Unie (EU). 

• Het percentage mensen tot de leeftijd van zestig of zeventig jaar dat ervaring 

heeft met cocaine is veruit het grootst in de Verenigde Staten.[ 181 

• Nederland staat in de Europese Unie op de maat ooitgebruik op de tweede 

plaats, na Engeland en Wales. 
• Engeland en Wales scoren van alle landen in tabel 3.4 ook het hoogst op de 

maat 'recent gebruik' (laatste jaar), op de voet gevolgd door Spanje, de 
Verenigde Staten, voormalig West-Duitsland, Australie en Nederland. 

I 	I 

TABEL 3.4 
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C0NSUMPT1E VAN COCAINE ONDER DE ALGEMENE BEVOLK1NG 

VAN WESTERSE LANDEN 

Land 	 Peiljaar 	Leeftijd a 	Ooitgebruik 	Recent gebruik 

Verenigde Staten 	2000 	12 en ouder 	 11,0% 	 1,5% 

Engeland en Wales 	2000 	16 - 59 	 4,7% 	 1,7% 

Australie 	 2001 	14 en ouder 	 4,4% 	 1,3% 

Nederland a 	 2001 	15 - 64 	 3,6% 	 1,1% 

Spanje 	 1999 	15 - 64 	 3,2% 	 1,6% 

Duitsland ('West') 	2000 	18- 59 	 2,5% 	 1,5% 

Frankrijk 	 2002 	15 - 64 	 2,2% 	 0,3% 

Denemarken 	 2000 	16 - 64 	 1,7% 	 0,5% 

Griekenland 	 1998 	15 - 64 	 1,3% 	 0,5% 

Zweden 	 2000 	15 - 64 	 1,0% 	 0,0% 

Finland 	 1998 	15 - 64 	 0,6% 	 0,2% 

Belgie (Vlaanderen) 	1994 	18 - 65 	 0,5% 	 0,2% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en recent (laatste jaar). Verschillen in peiljaar, meetmethoden 

en steekproeven bemoeilijken eon precieze vergelijking. Voor niet-genoemde Ell-landen ontbreken 

gegevens. a. Voor zover mogelijk voldoen cijfers aan de EMCDDA-standaard voor leeftijdsgrenzen: 

15 tot en met 64 jaar, genoteerd Ms 15- 64 jaar. Referenties: 116-201 

In de ESPAD-peiling onder vijftien- en zestienjarige scholieren werd gevraagd 

naar het ooitgebruik van cocaine. [24] 

• Van de deelnemende landen in de Europese Unie (EU) ging Nederland op 
deze maat aan kop samen met het Verenigd Koninkrijk (tabel 3.5). 

• Amerikaanse scholieren hebben vaker ervaring met cocaine dan hun leef-

tijdgenoten in de EU. 

I 	I I 	I 	I 



TABEL 3.5 CONSUMPTIE VAN COCAINE ONDER LEERLINGEN VAN 15 EN 16 

JAAR IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, NOORWEGEN EN 

DE VERENIGDE STATEN. PEILJAAR 1999 

Land 	 Ooitgebruik 
Verenigde Staten 	 8% 
Verenigd Koninkrijk 	 3% 
Nederland 	 3% 
Frankrijk 	 2% 
Ierland 	 2% 
Italie 	 2% 
Denemarken 	 1% 
Finland 	 1% 
Griekenland 	 1% 
Noorwegen 	 1% 
Portugal 	 1% 
Zweden 	 1% 

Percentage gebruikers ooit in het leven. De Verenigde Staten deden niet mee aan de ESPAD, maar voer-
den vergelijkbaar onderzoek uit. Bron: ESPAD. 

3.5 HULPVRAAG 

3.5. 1 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 

Het LADIS registreert hoe vaak mensen hulp vragen bij de ambulante 
verslavingszorg. 
• Het aantal inschrijvingen met cocaine als primair probleem werd de 

afgelopen tien jaar meer dan vijf keer zo groot (figuur 3.4).[26] 

• Het aandeel cocaine van alle inschrijvingen wegens een drugprobleem 
steeg eveneens sterk. 

• Van de cocaineclienten die zich in 2000 inschreven, was bijna de helft 
(44 procent) een nieuwkomer bij de ambulante verslavingszorg. 

• Cocaine werd nog vaker als secundair probleem genoemd (tabel 3.6). 

• Voor twee op de drie `primaire' cocaineclienten was basecoke het hoofd-
middel van gebruik en voor een op de drie 'snuifcocaine'. 

• Het aandeel basecoke gebruikers onder de cocaineclienten steeg van 
57 procent in 1994 naar 65 procent in 2000.[4o] 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

- 	  
1498 	1743 	2015 	2240 	3026 	3555 	4066 	5231 	5998 	8028 	8241 
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FIGUUR 3.4 
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INSCHRIJVINGEN BIJ DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG PRIMAIR 

VANWEGE COCAINE: ABSOLUTE AANTALLEN (BOVEN) EN ALS 

PERCENTAGE VAN ALLE AMBULANTE INSCHRIJVINGEN VOOR EEN 

DRUGPROBLEEM (ONDER), VANAF I990 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1990 1992 1994 

a. Inclusief problemen vanwege basecoke. Bron: LADIS, IVZ. 
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TABEL 3.6 	 COCA1NECLIENTEN VAN DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG. 

PEILJAAR 2000 

Personen met primair coceneprobleem a 	 6 103 
- Percentage chenten met snuifcocaIne als hoofdmiddel 	 35% 
- Percentage chenten met basecoke als hoofdmiddel 	 65% 
- Percentage cocanechenten van alle `ambulante' drugclienten 	 23% 
- Gemiddelde leeftijd 	 32 jaar 
- Mannen 	 83% 
Personen met secundair cocaineprobleem b 	 7 111 

a. Deze getallen wijken af van die in figuur 3.4 omdat er is gecorrigeerd voor meer dan een inschrijving 

per persoon in het peiljaar. b. Eveneens inclusief basecoke en eveneens gecorrigeerd in bedoelde zin. 

Voor deze groep is het primaire probleem heroine (76%), alcohol (16%), of cannabis (4%). Bron: LADIS, IVZ. 

Cocaineclienten verschilllen in persoonlijke en sociale kenmerken en in 
gebruikspatronen. Uit een analyse van LADIS-gegevens vallen vijf groepen 
van cocaIneclienten te onderscheiden (tabel 3.7).[40] 
• Clienten die als regel cocaine snuiven en geen problemen met andere 

middelen ondervinden. Zij zijn vrij vaak autochtoon en maatschappelijk 
geintegreerd, in de zin dat zij drie jaar of langer werkervaring, inkomsten 
uit betaald werk, kinderen en eigen woonruimte hebben. 

• Clienten die pro blemen met zowel alcohol als snuifcocalne hebben. Ook zij zijn 
betrekkelijk vaak autochtoon, maar iets ouder dan de enkelvoudige cocal-
nesnuivers. Zij hebben verder minder vaak betaald werk en werk-
ervaring dan de 'pure' cocainesnuivers en leven wat vaker alleen. 

• Clienten die problemen met zowel cannabis als snuifcocaine hebben. Zij lijken op 
de groep van probleemgebruikers van alcohol en snuifcocaine, maar zijn 
jonger (68% tegen 39% is tussen 15 en 29 jaar oud). 

• Clienten die problemen hebben met basecoke en vaak ook met andere middelen, 
behalve opiaten. Onder hen bevinden zich nogal wat allochtonen. Zij zijn 
jonger dan opiaatverslaafden en worden geregeld verwezen door justitiele 
instanties. 

• Clienten die problemen hebben met zowel heroine als cocaine (vooral basecoke), 
ongeacht bijgebruik van andere middelen. Zij zijn ouder (34% is veertig 
jaar of ouder tegen 6% tot 17% in de andere groepen) leven vrij vaak van 
een uitkering en zijn nogal eens allochtoon, dakloos en zonder de nodige 
werkervaring. Het gaat hier om meer dan de helft van alle cocalneclienten. 
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TABEL 3.7 	 KENMERKEN VAN GOCA1NEGLIENTEN IN DE AMBULANTE 

VERSLAVINGSZORG NAAR MIDDELENPROBLEMATIEK a  

Kenmerken Snuifcocalne 	Alcohol + 	Cannabis + 	Basecoke Heroine + 

	

snuifcocaine 	snuifcocaine 	zonder 	cocaine 

opiaten 

Geschat aandeel van 

alle cocalneclienten 	6% 	13% 	 6% 	20% 	56% 

Gemiddelde lethijd 	29 jaar 	32 jaar 	27 jaar 	30 jaar 	36 jaar 

Culturele herkomstb  

- Autochtoon 	 85% 	83% 	 81% 	69% 	67% 

- Allochtoon 	 15% 	17% 	 19% 	31% 	33% 

Bron van inkomsten 

- Loon 	 . 	65% 	49% 	 50% 	34% 	17% 

- Uitkering 	 24% 	38% 	 33% 	48% 	68% 

	

Zwervend/ in daklozenopvang 3% 	 6% 	 4% 	12% 	18% 

Werkervaring L 3 jaar 	63% 	52% 	 47% 	50% 	29% 

Aanmelding via justitie 	16% 	27% 	 25% 	38% 	19% 

Percentages binnen elke categorie clienten. De indeling near basecoke en snuifcocalne berust deels op 

de wijze van gebruik (roken dan wel snuiven) omdat instellingen besecoke vaak niet apart registreren. 

a. Middelen die als het primaire of secundaire probleem staan geregistreerd. b. net  LADIS benoernt 

clienten als allochtoon op grand van nationaliteit (paspoort) of zelfidentificatie met een etnische groe-

pering of afkomst. In alle groepen is de meerderheid (82% tot 90%) van de allochtone clienten afkom-

stig uit Oost-Europa, Afrika, Azle (incl. Indonesie) en Latijns-Amerika. Bron: LADIS, IVZ.[40] 

3.5.2 INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG 

Het PiGGz registreert de opnames wegens drugproblemen in verslavingskli-
nieken en verslavingsafdelingen van algemene psychiatrische ziekenhuizen. 

• Van 1990 tot 1997 nam het aantal opnames per jaar wegens cocaineproble-

matiek toe (figuur 3.5). 

• Het aandeel van de cocalneproblematiek op alle druggerelateerde opnames 

steeg ook. 
• De stabilisatie nadien is vermoedelijk schijn, omdat nogal wat instellingen 

geen cijfers meer aan het PiGGz leveren (bijlage C). 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

106 	123 	151 	168 	236 	323 	364 	387 	374 	388 

FIGUUR 3.5 

Aantal 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

OPNAMES IN DE INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG WEGENS 

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN COCAINE: ABSOLUTE AANTALLEN 

(BOVEN) EN ALS PERCENTAGE VAN ALLE OPNAMES VOOR EEN 

DRUGPROBLEEM (ONDER), VANAF 1990 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ICD-9 codes: 304.2, 305.6 (bijlage D). De registratie is sinds 1997 niet meer compleet, waardoor ontwik-
kelingen in intramurale opnames niet betrouwbaar kunnen warden weergegeven (bijlage C). 
Bran: PiGGz, GGZ Nederland/Prismant. 
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3.5.3 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 

• In algemene ziekenhuizen worden cocalneproblemen niet vaak als hoofd-
diagnose genoteerd (tabel 3.8). 

• Deze cocaineproblemen spelen vaker een rol als nevendiagnose. Van z000 
naar 2001 tekende zich een lichte toename af. De meest voorkomende 
hoofddiagnoses bij de nevendiagnoses cocalnemisbruik of -afhankelijkheid 
waren: 
- letsel door ongevallen (18%, breuken, wonden, hersenschudding) 
- ziekten en symptomen van de ademhalingswegen (17%) 
- ziekten van hart- en vaatstelsel (8%) 
- misbruik of afhankelijkheid van alcohol (8%) 
- vergiftiging door geneesmiddelen, drugs of biologische stoffen 

(8%; vooral benzodiazepines). 
• Dezelfde persoon kan meer dan een keer per jaar worden opgenomen. 

Bovendien kan er per opname meer dan een nevendiagnose worden gesteld. 
Gecorrigeerd voor dubbeltellingen ging het in zoo! om 456 personen. Zij 
werden in dit jaar minstens een keer opgenomen met cocalnemisbruik of 
-afhankelijkheid als hoofd- of nevendiagnose. Hun gemiddelde leeftijd was 
34 jaar; 79 procent was man. 

• De LMR telde in 2000 en 2001 respectievelijk 56 en 20 gevallen van on-
opzettelijke vergiftiging met lokale anesthetica (overwegend cocaine) 
als nevendiagnose (ICD-9 code E855.2). 

'CAREL 3.8 	 KLINISCHE OPNAMES IN AL GEMENE ZIEKENHUIZEN GERELATEERD 

AAN PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN COCAINE, VANAF 1996 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 °  

Cocaine als hoofddiagnose 	38 	24 	53 	55 	50 	65 	67 	81 

Cocaine als nevendiagnose 	352 	285 	246 	371 	363 	383 	377 	451 

Aantal diagnoses, niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen of meer nevendiagnoses per 

opname. ICD-9 codes: 304.2, 305.6 (bijlage D). a. Hoofddiagnoses: 69% misbruik, 31% afhankelijkheid. 

Nevendiagnoses: 53% misbruik, 47% afhankelijkheid. Bron: LMR, Prismant. 
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3.6 STERFTE 

De Nederlandse Doodsoorzakenstatistiek van het CBS telt nog steeds weinig 
(acute) sterfgevallen die te wijten zouden zijn aan cocaine. 
• Toch valt er een toename te zien. Van 1985 tot en met 1995 ging het om 

totaal zeven gevallen, van 1996 tot en met 2000 OM 52 (zie ook figuur 4.6).4  
• De meeste overledenen waren tussen 30 en 44 jaar oud (figuur 3.6) en acht 

op de tien waren man. 
• Sterfte waaraan cocaine bijdraagt wordt soms gecodeerd onder natuurlijke 

doodsoorzaken, zoals een hartaandoening. Hierdoor is het aantal gevallen 
waarin cocaine aan het overlij den heeft bijgedragen niet goed te achter-
halen. 

