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De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik 
en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving van de meest in het oog 
springende ontwikkelingen uit het Jaarbericht 2007. Het percentage recente gebruikers 
is het percentage dat het afgelopen jaar een middel heeft gebruikt en het percentage 
actuele gebruikers is het percentage dat in de laatste maand een middel heeft gebruikt. 
 
Drugs: gebruik en hulpvraag 
 
Hulpvraag vanwege cannabisgebruik blijft toenemen 
 
Het percentage actuele cannabisgebruikers in de algemene bevolking van 15-64 jaar bleef 
tussen 2001 en 2005 stabiel. In 2005 was 3,3 procent een actuele cannabisgebruiker, in 
absolute getallen 363 duizend gebruikers. Tegenover deze stabiele trend staat een gestage 
groei van aantal cliënten met een cannabisprobleem bij de verslavingszorg. 
Tussen 1994 en 2006 steeg het aantal primaire cannabiscliënten van 1951 naar 6544. Van 
2005 naar 2006 ging het om een toename van zeven procent. Bijna tweederde van de 
cannabiscliënten (63%) is 25 jaar of ouder. In algemene ziekenhuizen worden maar weinig 
mensen opgenomen vanwege cannabisproblematiek als hoofddiagnose (54 opnames in 
2006). Het aantal opnames met cannabismisbruik en –afhankelijkheid als nevendiagnose is 
groter en steeg van 299 in 2005 naar 377 in 2006, een toename van 26 procent. Deze trend 
kan wijzen op een toename van het aantal probleemgebruikers van cannabis, maar 
eveneens op een verbetering van het hulpverleningsaanbod voor cannabisproblematiek, of 
een toenemende bewustwording van de verslavende eigenschappen van cannabis, waardoor 
gebruikers wellicht sneller hulp zoeken. 
 
Geen verdere toename cocaïnehulpvraag 
 
Het actuele gebruik van cocaïne in de algemene bevolking van 15-64 jaar bleef van 2001 tot 
2005 op hetzelfde niveau (in 2005: 0,3% ofwel 32 duizend gebruikers). Onder uitgaande 
jongeren en jonge volwassenen komt het gebruik (overwegend snuiven) van cocaïne 
beduidend vaker voor dan in de algemene bevolking (3-19% actuele gebruikers in 
wisselende groepen). Daarbij wordt niet alleen in het uitgaansleven gebruikt, maar ook vaak 
thuis, zowel in het weekend als doordeweeks. De populariteit van het middel heeft zich 
inmiddels over het gehele land verspreid, al lijkt in navolging van Amsterdam een 
verzadigingspunt te zijn bereikt. Onder plattelandsjongeren is mogelijk sprake van een 
verdere stijging. Gecombineerd gebruik van cocaïne met alcohol blijft favoriet. In het 
drugsrepertoire van harddrugsverslaafden heeft cocaïne, in de rookbare en hierdoor sterker 
verslavende variant crack, een stevige positie ingenomen. Onder probleemjongeren komt 
crackgebruik relatief weinig voor. Hoeveel mensen lichamelijke, psychische of sociale 
problemen krijgen vanwege overmatig cocaïnegebruik is echter niet bekend. Wel 
registreerde de verslavingszorg tot 2004 een sterke groei van het aantal primaire 
cocaïnecliënten, van 2500 in 1994 naar tienduizend in 2004. Deze trend heeft zich in 2005 
en 2006 niet voortgezet. Van 2005 naar 2006 daalde het aantal cocaïnecliënten met twee 
procent naar 9 599 cliënten. Deze daling is met name toe te schrijven aan een afname van 
het aantal cliënten met een primair crackprobleem. Het aantal ziekenhuisopnames waarbij 
cocaïne een rol speelt steeg tot 2002 en schommelde daarna rond hetzelfde niveau. In 2006 
stonden 514 opnames geregistreerd met cocaïnemisbruik en – afhankelijkheid als 
nevendiagnose. Als hoofddiagnose komt cocaïneproblematiek veel minder voor (90 opnames 
in 2006). 



