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VOORWOORD 

De ministeries van Vollcsgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en 
Binnenlandse Zaken hebben elk een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de beschikbaarheid en het gebruik van drugs in Nederland. Weinig taken 
zijn moeilijker vorm te geven, want wat nog maar nauwelijlcs meer dan 
dertig jaar geleden bij afwezigheid van gebruik geen beleid behoefde, blijkt 
nu in voortdurende beschikbaarheid met geen beleid meer weg te lcrijgen. 
Dat heeft geleid tot een beleid waarin men probeert de productie te stoppen, 
de handel tegen te gaan, het gebruik te voorkomen, de gebruiker te helpen en 
de samenleving te beschermen. Dat is niet altijd een beleid geweest en het 
beleid is ook niet hetzelfde gebleven. Op geleide van vaak harde ervaring en 
bittere teleurstelling heeft het zich in Nederland lcunnen ontwikkelen tot een 
pragmatiek, die in zijn eigen ontwikkeling regelmatig bekneld raakt tussen 
de steile principes van de internationale afspraken. De drie ministeries 
hebben in 1995 gezamenlijk de Stichting Toekomstscenario's Gezondheids-
zorg gevraagd een verkerming uit te voeren ten behoeve van het drugsbeleid 
in Nederland. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek volgde in 
1996 de opdracht een verdere verkenning in de richting van een scena-
riostudie uit te voeren. Met ondersteuning van het onderzoeksbureau 0+S 
(Amsterdam), tot 1997, en in discussie met externe deskundigen en de 
scenariocommissie heeft dat geleid tot het rapport dat nu voor u ligt. Bij de 
definitieve samenstelling van dit rapport zijn behalve door de staf van de 
STG, onder leiding van mr. R.F. Schreuder, ook belangrijke eigen 
tekstbijdragen geleverd door enkele leden van de scenariocommissie zelf. 
Een speciaal woord van dank is daarom op zijn plaats voor de heren dr. J.C. 
van der Stel, drs. G. van Brussel, arts, en drs. E. Leuw. 
'Verkenning drugsbeleid in Nederland' drulct in de ambiguIteit van de titel de 
dubbele bedoeling van dit rapport uit. Het gaat om een verkerming van de 
situatie, zoals die nu is en zich ontwikkeld heeft, en het gaat om een 
verkenning van beleidsmogelijkheden voor de toekomst. Vooral in de 
hoofdstukken 2 tot en met 8 biedt het rapport een overzicht van wat zich in 
het laatste kwart van deze eeuw voor ontwikkelingen hebben voorgedaan op 
het gebied van de beschikbaarheid en het gebruik van drugs, van de 
gevolgen daarvan voor de betroklcenen en voor de samenleving als geheel. 
Het beleid op het gebied van de preventie, de hulpverlening en de overlast-
en criminaliteitsbestrijding wordt in hoofdlijnen beschreven. Uit de 
internationale vergelijlcingen die steeds gemaalct worden, blijkt enerzijds 
steeds weer dat andere landen eerder meer dan minder met 
drugsproblematiek geconfronteerd worden, anderzijds dat zelfs het meest 
strikte beleidsregime niet ontkomt aan een zekere pragmatiek in de omgang 
met gebruik en gebruikers. Bijzonder is de positie van Nederland nog altijd 
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door het duidelijke onderscheid dat gemaakt wordt tussen soft- en hard 
drugs, en door de nadruldcelijke keuze voor harm reduction en 
overlastbestrijding. De verschillen met de nabuurlanden worden echter 
Ideiner, al blijft een verschil voorlopig nog opvallend groot: meer dan in 
vrijwel alle andere landen is in Nederland de uitvoering van (sociaal)we-
tenschappelijk en medisch drugsonderzoek mogelijk gebleken en meer dan 
in andere landen kan, bij alle noodzakelijke terughoudendheid, vertrouwd 
worden op de betrouwbaarheid van registraties. 

De toekomst komt vooral aan de orde in de vier scenario's (risicobepericing, 
'drugsvrij', deregulering, gedifferentieerde legalisering) die op basis van een 
uitwerlcing van de samenhang tussen de twee assen formalisering-
informalisering en medicalisering/moralisering door de scenariocommissie 
ontwildceld zijn. De scenariocornmissie spreelct in dit rapport geen voorkeur 
uit voor een der scenario's. In hoofdstuk 10 presenteert de commissie nog 
wel een aantal overwegingen en aandachtspunten, die naar haar idee voor de 
verdere ontwiklceling van het drugsbeleid in Nederland van vitaal belang 
zijn. In de nabeschouwing wordt ook het in de scenario's met opzet wat 
buiten beschouwing gelaten intemationale perspectief weer geintroduceerd 
en wordt ook rekening gehouden met een toekomst waarin het verlangen 
naar een controleerbare en situatiespecifieke bewustzijnsverandering 
technisch en fannacologisch steeds meer werkelijkheid zal lcunnen worden. 
Ik dank bier graag de STG-stafleden, de onderzoekers en de leden van de 
scenariocomrnissie voor bun inzet onder soms moeilijke en onverwachts 
wisselende omstandigheden. De discussies in de scenariocommissie waren 
steeds geinspireerd door betroldcenheid bij een problematiek waarin het 
zoeken van genot zich vaak zo tragisch en blijvend tegen zichzelf keen, en 
inspirerend door de bijdragen uit zoveel verschillende disciplines. Een 
speciaal woord van dank is op zijn plaats aan de leden van de 
begeleidingscommissie van dit scenarioproject: mevrouw mr. N.J.A. van der 
Arend (ministerie van Binnenlandse Zaken), drs. A. Cramer (ministerie van 
Vollcsgezondheid, Welzijn en Sport) en dr. H. Vreugdenhil (ministerie van 
Justitie), die namens de opdrachtgevers de conceptrapportages van 
waardevol commentaar hebben voorzien en mede sturing hebben gegeven 
aan het project. 

Wij hopen en verwachten met deze scenariostudie een bijdrage te leveren 
aan het debat over het te voeren drugsbeleid in Nederland. Dat debat zal 
nooit een winnaar kennen, maar hopelijk wel leiden tot oplossingen die het 
aantal verliezers zo }dein mogelijk zal maken. Dat is ook de inzet, die de 
verschillende scenario's uiteindelijk weer met elkaar verbindt. 

Prof. dr. P. Sclmabel, 
voorzitter scenariocommissie 'Verkenning drugsbeleid in Nederland' 
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SANIENVATTING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkenning voor het drugsbeleid 
in Nederland. De aanleiding voor dit rapport was de behoefte van de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Binnenlandse 
zaken, om meer zicht te lcrijgen op de ontwildceling van het drugsgebruik en 
de effecten van hulpverlening en preventie. In de verkenning zouden de 
gevolgen van 'autonome' ontwilckelingen en beleidsmaatregelen op het aantal 
drugsgebruikers en de door hen veroorzaakte overlast en criminaliteit in 
beeld moeten worden gebracht. Voorzover mogelijk zouden in alternatieve 
scenario's de mogelijke consequenties van beleid verkend moeten worden. 
De STG heeft voor deze verkenning een scenariocommissie ingesteld. Deze 
is ondersteund door medewerkers van het Bureau 0+S en de staf van de 
STG. 
Gestart is met een vrij uitvoerige analyse van de relatie tussen drugs en 
verslaving. Verslaving wordt in dit rapport opgevat als een ongewenste en 
klaarblijkelijk niet of slechts met veel moeite te overwinnen afhankelijkheid 
van drugs. 
Geconstateerd is, dat het begrip 'verslaving' in de maatschappij voor 3 
groepen een belangrijke functie vervuld: voor degenen die verslaafd zijn, 
degenen die moeite moeten doen om niet verslaafd te worden en voor 
degenen die beroepsmatig verslaving moeten tegengaan of behandelen. 

De historische context 
In de historische beschouwing wordt aangegeven, dat de 
overheidsbemoeienis met 'alcoholverslaafden' teruggaat tot de achttiende 
eeuw. De overheidsbemoeienis met drugsverslaafden start in het begin van 
de twintigste eeuw. In 1919 werd de Opiumwet aangenomen. Tot de jaren 
zestig beperkte het zich tot de Chinese gemeenschap. Sinds de jaren zestig is 
er een repressief overheidsoptreden ten aanzien van drugsgebruik, onder 
invloed van het toenemend aantal heroine en cannabis gebruikers. 
In het rapport wordt geconstateerd, dat er sprake is van een tweetal 
golfbewegingen: formalisering/informalisering en moralisering/ 
medicalisering. De golfbeweging 'formalisering versus inforrnalisering' geeft 
aan de wijze waarop de samenleving omgaat met (potentieel) verslavende 
middelen: is er sprake van een stralcke(re) regulering, dan wel een 
soepele(re) regulering van het gebruik. 
De golfbeweging 'moralisering versus medicalisering' refereert aan de wijze 
waarop de samenleving omgaat met misbruik. Wordt alle gebruik 
belcritiseerd of zelfs verboden of wordt de aandacht gericht op specifieke 
sociaal-medisch te behandelen categorieen verslaafden. 
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De perioden waarin deze golfbeweging zich voordoen worden korter. 
Geconcludeerd wordt, dat door het steeds dynamischer worden van de 
maatschappij de bovengenoemde sociale paradigma's steeds meer aan 
duurzaamheid inboeten. 

Het drugsbeleid 
Uit de beschrijving van het officiele Nederlandse drugsbeleid blijkt, dat de 
hoofddoelstelling in de laatste 25 jaar niet wezenlijk veranderd is. Het gaat 
om het leveren van een bijdrage aan de preventie en opvang van risico's, die 
drugs voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij betekenen. Deze 
doelstelling is in lijn met het beleid zoals dat intemationaal wordt gevoerd. 
De hulpverlening is pragmatisch. Beperking van de schade voor specifieke 
doelgroepen is het hoofddoel. Aangezien de drugsproblematiek steeds van 
Icaralcter veranderd - bijvoorbeeld de recente opkomst van synthetische drugs 
als ecstasy - richten de preventie-inspanningen zich ook op het voorkomen 
en het beperken van recreatief gebruik van specifieke drugs. 
In het rapport wordt geillustreerd op welke wijze gemeenten met een zekere 
vrijheid een eigen drugsbeleid hebben ontwildceld. 
In intemationaal verband tracht Nederland begrip te vinden voor het 
gevoerde beleid, zonder daarbij af te wijken van intemationale verdragen. 

De omvang van het gebruik 
In het rapport wordt op basis van vele surveys en onderzoeken 
geconstateerd, dat in Nederland - ondanks de ruimere beschikbaarheid in 
vergelijking tot andere landen - relatief weinig cannabis wordt gebruilct. Het 
aantal heroineverslaafden wordt geschat op circa 25.000. Over het aantal 
problematische cocaine en ecstasy gebruikers is weinig bekend bij politie en 
hulpverlening. Hoewel het gebruik van ecstasy nog blijkt toe te nemen, lijIct 
de piek in het experimenteren met harddrugs gepasseerd te zijn. 
De scenariocommissie verwacht, dat de consumptiepatronen in het 
drugsgebruik en de ketunerken van de gebruikersgroepen steeds sneller 
zullen veranderen. Ook wordt verwacht, dat als gevolg van toenemende 
informatie over het bestaan en de effecten van drugs, de varieteit aan 
middelen en het aantal gebruikers zal toenemen. Er zal een groeiende vraag 
zijn naar psychotrope stoffen, die een snel effect hebben, maar geen of 
weinig nadelige gevolgen hebben. 

De kennis omtrent de schadelijke gevolgen van overmatig drugsgebruik 
groeit. De indirecte sterile wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door intraveneus 
gebruik en de mede daardoor ontstane infecties. Spuiten komt vooral voor 
bij heroinegebruikers. De MDMA marlct blifict zeer Icwetsbaar voor mogelijk 
vergiftigingen met vooralsnog weinig slachtoffers. De schadelijke gevolgen 
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van cannabis zijn beperlct. Problemen lcunnen ontstaan als cannabis gebruilct 
wordt door personen met psychiatrische stoornissen. 
De zorgconsumptie van (ex-)harddrugsgebruikers besmet met HIV, circa 
1.500 patienten en HCV (Hepatitis C virus), circa 10.000 gevallen, zal in de 
toekomst aanzienlijk zijn. Hierbij gaat het niet alleen om frequente 
ziekenhuisbehandelingen, maar ook om de opvang van chronische 
zorgpatienten. 

De hulpverlening 
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de bestaande hulpverlening 
op het gebied van de verslavingszorg. Geconcludeerd wordt, dat de 
zorginstellingen in staat zijn de meeste drugsverslaafden te bereiken; via de 
methadonverstrekking, via het contact met politie en justitie of omdat er een 
uitgesproken hulpvraag wordt gesteld. In 1996 stonden 56.833 personen 
ingeschreven bij de ambulante verslavingszorg; 40,4% voor 
alcoholproblematiek, 43,1% voor harddrugsgerelateerde problemen, 5,2% 
voor softdrugsgerelateerden problemen en 11,3% voor medicijnverslaving, 
gokverslaving en overig. 
Uitgaande 	van 	circa 	25.000 	drugsverslaafden, 	hoofdzakelijk 
heroinegebruikers, wordt over een bereik van 85% gesproken. Van de 
alcoholverslaafden wordt slechts ongeveer 5% bereilct. 

In het rapport wordt uitvoerig ingegaan op de doelstellingen en de resultaten 
van de methadonverstrelcking. Geconcludeerd wordt dat de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van ernstig verslaafden door methadon niet verder 
verslechterd, maar dat er weinig of geen vermindering optreedt van de door 
hen gepleegde criminaliteit. 
Gebleken is dat met het zogenaamde dwang- en drangbeleid de kansen 
vergroot, dat clienten met succes aan hulpverlening deelnemen. 'Drang' 
behandeling wordt langer volgehouden dan vrijwillige behandeling. Het 
alternatief is de gevangenis. De effectiviteit van de hulpverlening is nog 
onvoldoende onderzocht c.q. aangetoond. De programma's van intramurale 
instellingen zijn gericht op abstinentie. De uitval is hoog en bedraagt 
grofweg 75%. Uit onderzoek is gebleken, dat ook bij een strenge selectie 
slechts 30% na een jaar en na 5 jaar nog slechts 20% van de opgenomen 
clienten die hun opnamen afgemaalct hebben, abstinent is. Ook de 
doelstellingen van de ambulante zorg zijn nog onvoldoende geexpliciteerd. 
Om deze reden kunnen geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit 
van deze zorg. 
De Nederlandse methadonprogramma's zijn nooit wetenschappelijk 
geevalueerd. De enige verantwoorde conclusie is, dat de kans op sterfte door 
een overdosis van heroine aanzienlijk wordt gereduceerd. Methadon is voor 
een snelle afkick nauwelijks bruikbaar. De tendens is, dat er steeds meer 
onderhouds- en steeds minder afbouwschema's worden gevolgd. De 
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gemiddelde leeftijd van methadonclienten stijgt gestaag. Er zijn aanzienlijke 
regionale verschillen ten aanzien van het beleid van methadonverstrelcicing. 

De doorverwijzing van laagdrempelige hulpverlening, naar hoogdrempelige 
voorzieningen is beperkt. Met name methadongebruikers zoeken het 
progranuna, dat bij hen past en niet het programma dat het verandert. 
Hulpverleners spelen vooral een rol bij het oplossen van pralctische 
problemen, zoals schuldsanering en huisvesting. 
De methadonverstreldcing draagt vooral bij aan de regulatie van de grote 
groep problematische gebruikers. Oak andere programma's, zoals het 
Amsterdams morfine verstrelcicingsproject, tonen aan dat de verstreldcing van 
roesopiaten geen definitieve oplossing is, maar wel problemen beheersbaar 
maalct. 
Naar het oordeel van de scenariocommissie mogen oak de verwachtingen 
van het experiment met heroineverstseldcing niet te hoog warden gespannen. 
Verwacht mag worden dat het 'bijgebruik' zal blijven bestaan. 
Preventieprogramma's zoals spuitomruil, voorlichting over 'veilig' 
drugsgebruik en veilige seks zijn een belangrijk bijproduct van de 
hulpverlening. 

De scenarioconunissie verwacht, dat zonder beleidsmatige ingrepen van Rijk 
en gemeente, de hulpverlening geen grate wijzigingen zal ondergaan. Wel 
past de sector zich voortdurend aan ten behoeve van nieuwe doelgroepen en 
nieuwe problemen. De sector blijft rekening houden met de grillige 
verwachtingen van verslaafden, de beleidsmakers en de hulpverleners zelf. 
Verwacht wordt dat de bijdrage van medicinale therapieen zal groeien. Het 
sociaal-psychiatrisch model lpillen en praten' zal oak in de verslavingszorg 
gemeengoed warden. 

De sector zelf verwacht dat de zorgverlening verbeterd kan warden door de 
verslavingszorg beter te integreren in de rest van de geestelijke 
gezondheidszorg. Op koepel niveau is deze integratie reeds bereikt. Oak op 
regionaal niveau zijn hiervoor aanzetten te vinden. 

Preven tie 
De preventie-inspaimingen zijn gericht op voorlichting over de effecten en 
risico's van het gebruik van bepaalde middelen. 
Er kunnen niet altijd directe causale verbanden warden gelegd tussen 
preventie inspanningen en de daarmee behaalde resultaten. Dit wordt mede 
veroorzaalct door het gebrek aan een breed onderschreven 'boodschap' van 
drugspreventie. Het aantonen van het effect van preventie kan naar het 
oordeel van de scenariocommissie het beste worden aangepalct door de 
preventiepralctijk te protocolleren en daarvoor richtlijnen te ontwikkelen. Om 
het nut van preventie te lcunnen aantonen moeten, naar het oordeel van de 
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scenariocommissie, de doelstellingen duidelijker en meetbaar geformuleerd 
worden. 
Preventie kan naast voorlichting ook worden nagestreefd door een betere 
regulering van productie en verkoop (beperking aantal verkooppunten en 
reclame activiteiten, het stellen van leeftijdsgrenzen). Naast 
'ontwikkelingswerk' ten behoeve van preventieprograrnma's wordt er een 
tekort in aandacht gesignaleerd voor de uitvoering en evaluatie van 
programma's. De nadruk in veel preventieprogramma's ligt op een 
bewustmaking van risico's. Meer zou moeten worden aangesloten bij 
sommige positieve connotaties van drugsgebruik. De scenariocommissie 
heeft geconstateerd dat de preventieprogramma's veelal reactief zijn. Een 
meer op de toekomst gerichte orientatie ontbreekt. Een landelijke monitoring 
van drugsgebruik zou daaraan een bijdrage leveren. In het rapport worden 
een aantal voorstellen gedaan voor de verbetering van de 
informatievoorziening op dit terrein. 

Criminaliteit 
Rationele zorg over drugsgebruik berust vooral op vrees voor twee 
schadelijke effecten voor de samenleving: schade voor de gezondheid van de 
gebruiker en met drugsgebruik samenhangende criminaliteit: overtredingen 
van de Opiumwet, vermogensdelicten en geweldpleging onder invloed van 
drugs. Drugsgebonden criminaliteit refereert met name aan vermogens 
criminaliteit. De scenariocommissie meent dat criminaliteit van 
drugsverslaafden allereerst moet worden gezien als een verschijnsel dat 
wordt opgeroepen door de illegaliteit van het verslavende middel. Het 
algemeen gangbare idee dat verslaving aan harddrugs criminaliteit 
veroorzaalct, is te simplistisch. In plaats van causaliteit lijkt eerder 
functionaliteit een goede verklaring te bieden voor de sterke relatie tussen 
deviante drugsverslaving en criminaliteit. Succesvolle criminaliteit maakt 
drugsgebruik mogelijk en anderzijds biedt verslaving aan illegale middelen 
een mogelijkheid om criminaliteit te excuseren. Voor de gebruiker draagt 
criminaliteit bij aan het identiteitsverlenende en structurerende karalcter van 
deviante drugsverslaving. Het criminele handelen van non-deviate 
harddrugsgebruikers wijkt niet wezenlijk af van de algemene bevolking. Het 
gebruik van softdrugs leidt niet of nauwelijks tot het plegen van 
verwervingscriminaliteit. 