FIGUUR 3.6 	 LEEFTIJDSVERDELING VAN COCAINESTERFGEVALLEN VAN 1996 

25 

20 

15 

10 

5 

TOT EN MET 2000 

15-19 jr 20-24 jr 25-29 jr 30-34 jr 35-39 jr 40-44 jr 45-49 jr 50-54 jr 55-59 jr 

Percentage overledenen per leeftijdsgroep. ICD-10 codes: F14 en X42/T40.5 (primaire doodsoorzaken). 
Bron: Doodsoorzakenstatistiek, CBS. 

4 Het aantal overleden 'bolletjesslikkers' is niet bekend. Dit komt onder meer omdat de 
Doodsoorzakenstatistiek personen uitsluit die niet in het Nederlandse bevolkingsregister staan 
ingeschreven. 
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3.7 COCAINE: LAATSTE FEITEN EN TRENDS 

• Tussen 1997 en 2001 verdubbelde het aantal actuele cocainegebruikers 

onder de algemene bevolking. 
• In de Europese Unie staat Nederland op de tweede plaats voor het 'per-

centage ooitgebruikers'. Voor het 'percentage actuele gebruikers' staat 

Nederland op de vierde plaats. 

• Het aantal gebruikers van cocaine onder leerlingen groeit niet meer. 

• (Snuif)cocalne is vrij populair onder uitgaande jongeren en jonge vol-

wassenen, althans in Amsterdam. 

• Cocaine vindt grate aftrek onder probleemgebruikers van opiaten, vooral 
in de kant-en-klare rookbare vorm (basecoke of crack). 

• Het aantal cocainegebruikers dat een beroep doet op de ambulante en 
waarschijnlijk oak de intramurale verslavingszorg neemt toe, vooral 
vanwege problemen door basecoke. 

• Het aantal geregistreerde acute sterfgevallen wegens cocalnegebruik is 

gering maar stijgt. 
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Het gaat in dit hoofdstuk vooral om heroine en methadon. Geneesmiddelen, 
zoalsde hoestdemper codeine of de pijnstiller morfine, blijven buiten 
beschouwing. 
Mensen bij wie het gebruik van opiaten uit de hand is gelopen nemen vaak 
ook andere middelen op een manier die niet goed valt in te passen in een 
`regulier' bestaan. Dit heet polydruggebruik. Waar in dit hoofdstuk gespro- 
ken wordt over de verzamelterm `harddrugs' is meestal minstens een opiaat 
in het geding, en verder vooral cocaine. 

4.1 GEBRUIK: ALGEMENE BEVOLKING 

• Volgens het NPO uit 2001 had 0,4 procent van de Nederlanders van twaalf 
jaar en ouder ervaring met heroine. In 1997 was dit 0,3 procent.[3] 

• Er zijn maar weinig gebruikers van heroine onder de algemene bevolking: 
0,1 procent. 

• Deze cijfers zijn vermoedelijk een onderschatting, omdat probleemgebrui-
kers van harddrugs in het NPO ondervertegenwoordigd zijn. Veel illegale 
gebruikers van opiaten en methadonclienten komen niet terecht in steek-
proeven uit de algemene bevolking omdat zij rondzwerven, in de gevange-
nis zitten, of anderszins uit beeld zijn. Tot op zekere hoogte kunnen zij toch 
in kaart worden gebracht via andere methoden van onderzoek (zie §4.3). 
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4.2 GEBRUIK: jONGEREN 

• Heroine is niet populair onder leerlingen van middelbare scholen van 
twaalf jaar en ouder, tegenwoordig nog minder dan in eerdere peilingen 
(tabel 4.1)441 

TABEL 4.1 	 GEBRUIK VAN HEROINE ONDER SCHOLIEREN VAN 12 JAAR 

EN OUDER VANAF 1988 

Heeft ooit gebruikt 

Heeft pas nog gebruikt 

Percentage gebmikers ooit in het leven en actueel (laatste maand). 

Bran: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut. 
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1988 	1992 	1996 	1999 

1,0% 	0,8% 	1,1% 	0,7% 

0,3% 	0,4% 	0,5% 	0,2% 

• Het percentage actuele gebruikers van heroine ligt hoger onder leerlingen 
van speciale scholen voor voortgezet onderwijs en deelnemers aan spijbel-
projecten dan op 'reguliere' scholen, maar hun aandeel blijft onder i procent 

(tabel 4.2). 
• In bepaalde kringen experimenteert een kleine minderheid met heroine 

(tabel 4.2). Zo had in 2001 bijna een op de tien coffeeshopbezoekers in 
Amsterdam ooit heroine geprobeerd.[I 2] 

• Zwerfjongeren zijn het meest van al vertrouwd met heroine. Volgens een 
peiling in 1999 was ruim een op de tien een actuele gebruiker. De gangbare 
toedieningsvorm in deze groep was roken (actuele rokers: ii%, spuiters: 

snuivers: o%).[Ii] 
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TABEL 4.2 	 GEBRUIK VAN HEROINE IN SPECIALE GROEPEN 

	

Peiljaar 	 Leeftijd Ooitgebruik Actueel gebruik 

Cafebezoekers in Amsterdam a 	2000 	gemiddeld 25 	 1% 	 0,2% 

Jongeren in het voortgezet 

speciaal onderwijs b 	 1997 	 12 - 18 	 2% 	 0,8% 

Jongeren in projecten voor 

spijbelopvang 	 1997 	 12 - 18 	 4% 	 0,9% 

Club- en partybezoekers 	 1998 	gemiddeld 26 	 6% 	 <0,4% 

in Amsterdam 

Coffeeshopbezoekers 	 2001 	gemiddeld 25 	 9% 	 0,9% 

in Amsterdamc  

Zwerfjongerend 	 1999 	 15 - 22 	21% 	 11% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per groep. < betekent 'minder dan'. 
a. Selecte steekproef van jongeren en jonge volwassenen uit mainstream-, studenten-, homo- en hippe 
cafés. Dus niet representatief voor alle cafebezoekers. b. MLK, LOM, ZMOK. c. Oververtegenwoordiging 
van autochtone vrouwen en ondervertegenwoordiging van allochtone mannen in de steekproef. 1  
d. Jongeren tot 23 jaar die drie maanden of langer geen vaste verblijfplaats hadden. Referenties: [9,11-12] 

4.3 PROBLEMATISCH GEBRUIK 

De beschikbare ramingen laten meestal geen duidelijk onderscheid toe tus-
sen probleemgebruikers van opiaten enerzijds en van (ook) andere harddrugs 
anderzijds 2 . De schattingen in tabel 4.3 betreffen probleemgebruikers van 
illegale opiaten of van methadon, die doorgaans ook andere middelen 
nemen, zoals cocaine, alcohol en slaap- of kalmeringsmiddelen. 
• Nederland telt ongeveer twee tot drie probleemgebruikers van harddrugs 

per duizend inwohers van 15 tot en met 64 jaar. 
• Bijna de helft van hen bevindt zich in de vier grote steden en Parkstad 

Limburg (tabel 4.3). 

• Voor de definitie van etnische achtergrond: zie bijlage F. 
2  Voor de definitie van probleemgebruiker: zie bijlage F. 
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TABEL 4.3 

1985 1987 

• Totaal 

--M-- Geboorteland Nederland 

Bran: GG&GD Amsterdam. 

SCHATTINGEN VAN HET AANTAL PROBLEEMGEBRUIKERS VAN 

HARDDRUGS 

Bereik 	 Jaar 	 Aantal a 	Aantal per 1000 inwoners 

van 15 tot en met 64 jaar a  

Landelijk 	 1993 	 28 000 	 2,7 

Landelijk 	 1996 	25 000 - 29 000 	 2,3 - 2,7 

Landelijk 	 1999 	26 000 - 30 000 	 2,4 - 2,8 

Amsterdam 	 2001 	 5 045 	 9,5 

Rotterdam 	 1994 	 3 500 - 4 000 	 8,7 - 10,0 

Den Haag 	 1998 	 2 600- 2 700 	 8,8 - 9,1 

Parkstad Limburg 	1999 	 800 	 4,9 

Utrecht 	 1999 	 570 	 3,4 

a. Laagste en hoogste uitkomst van verschillende schattingsmethoden. Referenties: (36,37,41-44) 

FIGUUR 4.1 	PROBLEEMGEBRU1KERS VAN OPIATEN IN AMSTERDAM, 

VANAF 1985 

1989 1991 1993 

I 	I 

I 

1995 1997 1999 

- Geboorteland elders 

- Geboorteland Suriname, Nederlandse Antillen, 
Marokko,Turkije 

2001 



• Figuur 4.1 geeft de ontwikkeling van het aantal probleemgebruikers van 
opiaten in Amsterdam weer volgens schattingen van de GG&GD 
Amsterdam. [431 
- De omvang van deze groep bereikte een piek in 1988 (8 800) en liep toen 

terug. Dit kwam vooral door het verdwijnen van buitenlanders, vooral 
Italianen en Duitsers. De daling is sind 1998 afgevlakt. 

- In 2001 telde Amsterdam naar schatting nog ruim 5 000 probleem-
gebruikers van opiaten. Van hen was 36 procent geboren in Nederland, 
24 procent in Suriname, de Nederlandse Antillen, Marokko of Turkije; 
en 41 procent elders. 

- Problematisch gebruik van opiaten houdt verband met de wijze van 
toediening. Inname van opiaten is vooral riskant als de drug wordt 
ingespoten. 

- In de loop van de jaren zijn gebruikers van opiaten minder gaan injecte-
ren (zie bijvoorbeeld Parkstad Limburg in tabel 4.4)435-37] 

- In 2000 stond 13 procent van alle opiaatclienten van de ambulante 
verslavingszorg te boek als spuiter426] 

• Tussen 30 en 5o procent van de opiaatgebruikers kampt met zowel drug-
verslaving als een (andere) psychische stoornis, zoals sociale fobie of 
depressie ('dubbele diagnose'). 

TABEL 4.4 	 WIJZE VAN GEBRUIK VAN HEROINE 

	

Rotterdam 	 Utrecht 	 Parkstad Limburg 

Gebruikswijze 	 1998 	 1999 	 1996 	1999 

Altijd injecteren 	 15% 	 5% 	 33% 	13% 

Roken en injecteren 	 16% 	 9% 	 33% 	28% 

Altijd roken 	 65% 	 86% 	 34% 	58% 

Percentage probleemgebruikers per wijze van toediening. De cijfers tellen per kolom afgerond op tot 

100 procent. Bron: MAD. 
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4,4 GEBRUIK: INTERNATIONALE VERGELIJKING 

• De Europese Unie telt naar schatting anderhalf miljoen probleemgebruikers 
van harddrugs, ofwel drie tot negen per duizend inwoners van 15 tot en 
met 64 jaar. Daarbij gaat het in hoofdzaak om (ook) opiaten.[I6,17] 

• De schattingen zijn berekend met verschillende statistische methoden. 
Tabel 4.5 geeft de laagste en hoogste cijfers per land. Schattingen voor 
Luxemburg en Portugal lopen sterk uiteen en moeten voorzichtig worden 

geinterpreteerd. 

• Van alle lidstaten kent Nederland de minste probleemgebruikers van 

harddrugs. 

TABEL 4.5 	 PROBLEEMGEBRUIKERS VAN HARDDRUGS IN DE EUROPESE UNIE 

EN IN NOORWEGEN 

Land 	 Aantal 	per duizend inwoners a  

	

Laagste - hoogste schatting 	 Gemiddelde 

Luxemburg 	 6,2 - 12,3 	 9,3 

Portugal 	 6,7 - 11,2 	 9,0 

Italie 	 7,5 - 8,2 	 7,8 

Verenigd Koninkrijk 	 6,4 - 7,0 	 6,7 

Ierland 	 5,0 - 6,4 	 5,7 

Spanje 	 5,5 - 5,5 	 5,5 

Zweden 	 4,0 - 5,4 	 4,7 

Frankrijk 	 3,9 - 4,8 	 4,3 

Denemarken 	 3,6 - 4,3 	 4,0 

Noorwegen 	 3,2 - 4,6 	 3,9 

Belgiea 	 3,5 - 4,2 	 3,8 

Finland 	 3,1 - 4,1 	 3,6 

Oostenrijk 	 3,0 - 3,4 	 3,2 

Duitsland 	 2,7 - 3,7 	 3,2 

Nederland 	 2,4- 2,8 	 2,6 

a. Leeftijdsgrenzen: 15 tot en met 64 jaar. Peiljaren: 1996 - 2000, behalve Denemarken (1995). Er zijn 

geen schattingen beschikbaar voor Griekenland. Het gaat averwegend cm opiaatgebruikers, met 

uitzondering van Zweden waar mensen die zichzelf arntetamine inspuiten in de meerderheid zijn 

(althans in het begin van de jaren negentig). b. Cijfers voor Belgie hebben alleen betrekking op 

injecterende druggebruikers en zijn een onderschatting. Bron: EMCDDA.1451 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

01 Inschrijvingen 	15282 	16171 	16645 	17171 	17748 	18062 	19102 	21645 	22300 	24017 	22658 . 

0 Personen 	 14002 	14936 	15247 	15865 	15500 	15606 	15544 

4.5 HULPVRAAG 

4.5.1 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 

Het aantal inschrijvingen bij de ambulante verslavingszorg primair voor 
opiaatproblematiek steeg tot 1999. Deze groei was deels reeel en deels een 
vertekening doordat meer instellingen voor drugshulpverlening zich bij 
het LADIS aansloten. 

FIGUUR 4.2 
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Bron: LADIS, IVZ. 
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• Het aantal inschrijvingen lag in 2000 een fractie onder dat in het voor-

gaande jaar (figuur 4.44261 
• Er zijn meer inschrijvingen dan clienten omdat iemand zich meer dan 

eens per jaar kan aanmelden. Daarmee rekening houdend telde LADIS in 
z000 bijna i6 000 opiaatclienten (tabel 4.6), ongeveer evenveel als in de 
vier jaar daarvoor (figuur 4.2). 

• Van de opiaatclienten die zich in 2000 inschreven bij de ambulante ver-

slavingszorg, was een op de vijf (22%) een nieuwkomer. 

TABEL 4.6 	 OPIAATCLIENTEN VAN DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG. 

PE1LJAAR 2000 

Personen met primair opiaatprobleem a 	 15 544 

- Percentage van alle 'ambulante drugclienten 	 58% 

- Gemiddelde leeftijd 	 37 jaar 

- Mannen 	 80% 

Personen met secundair opiaatprobleem b 	 1 387 

a. Deze getallen wijken af van die in Figuur 4.2, omdat er is gecorrigeerd voor meer dan een inschrij-

ving per persoon in het peiljaar. b. Eveneens gecorrigeerd in bedoelde zin.Voor deze groep is het pri-

maire probleem cocaine of crack (71%), alcohol (22%) of cannabis (3%). Bron: LADES, IVZ. 

