
 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 10 van 195 

 

A. SAMENVATTING 

 
 Inleiding en doelstelling  

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in 
werking treden. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om de aanpak van geweld onder 
invloed van alcohol of drugs te verbeteren. Het voorziet hiertoe in een wettelijke basis 
voor de inzet van middelentesten tegen geweldplegers. De resultaten van deze 

middelentesten kunnen worden betrokken bij de te vorderen respectievelijk op te 
leggen straf.  

Alcoholgebruik is gerelateerd aan geweld; voor drugs is dit veel minder duidelijk. 
Verstorende factoren (‘confounders’) kunnen bijdragen aan de gevonden relaties 
tussen het ontstaan van geweld bij de gebruikers van middelen (alcohol of drugs) en 
bemoeilijken het vaststellen van causaliteit tussen middelengebruik en geweld.  

 

 Epidemiologie van alcohol- en druggerelateerd geweld  

Het aandeel van alcoholgerelateerd geweld (AR-geweld) in al het geweld in Nederland 
(26%-43%) is vergelijkbaar met dat in Duitsland en Oostenrijk (30%-43%), maar wat 
lager dan in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Australië waar de helft van al het geweld 
AR is. In Nederland is 70-80% van het uitgaansgeweld AR en ongeveer 60% van het 
AR-geweld vond plaats in het uitgaanscircuit en een kwart in de wijken.Geweldsdaders 
lijken in Nederland ongeveer net zo vaak alcohol gedronken te hebben (37%-78%) als 

Britten die werden gearresteerd voor geweldsdelicten (50%-75%). Dertig procent van 
alle Nederlandse uitgaanders was het afgelopen jaar wel eens betrokken bij een 
vechtpartij; 38% van de Britse alcoholdrinkers paste wel eens geweld toe. De omvang 
van druggerelateerd geweld in Nederland (3%) is vergelijkbaar met dat in Duitsland 
(1,5%), maar het is veel kleiner dan in het VK (18%). In Australië is 3,1% van het 

fysieke geweld en 12% van alle geweldsincidenten gerelateerd aan drugs. De 
betrokkenheid van enkel het gebruik van drugs bij het uitgaansgeweld is in Nederland 

met 10% veel kleiner dan de betrokkenheid van alcohol (ca. 80%). 
De prevalentie van polygebruik nationaal en internationaal is niet duidelijk. Een kwart 
van de Nederlandse partybezoekers en 12% clubbezoekers gebruikt op één avond 
meerdere middelen; naast alcohol gebruikt men vooral cannabis, ecstasy en/of 
cocaïne. Bijna alle ‘clubbers’ en ‘ravers’ gebruikten naast cocaïne ook alcohol (94%), 
terwijl zij ook vaak amfetamine met alcohol combineerden (92%). Bij geweldsdelicten 

komt AR-geweld 6-10 keer vaker voor dan druggerelateerd geweld of combinatie-
gerelateerd geweld. 
 

 Andere drugs en geweld  

Deel D betreft een literatuuronderzoek naar de vraag of er naast alcohol, cocaïne, 
amfetamine en methamfetamine nog andere drugs zijn die als acuut effect het risico 
op gewelddadig gedrag verhogen. In dit overzicht clusteren we de illegale drugs op 
basis van de volgende subgroepen: cannabinoïden, opiaten, methyleendioxy-

methamfetamine (MDMA) of ‘ecstasy’, gamma-hydroxy-boterzuur (GHB), 

hallucinogenen en nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), ook wel ‘designer drugs’ 
genoemd.  
Wij concluderen, dat cannabis niet agressie verhogend werkt. Als acuut effect werkt 
het eerder spanningsverlagend en onderdrukt het gevoelens van agressie. Het acute 
effect van opiaten, waaronder heroïne, is ook niet agressie verhogend. Hetzelfde geldt 
voor MDMA. Deze stof heeft over het algemeen bij recreatief gebruik juist een 

‘prosociaal’ effect. GHB is een stof die van nature in het lichaam voorkomt en zowel 
euforische als kalmerende effecten heeft. GHB heeft als acuut effect geen agressie 
verhogende eigenschappen. Dit geldt ook voor hallucinogenen. Wat betreft NPS 
kunnen allerlei categorieën worden onderscheiden. Alleen de acute effecten van 
synthetische stimulerende middelen (waaronder synthetische cathinonen) lijken in 
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verband te kunnen worden gebracht met een verhoogd risico op agressief gedrag. Wij 

concluderen dat er, naast alcohol, cocaïne, amfetamine en methamfetamine, alleen de 
categorie van de stimulerende middelen binnen de NPS in aanmerking zouden komen 
om in de wet opgenomen te worden. In de praktijk zal men hierbij echter achter de 
feiten aan blijven lopen. Vanwege het grote aantal mogelijke nieuwe synthetische 
middelen met stimulerende effecten, zullen telkens als er stoffen van de markt 
verdwijnen, weer nieuwe stoffen op de markt kunnen komen. 
Gewelddadig gedrag in de context van een ernstige psychiatrisch toestandsbeeld 