Repressieve methoden zijn redelijk effectief om de beschikbaarheid van 
'onwenselijke' consumptiegoederen (drugs) te beperken. De keerzijde is de 
secundaire schadelijkheid van de illegale middelen. Morele verwerping en 
strafrechtelijke repressie leiden tot een situatie van deviante marginaliteit 
van handelaren en gebruikers. Geweld- en vermogenscriminaliteit zijn 
daarmee nauw verbonden. Drugsgerelateerde criminaliteit is de prijs die de 
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samenleving betaalt voor de strafbaarstelling van bepaalde psychotrope 
stoffen. 

Drugsgerelateerde criminaliteit legt een zwaar beslag op het justitieel 
systeem. 33% van de arrestanten is drugsverslaafd. Het percentage 
drugsgebruikers in de gevangenispopulatie is 50%. De materiele schade 
bedraagt circa 650 miljoen. De relatie tussen geweldsdelicten en 
drugsgebruik is niet eenduidig. Binnen een constellatie van factoren zal de 
psychofamiacologische uitwerking van bepaalde middelen een 
geweldbevorderende rol lcunnen spelen. 

Verwacht wordt, dat bij een gelijkblijvend systeem van strafbaarstelling 
geen grote veranderingen zullen optreden in de drugsgerelateerde 
criminaliteit. 

Overlast 
Drugsoverlast is een van de vele vormen van overlast, zoals geluidsoverlast, 
verkeefsoverlast, horecaoverlast. Drugsoverlast is een complex en moeilijk 
af te bakenen begrip. Het is soms objectief vast te stellen, maar het heeft 
vooral een subjectief lcaralcter. Halverwege de jaren tachtig was 
drugsoverlast vooral een Amsterdams probleem. 
In de jaren negentig komt ook in andere steden overlast voor door 
straathandel en herolneprostitutie. Vaak komen burgers in actie tegen in bun 
ogen falend gemeentelijk beleid. Drugsoverlast wordt vooral veroorzaalct 
door de relatief ldeine groep (ongeveer 5.000) problematische 
heroinegebruikers. Het komt vooral voor in buurten met een sociale 
achterstand. 

De incidentele overlast van coffeeshops is vaak gerelateerd aan de meer 
algemene horecaoverlast. Uit onderzoek is gebleken, dat de overlast door 
coffeeshops relatief gering is of feitelijk geheel ontbreelct. 

De ervaren overlast lijIct in de afgelopen jaren te zijn toegenomen. Dit is 
echter zeker niet alleen veroorzaalct door gebruikers. Het wordt vooral 
beinvloed door ontevredenheid over de buurt, de houding ten opzichte van 
drugs, het relatief toenemend aantal allochtonen en illegalen onder de 
drugsgebruikers en de afnemende tolerantie ten opzichte van drugsgebruik. 

Publieke opiates 
De publieke opinie over dit moreel en complexe thema is lastig te meten. 
Het lopinieldimaar wordt sterk bepaald door de opvattingen van 
geinformeerde en geInteresseerde personen. Uit een aantal peilingen blijkt, 
dat de 'stepping stone' theorie nog steeds een grote aanhang heeft in 
Nederland, terwijl daarvoor wetenschappelijk gezien onvoldoende 
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aanwijzingen zijn. Nog steeds vindt 95% van de Nederlandse scholieren dat 
'drugs' schadelijk zijn. Hierin is in de afgelopen tien jaar weinig verandering 
gekomen. Bijna 40% van de bevolking vindt marihuana of hasj schadelijk 
voor de gezondheid. Het gebruik van andere illegale drugs vinden 
Nederlanders vaker gevaarlijk. De meerderheid acht ook ecstasy gevaarlijk 
voor de gezondheid. Een vergelijkbaar beeld geldt voor andere Europese 
landen. 
Steeds minder Europeanen beschouwen hasj en marihuana als zeer 
schadelijk voor de gezondheid. Een uitzondering hierop vormt Zweden. Daar .  

is 90% van de bevolking van oordeel dat hasj ernstige schade aan de 
gezondheid kan toebrengen. 
Het 'drugsprobleem' wordt vooral als een last voor de maatschappij ervaren 
en minder als een moreel probleem. De Nederlanders zien de drugs niet in de 
eerste plaats als een moreel probleem: drugsgebruikers hebben hulp nodig. 
Zij worden vooral als slachtoffers gezien. De bevolking blijkt in het 
algemeen slecht geinformeerd over het drugsbeleid. Prioriteit geeft 
tweederde van de bevolking aan de bestrijding van de drugshandel en het 
gedwongen afkicken. De steun voor het gratis medisch verstrekken van 
heroine is aanzienlijk minder dan voor verplichte behandeling. Urgente 
maatregelen die de Nederlanders voorstaan zijn de vrije verstrekking van 
spuiten en goede voorlichting. Slechts 25% vindt behandelen en 
resocialiseren van drugsgebruikers noodzakelijk. Slechts 8% is voor de vrije 
verkoop van heroine. Voor softdrugs is dit percentage 24%. Stedelingen zijn 
in het algemeen vaker tegen dan voor het straffen van cannabisgebruikers. Er 
is in de afgelopen jaren een duidelijke stijging van de voorstanders van 
decriminalisering van het gebruik en het onder voorwaarden gedogen of 
legaliseren van coffeeshops. 
Het algemene beeld is, dat Nederlanders (nog steeds) slecht geinformeerd 
zijn over drugs en drugsbeleid. 

De scenario's 
Ten behoeve van de beleidsdiscussie zijn in dit rapport enige scenario's 
ontwiklceld, die beogen een referentiekader te bieden voor toekomstig 
drugsbeleid. 
De scenariocommissie is zich ervan bewust, dat de niimte voor radicale 
wijzigingen in wet- en regelgeving beperkt is. Meer ruimte is er voor een 
kritische beoordeling van de doelstellingen en resultaten van de 
hulpverlening, preventieinspanningen en het vervolgingsbeleid. 

Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het drugsgebruik, de 
toenemende kennis omtrent de schadelijkheid van de verschillende drugs, de 
relatief bescheiden resultaten van hulpverlening en preventie en de zich 
geleidelijk wijzigende publieke opinie, heeft de scenariocommissie een 
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viertal sterk van elkaar te onderscheiden scenario's ontwildceld. De 
scenariocommissie verwacht dat geen van deze scenario's op korte termijn 
de maatschappelijke werkelijkheid wordt. Wel meent de commissie dat de 
scenario's enige structuur zouden kunnen brengen in de discussie over de 
moreel beladen 'drugsproblematiek'. 
Een tweetal Icritische onzekerheden' vormen de dimensies van het 
assenstelsel, waarbinnen de scenario's in dit rapport zijn opgebouwd: 

Formalisering versus informalisering 
Dit verwijst naar de wijze waarop de samenleving in het algemeen met drugs 
omgaat. Is er sprake van een straldce of een minder straklce regulering ten 
aanzien van het gebruik van drugs. 

Moralisering versus medicalisering 
Dit verwijst naar de wijze waarop de samenleving omgaat met gebruik. 
Worden alle vormen van gebruik belcritiseerd of wordt de aandacht vooral 
gericht op de behandeling van probleemgevallen/slachtoffers. 

Door combinatie vah deze dimensies/assen ontstaan 4 scenario's: 
• 'Risicobeperking' 
• 'Drugsvrije samenleving' 
• 'Deregulering' 
• 'Gedifferentieerde legalisering' 

De essentie van de scenario's wordt hieronder kort samengevat. Zij zijn 
beschreven op basis van 5 kemelementen: 'algemene contouren', 'visie', 
'preventie', 'hulpverlening' en 'politie en justitie'. 
In het rapport wordt onder 'stappen in de richting van...' feiten en 
omstandigheden aangegeven die naar het oordeel van de scenariocommissie 
het scenario dichterbij zouden kunnen brengen. 

Scenario: risicobeperking 
Uitgangspunt is, dat de risico's van overmatig dmgsgebruik zoveel mogelijk 
worden vermeden. De visie is dat gebruik van hard- en softdrugs kan leiden 
tot verslaving. Verslaving maalct afhankelijk en is schadelijk voor de 
gezondheid. Het veroorzaakt overlast, onveiligheid en criminaliteit. 
Verslaving aan drugs dient, evenals verslaving aan tabak en alcohol, lcrachtig 
voorkomen te worden door bepericing van verkoopmogelijkheden, het stellen 
van 	leeftijdsgrenzen 	voor 	het 	kopen 	van 	'softdrugs' 	en 
voorlichtingscampagnes. Doel is vermindering van het aantal 
drugsgebruikers en de verbetering van hun gezondheidstoestand. 
De preventieve inspanningen zijn gedifferentieerd: enerzijds algemene 
voorlichting over de werlcing en de risico's van drugsgebruik, anderzijds 
secondaire preventie ter voorkoming van schade door drugsgebruik. 
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De hulpverlening is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de risico's 
van drugsgebruik. Problematisch verslaafden worden zoveel mogelijk in het 
gareel gehouden. De hoogste prioriteit bij politie en justitie heeft de 
opsporing van handel in drugs die wettelijk verboden zijn. Het aantal 
verkooppunten is beperkt. Per gemeente is een maximum gesteld aan het 
aantal 'gedoogde' verkooppunten. De dwang- en drangprojecten waar eind 
jaren negentig mee werd geexperimenteerd zijn op beperkte schaal onderdeel 
geworden van de hulpverlening. 

Scenario: drugsvrije samenleving 
Het uitgangspunt is, dat het gebruik van (potentieel) verslavende middelen 
schadelijk is voor de gezondheid van het individu en voor de samenleving 
als geheel. Deze middelen dienen daarom streng gereglementeerd te worden. 
Alle middelen, waarvan het aannemelijk is dat zij (op termijn) schadelijk 
zijn voor de gezondheid en mogelijk een verslavende werking hebben, 
komen onder de Opiumwet. De productie, handel en het gebruik ervan zijn 
geheel verboden. Drugs horen niet in de Nederlandse samenleving thuis. De 
productie, verkoop en het gebruik van drugs worden in een gezamenlijke 
lcrachtsinspanning van alle betrolcken instanties systematisch bestreden. 
Preventie van het gebruik van drugs heeft een hoge prioriteit. Doel is het 
minimaliseren van het gebruik van drugs en de afschrilcking van het gebruik 
van drugs door bedreiging met boetes, dwangopnames en 
gevangenisstraffen. 
De hulpverlening is gericht op het zo snel en effectief mogelijk aficicken. 
'Verantwoord' gebruik van harddrugs is niet mogelijk. Indien het gebruik van 
harddrugs wordt vastgesteld kan men slechts terecht bij speciale 
hulpverleningsinstellingen. Zij richten hun behandeling op totale abstinentie. 
Bij crimineel gedrag of het veroorzaken van overlast wordt de verslaafde 
gedwongen opgenomen of een gevangenisstraf opgelegd. 

Scenario: deregulering 
Het uitgangspunt voor dit scenario is de visie, dat het verbod op drugs een 
onaanvaardbare aantasting van het zelfbeschikkingsrecht vormt en een 
gevaar voor de democratie is. De overheid heeft niet het 'morele' recht 
drugsgebruik te verbieden. Het gebruik van de meeste drugs wordt in 
principe niet schadelijker voor de volksgezondheid geacht dan het gebruik 
van alcohol of tabak. De verkoop of het gebruik van de meeste drugs behoeft 
niet aan meer of andere regels te worden onderworpen dan aan die van deze 
producten. Op de producten dient een vergelijkbaar toezicht te zijn als bij de 
Warenwet. Alle voorheen verboden producten worden gecontroleerd en zijn 
van een duidelijk productinformatie voorzien. Hierbij wordt inzicht gegeven 
in effecten, dosering, bijwerlcingen en een waarschuwing voor specifieke 
risicogroepen. Producten die niet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, 
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worden uit de handel genomen. Verslaafden aan bepaalde producten maken 
gebruik van reguliere somatische en geestelijke gezondheidszorg. 

Scenario: gedifferentieerde legalisering 
In dit scenario is het uitgangspunt dat verslaving een ontwrichtende 
uitwerking heeft op het individu en de samenleving. Voor het gebruik van 
alcohol, tabak en softdrugs is regelgeving noodzakelijk am de schadelijke 
effecten voor de volksgezondheid te beperken. Een totaal verbod op het 
gebruik van middelen is niet noodzakelijk en niet gewenst. De regelgeving 
voor het gebruik van deze middelen wordt zoveel mogelijk op elkaar 
afgestemd. De consequenties van het gebruik van harddnigs, inclusief 
ecstasy zijn zodanig ontwrichtend dat productie en handel verboden zijn. 
De voorlichting ten aanzien van harddrugs is duidelijk te onderscheiden van 
softdrugsvoorlichting. De boodschap van harddrugsvoorlichting is dat het 
gebruik enran schadelijk is voor de gezondheid. Dd boodschap van 
softdrugsvoorlichting is dat er verstandig mee am moet warden gegaan. 
Verslaafden aan drugs lcunnen terecht bij reguliere instellingen. Gebruikers 
die verslaafd zijn aan harddrugs warden met dwang en drang behandeld in 
de hiervoor speciaal ingerichte instellingen, indien de reguliere 
hulpverlening niet tot de gewenste resultaten leidt. Laagdrempelige 
programma's voor moeilijk bereikbare groepen zijn gericht op het bereiken 
van abstinentie. Het aantal drugs, waarvan de handel en het gebruik 
verboden is, is beperlct. Harddrugs, waarvan vaststaat dat zij ernstige schade 
aan de gezondheid toebrengen, zijn verboden. Het gebruik van softdrugs is 
aan beperkende maatregelen onderworpen. Het aantal verkooppunten is 
beperIct, reclame is verboden en de prijs is relatief hoog als gevolg van 
belastingmaatregelen. Softdrugs zijn onderworpen aan een vergelijkbaar 
regime als alcohol en tabak. Politie en justitie richten hun aandacht volledig 
op de bestrijding van de harddrugshandel. 

Consequenties 
Voor de beoordeling van de consequenties van de scenario's zou gebruik 
gemaakt lcunnen worden van de volgende criteria: 
• Het aantal en het profiel van gebruikers van drugs 
• De gezondheid van drugsgebruikers en drugsverslaafden 
• De maatschappelijke overlast en criminaliteit 
• De Icwaliteit van (illegale) drugs 
• De omvang van het drugstoerisme 
• Imago van Nederland in het buitenland 
• De omvang van de maatschappelijke kosten 

Een beoordeling op basis van de alternatieven vergt naar het oordeel van de 
scenariocommissie een nadere uitwerking en aanscherping van de scenario's. 
Hiervoor is een goed structurende discussie met deslamdigen en 
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vertegenwoordigers van 'partijen' die bij dit onderwerp betroldcen zijn 
noodzakelijk. Voor de uitwerking van het criterium 'maatschappelijke 
kosten' heeft de commissie in bijlage I van dit rapport reeds een eerste 
voorzet gegeven. Over deze 'toedeling van kosten' zou overeenstemming 
moeten worden bereilct, alvorens rale kostenramingen lcunnen worden 
gemaalct. 

Aandachtspunten 
De scenario's zijn tamelijk extreem beschreven. De scenariocommissie 
spreekt in dit rapport geen voorkeur uit voor een der scenario's. In de 
nabeschouwing (hoofdstuk 10) signaleert de commissie enige 
aandachtspunten die bij verdere ontwikkeling van het drugsbeleid een nadere 
uitwerking behoeven. 

Een goede beeldvorming 
Een helder beeld van gebruik en gebruikers is gebaat bij een duidelijke 
publieksvoorlichting. Het gevaar is dat een negatief beeld ontstaat van alle 
gebruikers, als gevolg van het feit, dat een kleine groep harddrugsgebruikers 
betroldcen is bij vormen van vermogens en andere criminaliteit. 
Het is voorts van belang dat het publiek en vooral jongeren eenduidig 
worden genformeerd over de schadelijkheid van bepaalde drugs. 

Herornegebruik en criminaliteit 
Er is geen rechtstreekse relatie tussen heroInegebruik en crimineel gedrag. 
Drugsgerelateerde criminaliteit is vooral een expressie van de voor gebruik 
reeds gemarginaliseerde kansarme jongeren. Slechts een zeer kleine 
minderheid van de Nederlanders die drugs gebruiken is verslaafd aan 
heroIne. Dit is wel het gebruikerspatroon dat drugsgebruik in de 
maatschappij een zeer slechte naam heeft bezorgd. Dit draagt bij aan het 
instandhouden van de bestaande taboes rondom drugs. 
De proeven van medische heroIne verstreldcing zouden een keerpunt kunnen 
vormen in het denken over heroIneverslaafden. Zij zouden de keuze kunnen 
krijgen voor een al dan niet heroInevrij bestaan en de mogelijkheden voor 
een genezende behandeling. 

Ecstasy 
Bij de overgrote meerderheid van de consumenten gaat het om een 
betrekkelijk onschuldig, voorbijgaand, recreatief gebruik. Er is weinig 
criminaliteit mee geassocieerd. De risico's zijn volgens de gebruikers vooral 
gelegen in de zogenaamde vervuilde markt. De commissie is van oordeel dat 
er op langere termijn gezondheidsschade zou kunnen zijn als gevolg van de 
neurotoxiciteit van deze drug. 
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Eco-drugs 
Onder deze verzamelnaam gaat een bonte reeks van niet verslavende, deels 
psychoactieve stoffen en lcruidenmengsels schuil. Gelet op de geschiedenis 
van het gebruik, verwacht de commissie van deze producten - in 
tegenstelling tot ecstasy - op de lange termijn geen emstige complicaties. 

Preventie en hulpverlening 
De overheid en het veld zouden gezamenlijk meer aandacht lanmen 
schenken aan de formulering van doelstellingen voor en de evaluatie van 
preventie en behandeling. De commissie is van oordeel dat op dit terrein nog 
veel doelmatigheidswinst kan worden geboelct. 

Onvoorspelbare ontwikkelingen 
De feitelijke situatie op het terrein van drugsgebruik zou sterk kunnen 
veranderen door: 
• nieuwe eco-drugs 
• 'nieuwe gebruikers' categorieen 
• legalisering van bepaalde drugs 
• nieuwe (medicamenten) en behandelingsmogelijlcheden 

De commissie verwacht dat de vraag naar drugs in elk scenario zal blijven 
bestaan. De commissie gaat ervan uit dat birmen afzienbare tijd een nieuwe 
fase van informalisering van gebruilcspatronen en verdere medicalisering van 
daaraan gerelateerde problemen zou kunnen intreden. 

Dit zou lcunnen leiden tot meer gebruikers en een meer beheerst gebruik van 
bepaalde drugs. Ondanks een toenemend gebruik zou de hulpvraag aan de 
verslavingszorg kunnen afnemen. 
De relatie tussen gebruik en maatschappelijke desintegratie zou minder 
vanzelfsprekend kunnen worden. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond van de verkenning 

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
heeft de Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) een 
verkenning uitgevoerd naar het drugsbeleid in Nederland. Voor deze 
verkerming is een scenariocommissie, ingesteld onder voorzitterschap van de 
heer prof. dr. P. Sclmabel. Het onderzoek voor dit project is uitgevoerd door 
medewerkers van het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek 
(bureau 0+S) en de staf van de STG. Ook de leden van de 
scenariocommissie en met name de heren dr. J.C. van der Stel, drs. E. Leuw 
en drs. G. van Brussel hebben een belangrijke bijdrage aan het rapport 
geleverd. 

1.2 Doelstellingen 

De verkenning had tot doel inzicht te verschaffen in: 
a. De omvang van het drugsgebruik, het aantal drugsverslaafden, de door 

hen gepleegde criminaliteit en de door hen veroorzaakte overlast. 
b. De omvang en de effectiviteit van het zorgaanbod, de 

preventieactiviteiten en de maatregelen met betrelcking tot de 
bestrijding van de overlast en criminaliteit. 

c. De huidige en te verwachten maatschappelijke kosten van 
drugsgebnrik. 

d. Het identificeren van omgevingsfactoren en autonome 
ontwildcelingen, die van invloed lcunnen zijn op de drugsproblematiek 
in de toekomst. 