 
Toename amfetaminecliënten, maar aantal blijft laag 
 
In de algemene bevolking van 15-64 jaar is het amfetaminegebruik relatief beperkt en 
stabiel. In 2005 was 0,2 procent een actuele amfetaminegebruiker. Omgerekend naar de 
bevolking gaat het om 21 duizend personen. Het aantal amfetaminegebruikers dat aanklopte 
bij de verslavingszorg verdubbelde echter ruimschoots van 482 in 2001 naar 1 215 in 2006. 
Van 2005 naar 2006 ging het om een toename van negen procent. Het aandeel van 
amfetamine op alle hulpvragen voor drugsproblematiek bij de verslavingszorg is nog steeds 
gering (4% in 2006). Het aantal opnames in algemene ziekenhuizen gerelateerd aan 
problemen met amfetamine(-achtigen) blijft beperkt, al was in 2004 een tijdelijke toename 
waarneembaar van het aantal nevendiagnoses in verband met afhankelijkheid en misbruik 
van amfetamineachtigen (63 in 2003, 108 in 2004 en 88 in 2006). Mogelijk hangen deze 
trends in de hulpvraag samen met een toename in het aantal probleemgebruikers van 
amfetamine, maar cijfers om deze trend te bevestigen ontbreken. In het uitgaansleven 
neemt amfetamine een bescheiden rol in, vergeleken met cocaïne en ecstasy. Sleutelfiguren 
signaleren wel een stijging van het gebruik in bepaalde delen van het land (noorden en 
zuiden) en in bepaalde groepen jongeren, met name de (autochtone) dorpsjeugd. Deze 
jongeren gebruiken het middel soms als goedkopere vervanging van cocaïne. 
 
Ecstasygebruik nog steeds populair, maar zelden reden voor hulpvraag 
 
Het percentage actuele gebruikers van ecstasy in de algemene bevolking bleef tussen 2001 
en 2005 stabiel (in 2005: 0,4% ofwel 40 duizend gebruikers). Ecstasy is in het 
uitgaansleven nog steeds een belangrijke drug, met name op dansfeesten. Sleutelfiguren in 
het uitgaansleven signaleren een matiging van het ecstasygebruik, met name onder de wat 
oudere stappers. Onder beginnende jonge gebruikers wordt wat vaker excessief gebruik 
waargenomen. Trendcijfers ontbreken echter. Het aantal mensen dat met een primair 
ecstasyprobleem bij de verslavingszorg aanklopt blijft al jaren beperkt en daalde van 293 in 
2005 naar 228 in 2006. Ruim drie keer zoveel mensen noemen ecstasy als secundair 
probleem (715 in 2006). Tal van studies wijzen er op dat frequent gebruik van ecstasy 
afwijkingen aan de serotonine-receptoren in de hersenen veroorzaakt. Er zijn ook klinische 
effecten van frequent ecstasygebruik gerapporteerd, zoals een afname van het geheugen en 
een toename van symptomen van depressie. Recent onderzoek leidt tot het inzicht dat ook 
het incidenteel gebruik van ecstasy niet zonder meer veilig is, hoewel de gevolgen van 
gebruik van een lage dosis ecstasy op het psychisch functioneren subtiel zijn. 
 