In Nederland ontvangen naar schatting 13 500 opiaatverslaafden methadon. 
De belangrijkste verstrekkers zijn de ambulante verslavingszorg, de GG&GD 
Amsterdam en huisartsen en specialisten 3 .[461 

• Het aantal methadonclienten van de ambulante verslavingszorg steeg de 
afgelopen jaren licht (tabel 4.7). Dit komt vooral door uitbreiding van het 
aantal instellingen dat aan het LADIS deelneemt. 

• Methadon wordt in ruim 95 procent van de gevallen voorgeschreven als 

onderhoudsbehandeling. De rest betreft toepassing van het middel bij het 
afkicken van herdine.[261 

3  Ongeveer tweeduizend methadonclienten die bekend zijn bij de GG&GD Amsterdam zijn niet opge-
nomen in het LADIS. Huisartsen en specialis ten verstrekken naar schatting aan 2 750 personen 
methadon, waarvan er 900 niet voorkomen in het LADIS en de CMR.[46] 

62 	 NATIONALS DRUGMONITOR - MARBERICHT 2002 

!III I 	I 	I I 	I 



• De gemiddelde methadondosis per innamedag gaat sinds 1995 omhoog 
(tabel 4.7)426] In 2000 bestond 45 procent van de innames uit een (thera-
peutische) dosis van 5o milligram of meer. De hoeveelheid methadon die 
een client per keer krijgt hangt af van het methadonbeleid van de 
betreffende instelling, of hulpverlener. 

• Trends in de consumptie van methadon vallen af te lezen aan de gemid-
delde hoeveelheid methadon die iemand in een jaar krijgt. Figuur 4.3 laat 
op deze maat een stijging zien vanaf 1994. Deze trend wordt verklaard 
door enerzijds de toename in methadondosis per innamedag en ander-
zijds door een verhoogde therapietrouw. 4  

TABEL 4.7 

Bron: LADIS, IVZ. 

METHADONVERSTREKKING IN DE AMBULANTE VERSLAVINGS- 

ZORG, VANAF 1994 

Jaar 	 Aantal personen 	 Gemiddelde dosis per innamedag 

(milligram) 

1994 	 8 882 	 46 

1995 	 8 817 	 37 

1996 	 9 068 	 38 

1997 	 9 838 	 40 

1998 	 9 754 	 42 

1999 	 10 666 	 45 

2000 	 10 805 	 48 

4 Het gemiddelde aantal methadoninnames per persoon per jaar steeg van 120 in 1994 naar 217 
in 1999. In deze periode steeg de gemiddelde inschrijvingsduur van 9,4 maanden naar 10,3 
maanden.[46] 
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FIGUUR 4.3 
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METHADONCONSUMPTIE IN GRAMMEN PER PERSOON PER JAAR 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

Onderhoud 	 Aflcicken 

Gebruik in grammen methadon. Ikon: LADIS, IVZ. 

4.5.2 INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG 

Van alle drugs zorgen opiaten voor de meeste opnames in de intramurale 

verslavingszorg. 

• Het aantal opnames wegens opiaatverslaving en -misbruik steeg in de eerste 
helft van de jaren negentig en daalde jets in 1996 (figuur 4.4). Door de 
gebrekkige registratie na 1996 valt niet na te gaan hoe de hulpvraag zich de 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 
• Het aandeel van opiaatgebruik in het totaal aan opnames voor drugproble-

matiek in de intramurale verslavingszorg is gedaald. 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

2089 	2455 	2495 	2672 	2774 	3128 	3055 	1493 	1236 	688 

FIGUUR 4.4 
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ICD-9 codes: 304.0, 304.7, 305.5 (bijlage D). De registratie is sinds 1997 niet meer compleet, waardoor 
ontwikkelingen in intramurale opnames niet betrouwbaar kunnen worden weergegeven (bijlage C). 
Bron: PiGGz, GGZ Nederland/Prismant. 

OPNAMES IN DE INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG WEGENS 

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN OPIATEN: ABSOLUTE AANTALLEN 

(BOVEN) EN ALS PERCENTAGE VAN ALLE OPNAMES VOOR EEN 

DRUGPROBLEEM (ONDER), VANAF 1990 
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4.5.3 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN; INCIDENTEN 

Misbruik en alhankelijkheid van opiaten worden in algemene ziekenhuizen 

zelden als hoofddiagnose gesteld (tabel 4.8). 

• Vaker komen deze condities als nevendiagnose voor. De hoofddiagnoses 
bij deze nevendiagnoses lopen sterk uiteen. Het meest vielen in 2000 op: 

- ziekten van de ademhalingswegen (26%; vooral chronische obstructieve 

longziekten) 
- letsel door ongevallen (16%; breuken, wonden, hersenschudding) 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel (7%) 

- hart- en vaatziekten (6%). 

• Dezelfde persoon kan meer dan een keer per jaar worden opgenomen. 
Bovendien kan er per opname meer dan een nevendiagnose worden gesteld. 

Gecorrigeerd voor dubbeltellingen ging het in 2001 om 541 personen. Zij 

werden in dit jaar minstens een keer opgenomen met opiaatmisbruik of 

-afhankelijkheid als hoofd- of nevendiagnose. Zij waren gemiddeld 38 jaar 
en twee op de drie waren man. Een kwart van de patienten kwam uit 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. 
• Bij 47 ziekenhuisopnames werd onopzettelijke herdine-intoxicatie als 

nevendiagnose geregistreerd. Bij 15 opnames ging het cm methadon. 

TABEL 4.8 	 OPNAMES IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN GERELATEERD AAN 

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN OPIATEN, VANAF 1994 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 °  

Opiaten als hoofddiagnose 	74 	71 	71 	71 	76 	79 	75 	81 

Opiaten als nevendiagnose 	751 	627 	607 	742 	596 	627 	558 	634 

Aantal diagnoses, flies gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen of meet nevendiagnoses per 

opname. LCD-9 codes: 304.0, 304.7, 305.5 (bijlage C). a. Hoofddiagnoses: 22% misbruik, 78% afhankelijk-

held. Nevendiagnoses: 19% misbruik, 81% affiankelijkheid. Bran: LMR, Prismant. 
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In 2001 registreerde de Centrale Post Ambulancevervoer van de GG&GD 
Amsterdam 208 spoedeisende aanvragen wegens vermoeden van niet-
dodelijke overdosering van drugs 5 447] 
• Dit was minder dan een procent van het totaal aan spoedeisende aan-

vragen. 
• Het betrof vooral opiaten en/of cocaine, al dan niet in combinatie met 

andere middelen. 
• In driekwart (73%) van de gevallen was vervoer naar een ziekenhuis nodig. 

Dit was veel meer dan voor cannabis (37%). 
• De meesten waren van Nederlandse afkomst (86%); i i procent kwam uit 

het buitenland en van 4 procent is het land van herkomst niet bekend. 

4. 6  ZIEKTE EN STERFTE 

4.6.1 HIV 
Door spuiten met vuile naalden of door onveilige seks lopen gebruikers van 
harddrugs gevaar om besmet te raken met HIV, het virus dat aids veroorzaakt. 
• Peilingen van het RIVM laten sterke regionale verschillen zien in besmet-

ting met HIV onder druggebruikers die ooit hebben gespoten (tabel 4.9). 
Amsterdam staat aan kop, Den Haag van de grote steden onderaan.[48] 

• In de meeste steden die deelnemen aan de peilingen blijft het percentage 
injecterende druggebruikers met een HIV-infectie stabiel, met uitzonde-
ring van Heerlen. In deze stad verdubbelde dit aandeel van i i procent in 
1994 naar 22 procent in 1999.[49] 

• In Amsterdam liep het aantal nieuwe HIV-infecties onder injecterende 
druggebruikers terug van 9 procent in 1986 tot i tot 2 procent in 199945o] 

• Gegevens over besmetting met HIV in de lidstaten van de Europese Unie 
stammen uit uiteenlopende bronnen en zijn onderling niet vergelijkbaar. 
Het percentage met HIV besmette injecterende druggebruikers zou varie-
ren van i in het Verenigd Koninkrijk tot 34 in Spanje.[I6] 

• Uit Finland, Ierland, Italie, Oostenrijk en Portugal komen signalen van een 
stijgend aantal infecties met HIV in (lokale) groepen van spuiters. 

5 Landelijke cijfers over druggerelateerde incidenten zijn niet beschikbaar. 
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TABEL 4.9 

Locatie 	 Peiljaar 	Besmet met HIV 	Gebruikte spuiten 

gel eend a  

Amsterdam 	 1993 	 30% 	 18% 

	

1996 	 26% 	 18% 

	

1998 	 26% 	 12% 

Rotterdam 	 1994 	 12% 	 18% 

	

1997 	 9% 	 11% 

Zuid-Limburgb 	 1994 	 10% 	 19% 

	

1996 	 12% 	 17% 

	

1999 	 14% 	 10% 

Utrecht 	 1996 	 5% 	 17% 

Arnhem 	 1991 - 1992 	 2% 	 42% 

	

1995 - 1996 	 2% 	 39% 

	

1997 	 1% 	 16% 

Groningen 	 1997 - 1998 	 1% 	 11% 

Brabant` 	 1999 	 5% 	 17% 

Den Haag 	 2000 	 2% 	 21% 

Twented 	 2000 	 3% 	 30% 

Een injecterende druggebruiker werd gedefinieerd als iemand die een of meer keer in zijn leven een 

drug bij zichzelf had ingespoten. a. Percentage van de spuiters dat in de laatste zes maanden ken of 

meer keer spuiten leende aan anderen. b. Percentage mensen besmet met HIV in Maastricht: 8% (1994), 

3% (1996), 5% (1999); in Heerlen: 11% (1994), 17% (1996) en 22% (1999). c. Eindhoven, Helmond, 

Den Bosch. d. Ahnelo, Hengelo, Enschede. Bron: RIVM. 

4.6.2 HEPATITIS B EN C 

• Ongeveer driekwart van de injecterende druggebruikers in Rotterdam en 
Heerlen/Maastricht was bij de laatste meting besmet met hepatitis C en 
een jets geringer percentage met hepatitis B (tabel 4.10)451-52] 

• Het beeld in Den Haag was gunstiger. Een verklaring is niet direct voor-

handen.[53] 
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TABEL 4.10 	 HEPATITIS B EN C INFECTIES ONDER DRUGGEBRUIKERS 

Rotterdam 

Heerlen/Maastricht 

Den Haag 

Jaar 

1994 

1996 

1998/1999b 

2000 

HBV-positief a  

56% van de IDG 

27% van de niet-IDG 

63% van de IDG 

67% van de IDG 

35% van de IDG 

HCV-positief 

79% van de IDG 

13% van de niet-IDG 

74% van de IDG 

47% van de IDG 

IDG = ooit-injecterende druggebruikers. HBV = Hepatitis B virus. HCV = Hepatitis C virus, a. positief 

voor anti-HBc, een merkstof voor een vroeger doorgemaakte of huidige hepatis B infectie. b. Zeven pro-

cent was positief voor HbsAg; dit wijst op een huidige infectie met hepatitis B. Bron: RIVM. 

4.6.3 RISICOGEDRAG 

• Druggebruikers lenen tegenwoordig minder vaak gebruikte spuiten dan 
vijf tot tien jaar geleden. In de meeste steden en streken waarover gege-
yens beschikbaar zijn leent tussen to en 17 procent van de spuiters wel 
eens spuiten, in Den Haag jets meer (tabel 4.9). Twente springt er uit met 
30 procent. Die meting betrof echter maar weinig druggebruikers, wat de 
uitkomst onzeker maakt. 

• Behave het lenen van vuile spuiten komt ook het lenen van (andere) vuile 
spuitattributen voor, zoals lepels, watjes, filters of spoelwater. Een op de 
vier injecterende druggebruikers doet dit. Dit gedrag vergroot het risico 
van besmetting met het hepatitis B en C virus, maar niet met HIV. 

• Seksueel risicogedrag (geregeld verzuim van condoomgebruik) blijft 
omvangrijk. 

4.6.4 AIDS 

• Het aantal meldingen van aids bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
daalt sinds 1996 (figuur 4.5). Dit komt onder meer door het op de markt 
komen van effectieve anti-virale geneesmiddelen waardoor besmetting 
minder of later leidt tot aids. 6  

• De bijdrage van het intraveneus spuiten van drugs aan het ontstaan van 
aids in Nederland is in al die jaren beperkt gebleven: gemiddeld ti pro-
cent, met een piek in 1995 van 15 procent. In 2000 was 8 procent van de 
besmette personen een injecterende druggebruiker. 

6 
De aids-registratie is sinds 2002 vervangen door een HIV/aids-registratie (zie ook bijlage A). 
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FIGUUR 4 .5 	NIEUWE MELDINGEN VAN AIDS NAAR DIAGNOSEJAAR: TOTAAL 

EN VANWEGE INJECTEREND DRUGGEBRUIK, VANAF 1985 

1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995 

Injecterende druggebruikers 	 Totaal 

Aantallen gemeld tot en met 31 december 2001. Cijfers voor 2001 zijn voorlopig. 

Bronnen: IGZ, RIVM, EuroHIV. 

• In de EU kwamen vanaf het begin van de epidemie 91 517 meldingen van 
aids onder injecterende druggebruikers binnen. flit is 39 procent van alle 

aids-diagnoses in de EU. 
• Het aantal nieuwe meldingen van injecterende druggebruikers met aids 

daalde in de EU van 9005 in 1996 tot 2 679 in 2001. 

• De lidstaten van de EU verschillen onderling in meldingen. Midden jaren 
negentig noteerden Spanje en Italie veruit de meeste aangiften. Daarna 
liep het aantal meldingen in die twee landen sterk terug. In Portugal 
stegen de meldingen vanaf begin jaren negentig, maar niet langer in 2001. 