De verkenning had mede tot doel een bijdrage te leveren aan een 
evenwichtige beeldvorming van het Nederlands dnigsbeleid. Daarnaast zou 
de verkenning een (wetenschappelijke) onderbouwing moeten geven voor 
een zakelijke discussie over de toekomst van het Nederlands drugsbeleid. De 
STG zou zich in het rapport niet behoeven te beperken tot het weergeven van 
feiten en opinies. In de paragrafen over 'mogelijke toekomstige 
ontwilckelingen' en de verschillende scenario's zijn dan ook inzichten 
verwerIct van deskundigen waaronder de leden van de scenariocommissie en 
de deelnemers aan de invitational conference (bijlage III). 
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1.3 De aanpak van de verkenning 

De verkenning is gestart met een vooronderzoek door een van de leden van 
de scenariocommissie de beer dr. M. de Kort, op dat moment werlczaam als 
stafmedewerker bij de STG. In september 1995 is het 'Vooronderzoek 
drugsbeleid in Nederland' gepubliceerd. Mede op basis van dit 
vooronderzoek is begin 1996 besloten een verdere verkenning uit te voeren. 
Voor het hoofdonderzoek is het bureau 0+5 (Amsterdam) ingeschakeld. Dit 
bureau heeft een bijdrage geleverd aan de analyse van recente literatuur op 
dit terrein. In verband met een reorganisatie heeft het bureau 0+S per 1 
september 1997 het onderzoek voor dit project moeten beeindigen. Het 
rapport is afgerond door de staf van de STG in samenwerking met de leden 
van de scenariocommissie en de door de initiatiefnemers ingestelde 
begeleidingscomrnissie. 

1.4 Opzet van het rapport 

Dit rapport is in eerste instantie bedoeld voor een verdere ontwildceling van 
het drugsbeleid van de rijksoverheid. Daamaast beoogt het rapport een 
impuls te geven aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. 
Gekozen is voor een opzet van een rapport dat zowel voor 'leken' als voor 
'professionals' interessante aanIcnopingspunten voor discussie biedt. De 
hoofdstuldcen 2 tot en met 8 vormen de analyse waarin feiten, trends en de 
ontwikkelingen zijn aangegeven die van invloed zijn op het toekomstig 
drugsbeleid in Nederland. Gekozen is voor een hoofdstukindeling waarin 
kort enkele belangrijke thema's zijn beschreven die voor het drugsbeleid van 
groot belang zijn. Naast een beschrijving van de feiten zijn enkele belcnopte 
(historische) analyses en mogelijke trends en ontwikkelingen weergegeven. 
Voor een goed begrip en een positiebepaling van het beleidsterrein worden 
in hoofdstuk 2 drugsgebruik en verslaving in een historisch kader geplaatst. 
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het drugsbeleid in Nederland. Hierbij 
wordt ingegaan op de ontwilckelingen van het Nederlandse drugsbeleid op 
landelijk niveau, de gemeentelijke beleidsontwikkeling en de positie van 
Nederland ten opzichte van het buitenland. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
ontwildceling van de omvang van het gebruik van softdrugs en de 
verschillende categorieen gebruikers. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht 
gegeven van de effecten van drugs op de gezondheid. In hoofdstuk 6 is de 
ontwildceling van de drugshulpverlening en preventie beschreven. Hoofdstuk 
7 bevat een beschrijving van de relatie van drugsgebruik met criminaliteit en 
overlast. In hoofdstuk 8 wordt een beeld geschetst van de publieke opinies 
over drugs en drugsbeleid in enkele Europese landen en de Verenigde 
Staten. 
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De trends en ontwildcelingen die in hoofdstuk 2 tot en met 8 zijn beschreven, 
vormen de bouwstenen voor een viertal scenario's. In hoofdstuk 9 zijn deze 
scenario's uitgewerkt. De maatschappelijke kosten van verslaving in de 
verschillende scenario's bleken helaas niet te kunnen worden doorgerekend. 
In bijlage I is een methodiek voor de berekening van de maatschappelijke 
kosten van verslaving opgenomen. De nabeschouwing, hoofdstuk 10, geeft 
een aantal overwegingen die bij de verdere discussie en beleidsontwildceling 
een rol zouden kunnen spelen. 
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2 DRUGS EN VERSLAVING; EEN HISTORISCHE EN 
THEORETISCHE BESCHOUWING 

2.1 Inleiding 

De stroom publicaties over drugsverslaving en verslavingszorg neemt 
exponentieel toe. De omvang ervan heeft vooral te maken met het 
ideologische karalcter van het onderwerp. Weinig mensen hebben Oen 
mening over drugs en verslaving. Het thema fascineert. Degenen die geen 
drugs of andere 'verdovende' stoffen gebniiken, verbazen zich over het 
verschijnsel dat mensen, tegen hun zin en tegen hun bestwil in, doorgaan 
met hun gewoonte en daar met geen mogelijIcheid mee kumien of willen 
stoppen. Ook de reguliere gebruikers van dit soort stoffen zijn begaan met de 
verslaafden. Waar ligt voor hen zelf de grens? Zijn zij in de ogen van 
anderen verslaafd? Zouden ze zonder lcurmen? Zijn ze straks ongewild 
afhankelijk geworden van drugs, alcohol of tabak? 

In dit hoofdstuk worden enkele historische achtergronden van drugsgebruik 
en het drugsbeleid uitgelicht en besproken. 1  Dit gebeurt hier en daar via een 
verwijzing naar de geschiedenis van het alcoholgebruik en de 
drankbestrijding. Dat in onze samenleving zo'n groot onderscheid bestaat 
tussen alcohol en drugs, om nog maar niet te spreken van tabak en bepaalde 
psychofarmaca, is maar ten dele het gevolg van de eigenaardigheden van de 
diverse middelen. Juist om de betrekkelijkheid daarvan te illustreren en 
vanwege het kermisbelang dat daarmee gemoeid is, worden uitstapjes 
gemaakt naar de rijke geschiedenis van alcoholgebruik en alcoholmisbruik. 

2.2 Verslaving 

De meeste publicaties over verslaving en middelengebruik hebben 
betrekking op actuele situaties en ontwikkelingen. Dat is natuurlijk niet 
verwonderlijk, omdat voor het dagelijks handelen zulke literatuur het meest 
pralctisch lijkt. Het nadeel is echter dat onze blik hierdoor eenzijdig op het 
heden wordt gericht en dat we vergeten dat vanuit een historisch perspectief 
veel zekerheden moeten worden gerelativeerd. Een blik in het verleden helpt 
met meer nuances de toekomst tegemoet te treden. Het relativeren begint al 

1  Dit hoofdstuk is gebaseerd op: J.C. van der Stel, Drinken, drank en 
dronkenschap; Vijf eeuwen drankbestrijding en akoholhulpverlening in Nederland - 

een historischsociologische studie (Academisch proefschrift, Universiteit Utrecht 
1995; tevens verschenen als handelseditie: Verloren, Hilversum, 1995) 
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vanaf het moment dat we tot de ontdeldcing komen dat de woorden die we 
gebruiken om ons onderwerp te begrijpen en vast te paldcen, de begrippen, 
historisch specifiek zijn. Niet alleen wisselen de woorden elkaar af als 
opeenvolgende generaties, maar ook bun betekenis, datgene waamaar ze 
verwijzen, verandert voortdurend. 
Het begint al met het begrip 'verslaving'. Dit woord wordt in onze cultuur 
met grote regelmaat gebruilct. We hebben sterk de indruk dat we elkaar 
begrijpen als we bepaald gedrag van onszelf of van andere mensen als 
verslaafd typeren. Impliciet gaan we ervan uit dat de verschijnselen die we 
met dit woord willen aanduiden er 'zijn', onafhankelijk van het woord en de 
daarmee verwante begrippen en onafhankelijk van het gedrag dat we 
vertonen om met die verschijnselen 'om te gaan'. Toch is het woord 
verslaving, in de betekenis van afhankelijkheid van een stof of een bepaalde 
gedragswijze, betrekkelijk nieuw. En ook de verschijnselen zelf die ermee 
worden aangeduid, zijn er niet altijd in deze hoedanigheid geweest. Er zijn 
bovendien goede redenen om erop te speculeren dat ze ook weer, in deze 
omvang althans, zullen verdwijnen. 

Ons begrip verslaving is een achttiende-eeuwse vinding. Het is een metafoor 
voor een toestand van onvoorwaardelijke en ontembare onderschikking aan 
een stof of een handeling. Het ontstaan van het verslavingsbegrip in de 
achttiende eeuw hangt samen met de rationalisering en modernisering 
(civilisatie) van de samenleving. De verandering van de maatschappelijke 
structuren vereiste individuen die in staat waren zich normaal en 
voorspelbaar te gedragen, voorwaarde daarvoor was de beheersing van 
zichzelf en het niet toegeven aan haast onbedwingbare lusten. Voor 
diegenen, die niet tot deze zelfbeheersing in staat waren, werd de term 
verslaving van toepassing geacht. In het Nederlandse taalgebied was 
verslaving de meest tot de verbeelding sprekende uitdrulcicing voor een 
ongewenste, en ldaarblijkelijk niet of slechts met heel veel moeite, te 
overwinnen vorm van (psychische) afhankelijkheid, in dit gev.al  van sterk 
alcoholhoudende dranken en andere roesmiddelen. Het begrip heeft 
sindsdien voor leken en deslaindigen nog weinig aan zeggingslcracht 
ingeboet. 
Het woord verslaving kenden we weliswaar al heel lang, als uitdruldcing 
voor het iemand tot een slaaf maken, verhandelen en exploiteren. Maar als 
aanduiding voor een niet te stoppen vorm van vrijwillige, psychische 
afhankelijkheid was het volstrekt nieuw. Eeuwenlang was slavemij de 
uitdruldcing voor een onmenselijke arbeidsverhouding, die je nooit vrijwillig 
aanging. De slaven waren geroofd, geerfd of gekocht bezit van een al dan 
niet adellijke beer, handelaar of exploitant. Deze toestand duurde in de 
meeste gevallen tot de dood erop volgde: het nageslacht viel de 
twijfelachtige eer te beurt om in de • voetsporen van zijn/haar ouders te 
treden. 
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Was er in vroegere tijden geen sprake van verslavingen zoals wij die nu 
kennen? Uit de overgeleverde literatuur zijn genoeg voorbeelden te halen 
van situaties waaruit blijkt dat omnatig gebruik werd gemaakt van drank of 
drugs. Het Oude Testament geeft daar voorbeelden van: de dronken Noach 
die schaamteloos zijn roes lag uit te slapen in het aanzien van zijn zoons, 
heeft altijd sterk tot de verbeelding gesproken: Maar ook van meer dan 
incidentele vormen van misbruik zijn er goed gedocumenteerde voorbeelden 
te vinden. In perioden van welvaart en voldoende beschikbaarheid van wijn 
of bier werd door de bevolking, de adel en de geestelijkheid voorop zoveel 
drank genuttigd, gedurende 	lange tijd, dat er volgens onze inzichten - 
afgaande van de hoogte van de consumptie - van verslaving sprake zou , 
moeten zijn geweest. Toch had men dit woord niet nodig en zou het ook niet 
gebruilct zijn in het geval een tijdreiziger het alsnog zou aanreiken. 
Woorden fungeren in een historische, sociale en culturele context. Hun 
betekenis is een afgeleide van de verhoudingen die de mensen met elkaar 
zijn aangegaan, alsmede van de verwachtingen en streveningen die daarmee 
verband houden. De termen verslaving, drankzucht, alcoholisme of 
probleemdrinken lcurmen zo gezien worden als historisch specifieke 
begrippen. 
Door verschillende instanties zijn pogingen gedaan om alternatieve 
begrippen te ontwikkelen, zoals door commissies van experts van de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de American Psychiatry 
Association (APA) in haar verschillende handboeken (DSM I tot en met IV). 
Maar hoe steekhoudend hun argumenten ook waren om af te zien van de 
term verslaving (addiction), het begrip heeft vooralsnog nog weinig aan 
zeggingslcracht ingeboet. 

Het begrip 'verslaving' vervult de volgende drie functies: 

a Het vervult een functie voor degenen die alle moeite moeten doen om 
niet verslaafd te worden. De gedachte dat je eraan verslaafd kunt raken, 
weerhoudt de meeste mensen ervan om bepaalde middelen te gebruiken 
of handelingen te verrichten die verslaving zouden lcumen uitlokken. Het 
begrip is een rem op het gedrag. 
De echte verslaafden bedreigen door hun gedrag de norm van 
zelfbeheersing. De verslaafden 'moeten zich schamen'. Deze houding is in 
de afgelopen decennia, ondanks de lossere omgangsvormen en de 
toegenomen tolerantie niet wezenlijk veranderd. Wellicht is de afkeer, 
evenals de plaatsvervangende schaamte zelfs toegenomen. De aanblik 
van de verslaafden is hinderlijk en genant. Verslaving is niet alleen maar 
een medisch probleem, dat mensen nu eenmaal overkomt: verslaving is 
vorm van sociaal gedrag en in zekere zin is daar dus voor gekozen. De 
betroklcenen zouden er dan ook voor kurmen kiezen om ermee op te 
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houden, ondanlcs de fysiologische en psychologische processen die dit 
bemoeilijken. Het feit dat zij dit niet doen, maalct hen schuldig. 

b Het vervult een functie voor degenen die verslaafd zijn. Voor hen heeft 
de verslaving juist een angstreducerend en verontschuldigend effect. Als 
je verslaafd bent, hoefje niet meer bang te zijn het te worden; je hebt iets, 
of beter: je bent wat; in ieder geval slachtoffer. De angst richt zich 
veeleer op de (secundaire) gevolgen van de verslaving. Gevolgen die de 
reden lcunnen zijn dat pogingen om de cirkel te doorbreken telkens 
mislukken. De verslaafde vraagt om begrip, verontschuldiging en 
ondersteuning. 

c Het vervult een functie voor degenen die beroepsmatig verslaving moeten 
voorkomen of behandelen. Voor hen is het een tweeslachtig, onhandig 
begrip. Het voordeel ervan is dat het metaforisch aangeeft waarover we 
het hebben: een proces dat door de betrolckene niet eenvoudig kan 
worden gestopt en waaraan hij of zij gevoelsmatig 'onderworpen' is. Het 
nadeel is dat het begrip het proces th absoluut aanduidt: er lijlct geen 
uitweg, terwijl uiteindelijk alleen de verslaafde zijn verslaving lcan 
wegnemen. Met andere woorden, de rol van de professional is beperkt. 
Maar voor die professionals die de moed hebben opgegeven, brengt dit 
begrip weer enige gemoedsrust: tegen verslaving is geen gewassen. 

Het is niet eenvoudig om ons een beeld te vormen van de wijze waarop in 
vroeger tijden - voordat de term verslaving werd gebruikt, de werking van 
psychoactieve stoffen werd gewaardeerd. Over bepaalde stoffen lamnen we 
redelijk zeker oordelen dat ze in rituele pralctijken een duidelijke plaats 
hadden. Hetzelfde geldt voor medicinale toepassingen van bepaalde stoffen, 
zoals voor de verdrijving van slapeloosheid en het stillen van pijn. Het is 
aannemelijk dat bij chirurgische ingrepen al vroeg opium is toegediend in 
die gebieden waar de maankop (Papaver sornniferum) in ruime mate 
voorlcwam. 
De eerste ervaringen met drugs kwamen voort uit toevallige ontmoetingen. 
In tijden van honger neemt de bereidheid toe onbekende planten, overrijpe 
vruchten of zelfs bedorven voedsel te eten. Zo hebben mensen al in de 
prehistorie alcohol ontdelct, dat immers spontaan ontstaat door vergisting van 
vruchten of graan. Hetzelfde geldt voor de verdovende en hallucinerende 
effecten van tal van lcruiden of zwammen. Zelfs dieren bleken soms een 
onvermoede verdovende stof te bevatten. Al enige duizenden jaren voor 
Christi's hebben mensen geleerd hoe ze bepaalde natuurprocessen, zoals de 
vergisting van fruit of granen, bewust naar hun hand kutuien zetten. Voorts 
lukt het hen stap voor stap om de werlczame bestanddelen van bepaalde 
lcruiden in geconcentreerde vorm te verlcrijgen. 
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Herman Pleij verhaalt in zijn Dromen van Cocagne (Pleij, 1997) over de 
regelmatige voedselschaarste die in de Middeleeuwen in West-Europa 
optrad en waardoor menigeen in tijden van schaarste moest overstappen op 
een nooddieet, soms bestaande uit grassen en zaden waaronder hennep en 
papaver. De werking van deze middelen was vermoedelijk sterker wanneer 
men toch al behoorlijk verzwakt was door een chronisch gebrek aan 
voedingsstoffen zodat hallucinaties niet ongewoon waren. Pleij meent dat in 
het preindustriele Europa door een combinatie van voedseltekorten en het 
overmatig gebruik van bedorven voedsel, bladeren, zemelen en gegiste drank 
een groot deel van de bevolking wegdroomde in een ander land. Pleij maalct 
melding van het in omstandigheden afgrazen van complete papavervelden of 
het eten van brood uit papaver en hennep. De berichten over hallucinaties en 
bedwelming van tijdgenoten over dit soort extreme situaties waren overigens 
overwegend negatief gekleurd. 
Na de Middeleeuwen, wanneer, hongersnoden tot de uitzondering gaan 
behoren, worden lcruiden en plantenextracten met een verdovende werking 
vooral via apotheken betrokken verlcregen, al dan niet op voorschrift van een 
geneesheer. Te denken valt aan dolle kervel, scheerling en alruin. Hoewel de 
opium die verlcregen werd van de heul, de ouderwetse aanduiding voor 
maankop of slaapbol, in werkzaamheid niet te overtreffen was. De 
vermaarde zeventiende eeuwse geneesheer Johan van Beverwijck schreef 
over opium (in het oud-Nederlands heul-traen genoemd) het volgende (Van 
Beverwijck, 1664): 

'Door geheel Asyen, ende Afrijcken is het gemene volck aen dit Opium 
soo gewent, datse in stervensnoot schijnen te wesen, warmeer sy 't selve 
niet meerder en eten: al ist dat het gebruyck van Taback de achtinghe van 
Opium nu onlanghs in Turckeyen zeer verminderd heeft. Want eer den 
Taback in 't gebruyck quam, soo en ontsagh een slecht man niet zijn 
laetste gelt aen Opium te besteden, gelijck wy hier te lande sien in 
Taback. Ende gelijck by ons degene, die daer op gestelt zijn, een Taback-
doosjen by haer draghen, ende waer sy komen gestadigh Taback suygen: 
even-eens zijn de Turcken gewent te doen met haren Osium [zo geheten 
in Turkije, red], die sy altijdt by haer hebben, maer noch alder-meest 
gebruycken in tyde van oorlogh, in sonderheyt wanneer sy met haer 
vyanden slaegs sullen gaen. Want sy voelen, door het gebruyk van 't 
Osium haer selven kloeckhertiger, ofte (om beter te seggen) het gevaer 
minder bevroeyende, ende dien volgende minder ontsiende; gelijck, 
soodanige gelegentheyt onse matrosen een glas Spaensche, ofte Brande-
wijn voor de mast geschoncken wert. 