Verslavingszorg en ziekenhuizen registreren steeds minder opiaatgebruikers 
 
Volgens de laatste schatting in 2001 telde Nederland tussen de 24 en 46 duizend 
probleemgebruikers van opiaten. Van de lidstaten van de EU-15 heeft Nederland samen met 
Griekenland en Duitsland het laagste aantal probleemgebruikers per duizend inwoners van 
15-64 jaar (2 tot 3, versus 8-9 in Italië en Spanje en 10 in het Verenigd Koninkrijk). De 
Nederlandse populatie opiaatgebruikers is in de loop der jaren gemiddeld steeds ouder 
geworden. Het aandeel jonge opiaatcliënten (15-29 jaar) bij de verslavingszorg daalde van 
39 procent in 1994 naar 6 procent in 2005 en stabiliseerde op dit percentage in 2006. 
Tussen 2001 en 2006 daalde ook het totale aantal cliënten met een primair opiaatprobleem, 
van bijna 18 duizend naar 13 duizend (-22%). Van 2005 naar 2006 ging het om een daling 
van zeven procent. Slechts vier procent van de opiaatcliënten klopte in 2006 voor het eerst 
aan voor hulp vanwege een drugsprobleem. De rest stond al eerder ingeschreven bij de 
verslavingszorg. Het aantal opnames in algemene ziekenhuizen waarbij opiaatproblematiek 
als nevendiagnose is gesteld nam eveneens af. In 2005 en 2006 ging het om respectievelijk 
594 en 476 opnames, een daling van 20 procent. De groep opiaatcliënten die overblijft 



veroudert en kampt vaak met lichamelijke en psychische problemen. De afname in het 
percentage actuele injecteerders onder opiaatcliënten in de verslavingszorg stagneerde en 
het percentage bleef in 2005 en 2006 steken op tien procent. Nieuwe hiv-infecties onder 
injecterende harddrugsgebruikers komen niet veel meer voor. Injecteren blijft wel een 
belangrijke risicofactor voor besmetting met hepatitis C. Onder geregistreerde hiv-positieve 
injecterende drugsgebruikers is het percentage hepatitis C infecties bijzonder hoog. 
 
Alcohol en tabak: gebruik en hulpvraag 
 
Lichte stijging aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames 
 
Het aantal recente en actuele consumenten van alcohol in de bevolking van 15-64 jaar bleef 
tussen 2001 en 2005 stabiel (in 2005: recent 85%, actueel 78%). Het percentage mensen 
dat in het afgelopen half jaar minimaal een keer zes of meer glazen op een dag had 
gedronken daalde in deze periode van 40 naar 35 procent. Er zijn grote verschillen tussen 
leeftijdsgroepen, met name als het om wat forser alcoholgebruik gaat. Mannen van 18-24 
jaar scoren het hoogst wat betreft zwaar drinken en probleemdrinken. Zo was in 2007 bij 38 
procent van de mannen en 14 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep sprake van 
zwaar drinken (op één of meer dagen per week minstens zes glazen alcohol drinken). Dat is 
minder dan in 2002 (42% voor de mannen en 18% voor de vrouwen van 18-24 jaar) maar 
iets meer dan in 2006 (36% voor de mannen en 10% voor de vrouwen van 18-24 jaar). Ook 
het drankgebruik onder scholieren heeft de afgelopen jaren flink de aandacht getrokken. Het 
aandeel scholieren dat op jonge leeftijd al alcohol gebruikt nam tussen 1999 en 2003 toe. 
Vaak beginnen zij met drinken als zij tussen de elf en veertien jaar oud zijn. Met name 
onder twaalfjarigen nam het percentage actuele gebruikers tussen 2003 en 2005 echter 
weer wat af. Alcohol lijkt ook onlosmakelijk verbonden te zijn met het uitgaansleven. Onder 
jonge stappers is een toename gesignaleerd van het thuis indrinken. Kostenbesparing speelt 
hierbij een rol. Het ‘binge drinken’ lijkt onder uitgaande jongeren eerder regel dan 
uitzondering. Ondanks een wettelijk verbod kunnen jongeren onder de zestien jaar 
makkelijk alcoholhoudende dranken verkrijgen. In 2006 gaf een vijfde van de 12-16-jarigen 
aan wel eens alcohol te hebben gekocht. 
   