Deze drie lidstaten hebben naar verhouding toch de meeste spuiters met 

aids (tabel 4.1 1). 
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TABEL 4.1 1 	 NIEUWE GEVALLEN VAN AIDS IN 2001 GERAPPORTEERD IN DE 

LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE 

Land 	 Aantal IDG met aids 	Percentage IDG van 	Aantal IDG met aids 

	

alle gevallen van aids 	per miljoen inwoners 

Portugal 	 527 	 50 	 53 

Spanje 	 1 136 	 49 	 29 

Italie 	 651 	 39 	 11 

Luxemburg 	 1 	 25 	 2 

Oostenrijk 	 9 	 21 	 1 

Frankrijk 	 232 	 15 	 4 

Duitsland 	 78 	 14 	 1 

Denemarken 	 10 	 14 	 2 

Zweden 	 4 	 10 	 <1 

Nederland 	 4 	 9 	 <1 

Belgie 	 7 	 7 	 1 

Finland 	 1 	 6 	 <1 

Verenigd Koninkrijk 	 17 	 3 	 <1 

Griekenland 	 2 	 2 	 <1 

Ierland 	 0 	 0 	 <1 

Totaal EU 	 2 679 	 33 	 7 

Aantallen gemeld tot en met 31 december 2001. IDG=Injecterende druggebruikers. 

Bron: European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. 

4.6.5 STERFTE 

Volgens de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS sterven er in Nederland 
maar weinig mensen aan de directe gevolgen van opiaatgebruik. Daarbij 
gaat het meestal om overdosering. 
• Het aantal geregistreerde gevallen van sterfte door overdosering van 

opiaten is in Nederland laag en vrij stabiel, met rond de 40 doden per 
jaar (figuur 4.6). 

• Van alle overleden opiaatgebruikers van 1996 tot en met 2000 was 86 
procent man en bijna de helft was ouder dan 34 jaar. Als mensen al 
sterven na acute inflame van opiaten, dan gebeurt dit tegenwoordig op 
latere leeftijd dan in de jaren tachtig (figuur 4.7). 
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Sinds 1996 stijgt het aantal sterfgevallen vanwege drugsoverdosering in het 

algemeen, dus niet alleen opiaten. 
• Dit komt voor een beperkt deel door cocaine (zie § 3.6). 

• Daarnaast speelt de overgang van het classificatiesysteem ICD-9 naar 
ICD-io. De codes die worden gehanteerd voor het in kaart brengen van 

sterfte door druggebruik zijn daardoor veranderd. De ogenschijnlijke 
toename van 1998 naar z000 berust in hoofdzaak op het meetellen van 
doodsoorzaken in de selectie van ICD-io codes die niet in de ICD-9 selec-
tie waren opgenomen: 'vergiftiging door overige of niet gespecificeerde 
narcotica' en 'vergiftiging door overige of niet gespecificeerde psycho-
dysleptica'. Of hierbij in de praktijk opiaten in het spel zijn, is onbekend. 

FIGUUR 4.6 	STERFGEVALLEN DOOR OVERDOSERING VAN DRUGS IN 

NEDERLAND, VANAF 1985 
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Venal 1996: ico-10 codes: Ell-F16, F18-F19, X42, X41+T43.6 (voor een verklaring van de codes: zie 

bijlage D). Bron: Doodsoorzakenstatistiek, CBS. 
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FIGUUR 4.7 
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7 Naar geboorteland van de druggebruiker. 

LEEFTIJDSVERDELING VAN STERFGEVALLEN DOOR OVER-

DOSERING VAN OPIATEN IN DE PERIODE 1985 — 1989, 

1991 — 1995 EN 1996 — 2000 

111 65+ jr 
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N 15-34 jr 
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Percentage sterfgevallen per leeftijdsgroep. 

Bron: Doodsoorzakenstatistiek, CBS. 

Amsterdam 
De GG&GD Amsterdam rapporteert jaarlijks het aantal sterfgevallen onder 
druggebruikers (tabel 4.12). De registratie van de overdosisdoden verschilt 
van de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS doordat ook illegale buiten-
landers worden meegeteld. Bovendien wordt ook gekeken naar het aantal bij 
de GG&GD geregistreerde opiaatgebruikers in Amsterdam die aan een andere 
oorzaak overlijden. 
• In 2001 stierven in Amsterdam 81 Nederlandse en 63 buitenlandse drug-

gebruikers 7 .[34] 
• In 32 gevallen ging het om overlijden na druggebruik ('overdosering'). 

- De meerderheid (84%) stierf na consumptie van heroine en/of metha-
don, vaak intraveneus toegediend en in combinatie met cocaine, alcohol 
of medicijnen. 
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- In drie gevallen ging het om cocaine (al dan niet met alcohol) zonder 

heroine. 
- In drie gevallen werd MDMA gevonden. 

• De Nederlandse overdosisslachtoffers waren in zool gemiddeld ouder dan 
de buitenlandse (44 jaar versus 36 jaar). Met het toenemen van de leeftijd 
van opiaatgebruikers spelen onderliggende aandoeningen, zoals long-, 
lever- en hartziekten, een grotere rol bij het overlijden. 

• 22 gestorven druggebruikers waren besmet met HIV, maar dit hoeft niet te 

hebben bijgedragen aan het overlijden. 

TA B E L 4.12 	 STE RFTE OND ER D RUGGEBRUIKERS IN AMSTERDAM, 

I7ANAF 1992 

Oorzaak 	 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Over dosering 	52 	37 	39 	26 	26 	22 	25 	27 	31 	32 

Andere oorzaken a  83 	102 	86 	92 	90 	76 	67 	73 	
76 b 112

b 

Totaal 	 135 	139 	125 	118 	116 	98 	92 	100 	107 	144 

a. &le andere doodsoorzaken (zoals, endocarditis, sepsis, longaandoeningen, levercirrose, zelfdading, 

ongevallen, geweld, aids) van personen die colt als opiaatgebruiker geregistreerd zijn bij de GG&GD 

Amsterdam. b. Indien alleen personen warden meegeteld waarvan in de afgelopen vijfjaar een contact 

is geregistreerd, zou het aantal personen in de categorie 'andere doodsoorzaak i  in 2000 en 2001 

respectievelijk 59 en 80 bedragen. Bran: GG&GD Amsterdam. 

Internationale uergelijking 
• In 2001 stierven in de Europese Unie tussen de zeven- en achtduizend 

mensen aan een overdosis drugs, veelal opiaten in combinatie met andere 

middelend I 6,17] 
• Internationale vergelifidng van het aantal 'drugdoden' wordt bemoeilijkt 

door verschillen in definitie van dit begrip. 

• Tabel 4.13 geeft voor zeven EU lidstaten het aandeel sterfgevallen direct 
gerelateerd aan druggebruik volgens dezelfde ICD-9 codes. Anders dan in 
Nederland warden oak intentionele vergiftigingen (suicide) en vergiftigin-
gen waarvan niet duidelijk is of er opzet in het spel is meegeteld. Het 
merendeel van de gevallen had betrekking op opiaten. 

• Volgens deze berekeningen stand Nederland met Frankrijk onderaan. 8  

a Nieuwere cijfers volgen in het Jaarbericht 2003 als de standaardselectie van codes op basis van 

de ICD-10 is vastgesteld.[54]. 
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TABEL 4.13 ACUTE STERFGEVALLEN WEGENS INNAME VAN DRUGS: 

VERGELIJKING TUSSEN ZEVEN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE 

Land 	 Peiljaar 	 Aantal per 100 000 

Engeland en Wales 	 1998 	 2,7 

Zweden 	 1996 	 1,9 

Oostenrijk 	 1998 	 1,5 

Duitsland 	 1997 	 1,3 

Belgie 	 1994 	 1,2 

Nederland 	 1995 	 0,5 

Frankrijk 	 1997 	 0,4 

ICD-9 codes: 292, 305.2-9, 304, E850, E950, E980 (bijlage D). Meegeteld zijn alleen directe sterfgevallen 
wegens gebruik van opiaten, hallucinogenen, cocaine, amfetamine en cannabis. Bron: EMCDDA. 
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4.7 OPIATEN: LAATSTE FEITEN EN TRENDS 

• Het aantal opiaatverslaafden in Nederland blijft stabiel en is het laagst 
van alle lidstaten van de Europese Unie. 

• Het aantal opiaatclienten van de ambulante verslavingszorg verandert 

niet. 
• Methadonclienten gebruiken steeds meer van dit middel. 

• Het injecteren van °platen is teruggelopen. Roken van opiaten is de regel. 
• Seksueel risicogedrag van opiaatverslaafden blijft zorgelijk. 

• In Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Arnhem blijft het percentage 
injecterende druggebruikers dat besmet is met HIV vrij stabiel. In Heerlen 
nam hun aandeel toe. 

• Steden verschillen in het percentage injecterende druggebruikers dat 
besmet is met hepatitis B en C. De cijfers voor Den Haag zijn lager dan die 
voor Rotterdam en Heerlen/Maastricht. 

• Het aantal meldingen van aids onder injecterende druggebruikers neemt af. 

• De acute sterfte ('overdosering') onder opiaatgebruikers blijft vrij stabiel. 

De gemiddelde leeftijd van overlijden stijgt. 
• De totale acute sterfte door druggebruik lijkt iets toe te nemen, maar dit 

kan liggen aan verandering van registratie. 
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CSTASY, 

EN VERWANTE STOFFE 

De officiele benaming van ecstasy is 3,4-methyleendioxymethamfetamine 
(MDMA). Ook stoffen die chemisch op MDMA lijken - zoals amfetamine, 
MDA, MDEA en MBDB - worden als ecstasy verkocht, zonder dat de 
gebruiker zich daar altijd van bewust is. Deze middelen staan vanwege 
hun stimulerende en/of entactogene l  werking bekend als 'party-drug'. 

De afgelopen jaren zijn ook niet aan MDMA verwante middelen in het uit-
gaanscircuit en in andere kringen gesignaleerd. GHB is hier een van. 
Bijlage E geeft een beknopt overzicht van het gebruik en de risico's van dit 
middel. 

5.1 GEBRUIK: ALGEMENE BEVOLKING 

• Volgens het NPO nam het aantal Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat 
ervaring heeft met ecstasy of amfetamine toe van 1997 tot 2001 (tabel 5.1)43] 

• Het percentage actuele gebruikers steeg ook, maar bleef voor beide middelen 
ver beneden de een procent. 

• In absolute getallen verdubbelde het aantal actuele gebruikers van ecstasy 
van ruim 34 duizend naar 67 duizend. Het aantal actuele gebruikers van 
amfetamine nam toe van bijna 18 duizend naar 30 duizend. Deze schat-
tingen zijn waarschijnlijk aan de lage kant, omdat probleemgebruikers 
van harddrugs in de bewuste peiling ondervertegenwoordigd waren.' 
Bovendien kan er sprake zijn van onderrapportage van druggebruik 
(zie bijlage F). 

I  Zorgt voor gevoel van yerbondenheid met andere mensen. 
2  Volgens de MAD spelen amfetamine en ecstasy echter een beperkte rol in het drugrepertoire van 

probleemgebruikers van harddrugs.[36] 
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TABE1 5.1 	GEBRU1K VAN ECSTASY EN AMFETAM1NE IN NEDERLAND ONDER 

MENSEN VAN 12 JAAR EN OLIDER. PE1LJAREN 1997 EN 2001 

	

Ecstasy 	 Amfetamine 

	

1997 	2001 	 1997 	2001 

Heeft ooit gebruikt 	 1,9% 	2,9% 	 1,9% 	2,6% 

- Mannen 	 2,7% 	3,7% 	 2,7% 	3,4% 

- Vrouwen 	 1,0% 	2,1% 	 1,1% 	1,8% 

Heeft pas nog gebruikt a 	 0,3% 	0,5% 	 0,1% 	0,2% 

- Mannen 	 0,4% 	0,5% 	 0,2% 	0,2% 

- Vrouwen 	 0,1% 	0,5% 	 0,1% 	0,3% 

Heeft voor het eerst in 

het afgelopen jaar gebruikt 	 0,4% 	0,5% 	 0,2% 	0,2% 

Gemiddelde leeftijd van 

de actuele gebruikers 	 25 jaar 	26 jaar 	 30 jaar 	- 

a. In de laatste maand.- Te weinig gebruikers yoor een betrouwbare schatting van de gemiddelde leeftijd. 

Bron: NPO, CEDRO. 

• Ecstasy vindt de meeste aftrek onder jonge volwassenen van 20 tot en 
met 24 jaar. De groei van gebruikers was bovendien het grootst in deze 
groep (toename ooitgebruik: van 6,2% naar 13,2%; actueel gebruik: van 
1,2% naar 2,5%). Het percentage actuele gebruikers verdubbelde oak onder 
jongeren van 16 tot en met 19 jaar (stijging van 0,8% naar 1,6%). 

• Het percentage consumenten van amfetamine vertoonde eveneens een 

piek onder jonge volwassenen van 20 tot en met 24 jaar (groei ooitgebruik: 

van 4,3% naar 9,5%; actueel gebruik: van 0,3% naar 0,9%). 

• De toename van actuele gebruikers van ecstasy en amfetamine was grater 
onder vrouwen dan mannen. In 2001 waren bijna evenveel vrouwen als 

mannen een actuele consument. 

• Het aandeel gebruikers van ecstasy en amfetamine ligt in de grate steden 
en andere zeer stedelijke gebieden naar verhouding hoger dan in de rest 
van Nederland. Amsterdam gaat in beide peiljaren aan kop (figuur 5.1). 
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FIGUUR 5.1 
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Amsterdam en Rotterdam. Dit zijn: Delft, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Rijswijk, Schiedam, 

Utrecht, Vlaardingen en Voorburg. Definitie van niet-stedelijke gemeenten: met minder dan 500 adres-

sen per vierkante kilometer. Bron: NPO, CEDRO. 