Uiteraard spreelct ook Van Beverwijck uitvoerig over de bedwelmende en 
medicinale werking van bieren en vooral wijnen. 
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2.3 Alcohol en drugs; gebruik en misbruik 

Beschonken mensen zijn er, altijd geweest sinds wij de lcunst van het 
produceren van dranken met alcohol verstonden en toepasten. Aileen de 
manier hoe wij daannee omsprongen, de betekenis die we aan het drinken en 
het dronken worden verleenden en de verwachtingen die we hadden over de 
effecten van het gebruik, zijn onderhevig geweest aan wisselende decors. 
Wat veranderde, was de wijze waarop het drinken werd georganiseerd, aan 
welke dranken de voorkeur werd gegeven en de mate waarin en de wijze 
waarop mensen 'buiten de orde' vielen dan wel konden geraken, wanneer zij 
zich niet aan de spelregels hidden. Ook veranderde de manier waarop 
mensen werden afgestraft of, in een ideale situatie, werden geholpen als een 
lbeschavingsstoornis' was ' opgetreden en de persoon de richting moest 
worden gewezen die leidde tot het rechte pad: de terugkeer in de reguliere 
samenleving. Hetzelfde kan gesteld worden wat betreft het gebruik van 
andere roesmiddelen betreft. Het belangrijkste verschil tussen 
alcoholhoudende dranken aan de ene kant en overige drugs aan de andere 
kant is, dat de drank als een mm of meer normaal voedingsmiddel in 
welvarende tijden bijna dagelijlcs gebruikt werd door de meerderheid van de 
bevollcing. Als we afzien van onvoorziene neveneffecten van het eten van 
hennep of papaver tij dens voedselschaarste of van bedorven voedsel, werden 
drugs hoofdzakelijk vanwege hun psychoactieve werking genuttigd. In dit 
onderscheid ligt ook de verklaring voor het in onze cultuur nog steeds 
gehanteerde onderscheid in de maatschappelijke waardering van alcohol en 
drugs. 

Bij alcohol deed zich echter iets bijzonders voor: alcohol was, naast alle 
andere stoffen die mensen leerden kennen vanwege hun psychoactieve 
werking, de eerste en de enige stof die massaal werd gebruilct bij het 
vervullen van een primaire levensbehoefte: het lessen van de dorst. De 
allereerste alcoholhoudende dranken zijn waarschijnlijk niet primair ten 
behoeve van de roes opwekkende werking ervan geproduceerd. De alcohol 
was een onvermijdelijk bijproduct van het bewaren van vruchten en 
vruchtensappen of het tot pap vermalen en laten gisten van graan, het 
voorstadium van bier. De gisting is een natuurlijk proces dat ook zonder 
tussenkomst van de mens voorkomt. Maar het is naief om te veronderstellen 
dat mensen pas heel laat de roes zijn gaan waarderen en die eerst 
tienduizenden jaren hebben ondergaan als een noodzakelijk kwaad. Dit geldt 
nog sterker voor het gebruik van de diverse lcruiden met een psychoactieve 
werking die als voedingsmiddel niet of nauwelijks van belang zijn. 

De roes en eventueel de zucht naar een herhaling daarvan, heeft mensen al 
heel lang gefascineerd. Het is aannemelijk dat zij al heel vroeg rituelen voor 
het gebruik hebben gevormd of het gebruik ingepast hebben in reeds 
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bestaande (religieuze) rituelen. Het is ook aannemelijk dat de 'beteugeling' 
van drankzucht en dronkenschap en het misbruik van andere roesmiddelen, 
al sinds mensenheugenis in het centrum van de beschavingsarbeid heeft 
gestaan. 

2.4 Van bestrijding van overmatig drankgebruik naar 
verslavingszorg 

Hoewel bepaalde drugs, minstens in de vorm van medicamenten, in 
Nederland al eeuwenlang bekend zijn, is de massale ervaring ermee van heel 
recente datum. Het is interessant om te zien welke ervaringen onze 
samenleving heeft opgedaan met alcohol om vervolgens de vraag te stellen 
hoe de geschiedenis van drugs zich daarmee verhoudt. In vogelvlucht kan de 
geschiedenis van drank, drankbestrij ding en alcoholhulpverlening als volgt 
worden geperiodiseerd: 

a late Middeleeuwen - door de bevolking worden lopende de dag enorme 
hoeveelheden bier geconsumeerd. De lcritiek richt zich vooral op de 
bandeloze boeren; hun dronkenschap en ordeverstoringen worden 
voorwerp van spot (burgerlijke elite), ordehandhaving (adel) of boete 
predikatie (geestelijkheid). Het boerse gedrag wordt gezien als de 
antipool van het opkomende burgerlijke leven in de steden. 

b 1500 - 1750 - door de welvaart nemen de importwijnen een belangrijke 
plaats in naast het bier; centraal staan het Humanisme en het Calvinisme; 
in de Gouden Eeuw worden uitbundige collectieve drinkrituelen 
gecombineerd met een sobere levenswijze; onmatigheid wordt 
systematisch bekritiseerd; in de loop van de achttiende eeuw verdringt 
sterke drank (brandewijn en jenever) het bier als volksdrank; 

c 1750 - 1880 - in het Verlichtingsdenken raakt de roes in onmin. Denken 
vereist een helder hoofd en de drinkrituelen worden beschimpt. Het 
woord verslaving krijgt een nieuwe betekenis als metafoor voor 
onbedwingbaar gedrag, de figuur van de drankzuchtige dronkaard tekent 
zich af in de opkomende burgerlijke en industriele samenleving wordt 
arbeid [= koffie] duidelijker gescheiden van vrije tijd [= (sterke) drank]. 
De drankbestrijding krijgt vorm; 
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d 1880 - 1930 - centraal in deze periode staan de modemisering van het 
leven, de emancipatiestrijd van diverse bevolkingsgroepen, de verzuiling 
en de plaats die de drankbestrijding daarbij innam. Het collectieve 
dronken drinken wordt afgeschaft, eenzame alcoholisten (door Franse 
lcunstenaars vaak prachtig verbeeld) gaan een restgroep vormen en 
worden object van maatregelen en zorgverlening. Zonder extreme 
interventies van de zijde van de overheid, daalt de consumptie tot een 
ongekend dieptepunt. Geheelonthouding werd de hoofdschotel van de 
zelfbeheersing en emancipatiestrijd; 

e 1930 - 1975 - de strijd tegen de drank lijlct gestreden. De sociale 
beweging richt zich op andere fronten zoals pacifisme, economische 
crisisbestrijding, opkomst fascisme en communisme. In samenhang met 
ontzuiling, individualisering en een stijgende welvaart neemt de 
alcoholconsumptie na de jaren vijftig weer enorm toe. Desondanks heeft 
het dranlcmisbruik minder onbeheerste en sociaal verwoestende gevolgen 
als in de negentiende en begin twintigste eeuw. Bovendien blijft sterke 
drank in een lcwaad daglicht staan ten gunste van bier en wijn. Een 
heftige drankbestrijding blij ft uit; 

f 1975 - heden: stap voor stap wordt de roep om waarden en normen luider 
en worden de teugels weer straldcer aangehaald. Op onbeheerst drinken 
worden opnieuw duidelijke sancties geplaatst en de overheid benadert de 
burgers via modeme media met de boodschap: Drank maakt meer kapot 
dan je lief is. 

Een algemene conclusie uit de geschiedenis van het alcoholgebruik is dat de 
samenleving gedisciplineerder met alcohol omgaat, en dat, in verhouding tot 
het aantal drinkers, en de hoogte van de alcoholconsumptie, steeds minder 
mensen hulp nodig hebben en/of zoeken voor alcoholverslaving. Deze 
positieve ontwikkeling houdt verband met maatschappelijke veranderingen. 
Een ommekeer was dat in de loop van de achttiende eeuw dranlcmisbruik 
steeds meer als een medisch probleem werd gezien, ofschoon de morele 
afwijzing ervan beslist niet op de achtergrond werd gedreven. Binnen deze 
context kregen de begrippen verslaving en later, in de negentiende eeuw, 
cirankzucht en alcoholisme hun betekenis. Met deze begrippen kreeg men vat 
op diegenen die zich (nog) niet konden aanpassen aan hogere standaarden 
van zelfbeheersing. Tussen 1800 en 1945 werd voor deze aanpassing actief 
geijverd door de drankbestrijdersorganisaties. Zij pleitten voor afschaffing 
van (sterke) drank en drinkgewoonten, of toch tenminste matiging van het 
gebntik ervan. Vanaf het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw, 
namen zij ook een aanvang met herstellingsoorden en consultatiebureaus 
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voor dranlczuchtigen. Dit werk van drankbestrijdersorganisaties werd pas 
later, zij het dat dit proces nog steeds niet geheel voltooid is, geYntegreerd in 
het stelsel van de (geestelijke) gezondheidszorg. 

Na 1945 wist de verslavingszorg zich te ontworstelen uit de greep van de 
drankbestrijders en werd er een netwerk van medisch georienteerde 
consultatiebureaus gevormd. De inbreng van de bioloog E.M. Jellinek, die 
de internationale gemeenschap orienteerde op het medisch model en 
alcoholisme als een zielcte betitelde, was duidelijk merkbaar. Toch bleef de 
ambulante verslavingszorg hoofdzakelijk een vorm van gespecialiseerd 
maatschappelijk werk. 

2.5 Golfbewegingen 

Formalisering/informalisering en moralisering/medicalisering 
Het is mogelijk de grote lijnen vast te stellen voor de wijze waarop onze 
samenleving zich heeft opgesteld tegenover drankgebniik, drankmisbruik en 
drankzuchtigen. Hoewel er over de eeuwen heen sprake is van een trend van 
een toenemende zelfbeheersing ten aanzien van drankgebruik, zijn er 
bewegingen waarneembaar die van dichtbij bekeken deze algemene trend 
weerleggen. Het drankgebruik varieert in de loop van de geschiedenis, 
evenals het door tijdgenoten gesignaleerde misbruik en de in de samenleving 
geaccepteerde en/of nagestreefde aanpak van het gebruik en het misbruik. 
Om deze bewegingen te verduidelijken en in de greep te krijgen, kan gebruik 
gemaakt worden van de volgende twee begrippenparen: 'formalisering 
versus informalisering' en 'moralisering versus medicalisering'. Het eerste 
begrippenpaar heeft betreldcing op de wijze waarop de samenleving in het 
algemeen met drank omgaat of wil omgaan. Is er sprake van een straldce(re) 
danwel een soepele(r) regulering van het gebruik? Het tweede begrippenpaar 
verwijst naar de manier waarop de samenleving reageert op misbruik: 
worden alle vormen van dronkenschap en drankmisbruik bekritiseerd of 
wordt de aandacht gericht op specifieke sociaal-medisch te behandelen 
categorieen dranlczuchtigen? 

Er is een samenhang tussen formalisering en moralisering: formalisering 
impliceert versterlcing van gedragsregels waar iedereen zich aan moet 
houden - de afwijking van de regels is een moreel probleem, een zedelijk 
vraagstuk dat alle mensen aangaat. Drankmisbruik wordt binnen dat kader 
meestal voorgesteld als het resultaat van gebrek aan zelfbeheersing en/of 
gebrek aan wilskracht. 
Kenmerkend voor een fase van sterkere moralisering is het openlijk 
belcritiseren van het gedrag van mensen, het duidelijk treldcen van grenzen 
en het doen van uitspraken over goed versus kwaad en normaal versus 
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afwijkend, vaak op grond van motieven die betreldcing hebben op 
opvattingen over de gewenste maatschappelijke orde en het gewenste gedrag 
van burgers. De neiging ontstaat de (vermeende) negatieve werlcing van het 
middel en het misbruik ervan te accentueren. De technieken worden ontleend 
aan de pedagogie. Veelal is er een samenhang met disciplinerende, 
criminaliserende en normaliserende strategieen. Impliciet wordt de schuld 
voor ongewenst gedrag gelegd bij degenen die niet voldoen aan de normen. 
Een moraliserende benadering van drankproblemen leidt in veel gevallen tot 
een oproep algemene maatregelen te nemen en het drankgebruik voor 
iedereen in te perken. Bij moralisering zijn de mogelijke nuances tussen 
categorieen drinkers en de kennisname van bun motieven ondergeschilct aan 
de algemene lcritiek op bun gedrag. 
Kenmerkend voor een fase van medicalisering, die samenhangt met de 
informalisering van drinkgewoonten, is een openlijke afwijzing van morele 
opvattingen over dranlanisbruik (en -gebruik), voorzover deze niet afgeleid 
zijn van de rationele kern, te weten, de op empirische waarnemingen 
gebaseerde kennis over alcohol(effecten) en dranIczuchtigen. Bij 
medicalisering ligt het accent op het onderscheid tussen gezond versus ziek 
of al dan niet (psychisch) gestoord. In sociaal opzicht leidt het tot de oproep 
curatieve voorzieningen te treffen en hygienische maatregelen te nemen. 
Bepaalde dronkaards worden afgezonderd als zieken, die behoefte hebben 
aan, of beter af zijn met, een medische behandeling. Maar hoe het ook zij, 
artsen handelen altijd in een morele omgeving en lcunnen zich er nooit aan 
onttreldcen gebruik te maken van moraliserende technieken. 
Het is belangrijk vast te stellen dat alle genoemde strategieen altijd in enige 
vorm aanwezig zijn. Cruciaal is slechts: Welke strategie is dominant? Welke 
strategie is in opkomst? Welke strategie is op zijn retour? 

Als we gebruik maken van deze begrippenparen lcunnen de eerder 
beschreven perioden als volgt worden aangeduid: 

• 1500-1750: Formalisering en moralisering 
• 1750-1880: Informalisering en medicalisering 
• 1880-1930: Formalisering en moralisering 
• 1930-1975: Informalisering en medicalisering 
• 1975- ?? : Formalisering en moralisering 

De periodenaanduidingen suggereren dat de golven korter worden. De 
maatschappij wordt steeds dynamischer en sociale paradigma's boeten in aan 
duurzaamheid. 
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Figuur 2.1: golfbewegingen 

Zelfdwang 
(Civillisatie) 

1500 	1600 	1700 	1800 

Bron: Van der Stel, 1995 

2.6 Conclusie 

1900 	2000 

Toelichting: 
• De schuine lijn geeft het civilisatieproces weer, gekenmerkt door toenemende 

zelfdwang. 
• De gesloten golvende lijn geeft het proces van formalisering (boven de schuine 

lijn) of informalisering (daaronder) weer. 
• De gestippelde golvende lijn geeft het proces van moralisering (onder de 

schuine lijn) of medicalisering (daarboven) weer.. 

In deze inleidende beschouwing is slechts impliciet sprake geweest van 
drugsgebruik. Maar er zijn argumenten aan te voeren dat drugs en hun 
gebruikers, vanaf het moment dat deze in omvang toenamen en er van een 
maatschappelijk probleem sprake was, in deze golfbewegingen gentegreerd 
werden. Van de ruimte die de informalisering in de jaren zestig bood, heeft 
menig gebruiker en handelaar ruimschoots kurmen profiteren. Voordat de 
samenleving werd geconfronteerd met de onbedoelde gevolgen van 
tolerantie die over ons land spoelde, stond het Nederlandse drugsbeleid in 
hoofdlijnen al in de steigers. Maar ook de recente golf van formalisering is 
de drugsproblematiek niet voorbijgegaan. Juist drugsgebruikers, vooral de 
overlastbezorgende en criminele groepen daaronder, hebben goed lcunnen 
merken dat de overheid, met goedvinden van de meeste burgers, haar 
grenzen duidelijk heeft gemarkeerd. De drugshulpverlening is in de jaren 
negentig met vaste hand in de richting van overlastbestrijding en dwang- en 
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drangprojecten geleid. Een en ander leidt tot de suggestie dat er een 
convergentie bestaat in de geschiedenis van drank en die van drugs. 
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3 BET DRUGSBELEID IN NEDERLAND 

3.1 Inleiding 

De hoofddoelstelling van het Nederlandse drugsbeleid is de laatste 25 jaar 
niet wezenlijk veranderd. In de Handelingen van 1974-1975 wordt deze als 
volgt omschreven: 'het leveren van een bijdrage aan de preventie en opvang 
van risico's, die voortvloeien uit het gebniik van drugs, voor het individu, 
zijn onmiddellijke omgeving en de maatschappij'. 
De Nederlandse wetgeving is in lijn met de international verdragen. Een 
essentieel verschil is dat in Nederland het begrip 'risico' ruimer wordt 
opgevat dan de risico's die direct aan het gebruik van een psychotrope stof 
zelf zijn verbonden, de primaire risico's. In Nederland wordt sinds de jaren 
tachtig expliciet erkend dat een strafrechtelijk verbod nieuwe risico's 
oproept. Een thematiek die ook in voorgaande jaren al ter discussie stond. 
Het gaat daarbij onder andere om criminaliteit en maatschappelijke• 
marginalisering. Deze, door het drugsbeleid gecrederde problemen, worden 
door de toenmalige stuurgroep (Interdepartementale Stuurgroep Alcohol- en 
Drugsbeleid (ISAD), 1985) omschreven als secundaire risico's. 
De huidige doelstellingen van het Nederlandse drugsbeleid willen een 
oplossing bieden voor zowel primaire als secundaire risico's. Dit maalct het 
Nederlandse drugsbeleid complex en in zekere zin paradoxaal. Voordat wij 
hier nader op ingaan, volgt eerst een kort historisch overzicht van de ontwik-
keling van het Nederlandse drugsbeleid op landelijk niveau. In paragraaf 3.3 
worden enkele gemeentelijke beleidsontwikkelingen op drugsgebied 
besproken. In paragraaf 3.4 wordt Nederland gepositioneerd ten opzichte van 
het buitenland. 

3.2 Nederlands drugsbeleid 

Het Nederlandse drugsbeleid is in een aantal fasen onder te verdelen. Deze 
indeling is globaal en is bedoeld als hulpmiddel bij de beschrijving van de 
beleidsontwildcelingen in Nederland. 

Begin van deze eeuw tot aan de jaren zestig: drugsverslaving als medisch 
probleem 
In 1919 is door het Nederlandse parlement de Opiumwet aangenomen. De 
Opiumwet is een direct gevolg van de ratificering van het verdrag van de 
Internationale Opiumconferentie uit 1912. Het is een administratieve 
maatregel om de handelsstroom van bepaalde farmaceutische producten te 
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controleren en te reguleren. Opium wordt in die tijd primair gebruikt voor 
medische doeleinden. Verslaving wordt gezien als een medisch probleem. 
Justitie heeft er in beginsel weinig mee te maken. 
De Opiumwet wordt tot de jaren zestig niet gezien als een strafwet, waarmee 
het bezit van en de handel in drugs bestreden moet worden. Alleen 
opiaatgebruik door Chinezen in Nederland, dat recreatieve doeleinden 
diende, wordt bestreden. Deze groep gebruikers is klein. Drugsverslaving is 
in deze periode geen algemeen maatschappelijk probleem. 

Jaren zestig: bestrijding van cannabisgebruik 
Na de Tweede Wereldoorlog begint het gebruik van marihuana toe te nemen, 
voorriamelijk in het artiesterunilieu. In de jaren zestig neemt het 
cannabisgebruik toe, evenals de discussie daarover. De consumptie van hasj 
en marihuana veroorzaakt maatschappelijk commotie. Deze drugs zijn 
relatief onbekend. Zij worden vrijwel niet in de medische pralctijk toegepast, 
zoals wel het geval was met opiaten en cocaine. Cannabis geldt in die tijd 
niet als geneesmiddel, maar als genotmiddel, dat door velen als uiterst 
gevaarlijk voor de volksgezondheid wordt beoordeeld. In de ogen van de 
geneeskundige inspectie zijn carmabisgebruikers wetsovertreders tegen wie 
strafrechtelijk opgetreden dient te worden. De uitvoering van de 
hulpverlening ligt in handen van de Medische Consultatiebureaus voor 
Alcoholisme, die in 1971 veranderen in Consultatiebureaus voor Alcohol en 
Drugs (CAD's). In de meeste gevallen is de hulpverlening een justitiele 
aangelegenheid. 
De commotie die deze drugs destijds veroorzaken, kan ook verklaard worden 
door het feit dat cannabisgebruik een symbool was in de strijd tegen 
gevestigde normen en waarden. In deze periode worden cannabisgebruikers 
gezien als wetsovertreders tegen wie opgetreden moest worden. Gebruikers 
met minieme hoeveelheden marihuana in bezit, lcrijgen - bezien door een 
hedendaagse bril, forse gevangenisstraffen. 
Deze repressieve aandacht kan niet verhinderen dat het gebruik van cannabis 
zich snel verspreidde onder jongeren. Tegelijkertijd wordt in de loop van de 
jaren zestig steeds vaker gesteld dat hasj en marihuana niet die gevaarlijke 
stoffen waren als veelal werd beweerd. 