Van de circa 1,2 miljoen probleemdrinkers vraagt slechts een klein deel hulp bij de 
verslavingszorg. In 2006 zijn ruim 30 duizend cliënten behandeld voor een primair  
alcoholprobleem. Na een stijging tussen 2001 en 2005 (39%) nam het aantal cliënten in 
2006 licht af met drie procent. In ziekenhuizen steeg het aantal opnames vanwege een 
hoofddiagnose alcoholmisbruik- en afhankelijkheid van 3900 in 2001 naar 4500 in 2004. Van 
2004 naar 2005 bleef het aantal klinische opnames vrijwel op het zelfde niveau (4 553), 
maar van 2005 naar 2006 was er opnieuw een lichte stijging van 7 procent (4 855). Het 
aantal jongeren en kinderen van 16 jaar of jonger met een alcoholgerelateerde opname 
steeg tussen 2001 en 2006 met ruim tachtig procent. 
 
Aantal rokers iets gedaald 
 
Onder mensen van 15 jaar en ouder trad een geringe daling op in het percentage rokers van 
28,2 procent in 2006 naar 27,5 procent in 2007. Het percentage zware rokers daalde onder 
mensen van 12 jaar en ouder van 7,2 naar 6,7 procent. Bij de hulpvraag voor 
tabaksverslaving gaat het in hoofdzaak om zelfzorg en het zoeken van hulp bij de huisarts. 
In 2006 hebben naar schatting 42 800 mannen en 42 100 vrouwen hun huisarts 
geconsulteerd over het stoppen met roken. Dat is in totaal 24 procent minder dan in 2005. 
De markt voor nicotinevervangende middelen (pleisters, kauwgom, tabletten) steeg tussen 
2006 en 2007. Diverse campagnes stimuleren rokers om te stoppen met roken. 
 



Sterfte 
 
Roken blijft de belangrijkste determinant voor sterfte 
 
Roken is in Nederland nog steeds de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte, al lijkt 
zich een lichte daling af te tekenen. In 2006 overleden 19 366 mensen van 20 jaar en ouder 
aan de directe gevolgen van roken, zeven procent minder dan in 2000. In 2006 waren 
alcoholgerelateerde aandoeningen de directe aanleiding voor ruim 700 sterfgevallen; in nog 
zo’n duizend gevallen stonden alcoholgerelateerde aandoeningen als secundaire 
doodsoorzaak geregistreerd. De stijging in de totale sterfte door alcoholgerelateerde 
aandoeningen vanaf begin jaren negentig zette zich sinds 2004 niet door. De sterfte aan 
alcoholgerelateerde aandoeningen en tabak is vele malen groter dan de (hard)drugssterfte. 
In 2006 stonden 112 gevallen van directe sterfte door drugs geregistreerd (‘overdosis’), iets 
minder dan in 2005 (122). In de afgelopen tien jaar fluctueert dit aantal tussen 103 en 144 
gevallen. Vergeleken met een aantal andere Europese lidstaten blijft de drugssterfte in 
Nederland gering. 
 
Markt 
 
THC-gehalte in nederwiet verder afgenomen 
 
Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) volgt de samenstelling van partydrugs 
en cannabis. De meeste pillen die als ecstasy zijn gekocht bevatten al jaren daadwerkelijk 
MDMA of een verwante stof. Wel bevat bijna één op de tien ecstasypillen in 2007 (ook) de 
stof meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (mCPP). Deze stof kan onaangename effecten 
teweegbrengen. Het aandeel geteste pillen met een relatief hoge dosis MDMA (meer dan 105 
mg) is gestegen van 20 procent in 2006 naar 30 procent in 2007. 
 
Het gemiddelde THC-gehalte (het belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis) in 
nederwiet is tussen 2006 en 2007 verder gedaald van 17,5 naar 16 procent. De gemiddelde 
prijs voor een gram nederwiet steeg in deze periode van 6,20 naar 7,30 euro. Er zijn geen 
aanwijzingen dat cannabis die verzwaard is met loodpareltjes of glasdeeltjes via coffeeshops 
de markt bereikt. 
 