ECSTASY, AMFETAMINE EN VERWANTE STOFFEN 	 79 



1 	1 

Een kleine groep mensen heeft veel ervaring met ecstasy. 
• Volgens de NPO-peiling uit 2001 had 30 procent van de ooitgebruikers van 

twaalf jaar en ouder 25 keer of meer ecstasy geconsumeerd in hun leven. 
In 1997 was dit 25 procent.[3] 

• Cijfers van de MAD laten zien dat tussen de 5 en 13 procent van de ooit-
gebruikers van 16 tot en met 34 jaar in Utrecht, Heerlen en Parkstad-
Limburg minstens honderd keer ecstasy heeft gebruikt.[55-57] 

5.2 GEBRUIK: jONGEREN 

• Van 1992 tot 1996 steeg het percentage gebruikers van ecstasy en amfeta-
mine onder leerlingen van het middelbaar onderwijs.[4] 

• Daaraan kwam een eind in de meting van 1999. Voor beide drugs daalde 
het percentage ooitgebruikers. Het percentage recente gebruikers bleef 
stabiel (figuur 5.2). 3  

• Actuele gebruikers van deze middelen hadden ook vaak andere harddrugs 
geconsumeerd in de maand voor de peiling. Onder ecstasygebruikers van 
twaalf tot en met zestien jaar vonden vooral cocaine (47%) en amfetamine 
(37%) aftrek. Onder amfetaminegebruikers van dezelfde leeftijd stonden 
cocaine (53%) en ecstasy (5o%) voorop.[7] 

• Volgens de laatste gegevens komen gebruikers van ecstasy en amfetamine 

vaker voor onder bepaalde groepen jongeren, zoals leerlingen van scholen 
voor het voortgezet speciaal onderwijs en deelnemers aan spijbelprojecten, 

dan onder 'gewone' scholieren (tabel 5.2)49] 
• Bezoekers van uitgaansgelegenheden in Amsterdam zijn eveneens ver-

trouwd met deze drugs (tabel 5.2).[I 1,12] Volgens de Antenne-monitor was 
het percentage actuele gebruikers van deze middelen het hoogst onder 
bezoekers van clubs en party's. Onder coffeeshopbezoekers bevonden zich 
verhoudingsgewijs minder actuele gebruikers van deze middelen. 

• Ecstasy blijft de belangrijkste uitgaansdrug voor jongeren. Volgens 
waarnemingen en ervaringen van bezoekers en medewerkers van 
Amsterdamse clubs en party's zou er wel een tendens zijn tot matiging 

van gebruik. Vooral ervaren gebruikers lijken minder frequent 'een 
pilletje' te slikken.[39] 

3 Het verschil tussen 1996 en 1999 was statistisch niet significant. 
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FIGUUR 5.2 	GEBRUIK VAN ECSTASY EN AMFETAMINE ONDER SCHOLIEREN 

VAN 12 JAAR EN OUDER, VANAF 1992 
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Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand). Bron: Peilstationsonderzoek, 

Trimbos-instituut. 

TABEL 5.2 	GEBRUIK VAN ECSTASY EN AMFETAMINE IN SPECIALE GROEPEN 

	

Peiljaar 	Leeftijd 	Ecstasy 	Amfetamine 

	

Ooit Actueel 	Ooit Actueel 

Jongeren in voortgezet 

speciaal onderwijs a 	 1997 	. 12 - 18 	9% 	4% 	7% 	3% 

Jongeren in projecten 

. voor spijbelopvang 	 1997 	 12 - 18 	30% 	15% 	25% 	9% 

	

Cafebezoekers in Amsterdam' 2000 gemiddeld 25 	34% 	10% 	17% 	2% 

Coffeeshopbezoekers 	 2001 gemiddeld 25 	63% 	23% 	39% 	5% 

in Amsterdamc  

Club- en partybezoekers 	1998 gemiddeld 26 	66% 	41% 	45% 	13% 

in Amsterdam 

Zwerfjongerend 	 1999 	15 - 22 	55% 	18% 	47% 	10% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per groep. a. MLK, LOM, ZMOK. b. 

Selecte steekproef van jongeren en jonge volwassenen uit mainstream-, studenten-, homo- en hippe 

cafés. Dus niet representatief voor alle cafebezoekers. c. Oververtegenwoordiging van autochtone vrou-

wen en ondervertegenwoordiging van allochtone mannen in de steekproef 4. d. Jongeren tot 23 jaar die 

drie maanden of langer geen vaste verblijfplaats hadden. Referenties: [9,11,12] 

4  Voor de definitie van etnische achtergrond: zie bijlage F. 
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5.3 PROBLEMATISCH GEBRUIK 

• Het aantal probleemgebruikers van ecstasy en amfetamine, dat wil zeggen 
mensen die in hun dagelijks functioneren last krijgen van hun druggebruik 
of zelfs verslaafd raken, is onbekend. Wel weten wij het aantal hulpvragers 

(zie §5.5). 

5.4 GEBRUIK: INTERNATIONALE VERGELIJKING 

Tabel 5.3 presenteert gegevens over het gebruik van ecstasy en amfetamine in 
de lidstaten van de Europese Unie en Australie. Cijfers van de Verenigde 

Staten zijn niet beschikbaar. 5  

• Hooguit vijf procent van de bevolking van de lidstaten van de Europese 
Unie heeft ervaring met ecstasy. In Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Portugal en Zweden komt het aandeel ooitgebruikers niet boven de een 
procent uit. Engeland en Wales scoren samen het hoogst, gevolgd door 

Nederland en Spanje. 
• Het overeenkomstige percentage voor amfetamine loopt tussen de lid-

staten uiteen van vrijwel nul tot zes procent, met een uitschieter van elf 
procent in Engeland en Wales. Op afstand van Engeland en Wales volgen 
Denemarken en Nederland. 

• Nederland neemt onder elf lidstaten van de EU de derde plaats in op de 
maat 'recente gebruikers' van ecstasy. Voor amfetamine neemt Nederland 
op deze maat de vijfde plaats in, samen met voormalig West-Duitsland. 

• Van de getoonde landen in tabel 5.3 is het percentage recente consumenten 

het hoogst in Australie. 

5  In de National Household Survey vallen deze drugs samen in de categorie 'stimulerende middelen'. 
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TABEL 5.3 

Land 

Australie 

Engeland & Wales 

Nederlanda  

Spanje 

Duitsland ('West') 

Denemarken 

Frankrijk 

Finland 

Belgie (Vlaanderen) 

Griekenland 

Zweden 

lerland 

CONSUMPTIE VAN AMFETAMINE EN ECSTASY ONDER DE ALGEMENE 

BEVOLKING VAN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE EN IN 

AUSTRALIE 

Jaar 	Leeftijd a  

2001 

2000 

2001 

1999 

2000 

2000 

2002 

1998 

1994 

1998 

2000 

1998 

14 en ouder 

16 - 59 

15 - 64 

15 - 64 

18 - 59 

16 - 64 

15 - 64 

15 - 69 

18 - 65 

15 - 64 

15 - 64 

15 - 64 

Ecstasy 

6,1% 

4,6% 

3,6% 

2,4% 

1,5% 

1,0% 

0,9% 

0,5% 

0,5% 

0,3% 

0,0% 

Ooitgebruik 

Amfetamine 

8,9% 

11,1% 

3,2% 

2,2% 

2,4% 

5,9% 

0,4% 

1,0% 

0,9% 

0,6% 

2,0% 

Ecstasy 

2,9% 

1,6% 

1,5% 

0,8% 

0,6% 

0,5% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

<0,5% 

2,4% 

Recent gebruik 

Amfetamine 

3,4% 

1,9% 

0,6% 

0,7% 

0,6% 

1,3% 

0,0% 

0,2% 

0,3% 

0,1% 

<0,5% 

2,6% 

Percentage gebruikers ooit in het leven en recent (laatste jaar).Verschillen in peiljaar, meetmethoden 
en steekproeven bemoeilijken een precieze vergelijking. Voor de niet-genoemde EU-landen ontbreken 

gegevens. a. Voor zover mogelijk voldoen cijfers aan de EMCDDA-standaard voor leeftijdsgrenzen: 15 

tot en met 64 jaar, genoteerd als 15 - 64 jaar. Referenties: [16-17,19-23] 

Tabel 5.4 geeft cijfers van het laatste ESPAD-onderzoek onder scholieren van 
vijftien en zestien jaar[24] 
• In meer dan de helft van de deelnemende landen van de Europese Unie 

was het aandeel leerlingen dat wel eens amfetamine heeft geprobeerd 
niet hoger dan twee procent; zo ook in Nederland. Uitschieters naar boven 
waren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

• In vijf van de tien deelnemende EU-landen kwam het ooitgebruik van 
ecstasy niet boven de twee procent uit. Het gebruikscijfer voor Nederland 
lag daar boven, maar was lager dan dat van de Verenigde Staten en 
Ierland. 
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TABEL 5.4 CONSUMPTIE VAN ECSTASY EN AMFETAM1NE ONDER LEERL1NGEN 

VAN 15 EN 16 JAAR IN L1DSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, 

NOORWEGEN EN DE VERENIGDE STATEN. PEILJAAR 1999 

Land 	 Ooitgebruik ecstasy 	 Ooitgebruik amfetamine 

Verenigde Staten 	 6% 	 16% 

lerland 	 5% 	 3% 

Nederland 	 4% 	 2% 

Verenigd Koninkrijk 	 3% 	 8% 

Frankrijk 	 3% 	 2% 

Denemarken 	 3% 	 4% 

Noorwegen 	 3% 	 3% 

Italie 	 2% 	 2% 

Griekenland 	 2% 	 1% 

Portugal 	 2% 	 3% 

Finland 	 1% 	 1% 

Zweden 	 1% 	 1% 

Percentage gebruikers ooit in het leven. De Verenigde Staten deden niet mee aan de ESPAD maar voer-

den vergelijkbaar onderzoek uit Bron: ESPAD. 

5.5 HULPVRAAG 

5.5.1 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 

Ecstasy 
• Het aantal inschrijvingen bij de ambulante verslavingszorg primair voor 

ecstasy steeg tot 1998 (figuur 5.3). Dit berustte deels op uitbreiding van de 

registratie.Vanaf 1998 zette een daling in.[26] 
• Het aandeel van ecstasy in alle hulpvragen voor drugproblematiek was in 

2000 gering: een procent (tabel 5.5). 

• Van de ecstasyclienten die zich in 2000 inschreven, was bijna driekwart 

(73 procent) een nieuwkomer bij de ambulante verslavingszorg. 

• Meer clienten noemden ecstasy als secundair dan primair probleem. 

Amfetamine 
• Het aantal inschrijvingen primair voor amfetamine steeg tot 1998 en liep 

toen terug.[26] 
• Het aandeel van amfetamine in alle hulpvragen voor drugproblematiek 

bleef ook in 2000 ondergeschikt: twee procent (tabel 5.5). 
• Van de amfetamineclienten die zich in 2000 inschreven, waren bijna twee op 

de drie (61 procent) niet eerder bekend bij de ambulante verslavingszorg. 

• Voor 498 clienten was amfetamine een secundair probleem. 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

II Ecstasy 	 29 	228 	428 	514 	392 	306 	281 

0 Amfetamine 	244 	271 	395 	519 	588 	649 	739 	934 	1034 	997 	747 

TABEL 5.5 	CLItNTEN VAN DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG: ECSTASY EN 

AMFETAMINE. PEILJAAR 2000 

	

Ecstasy 	Amfetamine 
Personen met primair probleem a 	 241 	 623 

- Percentage van alle `ambulante' drugclienten 	 1% 	 2% 

- Gemiddelde leeftijd 	 25 jaar 	 28 jaar 
- Mannen 	 81% 	 79% 

Personen met secundair probleem a 	 573 b 	 498 c  

a. Gecorrigeerd voor meer inschrijvingen per persoon. b. Voor deze groep was het primaire probleem 
cocaine (37%), cannabis (26%), amfetamine (19%), of alcohol (11%). c. Voor deze groep was het primaire 

probleem cocaine (27%), heroine (25%), alcohol (19%), of cannabis (18%). Bron: LADIS, IVZ. 

FIGUUR 5.3 	AANTAL INSCHRIJVINGEN BIJ DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 
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Bron: LADIS, IVZ. 

PRIMAIR VANWEGE ECSTASY OF AMFETAMINE 

LEM I I I I 1 I 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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5.5.2 INTRAMURALE VERSLAV1NGSZORG 

Gebruik van ecstasy en amfetamine leidt zelden tot opname in een versla-
vingskliniek of algemeen psychiatrisch ziekenhuis. 
• Het PiGGz registreerde in de jaren 1996 tot en met 1999 respectievelijk 58, 

51, 39 en 25 opnames voor ecstasy en amfetamine samen (ICD-9 codes 
304.4 en 305.7; bijlage D). De registratie is echter sinds 1997 niet meer corn-
pleet. Daardoor zijn cijfers van de laatste jaren niet betrouwbaar (bijlage C). 

5.5.3 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 

De LMR registreert jaarlijks weinig opnames in algemene ziekenhuizen voor 
amfetamineproblematiek (inclusief ecstasy). 
• In 2001 ging het om zes procent van alle hoofddiagnoses en drie procent 

van alle nevendiagnoses wegens misbruik of afhankelijkheid van drugs. 
• De primaire ziekten waarbij deze amfetamineproblematiek als nevendiag-

nose werd gesteld, liepen sterk uiteen. Misbruik en afhankelijkheid van 
alcohol kwamen het meest voor (26% in 2001). 

• Dezelfde persoon kan meer dan een keer per jaar worden opgenomen. 
Bovendien kan er per opname meer dan een nevendiagnose worden 
gesteld. Gecorrigeerd voor dubbeltellingen ging het in 2001 om 90 perso-
nen. Zij werden in dit jaar minstens een keer opgenomen met misbruik of 
afhankelijkheid van amfetaminen als hoofd- of nevendiagnose. Hun 
gemiddelde leeftijd was 30 jaar; 69 procent was man. 

• Bij 25 opnames stond onopzettelijke amfetamine-intoxicatie als neven-
diagnose genoteerd (ICD-9 code E854.2). 

TABEL 5.6 	OPNAMES IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN GERELATEERD AAN 

PROBLEMATISGH GEBRUIK VAN AMFETAMINEN a , VANAF 1994 

	

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 1 
 

Hoofddiagnose 	24 	23 	29 	33 	25 	21 	29 	36 

Nevendiagnose 	33 	29 	46 	80 	69 	66 	61 	58 

Aantal diagnoses, niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen of meer nevendiagnoses per 

opname. ICD-9 codes: 304.4, 305.7 (bijlage D). a. Ecstasy en amfetamine warden ander dezelfde codes 

geregistreerd. b. Hoofddiagnoses: 86% misbruik, 14% afhankelijkheid. Nevendiagnoses: 71% misbruik, 

29% afhankelijkheid. Bran: LMR, Prismant. 
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5.5.4 OVERIGE INCIDENTEN 

De GG&GD Amsterdam registreert het aantal aanvragen voor spoedeisende 
hulp bij de Centrale Post Ambulancevervoer. 
• In 2001 was druggebruik 495 keer reden voor een aanvraag voor hulp. Een 

procent hiervan had betrekking op amfetamine en negen procent op 
ecstasy. 