Eind jaren zestig tot medio jaren tachtig: onderscheid tussen soft- en 
harddrugs 
Eind jaren zestig wordt een repressieve aanpak van cannabisgebruik steeds 
minder gesteund. De overtuiging groeit dat het beleid een onderscheid zou 
moeten maken tussen soft- en harddrugs. Criminalisering, de aanpak van de 
jaren zestig, gecombineerd met de toename van softdrugsgebruik onder 
jongeren, vergroot het generatieconflict. Er is onzekerheid over het te voeren 
beleid. 
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In de aanloop tot wijziging van de Opiumwet van 1976 worden commissies 
ingesteld om meer helderheid te krijgen over de te volgen aanpak. De 
rapporten van twee van deze landelijke commissies, de Commissie Hulsman 
(Ruimte in het drugbeleid, 1971) en de Commissie Baan (Achtergronden en 
risico's van drugsgebruik, 1972), zijn in deze fase als markeringspunten te 
beschouwen. 
Het rapport van de Commissie Hulsman gaat vooral over cannabis. De 
cornmissie acht cannabis niet schadelijker voor de gezondheid dan alcohol of 
tabak. Repressief strafrechtelijk ingrijpen zou meer problemen oproepen dan 
oplossen. Een marginalisering van de subcultuur waarin softdrugs worden 
gebruilct, zou de kans op overstap naar heroine vergroten. Daarentegen 
verwerpt men de klassieke (farmacologische) stepping stone theorie, die 
inhoudt dat cannabisgebruikers door de farmacologische eigenschappen van 
de stof overstappen op harddrugs. In haar rapport stelt de commissie 
Hulsman dat het uiteindelijke doel, alle drugs buiten de strafrechtelijke sfeer, 
niet mogelijk is vanwege internationale verdragen, gebrek aan goede 
voorlichting en de publieke opinie. Men adviseert: a. om het gebruik van 
cannabis en het bezit van kleine hoeveelheden buiten de strafrechtelijke sfeer 
te houden, b. productie en distributie van cannabis, en het (bezit voor eigen) 
gebruik van andere drugs als overtreding te beschouwen, c. handel en 
productie van andere drugs zou strafbaar moeten blijven als misdrijf. 
Ook de Commissie Baan richt zich vooral op cannabisproducten. Cannabis 
wordt door de Commissie Baan beoordeeld als een stof die mm of meer met 
alcohol kan worden vergeleken, waarvan de risico's van het gebruik 
duidelijk minder zijn dan die van de harddrugs. Dit leidt tot het voorstel een 
onderscheid te maken tussen stoffen met een aanvaardbaar en een 
onaanvaardbaar risico. 
Een overeenkomst tussen beide rapporten is de analyse dat verslaving een 
gezondheidsprobleem is, dat ook primair vanuit het perspectief van de 
volksgezondheid benaderd moet worden. Het justitiele- en politiele beleid 
moeten op het volksgezondheidsbeleid afgestemd worden. Een tweede 
overeenkomst is de sterke gerichtheid op de vraag of het wenselijk was om 
het verbod op cannabis te handhaven. Beide commissies oordelen dat bij 
cannabis de (secundaire) risico's van een repressief beleid groter zijn dan de 
primaire risico's van de drugs die met dit beleid bestreden worden. Deze 
afweging leidt in 1976 tot een wijziging van de Opiumwet. In de rapportie 
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat op termijn alle drugs in 
Nederland en waarschijnlijk ook internationaal gelegaliseerd zouden 
worden, te beginnen met cannabis. Cannabislegalisatie wordt verwacht op 
termijn van slechts enkele jaren. Hulpverlening vanuit de bestaande 
jeugdhulp is nodig om maatschappelijke uitstoot te voorkomen, met name 
van jongeren die de steun van het ouderlijk milieu moeten ontberen. Vanuit 
de psychiatrie worden korte opnames gedaan van drugsgebruikers met een 
LSD-psychose. 
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Al snel blijkt dat er noch binnen de eigen bevollcing, noch in de 
intemationale gemeenschap weinig steun is te vinden voor de legalisering. 
Wel zijn de rapporten aanleiding voor het later (1976) in de wet verankeren 
van het onderscheid tussen 'drugs met aanvaardbare en onaanvaardbare 
risico's'. 

De herziene Opiumwet van 1976 kan vooral gezien worden als een 
aanpassing van de wetgeving aan de bestaande praktijk. De repressieve 
aanpak ten opzichte van softdrugsgebruik wordt verlaten. Het bezit van 
maximaal dertig gram cannabis wordt van een misdrijf tot een overtreding 
teruggebracht. Legalisering van softdrugs wordt niet mogelijk geacht 
vanwege de intemationale verdragen. De straffen voor de handel in en 
productie van harddrugs worden daarentegen aanzienlijk verhoogd. 
Een nieuw argument is voor dit verschil in aanpak in stelling gebracht: de 
scheiding op de aanbodzijde van de illegale drugsmarkt tussen soft- en 
harddrugs. Het oorspronkelijke argument voor decriminalisering van 
softdrugs, namelijk maatschappelijke integratie van de softdrugsgebruiker, 
raalct in de vergetelheid en tot op de dag van vandaag wordt de scheiding van 
de aanbodzijde van de soft- en harddrugsmarkt gezien als grondslag voor de 
wijziging van de Opiumwet en als een van de belangrijlcste elementen van 
het Nederlandse drugsbeleid. Hoewel legalisering van softdrugs 
intemationaal niet haalbaar is, verkeert men begin jaren zeventig in de 
veronderstelling dat dit enige jaren later wel mogelijk zal zijn. Toch 
verdedigt men het gedogen van softdrugs in het buitenland als een 
succesvolle poging om de markten te scheiden, niet als een stap naar 
legalisering. 

De opkomst van het heroinegebruik 
Vanaf de zomer van 1972 is het gebruik van heroine sterk toegenomen. De 
drugsproblematiek lcrijgt een ander karakter dan in de jaren zestig. Voorheen 
werden ook harddrugs gebruilct (bijvoorbeeld LSD, opium en amfetaminen), 
maar het aantal gebruikers dat in de problemen raakt, is klein in aantal 
vergeleken met het aantal heroineverslaafden dat halverwege de jaren 
zeventig in de problemen raalcte. Heroine wordt in de loop van de jaren 
zeventig gezien als de meest gevaarlijke en verslavende drug die er bestaat; 
het veroorzaalct verloedering, vormen van criminaliteit, openbare 
ordeproblemen en emstige gezondheidsschade. Er onstaan problemen op het 
gebied van orde. Al snel blijkt ook dat autochtone, kansarme jongeren uit de 
negentiende eeuwse wijken in de grote steden zeer kwetsbaar zijn voor 
hero'inegebruik. De zaak wordt gecompliceerd door de massale migratie, met 
name van heroineverslaafden uit de Bondsrepubliek Duitsland maar ook we! 
uit Franlcrijk. 
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Hulp wordt geboden via de bestaande jeugdhulpinstellingen, die vanuit een 
maatschappelijk georienteerde hulpverleningsvisie, het drugsgebruik in het 
algemeen en dus ook van heroine, zien als een uiting van maatschappelijke 
aanpassingsproblemen. Vanuit de medische hoek wordt tot 1974 doorgegaan 
met het opnemen van drugsgebruikers, ook van heroinegebruikers, in 
psychiatrische ziekenhuizen om af te kicken. 

Een andere van Amerika overgenomen behandelvorm bestaat uit 
methadonbehandeling (zie ook hoofdstuk 6). Hierbij wordt illegale heroine 
ingeruild voor methadon, eveneens een verslavende opiaat, maar een die 
overigens langer werkt dan heroine en niet met een roes gepaard gaat. Deze 
laatste behandelvorm wordt vervolgens ingezet volgens de klassieke 
Amerikaanse opvatting, namelijk met redelijk strilct toezicht op abstinentie. 
Alleen tot abstinentie gemotiveerde heroinegebniikers worden toegelaten tot 
de verstreldcing. Gebruilct men naar de mening van de behandelende 
maatschappelijk werker te vaak bij, dan wordt men uit het programma 
verwijderd. In hoofdstuk 6 gaan we nader in op de geschiedenis van de 
drugshulpverlening. 

Justitie wordt overspoeld door een zondvloed aan dnigsgerelateerde 
criminaliteit. Het gaat bij drugsgebruikers om vermogensdelicten en om 
handel gericht op het voorzien in eigen onderhoud. Aanvankelijk wordt 
drugsgebruik gezien als 'verzachtende omstandigheden'. Men is niet slecht 
maar verslaafd, men kan er dus niets aan doen. Deze reactie, met als gevolg 
relatieflage straffen, wordt in het begin van de jaren tachtig verlaten. 

De intrede van het gedoogbeleid 
Terzake van softdrugs doet in 1977 het gedoogbeleid zijn intrede. Men 
besluit om huisdealers in cannabis niet actief te vervolgen. In 1979 is 
besloten om de vervolging van huisdealers in softdrugs in jongerencentra 
een lage prioriteit te geven en dit pas te doen na overleg in het 
driehoeksoverleg (burgemeester, commissaris van politie en hoofdofficier 
van justitie). Het aantal jongerencentra waar softdrugs wordt verkocht neemt 
toe. Ook zijn er in sommige grotere plaatsen coffeeshop-achtige locaties 
waar softdrugs gekocht lcunnen worden. Rond 1980 zijn dit er in Amsterdam 
ongeveer twintig. In 1980 worden door het ministerie van Justitie nieuwe 
richtlijnen voor het Openbaar Ministerie (OM) gepubliceerd. Ze wijken niet 
wezenlijk af van de vorige richtlijnen: de politie treedt slechts op wanneer de 
kleinhandel zich als zodanig publiekelijk afficheert of op andere wijze 
provocerend zijn handel bedrijft. Landelijk gezien blijven er grote variaties 
bestaan in de mate waarin al dan niet wordt ingegrepen. 
Op het gebied van harddrugs zien we in deze periode een ontwildceling van 
volledig op abstinentie gerichte doelstellingen naar een zekere mate van 
acceptatie van het heroinegebruik, althans van de heroinegebruiker. In het 
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begin van deze periode is de hulpverlening op abstinentie gericht. Het aantal 
intramurale voorzieningen neemt toe, maar oak de ambulante hulpverlening. 
Methadonverstreldcing komt in de jaren zeventig in opmars, nadat men hier 
in Amsterdam in 1968 mee was begonnen. Aanvankelijk was de 
methadonverstreldcing gericht op aflcicken en was bijgebruik niet toegestaan. 
In de tweede helft van de jaren zeventig neemt de methadonverstrelddng 
grotere vormen aan en verschuift het doel in de richting van verbetering van 
de sociale en medische situatie van de clienten. Afbouwprogramma's worden 
aangevuld met onderhoudsprogramma's (Van de Wijngaart en Verbraeck, 
1991). Tot het begin van de jaren tachtig is de zorg voor verslaafden nog vrij 
chaotisch. 
Het eind jaren zeventig ingezette beleid, met een netwerk van medische en 
sociale voorzieningen enerzijds en de repressieve aanpak van de 
harddrugshandel anderzijds, blijkt de drugsproblematiek niet te lcunnen 
beheersen. Overlast en criminaliteit nemen toe evenals het aantal verslaaf-
den. De traditionele hulpverlening, die in de pralctijk nog steeds vooral 
abstinentie als hoofddoel heeft, behaalt weinig succes. Het drugsbeleid 
bevindt zich in een impasse. 

Medio jaren tachtig tot 1995: normalisering en overlastbestrijding 
Len andere aanpak wordt aangedragen door de ISAD, die in 1985 haar nota 
'Drugsbeleid in beweging' (1985) presenteert. Deze nota heeft met name 
betreldcing op heroine, maar is richtinggevend geweest voor het hele 
Nederlandse drugsbeleid. De ISAD introduceert de term 'normalisering': er 
moet warden aanvaard dat drugsgebruik zich in de samenleving heeft 
verankerd en, met welke maatregelen dan ook, niet volledig kan worden 
getlimineerd. Het beleid moet streven naar een situatie waarbij 
drugsverslaving niet anders gezien wordt als bijvoorbeeld alcoholisme: een 
individueel probleem, dat op een zakelijk pragmatische wijze wordt 
benaderd. Normalisering impliceert zowel 'verantwoordelijkheid' (de ver-
slaafde is aanspreekbaar op zijn gedrag) als 'wederkerigheid' (de verslaafde 
moet zich houden aan afspraken in ruil voor hulp). Dit perspectief keert oak 
terug bij het onderwerp gedwongen behandeling. Dwangbehandeling zou 
alleen gerechtvaardigd zijn als vrije wil of verantwoordelijkheid ontbreelct. 
Dat is bij het merendeel van de verslaafden niet het geval. Zij laumen op hun 
gedrag worden aangesproken. Drang is dan wel een gedigende en 
gerechtvaardigde methode, waarvan in ruime mate gebruik moet worden 
gemaalct. 

Een betere al:stemming tussen justitie en politie 
Sinds de komst van heroine in 1972 is de discussie rondom cannabis op de 
achtergrond geraalct, maar tegen het eind van de jaren tachtig komt het 
softdrugsbeleid weer in het centrum van de belangstelling te staan. Rand 
1980 ontstaan 'coffeeshops' (in Amsterdam waren er toen zo'n twintigtal) 
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waar softdrugs gekocht lcunnen worden. Begin 1990 zijn het er zo'n 300. In 
heel Nederland wordt dan het aantal op zo'n 1500 geschat. De coffeeshops 
hebben de huisdealers grotendeels vervangen. Aanvankelijk treedt de politie 
streng op, later worden de coffeeshops gedoogd. De Amsterdamse 
gedoogcriteria worden in 1991 tot landelijk beleid verheven: de zogenaamde 
AHOJ-G-criteria. Bij overtreding van deze criteria wordt opgetreden tegen 
de coffeeshophouder. De criteria houden het volgende in: 
- geen Affichering bij de verkoop van drugs 
- geen verkoop van Harddrugs 
- geen Overlast 
- geen verkoop van drugs aan Jongeren 
- geen verkoop van Groothandelshoeveelheden. 
Deze criteria zijn niet eenduidig: sommige gemeenten stellen de 
leeftijdsgrens op 18 jaar, anderen op 16 jaar. Wat affichering precies 
inhoudt, is ook verschillend per gemeente. 
In 1994 is de richtlijn door de procureurs-generaal geformaliseerd. Geen 
affichering betekent sindsdien: geen reclame middels uithangborden, in 
etalages, of via de media. Voor jongeren stelt men de leeftijdsgrens op 
achttien jaar. Geen groothandelshoeveelheden betekent per transactie niet 
meer dan dertig gram. 
De AHOJ-G criteria bieden wel houvast voor gemeenten om op te treden, 
maar kunnen niet alle problemen oplossen. Zij bieden bijvoorbeeld geen 
mogelijlcheden om de wildgroei van coffeeshops in een gemeente aan te 
pakken. Sommige gemeenten voeren daarom een maximumstelsel in, 
waarbij aan het aanta.1 coffeeshops een limiet wordt gesteld. Andere 
gemeenten voeren een uitsterfbeleid of een spreidingsbeleid in, sluiten 
convenanten af met coffeeshopeigenaren of vaardigen een verbod uit op de 
verkoop van een combinatie van alcohol en softdrugs. 

De opkomst van Aids 
Van grote invloed op de drugshulpverlening in de loop van de jaren tachtig 
is de opkomst van Aids. Intraveneus drugsgebruik blijkt een van de 
belangrijkste verspreiders van HIV te zijn, doordat gebruikers elkaars 
attributen gebruiken. In 1985 blijkt 30% van de Amsterdamse 
intraveneusgebruikers met HIV besmet te zijn. Dit leidt tot 
preventiemaatregelen. Door Aids is het maatschappelijk taboe van 
drugsgebmik en met name van heroInegebruik andermaal vergroot. 
Tegelijkertijd wordt de waarneming van dnigsgebruik als een 
levensgevaarlijke gewoonte sterker. De ergemis over het blijvende 
maatschappelijke wangedrag van een beperkte groep drugsgebruikers groeit 
en wordt als onaanvaardbaar gevoeld. 

Inmiddels wordt de voorbereiding voor een justitiele aanpak van de 
drugsproblematiek getroffen. De opbouw van het justitiele apparaat is in 
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begin jaren negentig in voile gang. Er wordt meer geld voor gevangenissen 
gevoteerd. De cellen zijn echter nog niet beschikbaar. Dit leidt tot het 
Amsterdamse Straatjunkenproject. Bij dit project worden criminele 
heroineverslaafden voor de keus gezet: ofwel afkicken in de kliniek ofwel de 
eel in. Voor Justine is deze gedachtegang aantreldcelijk in verband met het 
cellentekort dat steeds nijpender in de publiciteit lcwam, voor de 
hulpverlening was de groei van de capaciteit van de aflciclddinieken 
aantreldcelijk. Voor de betroklcene is het een probate manier om uit de eel te 
blijven. Immers, ook als men de behandeling in de kliniek aangekomen snel 
onderbreelct binnen enkele uren of dagen, komt men op de Justitie-telex 
terecht. 
Het ontwildcelingsbeleid heeft de hulpverlening gericht op een pragmatische 
aanpak: via het bestaande aanbod de doelgroep zoveel mogelijk te bereiken, 
schade te beperken (niet 'stoppen met gebruik', maar 'veilig spuiten') en 
onorthodoxe maatregelen uitvoeren zoals grootschalige spuitoinruilprogram-
ma's. Er komt meer aandacht voor de hulp aan allochtonen, verslaafden met 
psychiatrische problemen en de opvang van kinderen van verslaafde ouders. 
Organisaties van verslaafden warden in verband met de preventie van Aids 
gestimuleerd. 
De drugsproblematiek maalct in de jaren tachtig de volgende ontwikkeling 
door. Aanvankelijk gaat het vooral om een toename van het gebruik van 
herthne, later neemt het gebruik van cocaine steeds meer toe en vanaf eind 
jaren tachtig het gebruik van ecstasy. Verslaafden gebruiken zelden een 
drug, maar consumeren een veelheid aan stoffen zoals heroine, cocaine, 
slaap en kalmeringsmiddelen. Daamaast roken ze en drinken ze alcohol 
Polydrugsgebruik is typerend. 
Daamaast is het drugstoerisme in de grensstreek een probleem dat begin 
jaren negentig een aantal grenssteden bezighoudt. In snel tempo worden 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen ontwildceld om zowel de 
overlast ten gevolge van het bezoek aan coffeeshops als de overlast van 
harddrugstoeristen tegen te gaan. 