Delicten tegen de Opiumwet 
 
De meerderheid van de opsporingsonderzoeken naar ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit is gericht op drugs 
 
In 2006 is driekwart van de ruim 300 onderzoeken naar ernstige vormen van eorganiseerde 
criminaliteit gericht op de handel in of productie van drugs. Meestal gaat het om harddrugs: 
cocaïne, synthetische drugs en heroïne. Bij softdrugsonderzoeken gaat het vooral om de 
handel en/of teelt van nederwiet. 
 
De instroom van Opiumwetdelicten in de strafrechtsketen stabiliseert in 2006 
 
Bij de politie en de Koninklijke Marechaussee zijn ongeveer 22 duizend personen 
ingeschreven als verdachten van een Opiumwetdelict, ongeveer evenveel als in 2004 en 
2005. Vanuit de politie zijn rond 20 duizend zaken doorgestroomd naar het Openbaar 
Ministerie; 2004 was hier een ‘piekjaar’, in 2005/2006 is sprake van een stabilisatie op een 
relatief hoog niveau. Het aandeel van Opiumwetdelicten is de laatste jaren redelijk constant 
(7 à 8%). Blijkbaar volgen Opiumwetdelicten dezelfde lijn als het totaal van alle delicten. 



Harddrugsdelicten dalen, terwijl het aandeel softdrugsdelicten toeneemt 
 
Deze trend is vooral duidelijk in 2005 en 2006. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de meer 
intensieve aanpak van de hennepkweek. Bij het OM en bij de rechter verschilt het aandeel 
harddrugs nauwelijks van dat van softdrugs. Harddrugsdelicten vormen nog wel overal de 
meerderheid en hebben nog steeds veruit de overhand in de vrijheidsstraffen en de 
detentiejaren. 
 
De rechter doet meer Opiumwetzaken af en legt minder (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen op 
 
De rechter heeft rond 13 duizend Opiumwetzaken in eerste aanleg afgedaan. Het aantal 
taakstraffen daalt in 2006 licht ten opzichte van 2005, maar is nog steeds relatief hoog. 
Tussen 2000 en 2005 was er een continue stijging. De rechter legde in 2006 minder (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op dan in 2005 en ook minder detentiejaren. Deze daling 
zette in 2004 al in. De daling geldt in het algemeen voor alle typen delicten: 
Opiumwetdelicten dalen mee in een algemene daling. Het aandeel Opiumwetdelicten is 
echter wél iets toegenomen, wat er op duidt dat Opiumwetdelicten minder sterk dalen dan 
de rest. 
 
Opiumwetdelicten hebben een relatief grote kans om door de hele strafrechtsketen 
heen te ‘stromen’ 
 
Het aandeel Opiumwetdelicten op het totale aantal delicten schommelt bij de 
politie/Koninklijke Marechaussee en het OM tussen de zes en acht procent, bij de rechter is 
het hoger (zeven - negen procent), bij de vrijheidsstraffen tussen de twaalf en dertien 
procent (2000-2006). Tussen de 27 en 33 procent van de detentiejaren is opgelegd wegens 
een Opiumwetdelict. Het aandeel wordt dus steeds hoger: Opiumwetdelinquenten hebben in 
2006 een relatief grote kans om voor de rechter gebracht te worden en veroordeeld te 
worden tot een verhoudingsgewijs lange vrijheidsstraf. 
 
Delicten gepleegd door gebruikers 
 
Een groot deel van de gedetineerdenpopulatie heeft problemen met 
middelengebruik of gokken 
 
Zestig procent van de gedetineerden rapporteert problematisch gebruik van alcohol of drugs 
of problematisch gokken in het jaar vóór detentie. Dertig procent is problematisch 
alcoholgebruiker, 33 procent is problematisch gebruiker van cannabis, 24 procent heeft 
problemen met het gebruik van harddrugs – vooral cocaïne en heroïne. Zes procent is een 
problematische gokker. 
 
 