(psychose, manie, geagiteerd delier), en vaak samenhangend met een overdosis en/of 
een bepaalde persoonlijke kwetsbaarheid, kan ontstaan na gebruik van de meeste van 
deze middelen. Het risico wordt vergroot als middelen in combinatie worden gebruikt, 
vooral in combinatie met alcohol. Dergelijke psychiatrische ontregelingen zijn 
beschreven voor cannabinoïden, opioïden, amfetamines, cathinonen, GHB en 
hallucinogenen. 

 

 Agressie onder invloed - drempelconcentraties  

Het literatuuroverzicht beschreven in Deel E heeft drie hoofddoelen, namelijk om te 
bepalen of er een causaal verband tussen intoxicatie (alcohol, cocaïne, (meth) 
amfetamine) en agressie is, de analytische cut-offs van deze stoffen in het bloed te 
beschrijven en de drempels voor deze stoffen vast te stellen waarbij agressie wordt 
opgewekt. 
Wat betreft de analytische drempelwaardes in bloed kan gesteld worden dat deze 

afhankelijk zijn van het laboratorium waar ze bepaald worden. Dit komt omdat 
sommige laboratoria een lagere detectie drempel hebben dan anderen. Onlangs stelde 
een Nederlandse commissie analytische drempelwaardes in het bloed vast van de 
eerder genoemde stoffen. Deze drempelwaardes (alcohol: 0,2 g/L, cocaïne: 10 μg/L, 
(meth)amfetamine: 25 μg/L) kunnen in Nederlandse laboratoria vastgesteld worden en 
kunnen daarom als standaard in Nederland worden voorgesteld. 
Wat betreft de causale relatie van de genoemde stoffen en agressie, en mogelijke 

drempelwaarden in bloed in relatie tot agressie kan worden geconcludeerd dat in 

vergelijking met cocaïne en (meth)amfetaminen, alcohol het meest bestudeerd is. 
Voor alcohol is aangetoond dat dit functies negatief beïnvloedt wat kan leiden tot een 
toename van de waarschijnlijkheid van alcohol-geïnduceerde agressie. Er moet echter 
wel rekening gehouden worden met individuele variaties (bijvoorbeeld persoonlijkheid) 
en contextuele omstandigheden (bijvoorbeeld provocatie). Een andere belangrijke 

factor is de positie op de Bloed Alcohol Concentratie (BAC) curve. Het stijgende deel 
en stijgende doses (bloedconcentraties vanaf 0,8 g/L tijdens de absorptiefase) worden 
gekoppeld aan een verhoogde kans op agressief gedrag in een subset van individuen, 
vergeleken met dalende bloed alcohol concentraties. Hoewel een duidelijke drempel 
niet kon worden gedefinieerd, werd een statistisch significante toename van agressie 
gemeten bij een dosering van 0,75 g/kg en hoger. 
Voor cocaïne en (meth) amfetaminen kan worden geconcludeerd dat de relatie tussen 

de stof en agressie te weinig bestudeerd is. De enkele studies die zijn uitgevoerd 
suggereren dat het waarschijnlijk is dat deze stoffen de kans op agressief gedrag 
kunnen vergroten, maar dit moet worden onderzocht. De definitie van een 
drempelwaarde in het bloed is niet mogelijk op basis van bestaande studies. 
Geconcludeerd kan worden dat meer onderzoek nodig is. Methodologische 

aandachtspunten en ideeën voor toekomstig onderzoek worden voorgesteld. 
 

 
 

 Aard van middelengerelateerd geweld – individuele en situationele 
factoren 

Deel F betreft een literatuuronderzoek naar de volgende onderwerpen: de aard van 
middelen-gerelateerd geweld, de individuele, sociale en situationele factoren die de 
relatie tussen middelengebruik en geweld beïnvloeden en via welke mechanismen 
(biologisch, psychologisch , sociaal) deze relatie tot stand komt. Dit deel beperkt zich 
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daarbij tot gewelddadig gedrag in relatie met alcohol en met stimulantia, d.w.z. 

cocaïne, amfetamine en methamfetamine.  
Wat betreft de aard kan geconcludeerd worden dat het voornamelijk om impulsieve, 
reactieve agressie gaat. De kans op agressief gedrag neemt toe doordat middelen, en 
dan met name alcohol, de impuls- en emotie-controle ondermijnen. Wij merken 
daarbij op dat bijna al het experimentele onderzoek zich beperkt tot alcohol. Alcohol 
vernauwt de aandachts-focus en belemmert het overzicht over de situatie. Dit kan 
agressie in de hand werken.  