Medio jaren negentig: continuering van het beleid met aandacht voor de 
internationale druk 
In 1995 verschijnt de landelijke nota 'Het Nederlandse drugbeleid: 
continui'teit en verandering'. De nota wordt gezamenlijk uitgebracht door de 
ministers van VWS en Justine en de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken. Het beleid verandert 'in haar grondtreldcen' niet en in wezen is 
normalisering nog steeds het uitgangspunt. Preventie en schadebeperking 
(harm reduction) staan centraal. Geconcludeerd wordt dat het beleid tot nu 
toe succesvol is in de bestrijding van de gezondheidsrisico's, minder 
succesvol is het beleid als het gaat om problemen rond overlast, georgani-
seerde criminaliteit in samenhang met drugshandel en het pareren van 
buitenlandse Icritiek. Deze drie punten leiden tot een aanpassing van het 
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beleid op onderdelen. De bestrijding van de overlast Icrijgt extra aandacht. 
Men merkt op dat de bevolking enerzijds een zekere gewenning vertoont aan 
bepaalde vormen van drugsgebruik, maar dat anderzijds de tolerantie voor 
criminaliteit, overlast en onmaatschappelijke gedrag van verslaafden 
afneemt. 
Ook merkt men op dat de drugsproblematiek steeds van karalcter verandert. 
Dit manifesteert zich onder andere in de sterke opkomst van het gebruik van 
synthetische drugs als ecstasy. De preventie zal zich meer dan in het 
verleden richten op het recreatieve gebruik van nieuwe drugs. 
In het algemeen is een integrale aanpak de rode draad. Binnen de 
hulpverlening betekent dit een betere afstemming van verschillende vormen 
van hulp op elkaar. Wat betreft de overlastbestrijding betekent dit een goede 
onderlinge afstemming van het beleid van de verslavingszorg, reclassering, 
gevangeniswezen, politie en justitie, rijk en gemeenten. Het bestrijden van 
drugsoverlast is onderdeel van de veiligheidsafspraken in het grote steden 
beleid, waarvoor extra gelden ter beschikking worden gesteld. Ook heeft 
men een 'Task Force Veiligheid en Verslaving' in het leven geroepen met als 
taak de uitvoering van de beleidsvoornemens te bewaken. Tenslotte worden 
enkele medische experimenten met de verstrekking van heroine voorgesteld. 
In hoofdstuk 7 gaan we nader in op de bestrijding van criminaliteit en 
overlast. 

3.3 Gemeentelijk drugsbeleid in Nederland 

In 1974 wordt de Interdepartementale Stuurgroep Drugbeleid (ISD) 
opgericht. Deze stuurgroep coordineerde drugsprojecten van gemeenten om 
in aanmerlcing te komen voor financiele ondersteuning. Gemeenten lumen 
een drugshulpverleningsplan indienen. Het gaat daarbij om aanvragen op het 
gebied van hulpverlening aan verslaafden. Het hulpverleningsaanbod voor 
verslaafden wordt deels bekostigd uit bronnen waar gemeenten geen invloed 
op konden uitoefenen zoals de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekostenverzekeringen (AWBZ) voor intramurale zorg, de Rijksregeling 
voor subsidiering van de CAD's en diverse rijkssubsidies. In 1981 wordt 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesignaleerd dat er 
fricties bestaan tussen het rijlcsbeleid, zoals uitgevoerd door de 
Interdepartementale Stuurgroep Drugsbeleid ISD, en het gemeentelijk 
beleid. Het rijksbeleid legt nog een sterk accent op de aanpak van het 
softdrugsgebruik, gemeenten hebben meer te maken met problemen rondom 
harddrugs. Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met gebruikers 
uit etnische minderheidsgroepen waar geen hulpverleningsaanbod voor is. 
Concrete knelpunten zijn het gebrek aan gemeentelijke invloed op de 
intramurale voorzieningen, CAD's, huisartsen en de beperIcte mogelijkheden 
voor.  maatschappelijk herstel. 

43 



Eind jaren tachtig vindt een fundamentele verandering plaats door de 
decentralisatie van de rijksgelden voor de ambulante verslavingszorg. 
Gemeenten lcrijgen zeggenschap over de hulpverlening. 

Het drugsbeleid van enkele gemeenten nader bekeken 
De rote steden 
In de grote steden komt het drugsbeleid in de jaren zeventig op gang. 
Amsterdam wijkt tot de jaren tachtig op een aantal aspecten af van de andere 
grote steden. Rotterdam en Den Haag richten zich duidelijk op abstinentie. 
In Amsterdam is er vooral veel aandacht voor methadononder-
houdsprogranuna's. Tegen de landelijke stroom in wordt geStimuleerd dat 
ook huisartsen methadon verstrekken. Daarnaast voert men in Amsterdam 
gebruikersruimtes in. Amsterdam probeert van de Rijksoverheid 
toestemming te krij gen voor een medisch experiment met 
heroineverstreldcing. 
Amsterdam oefent een grote aantrelckingslcracht uit op drugsgebruikers uit 
de rest van Nederland en uit het buitenland, met name Duitsland. In 1984 is 
dit aanleiding voor nieuw beleid. Trefwoorden daarbij zijn: risicobeperlcing, 
tegengaan van drugstoerisme en van overlast van drugsgebruikers in het 
algemeen. Sinds die tijd ontwikkelt zich een samenwerking tussen gemeente, 
politie, hulpverlening, huisartsen en buurtwerk. 
Ook in andere grote steden ontwildcelt zich het risicobeperkingsbeleid vanaf 
het midden van de jaren tachtig. Overlast bestrijding wordt eind jaren tachtig 
een belangrijk thema in gemeentelijke discussie. 
In Amsterdam Iciest men voor het bestrij den van concentraties van 
verslaafden. Er is sprake van actief politie-optreden. Dit heeft een spreiding 
van (kleinere) concentraties verslaafden tot gevolg, met name rond de 
metrostations. Eind jaren tachtig wordt het straatjunkenproject gestart. 
Gedetineerde verslaafden lcrijgen de keuze om af te kicken of bun straf uit te 
zitten. 
Rotterdam Iciest in 1987 voor een gedoogplaats, namelijk 'Perron 0'. 
Daarnaast zet men arbeidsgewenningsprojecten op voor gebruikers die met 
justitie in aanralcing komen. Perron 0' kan niet verhinderen dat ook elders in 
de stad overlast blijft bestaan. Deze wordt nog groter als in 1994 Perron 0' 
wordt gesloten. Ter bestrijding van deze overlast start men in Rotterdam 
vanaf 1993 met wijkveiligheidsprogramma's. Daarnaast wordt de 
drugshandel op gebruikersniveau (op straat, in dealpanden) lcrachtig 
bestreden. Dit beleid wordt in 1995 voortgezet met de 'operatie Victor'. Deze 
operatie is enerzijds gericht op vennindering van de overlast van 
drugstoeristen en drugsrunners en anderzijds op de beperking van overlast-
gevende aspecten van de lolcale drugsmarlct. Ook in andere grote steden als 
Utrecht en Den Haag wordt overlastbestrijding steeds prominenter in het 
beleid. In navolging van het straatjunkenproject in Amsterdam worden in 
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Utrecht en Den Haag Gentegreerde Aanpak van Verslavingsproblematiek 
en Overlast (GAVO)-projecten gestart. 

De grensstreek 
In de grensstreek begint eind jaren tachtig de overlast van buitenlandse 
drugstoeristen toe te nemen. In Maastricht en Heerlen is er veel overlast van 
harddrugstoeristen. In Venlo, Arnhem en Enschede ontstaat vooral overlast 
rondom coffeeshops. Alle grenssteden, ontwikkelen een coffeeshopbeleid. In 
Venlo zijn er van de negenendertig coffeeshops in 1991, in 1995 nog vijf 
over. In de andere steden is de daling minder spectaculair. 

Onderzoeksresultaten 
In 1995 heeft de VNG een onderzoek gedaan naar het gemeentelijk 
drugsbeleid (VNG, 1995). De uitkomsten zijn als volgt: bijna tweederde van 
de Nederlandse gemeenten heeft een drugsbeleid. Minder clan de helft van de 
gemeenten wordt met drugsproblemen geconfi -onteerd (45%). Veel 
gemeenten (43%) hebben een beleid geformuleerd terzake 
drugshulpverlening. Hierbij is vooral aandacht voor specifieke doelgroepen 
als randgroepjongeren, beginnende verslaafden en verslaafden die overlast 
veroorzaken. Ruim een lcwart van de gemeenten heeft een softdrugsbeleid in 
de vorm van het vestigingsbeleid van coffeeshops en/of het stellen van 
voorwaarden aan de verkoop. Minder dan een vijfde (18%) van de 
gemeenten heeft een beleid ten aanzien van harddrugs. Harddrugsbeleid is 
vooral in de grote steden ontwikkeld. Vaak bestaat dit beleid uit een 
openbare-ordedeel (bestrijding van overlast van drugsgebruikers en van 
drugshandel) en een hulpverleningsdeel (vooral schadebeperking). 

3.4 Nederlands drugsbeleid in relatie tot het buitenland 

Het Nederlandse drugsbeleid is voortdurend voorwerp van internationale 
discussie. Nederland wordt gezien als het Mekka voor drugsgebruikers. Dit 
imago is niet nieuw. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig wordt ditzelfde 
gezegd over Amsterdam. Veel buitenlandse heroInegebruikers, vooral 
Duitsers en Italianen, trokken toen naar Amsterdam. Eind jaren tachtig heeft 
Amsterdam dit drugstoerisme met haar ontmoedigingsbeleid' redelijk 
succesvol bestreden. 
In de jaren negentig zien we een zelfde patroon in de Nederlandse 
grensstreek. In 1993 lcwamen er honderden drugstoeristen per dag naar 
Venlo en Maastricht, in andere grenssteden als Arnhem en Breda ging het 
toen om enkele tientallen per dag. De drugstoeristen in de grensstreek zijn 
vooral softdrugsgebruikers die doorgaans slechts enkele uren blijven. 
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De beleidsstrategieen van de verschillende West-Europese landen zijn in het 
EMCDDA-rapport van 1996 naast elkaar gezet. De overeenkomsten tussen 
de verschillende landen zijn: 
• men zoelct een evenwicht tussen twee doelstellingen: venninderen van de 

vraag naar drugs en de vermindering van het aanbod; 
• het drugsbeleid is sterk in beweging; 
• binnenslands zijn er sterke regionale verschillen. 
De verschillen zitten zowel in het beleid (drugswetten, doelstellingen, 
maatregelen) als in de organisatie, de uitvoering daarvan, vooral wat de 
beleidsmatige verantwoordelijkheden betreft. 

De beleidsdoelstellingen van verschillende landen 
De doelen van het drugsbeleid op landelijk niveau liggen tussen twee 
uitersten: 
a. het streven naar een drugvrije samenleving, ofwel het streven naar 

abstinentie; 
b. het beperken van de risico's van drugsgebruik, zowel voor de 

drugsgebruiker als voor de samenleving. 
In Europa zijn van oudsher Zweden, Noorwegen en Franlcrijk voorbeelden 
van landen waar abstinentie het doe! is. Ook in Italie is in 1990 het liberalere 
beleid (weer) ingewisseld voor beleid gericht op abstinentie. Het Franse 
beleid is officieel gericht op risicoreductie, maar de facto wordt veel nadruk 
gelegd op het beleid gericht op een vermindering van het aanbod en een 
bestrijding van drugshandelaren. Nederland heeft, samen met Groot-
Brittannie en Denemarken, de langste traditie van risicoreductie. Duitsland, 
Zwitserland, Spanje en Portugal zijn later gevolgd. 
Er bestaan tussen landen verschillen wat betreft het niveau waarop beleid 
wordt gemaalct: is dit een centraal landelijke verantwoordelijkheid of hebben 
regio's/gemeenten daarin een eigen speelruimte? In FranIcrijk, Italie en 
Portugal wordt het beleid primair centraal bepaald. In andere landen bestaat 
er meer regionale speelruimte. Deze speelruimte is groot in bijvoorbeeld 
Zwitserland (de !cantons) en in Duitsland (de Lander). Het Duitstalige 
Zwitserland voert een liberaler drugsbeleid dan het Franstalige deel; Zuid-
Duitsland is veel repressiever en meer op abstinentie gericht dan Noord-
Duitsland. Hier lijkt het beleid steeds meer op het Nederlandse model. 

Drugswetten 
De drugswetten, zoals deze in de diverse Europese landen gelden, bevatten 
in het algemeen classificaties van drugs en bepalingen met betreklcing tot het 
al dan niet bestraffen van drugsgebruik, drugsbezit en drugshandel. 

De classificatie van drugs is overal anders. Een onderscheid in soft- en 
harddrugs, zoals in Nederland, wordt in andere landen niet zo duidelijk 
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gemaakt. Alleen Italie deelt cannabis in een specifieke categorie in, naast vijf 
andere categorieen. 

Strafmaten 
In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt in straffen voor gebruik van 
drugs, voor bezit van drugs en voor handel in drugs. Deze drie invalshoeken 
overlappen elkaar. Bezit kan voor eigen gebruik zijn, maar ook voor handel. 
We zien dan ook dat in sommige landen het gebruik van drugs op zich niet 
strafbaar is, maar dat het indirect wel aangepakt wordt door het bezit van 
drugs (voor persoonlijk gebruik) strafbaar te stellen. In deze landen wordt 
het criterium `voor persoonlijk gebruik' gebruikt en dat levert lagere straffen 
op dan bezit ten behoeve van handel. Straffen voor het bezit/persoonlijk 
gebruik van drugs varieren van alleen administratieve sancties tot maximaal 
zeven jaar. 
Voor handel in drugs zijn overal strenge sancties in de wet opgenomen. De 
praktijk van vervolging en straftoeneming is vaak anders dan wat op grond 
van wetsteksten verwacht zou kunnen worden. Niettemin hanteren de 
Europese landen verschillende invalshoeken voor de beoordeling van de 
strafmaat. De twee belangrijkste zijn: de persoonlijke achtergrond van de 

dader en de zwaarte van het delict.In 
Orkhner: Frans --- dreigsbeleid te het eerste geVal gaat het meestal om 

d ongenuanceer iv? 	 zall 	de vraag of deze verslaafd is (daarmee 

	

Ftankrijle inoet toe naar 'eentEmeer 	bedoelt men vaak: het is 'slechts' 
genuanceerde 1Denadering Kan-arugs, ,  handel voor eigen gebruik) dan wel of - 

	

Preventie en zorg zijn ynitmger -voor 	• • oxy 	1 	een professionele dealer is. Enkele 
Febintkers dan dreigen met strar. vat landen maken het onderscheid of de conclUdeerde -  zaterdag een nation* 
drugsoonferentie, eorganiseerd oor dader lid van een groep is en/of leider g 	-  
10e -Franse staatss,ecr49,44L-11 van een groep. 

PAdh.0,40tHitibigAiii 	Bij de beoordeling van de zwaarte van 
de overtreding hanteert men termen 
als zware overtreding of lichte 

overtreding; in Nederland maakt men het onderscheid tussen handel in 
Nederland en met het buitenland. Dit alles laat ruimte voor interpretatie en 
de praktijk kan dus anders uitvallen dan wat aannemelijk is vanuit de 
wetsteksten. Er zijn duidelijke verschillen in minimum- en 
Maximumstraffen. 
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4 GEBRUIK EN GEBRUIKERS 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de omvang van het drugsgebruik 
in Nederland vanaf 1970 beschreven. Er wordt een patroon geschetst van de 
verschillende soorten dnigsgebruikers. Hierbij wordt gekeken naar sociaal-
demografische kenmerken zoals geslacht en leeftijd, drugsgerelateerde 
kenmerken zoals het gebruik van andere drugs, en sociaal-economische 
kenmerken zoals opleiding, etniciteit, arbeidsmarktpositie en mate van 
sociale integratie. In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed aan een 
internationale vergelijlcing. 

4.2 Softdrugs (cannabis) 

4.2.1 Het aantal cannabisgebruikers 

Schattingen omtrent het aantal gebruikers zijn gebaseerd op stedelijke, 
regionale, nationale en internationale prevalentiegegevens. Deze gegevens 
zijn afkomstig uit: 
a. nationale onderzoeken onder huishoudens; 
b. nationale scholierenonderzoeken; 
c. nationale huishoudonderzoeken onder adolescenten en 

jongvolwassenen; 
d. onderzoeken in specifieke regio's en gemeenten; 
e. onderzoeken birmen specifieke populaties waarbinnen het 

carmabisgebruik relatief hoog is. 
Ondanks het ontbreken van een meerjarige en aaneengesloten reeks van 
cijfers over carmabisgebruik kan op basis van de bovenstaande eerste vier 
soorten onderzoeken een indicatie van een trend vanaf 1970 worden bepaald. 
In de vakliteratuur wordt de omvang van het zelfgerapporteerde 
drugsgebruik meestal uitgedrukt in een prevalentiemaat. De meest gangbare 
maten zijn: 
• Lifetime prevalentie (LTP), het percentage respondenten dat ooit een 

bepaalde drug heeft gebruilct; in de tekst zullen we hierbij ook wel 
spreken van ooit-gebruikers; 

• Jaarprevalentie (LJP), het percentage respondenten dat de afgelopen 
twaalf maanden een bepaalde drug heeft gebruilct; we spreken van 
recente gebruikers; 
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• Maandprevalentie (LMP), het percentage respondenten dat de afgelopen 
dertig dagen of de afgelopen maand een bepaalde drug heeft gebruikt; 
we spreken van huidige gebruikers. 

Vooral in de wat oudere studies is slechts het ooit-gebruik onderzocht. Bij de 
ooit-gebruikers gaat het in veel studies voomamelijk om mensen die alleen 
maar met softdrugs hebben geexperimenteerd (zoals degenen die nu de 
middelbare leeftijd hebben bereikt, maar in hun jeugd wel eens cannabis 
hebben geprobeerd) en om incidentele gebruikers. 

Vergelijkbaarheid van verschillende studies 
Het nauw1ceurig vergelijIcen van stedelijke, regionale, nationale en 
intemationale prevalentiegegevens is niet eenvoudig. Methodologische 
verschillen spelen daarbij een belangrijke rol. We gaan daar nader op in: ten 
eerste kan de representativiteit van de onderzochte steelcproeven 
aanmerkelijk verschillen. In de regel worden in stedelijke gebieden hogere 
gebruikspercentages gemeten dan op het platteland; de uitkomsten van een 
survey gehouden in een grote stad zijn dan ook niet zonder meer represen-
tatief voor het gehele land. Onderzoeken gedaan onder huishoudens zijn niet 
zonder meer te vergelijken met die onder scholieren. 
Ten tweede is er het probleem van de betrouwbaarheid van de gegevens. 
Uitgaansgedrag heeft een belangrijke voorspellende waarde ten aanzien van 
carmabisgebruik: hoe vaker mensen uitgaan, hoe groter de kans dat ze 
cannabis hebben gebruilct (Cohen, 1995). Zowel voor huishoud- als voor 
schoolsurveys, is het denkbaar en wellicht zelfs aannemelijk, dat in 
Nederland geinterviewden eerder geneigd zijn te zeggen dat zij bijvoorbeeld 
cannabis hebben gebruikt dan in landen waar een repressiever beleid wordt 
gevoerd en het taboe op het gebruik van drugs groter is. Dit heeft 
vanzelfsprekend belangrijke consequenties voor intemationale 
vergelijlcingen. 
Ten derde lcurmen achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, de 
vergelijkbaarheid van studies bemoeilijken. Wanneer meerdere onderzoeken 
onder jongeren met elkaar worden vergeleken, kan een verschil in leeftijd 
van een jaar tot aanmerkelijke verschillen in het gemeten gebruik leiden. 

Landelijke huishoudsurveys 
In 1970 werd het aantal cannabisgebruikers in Nederland geschat op tussen 
de 10.000 en 15.000 (Geerlings, 1975); de empirische basis voor dit cijfer 
was echter nogal zwak. Sindsdien zijn zes nationale huishoudsurveys 
gehouden. Bij vergelijking van de resultaten moet er rekening mee worden 
gehouden dat de leeftijd van de respondenten niet steeds gelijk is. 
• De eerste surveys (van 1970) laten een ooit-gebruik zien van 2% tot 3% 

bij jongeren en volwassenen. 
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• Een vergelijkbare studie (die van de Nederlandse Stichting voor 
Statistiek (NSS)) laat een stijging zien naar 6% bij jongeren en 
volwassenen in 1987. 

• Volgens NIPO-cijfers is deze 6% aan de lage kant en was tussen 1982 en 
1991 spraken van .  een stijging van 9% in 1982 naar 12% in 1991 onder 
volwassenen. 