• Achttien ecstasygebruikers (42%) werden vervoerd naar het ziekenhuis. 
In het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam waren de meest voor-
komende klachten bij 'ecstasy-incidenten' hartkloppingen en bewustzijns-
verlies, 'onwel voelen' en angst. Bewustzijnsverlies trad alleen op bij 
mensen die ecstasy namen samen met alcohol en/of GHB.[27] 

TABEL 5.7 	DRUGINCIDENTEN GEREGISTREERD DOOR DE GG&GD AMSTERDAM, 

VANAF 1995 

	

1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

Amfetamine 	 6 	1 	7 	7 	7 	30 	6 

Ecstasy 	 38 	66 	41 	35 	43 	36 	42 

Aantal incidenten (personen) per jaar. Bron: CPA, GG&GD Amsterdam. 

Volgens Stichting Educare, een organisatie die in Nederland eerste hulp ver-
leent op houseparty's, is het aantal acute gezondheidsproblemen wegens 

. druggebruik relatief klein. 
• In 2000 en 2001 bezocht Stichting Educare 43 evenementen met bijna 650 

duizend bezoekers. 
• Minder dan een procent van alle bezoekers meldde zich wegens gezond-

heidsproblemen. 
• Ruim een op de drie meldingen (36% in 2000 en 38% in 2001) werd gerela-

teerd aan het gebruik van alcohol en/of drugs. 
• Meer dan de helft van alle meldingen vanwege middelengebruik, ofwel een 

vijfde (22% in 2000 en 20% in 2001) van Ole meldingen, werd toegeschreven 
aan ecstasy. 

• Alcohol stond op de tweede plaats (17% van alle meldingen in 2000). 
Andere drugs (amfetamine, cannabis, cocaine, GHB) gaven minder vaak 
aanleiding tot problemen (in 2000: samen 3% van alle meldingen). 
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5.6 STERFTE 

Het precieze aantal sterfgevallen door gebruik van amfetamine en ecstasy is 

niet bekend. 
• Volgens de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS komen deze middelen 

zelden voor als primaire doodsoorzaak. In de afgelopen tien jaar ging het 
om maximaal drie acute sterfgevallen per jaar (ICD-9 code: 8854.2; ICD-io 

code: X41+T43.6). 
• In 2000 overleden volgens opgave van de Unit Synthetische Drugs drie 

personen na het innemen van ecstasypillen die 113 mg werkzame stof 
bevatten.[58] 

• In 2001 telde de Inspectie voor de Gezondheidszorg vijf personen die over-
leden na het gebruik van ecstasy (MDMA). Het ging om vier mannen en een 
vrouw van 16 tot en met 31 jaar. Niet bekend is of MDMA ook werkelijk de 

primaire doodsoorzaak was 6. Bij een sterfgeval betrof het een combinatie 
van drugs. In twee gevallen speelde een bestaande hartafwijking mogelijk 

een rol. 

5.7 AANBOD EN MARKT 

Samenstelling ecstasypillen 
Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) gaat na welke stoffen 

aanwezig zijn in 'ecstasypillen' die bij instellingen voor verslavingszorg wor-
den ingeleverd. 
• In de afgelopen vijf jaar nam het aandeel pillen met louter MDMA sterk 

toe en het aandeel pillen met amfetamine af (tabel 5.8). Tegenwoordig 
bevatten ruim negen van de tien geteste pillen in hoofdzaak MDMA.[59] 

• Het percentage pillen in de categorie 'overige actieve stoffen' daalde. 

• In 2001 was het gehalte MDMA per pil gemiddeld 83 milligram, hoger dan 
in voorgaande jaren (gemiddeld 70 mg). In 2001 bevatte 66 procent van de 

pillen meer dan 70 milligram MDMA, in 2000 was dit 49 procent en in 1999 

42 procent. 
• Het aantal pillen dat bij DIMS wordt aangeboden is in de loop der jaren 

gedaald. 

6 Deze sterfgevallen kunnen mede om deze reden in de Doodsoorzakenstatistiek een andere ICD-
code krijgen dan die genoemd onder punt 1 van §5.6. 
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TABEL 5.8 	HOOFDBESTANDDEEL VAN BIJ DIMS AANGELEVERDE PILLEN, 

VANAF 1997 

	

1997 	1998 	1999 	2000a 	2001 a 

'rota& aantal geteste pillen 	 7 009 	6 268 	4 751 	3 961 	3 549 

MDMA 	 34% 	72% 	86% 	89% 	92% 

MDEA 	 7% 	1% 	1% 	1% 	1% 

MDA 	 <1% 	1% 	2% 	2% 	<1% 

Combinatie 	 4% 	1% 	1% 	3% 	2% 

Amfetamine " 	 32% 	11% 	6% 	2% 	2% 

Overige psychoactieve stoffen # 	9% 	6% 	2% 	1% 	1% 

Overig/onbekene 	 11% 	7% 	2% 	3% 	2% 

Percentage van de geteste pillen dat de stof(fen) als hoofdbestandeel bevat. 
a. In 2000 en 2001 zijn bovendien respectievelijk 952 en 603 ecstasy-achtige pillen geregistreerd die niet 
door het laboratorium zijn geanalyseerd. Bron: DIMS,11 -imbos-instituut. 
• Combinatie van MDA, MDEA en/of MDMA. 
*' Amfetamine en/of methamfetamine, al dan niet in combinatie met andere stoffen. 

CafeIne, yohimbine, efedrine, geneesmiddelen (paracetamol, kinine enzovoort). 
# Zie tabel 5.9. Voor GHB: zie bijlage E. 

• De aanwezigheid van pillen met atropine en DOB leidde in respectievelijk 
1997/1998 en 1999 tot waarschuwingscampagnes. In 2000 vond een waar-
schuwingscampagne plaats vanwege pillen met een schadelijke hoeveel-
heid strychnine.[43] In 2001 gebeurde dit na het aantreffen van een pil met 
een gevaarlijke hoeveelheid PMA.[6o] 

TABEL 5.9 	AANTAL PILLEN MET 'OVERIGE PSYCHOACTIEVE STOFFEN' 

	

1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

2C-B 	 317 	12 	25 	12 	11 

DOB 	 1 	15 	26 	5 	5 

Atropine 	 128 	52 	0 	1 	0 

MBDB 	 113 	12 	0 	0 	0 

Ketamine 	 0 	16 	1 	2 	1 

4-MTA 	 9 	16 	8 	6 	1 

Strychnine 	 1 	0 

PMA/(PMMA) 	 1 	8 

Bron: DIMS, Trimbos-instituut. 
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5.8 ECSTASY EN AMFETAMINE: LAATSTE FEITEN EN TRENDS 

• Het percentage gebruikers van ecstasy en amfetamine in de algemene 
bevolking steeg tussen 1997 en zooi. Actueel gebruik van ecstasy nam 
vooral toe onder vrouwen. 

• Vergeleken met de meeste andere lidstaten van de Europese Unie is het 
gebruik van ecstasy in Nederland aan de hoge kant. 

• Ecstasy is nog steeds populair onder uitgaande jongeren. 
• Het aantal gebruikers van ecstasy of amfetamine dat een beroep doet op 

de ambulante verslavingszorg is gedaald. 
• Het aantal geregistreerde acute sterfgevallen na gebruik van ecstasy en 

amfetamine is laag. 
• Ecstasypillen bevatten tegenwoordig bijna altijd MDMA. 
• Ecstasypillen bevatten in doorsnee meer MDMA dan in voorgaande jaren. 
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ALCOHOL 

6. i GEBRUIK: ALGEMENE BEVOLKING 

• Volgens een peiling van het CBS uit 2000 drinkt 86 procent van de bevol-
king van zestien jaar en ouder `wel eens alcohol'. Dat is een stijging ten 
opzichte van begin jaren negentig, toen nog maar 79 procent alcohol 
consumeerde.[6i] 

• De NPO-peilingen bevestigen de alomtegenwoordigheid van alcohol in de 
maatschappij.[3] 
- In 2001 had 92 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder 

ooit gedronken en 75 procent deed dit nog in de laatste maand (actueel). 
Het aandeel (bijna) dagelijkse consumenten van alcohol onder actuele 
drinkers bedroeg 20 procent. 

- In 1997 ging het nog om 90 procent ooitdrinkers en 73 procent actuele 
drinkers. Van deze laatste groep consumeerde 24 procent dagelijks 
alcohol. 

• Uit onderzoek in Den Haag en Amsterdam' blijkt dat het percentage 
drinkers onder Marokkanen en Thrken aanzienlijk lager is dan onder de 
autochtone bevolking 2 .[62,63] 

• Het percentage drinkers onder Marokkaanse mannen ligt tussen de 6 en 
12 procent en onder Turkse mannen tussen de 23 en 28 procent. 
Van de autochtone mannen in beide steden drinkt 82 tot 88 procent. 

• Het percentage drinkers onder Marokkaanse en Tbrkse vrouwen ligt respec-
tievelijk tussen de o en 2 procent en 2 en i i procent. Onder autochtone 
vrouwen is dit 70 tot 71 procent. 

• In 2001 werd per hoofd van de bevolking 8,1 liter pure alcohol geconsumeerd. 
Dit was hetzelfde als in het voorgaande jaar (tabel 6.1). 

• Per persoon dronken we bijna 81 liter bier, 19 liter wijn en 5 liter gedistil-
leerd.[64] 

I  In Amsterdam betreft het alleen Marokkanen en Turken van 35 jaar en ouder. In de jongere 
leeftijdscategorieen waren te weinig respondenten om betrouwbare cijfers te kunnen geven. 
De percentages drinkers onder jongere Marokkanen en Turken zijn mogelijk hoger. 

2  De GG&GD Amsterdam hanteert hier voor etnische achtergrond de definitie van BiZa/VNG: 
zie bijlage F. 
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• De consumptie van alcohol was in Nederland het grootst in de tweede 
helft van de jaren zeventig en in de jaren tachtig. Daasna volgde een lichte 
daling, die zich vanaf het begin van de jaren negentig niet heeft doorgezet. 

TABEL 6.1 	 BIER, WIJN EN GEDISTILLEERD PER HOOFD VAN DE HELE 

BEVOLKING (IN LITERS PURE ALCOHOL), VANAF 1960 

Jan 	 Bier 	 Wijn 	Gedistineenl 	 Tata& 

1960 	 1,2 	 0,2 	 1,1 	 2,6 

1965 	 1,9 	 0,5 	 1,9 	 4,2 

1970 	 2,9 	 0,8 	 2,0 	 5,7 

1975 	 4,0 	 1,5 	 3,4 	 8,9 

1980 	 4,8 	 1,4 	 2,7 	 8,9 

1985 	 4,2 	 2,0 	 2,2 	 8,5 

1990 	 4,1 	 1,9 	 2,0 	 8,1 

1995 	 4,1 	 2,2 	 1,7 	 8,0 

2000 	 4,1 	 2,4 	 1,7 	 8,1 

2001 	 4,0 	 2,5 	 1,7 	 8,1 

Bron: PGD, 2002. 

6.2 GEBRUIK: jONGEREN 

• In 1999 had 74 procent van de leerlingen van 'reguliere' middelbare scholen 
ervaring met alcohol. Dat was jets minder dan in 1996, toen nog 79 procent 

ervaring had met alcohol (figuur 6.4[4] 
• In 1999 had 54 procent van de ondervraagde leerlingen in de maand voor 

de peiling nog alcohol gedronken, evenveel als in 1996. 
• Bij de laatste drinkgelegenheid consumeerde zeventien procent van deze 

actuele drinkers meer dan acht glazen, evenveel als in 1992 en 1996. 
• Van de actuele drinkers dacht ruim een kwart meer dan tien glazen alcohol 

nodig te hebben om dronken te worden (jongens: 39%; meisjes: 15%). 
Slechts elf procent dacht dat vier glazen of minder voldoende zouden zijn. 

• Onder leerlingen van Marokkaanse herkomst (12- i6 jaar) lag het actuele 
alcoholgebruik beduidend lager dan onder autochtone leerlingen 

(5% tegen 56%) 3 . Leerlingen van Turkse en Surinaamse herkomst namen 
een tussenpositie in, met respectievelijk veertien en veertig procent. 
De hoeveelheid die per keer gedronken werd verschilde echter niet tussen 
etnische groeperingen.[8] 

3 Voor de definitie van etnische achtergrond: zie bijlage F. 
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• Alcoholgebruik gaat vaak gepaard met roken. In 1999 had een kwart (26%) 
van alle leerlingen (12 — 16 jaar) de afgelopen maand gerookt. Onder alco-
holgebruikers was dit 42 procent.[7] 

FIGUUR 6 . I 	 GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER SCHOLIEREN VAN 12 JAAR 

EN OUDER, VANAF 1992 
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Percentage drinkers ooit in het leven en in de laatste maand voor de peiling (actueel). 

Bron: Peilstationsonderzoek, Trimbos-instituut. 

Mixdrankjes zijn onder leerlingen de meest populaire drank. 
• Volgens een peiling uit 2001 dronk 67 procent van de alcoholdrinkende 

leerlingen (12 tot en met 17 jaar) ten minste maandelijks mixdrankjes. 
Daarna volgden bier (54%), likeur (53%), sterke drank (35%), shooters 
(kleine flesjes met likeur en sterke drank; 32%) en wijn (i6%).[5] 

Alcoholgebruik komt relatief vaak voor onder bepaalde groepen jongeren. 
• Studenten drinken meer alcohol dan andere jongeren. In 1999 dronken 

studenten gemiddeld 16 glazen per week (mannen 20 en vrouwen 8 glazen). 
Leden van een studentenvereniging dronken gemiddeld 23 glazen per week 
(mannen 27 en vrouwen 12 glazen). Jongeren van vergelijkbare leeftijd 
consumeerden per week gemiddeld tien glazen (mannen 13 en vrouwen 
7 glazen).[65] 
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• Tijdens de vakantie wordt veel gedronken. Jonge mannen (gemiddeld 17 - 19 
jaar) die zonder ouders in Nederland op vakantie gaan, drinken gemiddeld 21 

glazen en jonge vrouwen 9 glazen per vakantiedag. De lokatie maakt uit: in 
Terschelling ligt de alcoholconsumptie beduidend hoger dan in 
Valkenburg.[66] 

• Veel jongeren drinken tijdens het uitgaan. In 2001 dronk 74 procent van 
de jongeren van veertien en vijftien jaar tijdens het stappen alcohol-
houdende dranken en 91 procent van de zestien- en zeventienjarigen. 
Deze percentages zijn hoger dan in 1999 (respectievelijk 67% en 87% voor 
14/15- en 16/17-jarigen).[67] 

• Eenderde van de cafebezoekers in Amsterdam (gemiddelde leeftijd 25 jaar) 
is een riskant drinker. Riskant drinken wordt hier gedefinieerd als dagelijks 
alcohol drinken of een paar keer per week minstens vier of vijf glazen per 
keer drinken.[39] 

Er wordt jongeren weinig in de weg gelegd bij het kopen van alcoholhoudende 
dranken4.[67] 
• Van de veertien- en vijftienjarige jongeren die in 2001 in horecagelegen-

heden zwak-alcoholhoudende dranken bestelden, kreeg 98 procent die 
naar eigen zeggen ook. Driekwart (73%) van de jongeren van deze leeftijd 
die deze dranken in slijterijen wilden kopen heeft deze daadwerkelijk 
kunnen meenemen. 