Alcohol heeft een scala aan farmacologische effecten. Het beïnvloedt met name de 
GABA-erge, glutaminerge, dopaminerge en serotonerge neurotransmissie in het brein. 
In zijn algemeenheid kan men stellen dat alcohol langs deze farmacologische wegen 
bij daarvoor gevoelige individuen agressie verhogend werkt. Stimulantia stimuleren 
vooral de dopaminerge neurotransmissie. Dit geeft op zichzelf geen agressie.  
Agressie onder invloed van middelen komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen 

en dan vooral in de leeftijd van de adolescentie en de jong volwassenheid. Wat betreft 
de individuele factoren zijn het vooral personen die van zichzelf al een gebrekkige 
impuls- en emotie-regulatie hebben die het meest gevoelig zijn voor het agressie-
verhogende effect van alcohol. Gebrek aan ‘affectieve’ en ‘cognitieve’ empathie, en 
een ‘vijandige interpretatie bias’ zijn andere persoonskenmerken die de kans vergroten 
dat een individu onder invloed van alcohol naar anderen agressief wordt. Alcohol en 
stimulantia kunnen zelfvertrouwen en gevoel van ‘mannelijkheid’ vergroten en dit kan 

vervolgens weer de kans op de inzet van agressief gedrag stimuleren. Een 
persoonlijkheids-trek die men zou kunnen aanduiden als ‘algemene vijandigheid’ naar 
anderen werkt ook kans verhogend. Hoewel het effect van alcohol primair 
farmacologisch is, geeft de verwachting die een individu heeft van het effect van 
alcohol verder vorm aan het daadwerkelijk ervaren effect.  
Gewelddadig gedrag kan voorts optreden in het kader van een acuut psychiatrische 
verwardheidstoestand, bijvoorbeeld een psychose, manie of een delier. Alcohol en 

stimulantia kunnen dergelijk verwardheidstoestanden uitlokken bij daarvoor gevoelige 
personen. 
Wat betreft omgevingsfactoren zijn er in de eerste plaats de sociale factoren die de 

kans op agressie onder invloed van middelen vergroten. De vorm van agressief gedrag 
wordt overgenomen van ouders en leeftijdsgenoten. Het optreden van 
middelengerelateerde agressie wordt in sterke mate beïnvloed door ‘peers’. Deze vorm 

van agressie kan ook een belangrijke factor zijn om tot een groep te behoren. Het 
versterkt bij bepaalde groepen de groepsidentiteit. De beschikbaarheid van middelen is 
ook een belangrijke omgevingsfactor.  
Vele van de in dit deel beschreven verbanden zijn alleen onderzocht in observationeel 
onderzoek. Het gaat om correlationele verbanden. Het is vaak niet duidelijk of het een 
oorzakelijk verband betreft. Om hier meer inzicht in te krijgen is verder experimenteel 
onderzoek aangewezen. Het is met name nauwelijks onderzocht of stimulantia bij 

bepaalde individuen en vanaf een bepaalde dosis een agressie verhogend effect 
hebben. 
 

 Conclusie 

In het laatste Deel (G) wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden op de 
door het WODC gestelde vragen. Wij concluderen dat literatuuronderzoek een aantal 

kennishiaten laat zien over middelengebruik en geweld. Het gaat dan om zaken als: 
Bestaat er een dosis effect relatie tussen alcohol/drug gebruik en geweld? Welke zijn 

de kenmerken van de deelgroep personen die agressief reageert onder invloed? Is 
agressie afhankelijk van tijdsduur na gebruik en hoe lang houdt deze reactie aan? 
Leidt combinatiegebruik van alcohol en/of drugs tot een verhoogd risico op agressie? 
Wat is de prevalentie van alcohol en drugs geïnduceerde agressie in Nederland? Welke 
experimentele gedragsmetingen vormen een goede voorspeller van alcohol en drugs 
gerelateerd geweld in het dagelijkse leven? 

In een ander rapport doen wij onderzoeksvoorstellen waarin mogelijkheden worden 
aangedragen om deze vragen te beantwoorden (zie het rapport “Middelengebruik en 
geweld. Voorstellen voor onderzoek naar de grenswaarden voor alcohol en drugs” van 
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Ramaekers JG, Verkes RJ, van Amsterdam JGC, van den Brink W, Goudriaan AE, 

Kuypers KPC, Arends R, Schellekens AFA (2016)). 
 
 
 