Ook al zijn de surveys methodologisch niet geheel vergelijkbaar, bij elkaar 
genomen laten ze zien dat steeds meer Nederlanders wel eens softdrugs 
hebben gebruilct. Tegelijkertijd blijkt dat aan het begin van de jaren negentig 
bijna 9 op de 10 volwassenen nog nooit softdrugs hebben gebruilct. 
Het stijgende ooit-gebruik kan vooral toegeschreven worden aan een 
zogenaamd 'generatie-effect': sinds het eind van de jaren zestig hebben 
opeenvolgende generaties jongeren en jongvolwassenen geexperimenteerd 
met softdrugs. Over de ontwikkeling in het huidige gebruik valt op grond 
van de huishoudsurveys niets te zeggen. 

Landelijke schoolsurveys 
In schoolsurveys worden vaak grote groepen jongeren bereikt, die op grond 
van hun leeftijd doorgaans buiten huishoudsurveys vallen. 
Tussen het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig zien 
we bij oudere scholieren een snelle stijging van het ooit-gebruik van 
cannabis: een verdubbeling van 9% in 1969 naar 18% in 1971. Blijkens de 
zogenaamde Peilstationonderzoeken, die onderling redelijk vergelijkbaar 
zijn, is het ooit-gebruik van hasj en marihuana onder scholieren tussen het 
midden van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig bijna 
verdrievoudigd: voor 12-18 jarigen steeg dit van 4,8% in 1984 naar 13,6% in 
1992. Volgens TNO-cijfers zet deze stijging zich nog door: bij 11-18 jarige 
scholieren van 7% in 1990 naar 17% in 1995. Ook het huidig gebruik stijgt 
volgens de Peilstationonderzoeken tussen het midden van de jaren tachtig en 
het begin van de jaren negentig: bij 12-18 jarigen van 2,3% in 1984 naar 
6,5% in 1992. Ook deze stijging lijkt zich volgens TNO-cijfers verder door 
te zetten, maar zij is statistisch niet significant. 
De recente toename van cannabisgebruik onder Nederlandse scholieren komt 
vooral door een inhaalslag in niet-stedelijke gebieden (Cohen, 1995). Sinds 
1993 is het carmabisgebruik onder oudere scholieren in Amsterdam tamelijk 
stabiel gebleven. Daarentegen steeg volgens de Peilstationonderzoeken het 
ooit-gebruik onder 17-18 jarigen in niet-stedelijke gebieden tussen 1988 en 
1992 van 18% naar 28%. Toch zijn er nog steeds regionale verschillen. Het 
huidig gebruik ligt in de grote steden ongeveer tweemaal zo hoog als in 
sommige landelijke regio's (Kuipers, Mensink en De Zwart, 1993). 
Samengevat laten de beschikbare schoolsurveys een golfbeweging zien: op 
de snelle stijging van het ooit-gebruik van softdrugs rond 1970 volgde een 
daling, die inmiddels weer is omgezet in een stijging. Ook al zijn de 
steekproeven niet geheel vergelijkbaar, opvallend is wel dat het ooit-gebruik 
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van cannabis in 1984 beduidend lager lag dan in het begin van de jaren 
zeventig. Momenteel zitten we weer op het niveau van 25 jaar geleden. 

Landelijke huishoudsurveys onder jongeren en jongvolwassenen 
De meest uitgebreide en tevens gedegen serie huishoudsurveys naar drugsge-
bruik is uitgevoerd in Amsterdam (1987, 1990 en 1994) onder de bevolking 
van 12 jaar en ouder. In 1995 werden Utrecht en Tilburg hieraan toege-
voegd. Daamaast is 1989 een huishoudsurvey gedaan in het Gooi en de 
Noordelijke Vechtstreek en in 1994 in Rotterdam. In Amsterdam nam het 
ooit-gebruik tussen 1987 en 1994 toe van 23% naar 29%. Deze stijging is 
met name toegeschreven aan het 'generatie-effect' (Cohen, 1995). Voor de 
meeste jongere leeftijdsgroepen geldt een tamelijk stabiel patroon, maar bij 
de 20-24 jarigen is er een duidelijke stijging, namelijk van zo'n 40% naar 
50%. Naast het genoemde generatie-effect draagt met name deze leeftijds-
groep bij aan een reele stijging in het ooit-gebruik in de hoofdstad. Bij de 20- 
24 jarigen ligt ook het huidige gebruik het hoogst: van hen gebruikt 
ongeveer een op de zes tenminste eenmaal per maand cannabis. 
In het Gooi c.o. stegen de prevalentiecijfers naarmate de gemeente binnen 
deze regio groter was. Hetzelfde blijkt bij een vergelijking van Tilburg en 
Utrecht met Amsterdam. Terwij1 het ooit-gebruik in Utrecht vergelijkbaar is 
met dat in Amsterdam, liggen het recente en huidige gebruik in Utrecht 
lager. De Tilburgse cijfers liggen op ongeveer de helft van die in Utrecht. 
Ook de continuiteit van cannabisgebruik verschilt. In Amsterdam behoort 
een lcwart tot de huidige doorgaanders, in Tilburg en Utrecht is dat een op de 
zes. 
Rotterdam valt in dit verband uit de toon. Verwacht mag worden dat de 
gebruikscijfers in de buurt van die van Amsterdam liggen. Het in Rotterdam 
gemeten ooit- en recente gebruik ligt echter tussen dat in Utrecht en Tilburg 
in. In het algemeen geldt: hoe groter de gemeente, hoe vaker men wel eens 
cannabis heeft gebruikt. En: hoe kleiner de stad, hoe groter de kans dat men 
stopt. Maar ook in (groot)stedelijke gebieden blijken de meeste mensen die 
wel eens hasj of marihuana hebben gebruikt, daar na verloop van tijd mee te 
stoppen. 

Bij het speciaal onderwijs ligt het cannabisgebruik ongeveer op het niveau 
van het 'normale' onderwijs. In het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs 
(KMBO) ligt het hoger, maar we hebben bier te maken met een gemiddeld 
oudere groep. De spijbelprojecten steken er met kop en schouder bovenuit: 
bijna de helft heeft wel eens softdrugs gebruilct en een lcwart behoort tot de 
huidige gebruikers. Nog hoger is het softdrugsgebruik onder clienten van de 
Amsterdamse jeugdzorg. Twee op de drie clienten heeft ervaring met 
softdrugs en een op de vijf gebruilct dagelijlcs. Aan de top staan 
zwerfjongeren in Amsterdam. In een veldonderzoek bleken vier op de vijf 
zwerfjongeren wel eens cannabis te hebben gebruikt en tweederde had dit 
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zelfs nog de afgelopen 24 uur gedaan (met een gemiddelde van 6 joints per 
dag). Hoog scoorde in 1995 ook het cannabisgebruik bij bezoekers van 
trendy discotheken en houseparty's in Amsterdam: drielcwart behoorde tot de 
ooit-gebruikers en de helft tot de huidige gebruikers. 
Deze cijfers vormen indicaties voor de mate waarin bepaalde groepen 
jongeren en jongvolwassenen softdrugs gebruiken. Ze geven zicht op 
deelpopulaties die minder goed vertegenwoordigd zijn in algemene school-
en huishoudsurveys, maar er valt weinig te zeggen over de representativiteit. 

Cannabisgebruik in Nederland vanaf 1970: conclusies 
Het is niet eenvoudig om een empirisch onderbouwd beeld te schetsen van 
de ontwikkeling van het softdrugsgebruik in Nederland. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld alcohol bestaan er voor cannabis geen officiele verkoop- en 
consumptiecijfers. We moeten het dan ook doen met zelfrapportagecijfers. 
Het meest aannemelijk is een golfbeweging, waarbij de snelle stijging in het 
ooit-gebruik rond 1970 gevolgd werd door een daling, die inmiddels weer is 
omgezet in een stijging. Het ooit-gebruik van cannabis is in 1984 beduidend 
lager dan in het begin van de jaren zeventig. Momenteel zitten we weer op 
het niveau van 25 jaar geleden. Ongeveer een op de zeven scholieren van 12- 
18 jaar heeft wel eens hasj of marihuana gebruilct en ongeveer een op de 
vijftien behoort tot de huidige gebruikers. Zowel de school- als de 
huishoudsurveys onder jongeren en jongvolwassenen geven aan dat er 
sprake is van een inhaalbeweging buiten de grote steden. Het verschil tussen 
grote stad en platteland is kleiner geworden. Dit neemt niet weg dat jongeren 
in grote steden nog steeds meer ervaring hebben met cannabis en ook vaker 
tot de huidige gebruikers behoren. 
Surveys onder specifieke groepen (bijvoorbeeld spijbelaars, zwerfjongeren, 
regelmatige coffeeshopbezoekers, discotheekbezoekers, partijgangers en 
heroIneverslaafden) laten veel hogere gebruikscijfers zien dan algemene 
surveys bij dezelfde leeftijdsgroep. Voor de cijfers over het ooit-gebruik 
maalct het buiten beschouwing laten van zulke groepen niet zoveel uit, maar 
voor schattingen van het huidige gebruik we!. 
In 1995 heeft het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) het 
aantal huidige cannabisgebruikers in Nederland globaal geschat op 675.000. 
Deze schatting is veel hoger dan die gemaalct kan worden op basis van de 
meest recente landelijke huishoudsurvey waarin ook het gebruik in de laatste 
maand gemeten werd (1,4%). Anno 1997 zou op basis van deze surveys het 
aantal huidige gebruikers van 15 jaar en ouder neerkomen op ongeveer 
180.000. Een beter alternatief is uit te gaan van de prevalentiecijfers van 
Tilburg. Voor Nederland levert dit een schatting van 310.000 huidige 
gebruikers op. Nu is Tilburg geen doorsnee-gemeente. De gemeente heeft 
relatief veel inwoners, waaronder nogal wat studenten. Daardoor ligt het 
cannabisgebruik naar alle waarschijnlijkheid boven het landelijk 
gemiddelde. Hier staat tegenover dat de gegevens verzameld zijn via 
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mondelinge enquetes, waardoor wellicht sprake is van onderrapportage. 
Omdat niet bekend is welk gewicht deze factoren in de schaal leggen, 
moeten we het voorlopig doen met een ruwe schatting, die we stellen tussen 
de 200.000 en 300.000 huidige gebruikers. 
Bij deze schattingen is nog geen rekening gehouden met specifieke groepen. 
Weliswaar zijn er cijfers over de frequentie van het cannabisgebruik onder 
bijvoorbeeld heroineverslaafden, zwerfjongeren en regelmatige 
coffeeshopbezoekers, maar van de omvang van deze deelpopulaties is vaak 
moeilijk een betrouwbare schatting te maken. Er zijn ongeveer 25.000 
heroineverslaafden die vaak tot de huidige cannabisgebruikers gerekend 
lcunnen worden. Moeilijker is het om een schatting te maken van het aantal 
huidige gebruikers in andere 'deviante' groepen. Nemen we een mime marge 
van 100.000 tot 150.000 dan komen we op een totaal van 300.000 tot 
450.000 huidige cannabisgebruikers. 

4.2.2 Profiel van cannabisgebruikers 

Zowel in de Nederlandse als in de buitenlandse literatuur' wordt het 
opkomend en zich verspreidend cannabisgebruik aan het eind van de zestiger 
en het begin van de zeventiger jaren doorgaans geplaatst binnen de context 
van de toenmalige jeugdcultuur. Die werd vooral gekenmerlct als een 
altematieve tegencultuur. Carmabisgebruik was in de ogen van de overheid, 
zeker aanvankelijk, crimineel of anderszins deviant gedrag. De gebruikers 
zelf beschouwden het veeleer als protestgedrag. In de loop van de jaren 
zeventig ebt de commotie bij Nederlandse beleidsmakers weg en zet zich een 
normaliseringsproces in gang, waarbij cannabis meer en meet recreatief 
wordt gebruilct. Ook in landen waar beleidsmatig een dergelijke herorientatie 
minder uitgesproken was of achterwege bleef, zien we tot op zekere hoogte 
een gewenningsproces. Cannabisgebruik werd meer en meer een, weliswaar 
door velen ongewenst maar wel 'normaal'. Carmabisgebtuik werd in 
kwantitatieve zin minder gewoon. Na de piek rond 1970 gingen in 
West-Europa juist steeds minder jongeren cannabis gebruiken (terwijl het 
gebruik in de VS nog enige jaren toenam). 
Tussen 1984 en 1992 is het ooit-gebruik van 12-18 jarigen bijna 
verdrievoudigd (van 4,8% naar 13,6%). Dit suggereert dat men op steeds 
jongere leeftijd begint met het gebruik. De gemiddelde startleeftijd wordt 
niet lager: juist bij de oudere leerlingen neemt het ooit-gebruik het sterkst toe 
(Kuipers, Mensink en De Zwart, 1993). Beginnend softdrugsgebruik is dus 
niet uitsluitend en ook niet typisch een jeugdverschijnsel. Afgaand op de 
gegevens van het Amsterdamse bevollcingsonderzoek zijn de huidige 
cannabisgebruikers hoofdzakelijk twin tigers en dertigers, met een 
gemiddelde leeftijd van ongeveer 30 jaar (Korf, Blanken en Nabben, 1991). 

54 



Figuur 4.1: Leeftijdsverdeling van huidige cannabisgebruikers in 
Amsterdam 

o 12-19 jaar 
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▪ 50+ jaar 

Bron: Sandwijk e.a., 1995 

Kenmerkend voor carmabisgebruik in Nederland is dat het, zeker vergeleken 
met legale drugs als alcohol en tabak, voornamelijk experimenteel en met 
een lage frequentie gebruikt wordt. Zo'n 60% van de ooit-gebruikers in 
Amsterdam en Rotterdam heeft hoogstens 25 keer hasj of marihuana 
gebruilct (Sandwijk, Cohen, Musterd, Langemeijer, 1995). Opvallend zijn 
verder etnische verschillen. Allochtonen blijken, hoewel zij gemiddeld 
jonger zijn, volgens huishoudsurveys minder cannabis te gebruiken (ooit, 
recent en huidig) (Sandwijk e.a., 1995). Hetzelfde blijkt uit schoolsurveys. 
Ook zijn er verschillen in opleidingsniveau: hoe hoger men is opgeleid, hoe 
vaker men ervaring heeft met cannabis. Bij huidig gebruik is die relatie 
minder eenduidig. Volgens de huishoud- en schoolsurveys zijn er relatief 
weinig ,dagelijkse cannabisgebruikers in Nederland. De dagelijkse gebruikers 
zijn oververtegenwoordigd in bepaalde settings en in bepaalde groepen. In 
Amsterdam bleken twee op de drie regelmatige coffeeshopbezoekers 
dagelijks softdrugs te gebruiken; in trendy discotheken en op houseparty's 
gold dat voor bijna de helft. Opvallend is dat, hoewel allochtonen volgens 
huishoud- en schoolsurveys minder cannabis gebruiken dan autochtonen, in 
coffeeshops vrij veel allochtone jongeren en jongvolwassenen • worden 
aangetroffen. De coffeeshops worden in de meerderheid bezocht door 'witte' 
klanten die veelal een opleiding volgen of een baan hebben. 
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4.2.3 Internationale vergelijldng 

Vergelijkbaarheid van de verschillende nationale studies 
Was het voor Nederland al lastig om een empirisch onderbouwd beeld te 
schetsen van de ontwildceling van het cannabisgebruik, voor de meeste 
andere Westerse landen is dit nog moeilijker, zo niet onmogelijk. Duitsland 
en Zweden vormen de belangrijkste uitzonderingen in Europa. Ook de 
Verenigde Staten hebben we in onze vergelijking opgenomen, ondanlcs de 
sociaal-cultureel en politieke verschillen tussen de VS en Europa. De 
Verenigde Staten gelden echter wel als trendsetter voor de ontwikkeling van 
het cannabisgebruik in Europa. Daarbij komt dat de ontwikkeling van het 
cannabisgebruik - waar het overigens voornamelijk om marihuana gaat en 
nauwelijks om hasj - aldaar goed onderzocht is. 
Voor een vergelijking van het cannabisgebruik gedurende de laatste jaren 
staan meer buitenlandse gegevens beschikbaar. Daarbij zullen we zoveel 
mogelijk gebruik maken van dezelfde soort data als we voor Nederland 
deden, namelijk huishoud- en schoolsurveys. 

Verenigde Staten 
Sinds het begin van de jaren zeventig was er de eerste jaren in de VS een 
voortdurende stijging van het marihuanagebruik. In 1979 werd een piek 
bereikt en in de jaren tachtig daalde het cannabisgebruik gestaag. Begin 
jaren negentig is deze daling tot stilstand gekomen. Toen had een op de drie 
AmenIca/len van 12 jaar en ouder ooit wel eens cannabis gebruilct, een op de 
tien behoorde tot de recente gebruikers. Bij 12-17 jarigen was in 1993 weer 
sprake van een significante stijging. In deze leeftijdscategorie behoorde een 
op de Hen tot de recente gebruikers en bij de 18-25 jarigen was dit bijna een 
kwart (Harisson e.a., 1996). 

Scandinavie: Noorwegen, Zweden en Denemarken 
Volgens twee nationale huishoudsurveys (15 jaar en ouder) is het 
ooit-gebruik van cannabis in Noorwegen sinds 1985 licht gestegen naar 8,2% 
in 1991. Ook het recente gebruik nam iets toe. Daarnaast steeg het 
ooit-gebruik bij jongeren (15-20 jaar) tussen 1986 en 1995 naar 9.9%. 
Bij cijfers van Zweden gaat het om 'illegale drugs' in het algemeen; praktisch 
gezien lcunnen we die echter vrijwel gelijk stellen aan cannabis (Olssen, 
1993). Voor de periode 1988-1996 schommelt het ooit-gebruik volgens 
landelijke huishoudsurveys tussen 6% en 11%. Schoolsunreys laten met 13% 
een piek in het ooit-gebruik zien aan het begin van de jaren zeventig, 
gevolgd door een forse daling, met in de laatste jaren weer een lichte stijging 
naar 5% (14-15 jarigen). In Stockholm is dit het dubbele (9%) (De Zwart en 
Mensink, 1996). 
In Denemarken liggen de cijfers beduidend hoger. Huishoudsurveys birmen 
niet helemaal vergelijkbare populaties geven een stijging in het ooit-gebruik 
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te zien van 22% in 1989/1990 naar 30% in 1994. Afgaand op schoolsurveys 
lijict de algemene vaststelling dat het (ooit-)gebruik het hoogst was aan het 
begin van de jaren zeventig ook voor Denemarken op te gaan. 

Duitsland 
Ook bij de . Duitse cijfers gaat het om illegale drugs in het algemeen, maar 
hebben we feitelijk vooral te maken met cannabis. Vanwege de grote 
verschillen tussen prevalentie in de 'nieuwe' (voormalige DDR) en 'oude' 
deelstaten beperken we ons tot West-Duitsland. Vanaf het begin van de jaren 
zeventig is het ooit-gebruik volgens landelijke huishoudsurveys - rekening 
houdend met kleine verschillen in leeftijd - aanvankelijk vrij stabiel. In de 
jaren negentig is er echter een duidelijke toename naar 14% (16 jaar en 
ouder). Deze ontwikkeling kan vooral toegeschreven worden aan een 
stijging in het ooit-gebruik door jongeren en jongvolwassenen. Voor de 
afgelopen jaren geldt dat ruim een kwart van de jongvolwassenen ooit wel 
eens cannabis heeft gebruilct. 

Belgie 
Omdat in Belgie slechts af en toe prevalentiestudies zijn gedaan kurmen geen 
uitspraken gedaan worden over langere termijnontwilckelingen. Daarom 
beperken we ons tot meer recente gegevens. Volgens een landelijke 
huishoudsurvey in 1995 had 5,5% van de volwassenen (18-65 jaar) wel eens 
cannabis gebruikt. Schoolsurveys later' een hoger ooit-gebruik zien in 
Wallonie dan in Vlaanderen. In 1995 had bijna een op de vijf oudere 
scholieren in Belgie wel eens cannabis gebruikt. 