• Voor de zestien- en zeventienjarigen die sterke dranken wilden bestellen 
of kopen heeft respectievelijk 98 procent (horeca) en 85 procent (slijterijen) 
deze zonder veel problemen gekregen. 

6.3 PROBLEMATISCH GEBRUIK 

De omvang van de alcoholproblematiek hangt af van de gehanteerde defini-
tie. In onderzoek wordt vaak onderscheid gemaakt tussen zwaar drinken, 
probleemdrinken en afhankelijkheid of misbruik van alcohol. 

Zwaar drinken 
Volgens het CBS is er sprake van 'zwaar drinken' zodra op een of meer dagen 
per week minstens zes glazen alcohol worden gedronken. 
• Volgens deze definitie was in 2000 dertien procent van de bevolking van zes-

den jaar en ouder een zware drinker. Dat is evenveel als den jaar geleden.[61 

4  Volgens de Drank- en Horecawet mag aan jongeren beneden zestien jaar geen zwak-alcoholhou-
dende dranken warden verkocht. Voor sterke dranken geldt een grens van achttien jaar. 
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• Het betrof vier keer zoveel mannen als vrouwen. 
• Jongeren tussen 18 en 24 jaar scoren het hoogst op deze maat. Anders dan 

in de hele bevolking tekende zich in deze leeftijdsgroep de afgelopen tien 
jaar wel een toename af, met name onder jonge mannen. In 1990 was 
38 procent van deze mannen en zes procent van de vrouwen een zware 
drinker. In 2000 was het percentage zware drinkers onder jonge mannen 
45 procent en onder jonge vrouwen elf procent (tabel 6.2)168,69] 

TABEL 6.2 	 ZWARE DRINKERS VAN ALCOHOL NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD 

ONDER MENSEN VAN 12 JAAR EN OUDER. PEILJAAR 2000 

	

Man 	 Vrouw 	 Totaal 

12 - 17 jaar 	 12% 	 5% 	 8% 

18 - 24 jaar 	 45% 	 11% 	 27% 

25 - 34 jaar 	 26% 	 4% 	 15% 

35 - 44 jaar 	 22% 	 4% 	 13% 

45 - 54 jaar 	 ' 21% 	 7% 	 14% 

55 - 64 jaar 	 20% 	 5% 	 12% 

65 - 74 jaar 	 8% 	 1% 	 4% 

75 jaar en ouder 	 1% 	 1% 	 1% 

Totaal: 12 jaar en ouder 	 21% 	 5% 	 13% 

Percentage mensen dat op een of meer dagen per week zes of meer glazen alcohol drinkt. Bron: CBS. 

• De CBS-definitie van zwaar drinken wordt ook gehanteerd in de MAD-
Monitor. In 1999 bleek 18 procent van de ondervraagde Utrechters van 
zestien jaar en ouder een zware drinker te zijn. In Rotterdam was dit 
15 procent en in Parkstad Limburg io procent155-57] 

Probleemdrinken 
In de MAD-monitor wordt, naast een definitie van 'zware drinker', ook een 
definitie van 'probleemdrinker' gehanteerd. Dit is iemand die naar eigen zeg-
gen drie of meer problemen met alcoholgebruik had in het jaar voor de peiling. 
• Ook op deze maat overtrof Utrecht de steden Rotterdam en Parkstad 

Limburg (tabel 6.3)155-57] 
• Probleemdrinkers kwamen vaker voor onder mannen dan vrouwen. 
• Probleemdrinkers kwamen bij jongeren onder de 25 jaar vaker voor dan in 

oudere leeftijdsgroepen. 
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TABEL 6.3 

Leeftijd 	 Utrecht 	 Rotterdam 	Parkstad Limburg 

	

Mennen Vrauwen 	Mennen Vrouwen 	Mennen Vrouwen 

16 - 24 	 23% 	14% 	19% 	9% 	16% 	4% 

25 - 34 	 17% 	7% 	12% 	5% 	10% 	2% 

35 - 44 	 14% 	7% 	16% 	5% 	 8% 	3% 

45 - 54 	 15% 	8% 	15% 	4% 	11% 	2% 

55 - 69 	 6% 	3% 	11% 	4% 	 6% 	3% 

Totaal 	 16% 	8% 	14% 	5% 	10% 	3% 

Percentage drinkers dat als probleemdrinker ken worden gezien. Bron: MAD. 

Alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid 
• Volgens gegevens van het Nemesis-onderzoek uit 1996 voldeed acht pro-

cent van de Nederlanders van 18 -64 jaar aan de diagnostische criteria 
voor alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik. Omgerekend naar absolu-
te getallen gaat het op jaarbasis om 820 duizend personen, ongeveer 4,5 
keer meer mannen dan vrouwen.[I4] 

6.4 GEBRUIK: INTERNATIONALE VERGELIJKING 

• Op een ranglijst van dertig landen stond Nederland in 2000 op de zestiende 

plaats wat de mate van drinken betreft. In tien andere Europese lidstaten 
lag de alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking hoger dan bij ons 

(figuur 6.2).[64] 
• De alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking is hier bepaald op basis 

van verkoopcijfers. Tussen landen bestaan echter aanzienlijke verschillen 
in de zogenoemde 'ongeregistreerde' consumptie (zoals prive-import, 
'duty-free', thuis gebrouwd). De omvang daarvan is vermoedelijk niet 
zodanig, dat het de rangorde van de landen aantast.[7o] 
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FIGUUR 6.2 
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In het ESPAD-onderzoek onder scholieren van vijftien en zestien jaar is 
gevraagd naar het gebruik van alcohol en de frequentie van dronkenschap.[24] 
• Van de tien deelnemende EU-lidstaten stond Nederland op de vijfde plaats 

wat het percentage leerlingen betreft dat veertig keer of meer alcohol 
gedronken had in het hele leven (tabel 6.4). 

• Nederland stond aan kop op de maat `minstens tien keer alcohol drinken 
in de maand voorafgaand aan de peiling'. 

15 Liters 
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• Op de maat 'dronkenschap' scoorden Nederlandse scholieren minder 
hoog. Ongeveer een op de twaalf gaf aan minstens twintig keer dronken te 
zijn geweest in het hele leven. Ongeveer een van de tien Nederlandse 
scholieren was minstens drie keer dronken geweest in de laatste maand. 

• Fen geschiedenis van dronkenschap kwam het meest voor onder Deense 
en het minst onder ltaliaanse scholieren. 

TABEL 6.4 

Land 	40 beer of meer 	10 beer of rneer 	20 beer of meer 	3 beer of meer 

	

in het !even 	in de laatste maand 	dronken in het leven 	dronken in de 

laatste maand 

Denemarken 	 59% 	 18% 	 41% 	 30% 

Verenigd Koninkrijk 	47% 	 16% 	 29% 	 24% 

lerland 	 40% 	 16% 	 25% 	 24% 

Finland 	 20% 	 1% 	 28% 	 18% 

Noorwegen 	 16% 	 3% 	 16% 	 14% 

Zweden 	 19% 	 2% 	 19% 	 14% 

Nederland 	 37% 	 20% 	 8% 	 11% 

Frankrijk 	 20% 	 8% 	 4% 	 6% 

Portugal 	 15% 	 6% 	 4% 	 4% 

Verenigde Staten 	16% 	 5% 	 11% 	 4% 

Griekenland 	 42% 	 13% 	 4% 	 3% 

Italie 	 17% 	 7% 	 2% 	 3% 

De Verenigde Staten participeerden niet in de ESPAD, maar voerden vergaijkbaar onderzoek uit. 

Bron: ESPAD. 

6.5 HULPVRAAG 

6.5.1 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG 

• Naar schatting komt ongeveer een op de tien mensen met een alcohol-
probleem uiteindelijk terecht bij de hulpverlening, waaronder de ambu-
lante verslavingszorg. 

• In de ambulante verslavingszorg bleef het aantal inschrijvingen voor 
alcohol in de afgelopen drie jaar vrijwel stabiel. In 2000 registreerde het 
LADIS een kleine 26 duizend inschrijvingen primair vanwege alcohol 
(figuur 6.3).[26] 
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1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

• Vrouw 	5117 	5186 	5179 	4576 	4954 	5434 	6057 	5987 	6325 	6333 	6245 

0 Man 	19528 	20278 	19911 	16992 	17216 	16457 	16909 	17650 	19259 	19510 	19265 

Totaal 	24645 	25464 	25090 	21568 	22170 	21891 	22966 	23637 	25584 	25843 	25510 

• Het ging, na correctie voor meer inschrijvingen per persoon, concreet om 
22 365 mensen, van wie een kwart vrouw (tabel 6.5). 

• Het percentage vrouwen nam in de afgelopen jaren licht toe. 
• Van de alcoholclienten die zich in 2000 inschreven, was zestig procent niet 

eerder bekend bij de ambulante verslavingszorg. 
• Alcoholclienten waren gemiddeld ouder dan drugclienten: 44 tegenover 

34 jaar. 
• Het aantal behandelcontacten in 2000 omvatte door de bank genomen 

twintig sessies. De behandeling duurde gemiddeld tien maanden. 
• Een kwart van de clienten werd doorverwezen naar een andere instantie. 

FIGUUR 6.3 	 AANTAL INSCHRIJVINGEN BIJ DE AMBULANTE VERSLAVINGS- 

ZORG PRIMAIR VANWEGE ALCOHOL, VANAF 1990 
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Bron: LADIS, IVZ. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ALCOHOL 	 99 



! 	 I 	! 	I 	I 

TABEL 6.5 	 ALCOHOLCLIENTEN VAN DE AMBULANTE VERSLAVINGSZORG. 

PEILJAAR 2000 

Personen met primair alcoholprobleem a 	 22 365 

- Percentage van alle clienten 	 42% 

- Gemiddelde leeftijd 	 44 jaar 

- Mannen 	 74% 

Personen met secundair alcoholprobleem b 	 3 007 

a. Daze getallen wijken af van die in figuur 6.3, orndat er is gecorrigeerd voor meer dan Mn inschrij-

ving per persoon in het peiljaar. b. Eveneens gecorrigeerd in bedoelde zin. Voor deze groep is het pri-

maire probleem cocaine (35%), heroine (28%), of cannabis (17%). Brow LADIS, IVZ. 

6.5.2 INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG 

Gezien de vele mensen die problemen hebben met alcoholgebruik, is het 
aantal dat hierdoor daadwerkelijk in verslavingsklinieken en algemene 
psychiatrische ziekenhuizen wordt opgenomen gering. 
• In 1996 registreerde het PiGGz bijna 6 200 opnames wegens problematisch 

alcoholgebruik, ongeveer in dezelfde orde van grootte als in de vier jaren 
daarvoor (figuur 6.4). 

• Alcoholafhankelijkheid was de hoofddiagnose voor ruim acht van de tien 
opnames. Tien procent van de opnames vond plaats vanwege alcohol-
misbruik en zes procent vanwege alcoholpsychose, waaronder het 
syndroom van Korsakow. 

• Het aantal deeltijdbehandelingen was beperkt, maar dit aantal steeg tot 
het jaar 1996. 

• Niet bekend is hoe de trend zich na dit jaar heeft ontwikkeld. 
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FIGUUR 6.4 
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AANTAL KLINISCHE OPNAMES EN DEELTIJDBEHANDELINGEN IN 

DE INTRAMURALE VERSLAVINGSZORG WEGENS PROBLEMATISCH 

GEBRUIK VAN ALCOHOL, VANAF 1990 

•■•110111 Deeltijd 

ICD-9 codes 291, 303, 305.0 (bijlage D). De registratie is sinds 1997 niet meer compleet, waardoor 
ontwikkelingen in de intramurale opnames niet betrouwbaar kunnen worden weergegeven (bijlage C). 
Bron: PiGGz, GGZ Nederland/Prismant. 
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6.5.3 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN EN INCIDENTEN 

• Het aantal klinische opnames in algemene ziekenhuizen met als hoofd-
diagnose een aan alcohol gerelateerde aandoening, is van 1992 tot 1999 
licht gestegen (tabel 6.6). 

• Sinds 2000 tekent zich een lichte daling af. In 2001 vonden 3 88o opnames 
plaats 5 . De meest voorkomende diagnoses betroffen: 
- alcoholische leverziekte (33%, I 278 opnames) 
- alcoholafhankelijkheid (23%, 901 opnames) 
- alcoholmisbruik (23%, 874 opnames) 
- alcoholpsychose (10%, 400 opnames). 

• Het aantal aan alcohol gerelateerde nevendiagnoses is sinds halverwege 
de jaren negentig gestegen tot 1997 en vertoont sindsdien een wisselend 
beeld (tabel 6.6). 

• In 2001 ging het om 9 949 alcohol gerelateerde nevendiagnoses. In volgorde 
van voorkomen betrof het alcoholmisbruik (43%), alcoholafhankelijkheid 
(25%), alcoholische leverziekte (14%), toxisch gevolg van alcohol (9%), 
alcoholpsychose (8%) en overige aandoeningen (1%). 

• Dezelfde persoon kan meer dan een keer per jaar worden opgenomen. 
Bovendien kan er per opname meer dan een nevendiagnose worden 
gesteld. Gecorrigeerd voor dubbeltellingen ging het in 2001 om 10 232 
personen. Zij werden in dit jaar minstens een keer opgenomen met een 
(of meer) aan alcohol gerelateerde aandoening(en) als hoofd- of neven-
diagnose. Zij waren gemiddeld 47  jaar en zeventig procent was man. 

• Er is hier waarschijnlijk sprake van een onderschatting, omdat men in zie-
kenhuizen lang niet altijd de rol van alcohol als oorzaak van ziekte her-
kent. 

TABEL 6.6 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

Hoofddiagnose 	3 378 3 531 3 406 4 011 4 076 4 079 3 923 3 880 

Nevendiagnose 	7 867 8 677 8 513 9 973 9 822 9 652 10 116 9 949 

5  In 2001 werden ook 252 dagopnames voor een alcoholhoofddiagnose geregistmerd. 

I 	I 	I 	I 

Aantal opnames, niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen. ICD-9 codes: 291, 303, 305.0, 

425.5, 535.3, 571.0-3, 980. Voor een verklaring van de codes: zie bijlage D. a. Cijfers betreffen alle alco-

hol gerelateerde nevendiagoses. Per opname is meer dan eon nevendiagnose mogelijk. Hiervoor gecor-

rigeerd ging het in 2001 am 8 557 opnames. Bran: LMR, Prismant. 
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In 2001 kwam bij de Centrale Post Ambulancevervoer van de GG&GD 
Amsterdam i 173 keer een spoedeisende aanvraag wegens een alcohol-
intoxicatie binnen. 
• Dit stond gelijk aan drie procent van alle spoedeisende aanvragen in 

Amsterdam. 
• De meeste personen waren man en autochtoon (respectievelijk 73% en 84%). 
• In zestig procent van de gevallen was vervoer nodig naar de eerste hulp 

post van een algemeen ziekenhuis. 

Volgens het Letsel Informatie Systeem (US) van Consument en Veiligheid 6  
ontvangen jaarlijks ongeveer 13 000 personen spoedeisende hulp in een 
ziekenhuis voor letsel vanwege een ongeval waarbij alcohol een rol speelde. 
• Dit is 1,3 procent van alle mensen die een spoedeisende behandeling 

krijgen in een ziekenhuis. 
• Van de geregistreerde slachtoffers is 75 procent man. 
• Tien procent is tussen 15 en 19 jaar, een kwart valt in de leeftijdsgroep 

20 — 29 jaar en 40 procent in de leeftijdsgroep 30 - 49 jaar. 
• Veel ongevallen gebeuren in de prive-sfeer, zoals een val thuis of tij dens 

het uitgaan. Op de tweede plaats staan verkeersongevallen (vooral val-
partijen van de fiets) (tabel 6.7). 

• Veel slachtoffers lopen hoofdletsel op (40%). Andere redenen voor behan- 
deling zijn vergiftiging (24%) en letsel aan schouder, arm of hand (18%). 

• Bijna een op de drie slachtoffers werd in het ziekenhuis opgenomen (31%). 
Dit is meer dan voor alle typen ongevallen samen (8%). 

• Deze cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke 
aantal aan alcohol gerelateerde ongevallen. 

TABEL 6.7 AARD VAN AAN ALCOHOL GERELATEERDE ONGEVALLEN VAN 

MENSEN BEHANDELD OP EEN AFDELING VOOR SPOEDEISENDE HULP 

IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN (GEMIDDELD OVER 1998 — 2000) 

Type ongeval 	 Aantal 	 Percentage 

Prive-ongeval 	 6 200 	 50 

Verkeersongeval 	 3 200 	 25 

Zelfmutilatie a 	 2 200 	 18 

Geweld 	 830 	 7 

Totaal 	 12 400 	 100 

a. Zoals zelfmoordpogingen door gebruik van alcohol en medicijnen. Bron: LIS, Consument en Veiligheid. 

6 Cufers zijn schattingen voor het hele land, gebaseerd op gegevens van een representatieve steek-
proef van ziekenhuizen. 
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TABEL 6.8 	 AANTAL GEWONDEN EN DODEN IN HET VERKEER DOOR 

ALCOHOL GEBRUIK, VANAF 1995 
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In 2001 telde de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) bijna 3 000 geregistreerde gewonden (al dan niet in het 
ziekenhuis opgenomen) waarbij alcohol in het spel was (tabel 6.8)2 [7i] 

• Ruim acht van de tien ernstig gewonde of overleden slachtoffers was man. 
Onder hen bevonden zich relatief veel mannen van 18 tot en met 24 jaar 
(22%). Ter vergelijking: bij ongevallen waarbij alcohol geen rol speelt is 
twaalf procent van de jonge mannen in deze leeftijdsgroep slachtoffer. 

• Sinds 1957 is er een lichte afname van het aantal 'alcoholslachtoffers'. 

Dit geldt voor zowel doden als gewonden (tabel 6.8). 8  

1111 

1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

Ernst letsel 

Dood 	 87 	97 	103 	83 	92 	87 	72 

Ernstig gewonda 	1 128 	1 204 	1 188 	1 154 	1 166 	1 129 	1 036 

Licht gewondb 	 2 197 	2 112 	2 118 	2 089 	2 091 	2 024 	1 876 

Totaal 	 3 412 	3 413 	3 409 	3 326 	3 349 	3 240 	2 984 

a. Opgenomen in ziekenhuis. b.Niet vervoerd naar ziekenhuis of alleen spoedeisende hulp. 

Bron: SWOV. 

• De cijfers in tabel 6.8 zijn een onderschatting van de werkelijkheid, omdat 
lang niet alle verkeersongevallen worden geregisteerd. Daar komt bij dat 
de politie bij ongevallen lang niet altijd op alcoholgebruik test. De SWOV 
schat het totale aantal ernstig gewonden (ziekenhuisopnames) en over-
ledenen door alcohol in het verkeer drie keer hoger in, namelijk samen 

O p 3000 a 3 500. 

7  Cijfers overlappen deels met die van het LIS, Consument en Veiligheid. 
8 De Minister van Verkeer en Waterstaat stelde zich voor het jaar 2000 tot doel het aantal geregis- 

treerde alcoholdoden terug te brengen tot 100 en het aantal alcoholgewonden tot 2 000. Het 
streefgetal is gehaald voor dodelijke slachtoffers, maar niet voor de overige ongevallen (licht en 

ernstig gewond).[TH 
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6.6 ZIEKTE EN STERFTE 

Ziekte 
Een tot twee eenheden alcohol per dag voor vrouwen en twee tot drie eenhe-
den per dag voor mannen, schaden de gezondheid doorgaans niet.[72-751 
• Vergeleken met enerzijds geheelonthouders en anderzijds zware drinkers 

krijgen matige drinkers minder vaak een aandoening van de kransslag-
aders (coronaire hartziekte). Mogelijk draagt een toename van de `gezonde' 
cholesterolsoort HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) hier toe bij. 

• Matige drinkers lopen verder minder kans een niet-bloedig herseninfarct 
te krijgen. Onder 55-p1ussers vermindert matig alcoholgebruik misschien 
het risico van dementie. 

• Er zijn aanwijzingen dat lichte tot matige drinkers minder vaak vroegtijdig 
overlij den dan niet-drinkers of zware drinkers. Zij voelen zich bovendien 
gezonder.[76] 

De schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn echter talrijk.[72,73] 
De combinatie van drinken en roken verhoogt het risico van kanker aan 
de mondholte, neus- en keelholte en de slokdarm. Bij zwaar drinken wordt 
ook de kans op leverkanker vergroot. Alcohol draagt bovendien, onafhanke-
lijk van roken, bij aan het krijgen van longkanker. Tot slot vergroot alcohol 
de kans op kanker in de dikke darm en de endeldarm. 

• Bij dagelijks gebruik van vijf glazen of meer stijgt de kans op aantasting 
van de kransslagaders. 

• Consumptie van meer dan twee glazen per dag verhoogt ook de kans op 
beroerten of herseninfarcten. Dit geldt alleen voor zogenoemde 'bloedige' 
herseninfarcten. 

• Langdurige en excessieve alcoholconsumptie (meer dan acht eenheden 
per dag) kan mogelijk de zenuwbanen en zenuwtakken aantasten (poly-
neuropathie), de hersenen doen krimpen en cognitieve functies (leren, 
geheugen, aandacht en dergelijke) schaden. 

• Binge-drinken, het in korte tijd innemen van een grote hoeveelheid alcohol, 
verhoogt het risico van hart- en vaatziekten, acuut nierfalen en hersen-
beschadiging. 
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Sterfte 
De afgelopen jaren steeg het aantal alcoholdoden licht. 

• Volgens de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS gingen in 2000 ruim 
achthonderd Nederlanders dood aan het gebruik van alcohol, bijna een 
kwart meer dan in 1994 (tabel 6.9). 

• Alcoholische leverziekten vormden de belangrijkste doodsoorzaak: Si 
procent, gevolgd door afhankelijkheid en andere psychische stoornissen 

door gebruik van alcohol (32%). 

• Het hoogste aantal sterfgevallen vond plaats in de leeftijd 50- 54 jaar en 
65 jaar en ouder (figuur 6.5). De meeste overledenen waren man (gemid-

deld 7o%). 
• Deze cijfers weerspiegelen niet de hele werkelijkheid, omdat daarin niet 

zijn inbegrepen de zogenoemde onderdiagnostiek en sterile aan ongevallen, 
kanker en diverse andere ziektes. 

• In 2001 werden 72 verkeersdoden geregistreerd bij wie alcoholgebruik in 
het spel was. Dit is minder dan in voorgaande jaren (103 in 1997; tabel 6.8). 
Het werkelijke aantal alcoholdoden in het verkeer wordt geschat op zoo a 
250.[711 

• Volgens het RIVM draagt alcohol naar schatting bij aan ongeveer 2 500 

sterfgevallen per jaar. Alcohol staat daarmee van alle cleefstijlfactoren' op 
de vierde plaats, na roken, lichamelijke inactiviteit en slechte voeding.[77] 

TABEL 6.9 	 STERFTE AAN ALCOHOLGERELATEERDE AANDOENINGEN, 

VANAF 1 994 

Totale sterfte a
'
b 641 	654 	677 	678 	728 	775 	809 

a. van 1994- 1995: ICD-9 codes 291, 303, 305.0, 425.5, 535.3, 571.0-3, 980. b. van 1996 - 2000 ICD-10 

codes F10,142.6, 1<29.2, 1<70.0-4, 1<70.9. Vanaf 1996 worth een diagnosecategorie extra opgenomen: 

1<86.0. Voor een verklaring van de codes: zie bijlage D. Bron: Doodsoorzakenstatistiek, CBS. 
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FIGUUR 6.5 
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6.7 AANBOD EN MARKT 

• Het totaal aantal verkooppunten van alcohol net na r november 2000 

bedroeg 66 goo. Dit zijn 3 200 verkooppunten minder dan voor die datum. 
Deze daling was het gevolg van een wijziging in de Drank- en Horecawet, 
waardoor de verkoop van alcoholhoudende dranken in benzinestations en 

non-food winkels werd verboden.[78] 
• Met ingang van i april 2002 is de accijns op bier verhoogd met 18 procent 

en die op wijn met 21 procent. Met de opbrengst gaat de belasting op 
frisdrank met 39 procent omlaag.[79] 

• De accijns bedraagt voor een liter gedistilleerd (5 procent alcohol) bijna 
5,3 euro, voor een liter wijn 59 eurocent en voor een liter bier 25 eurocent 

(tabel 6 .io).[ 64,80 ,81 1 
• Voor een glas bier van 0,25 liter betekent dit 6 eurocent, voor een glas 

wijn van o,r liter 6 eurocent en voor een glas gedistilleerd van 0,035 liter 

18 eurocent. 

• De lidstaten van de EU voeren een verschillend accijnsbeleid. De tarieven 
lopen sterk uiteen. Zo bedraagt voor een liter gedistilleerd met 35 volume-
procent alcohol de accijns in Italie 2 euro tegen iS euro in Zweden 

(tabel 6.10). 
• Zeven wijnproducerende landen heffen in het geheel geen accijns op wijn. 

• Tabel 6.10 laat zien dat de Nederlandse accijnstarieven tot de middenmoot 

behoren. 
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TABEL 6. 0 	 ACCIJNSTARIEVEN OP ALCOHOLHOUDENDEN DRANKEN IN DE 

LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE. PEILJAAR 2002 

.. Lidstaat 	 Bier a 	 Wijn b 	Gedistilleerd c  

Zweden 	 81 	 234 	 1 803 

Finland 	 143 	 235 	 1 766 

Denemarken 	 46 	 95 	 1 294 

Verenigd Koninkrijk 	 96 	 248 	 1 109 

Ierland 	 99 	 273 	 966 

Belgie 	 21 	 47 	 581 

Nederland 	 25 	 59 	 526 

Frankrijk 	 13 	 3 	 508 

Duitsland 	 9 	 0 	 456 

Luxemburg 	 9 	 0 	 364 

Oostenrijk 	 17 	 0 	 350 

Griekenland 	 14 	 0 	 331 

Portugal 	 14 	 0 	 301 

Spanje 	 9 	 0 	 259 

Italie 	 17 	 0 	 226 

a. 5 volumeprocent alcohol. b. 11 volumeprocent alcohol. c. 35 volumeprocent alcohol. Bedragen in euro 
per hectoliter consumptie. Bronnen: Produktschap voor Bier, Productschap Wijn, Productschap voor 
Gedistilleerde Dranken (PGD), Europese Commissie. 

1 	1 
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6.8 ALCOHOL: LAATSTE FEITEN EN TRENDS 

• De consumptie van alcohol per hoofd van de bevolking blijft in Nederland 

vrijwel constant. 
• Zware drinkers komen naar verhouding veel voor onder jonge mannen 

van IS tot en met 24 jaar. Zij zijn relatief vaak betrokken bij verkeersonge-
vallen, waarbij alcohol een rol speelt. 

• Jongeren onder de zestien jaar kunnen, ondanks een wettelijk verbod, 
makkelijk alcoholische dranken krijgen, vooral in de horeca maar ook in 
slijterijen. 

• De meeste probleemdrinkers blijven buiten het zicht van de hulpverlening. 

• Het aantal aanmeldingen bij de ambulante verslavingszorg voor alcohol-
problemen is de laatste drie jaar stabiel; het aandeel vrouwen steeg in de 

afgelopen tien jaar licht. 
• Sterfte aan alcoholgerelateerde aandoeningen neemt iets toe. 
• Het aantal doden en gewonden door alcoholgebruik in het verkeer daalde 

de afgelopen vijf jaar licht. 
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