Frankrijk 
Ook in Frankrijk zijn een beperkt aantal prevalentiestudies uitgevoerd. Er 
kunnen op grond hiervan geen uitspraken geciaan worden over langere 
termijn ontwikkelingen. Daarom beperken we ons ook hier tot meer recente 
gegevens. De cijfers uit huishoudsurveys roepen de nodige vraagtekens op 
bij de betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld: het ooit-gebruik is, volgens cijfers van 
hetzelfde instituut, beduidend lager in 1991 en 1992 dan in 1990. En in een 
ander onderzoek uit 1992 zei 19% van de 12-44 jarigen wel eens cannabis te 
hebben gebruilct, met een opvallend verschil tussen jongvolwassenen (25-34 
jaar) en volwassenen (35-44 jaar); dit betekent of een forse toename in het 
gebruik Of een weinig betrouwbare methode. 

Verenigd Koninkrijk 
Hoewel de huishoudsurveys uit het Verenigd Koninlcrijk onderling 
verschillen, indiceren de Offers wel een toename in het gebruik aan het begin 
van de jaren negentig. Van de jongeren en volwassenen (12-59 jaar) zei toen 
14% wel eens cannabis te hebben gebruikt en behoorde 5% tot de recente 
gebruikers. Afhankelijk van de leeftijd heeft in de eerste helft van de jaren 
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negentig tussen 11% en 37% van de scholieren of jongeren/jongvolwassenen 
ervaring met cannabis. Uit een combinatie van cijfers uit lokale, regionale en 
nationale surveys is in 1994 geconcludeerd dat bij jongeren en 
jongvolwassenen de laatste jaren sprake is van een toename in het 
cannabisgebruik; een lcwart van de 16-24 jarigen heeft dan ooit cannabis 
gebruilct en ongeveer een op de zes moet tot de recente gebruikers gerekend 
worden (De Zwart en Mensink, 1996). 

Spanje 
Spaanse nationale bevollcingsonderzoeken geven een dalende trend aan 
tijdens de jaren tachtig. In 1993 is het ooit-gebruik echter weer gestegen tot 
16%, maar blij ft onder het niveau van 20% in 1980. Aangezien in de 
Spaanse onderzoeken interviews op straat werden afgenomen zijn 
waarschijnlijk mensen die veel uitgaan - en dus ook carmabisgebruikers - 
oververtegenwoordigd in de resultaten. We hebben dus vermoedelijk te 
maken met te hoge schattingen (Reuband, 1992). Van de scholieren van 
14-18 jaar heeft 20% ooit cannabis gebruikt . 

Trends bij en gebruik door de algemene bevolking 
Er zijn maar weinig landen met een reeks van surveys die zicht kan geven op 
de ontwildceling van het carmabisgebruik door de jaren heen. Daarbij komt 
dat bij de betrouwbaarheid van beschikbare cijfers soms de nodige 
vraagtekens gezet worden. In West-Europa loopt het ooit-gebruik behoorlijk 
uiteen; oak bij het recente gebruik zijn er verschillen. Veruit het hoogst is 
het ooit-gebruik in Denemarken, hetgeen des te meer opvalt door de relatief 
lage percentages in andere Scandinavische landen. 

Trends bij en gebruik door scholieren en jongeren/jongvolwassenen 
Ook als het om cannabisgebruik door de jeugd gaat zijn er maar weinig 
landen met een reeks van surveys die zicht kan geven op de ontwikkeling 
van het cannabisgebruik door de jaren been. De Verenigde Staten vormen 
vanwege de systematische manier waarop daar prevalentiestudies zijn 
uitgevoerd de belangrijlcste uitzondering - en daar zien we eenzelfde soort 
golfbeweging als in Nederland, namelijk met een piek rond 1970, die 
gevolgd door een dating en de afgelopen jaren weer is omgezet in een 
stijging. Van belang hierbij is dat de tussentijdse dating in de Verenigde 
Staten voorafgegaan werd door een toegenomen risicoinschatting: eerst 
gingen jongeren marihuana als gevaarlijker voor de gezondheid beschouwen, 
daama daalde het gebruik ervan. De verwachting is dat het cannabisgebruik 
door Amerikaanse jongeren iets verder zal stij gen, maar niet het niveau van 
rond 1970 zal bereiken. 
Ook voor Duitsland is een golfbeweging vastgesteld. In dit verband wordt 
wet gesproken van een 'cannabis-renaissance 'in de jaren negentig, waarbij 
de bereidheid am eens hasj of marihuana te gebruiken toeneemt, maar 
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overigens slechts een gering percentage van de Duitsers cannabis gedurende 
lange tijd gebruilct. Hieruit hebben Duitse onderzoekers geconcludeerd dat 
informele normen vermoedelijk een grotere invloed hebben op het aantal 
gebruikers dan de beschikbaarheid van cannabis of het al dan niet bestaan 
van een strafbedreiging op het bezit van gebruikershoeveelheden softdrugs. 
Als we de beschikbare cijfers over cannabisgebruik door de jeugd in 
Westerse landen van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan zien we 
ongeveer dezelfde rangorde als bij huishoudsurveys in de algemene 
bevollcing. In de Verenigde Staten is het gebruik het hoogst en binnen 
West-Europa scoren Deense jongeren, rekening houdend met hun leeftijd, 
hoog. 

In Nederland wordt in vergelijlcing tot andere landen relatief weinig cannabis 
gebruilct. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de golfbeweging die de 
Nederlandse cijfers te zien geven vrijwel parallel loopt met de 
ontwildcelingen in het buitenland. Uit een vergelijlcing van de Nederlandse 
en Duitse cijfers over de jaren zeventig en tachtig kan geconcludeerd worden 
dat het Nederlandse gedoogbeleid in vergelijking met het repressiever beleid 
van onze oosterburen niet tot een stijging van het gebruik leidde. Een hoge 
beschikbaarheid van cannabis, zoals in Nederland, leidt niet tot een toename 
van het aantal gebruikers. Informele sociale normen hebben vermoedelijk 
een grotere invloed op de omvang van het gebrnik dan formele, 
strafrechtelijke normen (Reuband, 1995). 

4.3 Harddrugs (cocaine, amfetamine, hallucinogenen, ecstasy en 
heroine) 

4.3.1 Het aantal harddrugsgebruikers 

In de Opiumwet wordt gesproken van 'drugs met een onaanvaardbaar risico'. 
Hoewel wetenschappelijk gezien de term 'harddrugs' een discutabel begrip is 
voor een gevarieerde verzameling van psychotrope stoffen met zeer 
uiteenlopende effecten, zullen we gemakshalve het gangbare begrip 
harddrugs hanteren. De termen 'harddrugsgebruikers', 'harddrugsverslaafden' 
en 'heroineverslaafden' worden in de literatuur vaak naast en door elkaar 
gebruikt. In Nederland wordt in beleidsstukken vaak gesproken van 
'harddrugsgebruikers', terwijl het feitelijk voornamelijk om frequente, 
dagelijkse gebruikers gaat. Veelal gebruiken zij naast heroine ook andere, 
legale en illegale, drugs. Daarom wordt ook wel gesproken van 
polydrugsgebruikers. Toch is in veel gevallen voor de betroldcen zelf heroine 
de belangrijkste drug (Korf, 1995). In deze paragraaf gebruiken we de term 
'heroineverslaafde'. Het nadeel daarvan is dat ook personen worden 
meegerekend die geen heroine meer gebruiken, maar nog wel dagelijks 
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methadon. Voordeel is dat frequente cocaine/cracicverslaafden niet 
meegerekend worden. Van de omvang van deze laatste groep kan vooralsnog 
geen wetenschappelijk verantwoorde schatting gemaalct worden. 

Algemene surveys vormen een zwakke basis voor het maken van 
betrouwbare schattingen van het aantal heroineverslaafden. Ten eerste zijn 
de percentages huidige heroinegebruikers in surveys bijzonder klein. 
Herdineverslaafden zijn gewoonlijk ondervertegenwoordigd in huishoud- en 
schoolsurveys, bijvoorbeeld omdat ze relatief vaak geen vaste woon- of 
verblijfplaats hebben. Recreatieve heroInegebruikers en ex-gebruikers zijn 
daardoor verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd. 
Landelijke schattingen zijn wel gemaalct op grond van hulpverleningscijfers 
in combinatie met het geschatte bereik. Dat gebeurde de ene keer 
zorgvuldiger dan de andere. Er zijn cijfers bekend van het aantal personen 
dat bij de verslavingszorg staat geregistreerd, in het bijzonder bij de 
methadonverstreldcing. Van hieruit zijn in 1977, 1979 en 1983 schattingen 
gemaalct, die opliepen van 10.000 tot 20.000 en 20.000 tot 30.000. Deze 
schattingen waren weinig zorgvuldig, al was het alleen maar door de 
tamelijke gebreldcige registratie, waarop deze getallen zijn gebaseerd. 
Driessen kon voor 1988 zijn schatting al beter onderbouwen; hij hield 
beredeneerd rekening met het feit dat clienten binnen een jaar bij meerdere 
instellingen geregistreerd waren en kon een beroep doen op cijfers uit 
onafhankelijk lokaal onderzoek over het bereik van de hulpverlening 
(nominatietechniek). Op basis van extrapolatie vanuit gegevens over de 
methadonverstreldcing kwam hij op een schatting van 21.000-25.000 
herdineverslaafden in Nederland. Het waarschijnlijk meest aanvechtbare 
element in deze schatting is het veronderstelde bereik van de hulpverlening 
(Korf, Reijneveld en Toet, 1994): hoe hoger het veronderstelde bereik, hoe 
lager het geschatte aantal verslaafden. 
De meest recente schattingen voor Nederland zijn gemaalct door 
onderzoelcsbureau Intraval (Bieleman, Snippe, De Bie, 1995). Uitgegaan 
werd van ruim 17.000 heroineclienten. Bij een aangenomen bereik van 62% 
per jaar is het totaal aantal actuele heroineverslaafden 27.700, 
'heroinetoeristen' niet meegerekend. Duidelijk is dat de schatting lager uitvalt 
als het bereik in werkelijkheid groter is. Indien per jaar bijvoorbeeld 
drielcwart van de heroineverslaafden wordt bereilct, zouden we uitkomen op 
een totale populatie van bijna 23.000. De tweede schatting van Intraval is 
gebaseerd op de aantallen 'harddrugsgebruikers' die bekend waren bij de 
politie in 16 gemeenten - geregistreerd in het Herkenningssysteem (HKS) - 
en gecorrigeerd voor gebruikers die niet uit de desbetreffende gemeenten 
aflcomstig waren. Door op grond van enkele veldstudies aan te nemen dat 
42% van de verslaafden jaarlifics gearresteerd wordt, komt men op een 
schatting van 28.100 heroineverslaafden. Er is veel discussie mogelijk over 
de lcwaliteit van deze schattingen, feit is dat zij empirisch beter onderbouwd 
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zijn dan in welk ander Europees land dan ook. Het is dan ook op plausibele 
gronden, dat - rekening houdend met de commentaren van deskundigen uit 
verschillende disciplines - in de nota 'Het Nederlandse drugbeleid; 
continuiteit en verandering' gesproken wordt van 25.000 heroineverslaafden. 
Terecht is opgemerkt dat het irimiddels niet meer toereikend is om de 
omvang van de harddrugsproblematiek in Nederland uitsluitend te meten aan 
de hand van het aantal heroineverslaafden (Spruit, 1995). Over bijvoorbeeld 
het aantal problematische cocaine- of ecstasygebruikers is nauwelijks jets 
bekend bij politie en hulpverlening. 

Huishoud- en schoolsurveys 
Er is in Nederland slechts een nationale huishoudsurvey verricht onder de 
algemene bevolking (15 jaar en ouder), waarin ook het gebruik van 
harddrugs aan de orde kwam. Dat was in 1987: 1% zei ooit wel eens heroine 
te hebben gebniikt. Eenzelfde percentage werd voor 1983 gevonden in een 
landelijke survey onder jongeren en jongvolwassenen (15-24 jaar) (Sijbeling, 
1984). 
In Amsterdam zijn tussen 1987 en 1994 drie huishoudsurveys gedaan. Bij de 
onderzochte illegale harddrugs staat bij het ooit-gebruik cocaine op de eerste 
plaats. Het ooit-gebruik ligt tussen 5% en 6%. De meeste ooit- gebruikers 
zijn inmiddels gestopt. Het huidige gebruik is beneden de 1%. Op de tweede 
plaats staan amfetaminen. Ook daarbij is het gebruik tamelijk stabiel en zijn 
de meeste ooit-gebruikers inmiddels gestopt. Het ooit-gebruik ligt rond 4%; 
het recente gebruik op een 0,5% en het huidige gebruik nog jets lager. 
Hallucinogenen (b.v. LSD) nemen bij het ooit-gebruik de derde plaats in. 
Ook hiervoor geldt een stabiel patroon; het aandeel doorgaanders is het 
kleinst. Rond de 4% heeft ooit hallucinogenen gebruikt, minder dan een half 
procent recent en nog minder zijn huidige gebruikers. Ecstasy komt op de 
vierde plaats. Deze drug is in 1990 voor het eerst opgenomen in de 
Amsterdamse huishoudsurvey en het gebruik ervan blijkt in 1994 te zijn 
gestegen tot ruim 3% ooit-gebruik, bijna 2% recent gebruik en bijna 1% 
huidig gebruik. Ten slotte zegt ongeveer 1% wel eens heroine te hebben 
gebruikt. Minder dan een half procent behoort tot de recente gebruikers en 
huidige gebruikers zijn een zeldzaamheid in de Amsterdamse 
huishoudsurveys. Recent en huidig gebruik is dus het hoogst voor ecstasy. 
Het verhoudingsgewijs grote aandeel doorgaanders is voornamelijk toe te 
schrijven aan een 'introductie-effect'. Ecstasy is nog een vrij nieuwe drug, 
waardoor er meer startende gebruikers zijn dan bij de eerder genoemde 
middelen (Sandwijk e.a., 1995). Huishoudsurveys in Utrecht en Tilburg laten 
zien dat het gebruik van harddrugs in Amsterdam in het algemeen hoger ligt 
dan in de rest van het land. Het gebruik van ecstasy in Amsterdam en 
Utrecht ontlopen ellcaar echter nauwelijlcs. In alle drie steden is het ooit-
gebruik het hoogst voor cocaine, terwijl ecstasy bovenaan staat bij recent 
gebniik. 
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Voor alle onderzochte drugs geldt dat binnen alle leeftijdscategorieen het 
ooit-gebruik onder de jongens groter is dan onder de meisjes. Dit gaat ook 
op voor het gebruik binnen de schooltypen (12 tot 18 jaar), met uitzondering 
van het ooitgebruik van cocaine op het vbo. Bij de vergelijking van de 
schooltypen- valt tevens op dat bij het vwo de life-time prevalentie van de 
harddrugs lager is dan in het vbo, de mavo en havo (Gageldonk, De Zwart, 
Van der Stel en Donlcer, 1997). 
Verschillen tussen vbo, mavo en havo zijn minder duidelijk, maar de 
resultaten wijzen in de richting van een grotere life-time prevalentie van 
harddrugs onder leerlingen van het vbo dan onder de andere leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. 

De 'typische drugs van de jaren zestig en zeventig (LSD en amfetamine) zijn 
nog niet van het toneel verdwenen. Ook latere generaties hebben deze 
middelen, waarschijnlijk in minder mate, wel eens genomen. Heroine laat 
een duidelijke piek zien in de jaren tachtig, maar is bij alle generaties het 
minst populair geweest. Cocaine is de meest typische harddrug van de jaren 
tachtig. Ook in de jaren negentig wordt er nog relatief vaak mee 
geexperimenteerd. Ecstasy is de meest typische harddrug van de jaren 
negentig. Uit surveys blijkt dat 3% wel eens ecstasy heeft gebruik en 1 tot 
2% tot de huidige gebruikers gerekend lcan worden. Voor amfetamine is dat 
iets minder en voor hero'ine nog minder. Harddrugsgebruik vormt dus 
landelijk een uitzondering in het voortgezet onderwijs. 

Surveys onder specifieke populaties 
Het gebruik van harddrugs door leerlingen die niet deelnemen aan het 
reguliere onderwijs wijlct volgens een landelijke survey uit 1990 in het 
algemeen niet sterk af van het gebruik in het voortgezet onderwijs. Het zijn 
met name de deelnemers aan spijbelprojecten die meer harddrugs gebruiken 
dan 'gewone' scholieren. Bij beide groepen is ecstasy het populairst, gevolgd 
door amfetaminen. Overigens is het gebruik merendeels experimenteel van 
aard. De meeste ooit-gebruikers hebben slechts enkele keren in bun leven 
harddrugs gebruilct (Zwart en Berben, 1991). 
Daarentegen ligt het gebruik van harddrugs door zwertongeren in 
Amsterdam, volgens een onderzoek uit 1988, beduidend hoger dan onder 
schoolgaande jongeren. Ongeveer 40% had wel eens heroine gebruilct en een 
lcwart had dit de laatste week nog gedaan. De helft had ervaring met cocaine 
en 20% had de laatste week nog cocaine gebruilct. Een op de drie 
zwerfjongeren had wel eens amfetamine genomen en een lcwart had ervaring 
met •LSD, maar recent en huidig gebruik van deze beide middelen lcwam 
weinig voor (Korf en Hoogenhout, 1989). 
Ook bij clienten van de Amsterdamse jeugdhulpverlening bleek het gebruik 
van harddrugs hoger te zijn dan bij bun (schoolgaande) leeftijdgenoten. Maar 
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de cijfers waren lager dan bij zwerfjongeren; zo lag het huidige gebruik van 
heroine op 2% (Korf en Van der Steenhoven, 1993). 

Harddrugsgebruik volgens surveys in Nederland vanaf 1970: conclusie 
Op grond van de beschikbare cijfers uit algemene surveys is het moeilijk om 
wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over de ontwikkeling van 
het aantal harddrugsgebruikers in Nederland gedurende de afgelopen 25 jaar. 
Duidelijk is dat het gebruik van harddrugs telkens veel lager ligt dan dat van 
softdnigs. Er zijn enkele algemene trends aan te geven. Ervaring met 
harddrugs komt het vaakst voor bij de 'jeugdgeneratie' uit de jaren zeventig 
en tachtig. Vijftigplussers hebben nauwelijlcs ervaring met harddrugs. 
LSD en amfetamine zijn de eerste illegale harddrugs waarmee relatief veel 
geexperimenteerd werd. Bij LSD en andere hallucinogenen gebeurde dit 
vooral eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Daarna daalde de populariteit 
van deze middelen, hoewel ook latere generaties ze wet eens probeerden. 
Amfetamine bleef wat langer populair en het experimenteren nam gestaag af 
sinds het eind van de jaren zeventig, maar bleef ook op de markt. Overigens 
nam maar een paar procent van de jongeren en jongvolwassenen ooit LSD of 
amfetamine. 
Heroine is vooral de drug van de jaren zeventig en tachtig. Met deze illegale 
harddrug hebben de minste Nederlanders ervaring. 
Experimenteren met cocaine bereikte een piek in de jaren tachtig. Dit 
gebeurde op veel grotere schaal dan met LSD en amfetamine. Ook hier 
hebben we waarschijnlijk te maken met een dating, hoewel er 
verhoudingsgewijs nog steeds veel mee geexperimenteerd wordt. 
Desalniettemin heeft hoogstens een van de tien volwassenen van de 
'jeugdgeneratie' van de jaren tachtig ooit cocaine gebruilct. 
Ecstasy is de meest typische harddrugs uit eind jaren tachtig/begin jaren 
negentig. De huidige jongvolwassenen hebben er ongeveer even vaak 
ervaring mee als met cocaine, maar bij jongeren is experimenteren met 
ecstasy populairder. Hoewel het gebruik van ecstasy nog verder lijkt toe te 
nemen, lijkt de piek in het experimenteren met harddrugs in het algemeen 
gepasseerd te zijn. 

4.3.2 Internationale vergelijking 

Harddrugsgebruik volgens surveys in het buitenland 
Net als in Nederland zijn er in andere Europese landen weinig nationale 
bevolkingssurveys gehouden naar de prevalentie van harddrugsgebruik. 
In een overzicht van het EMCDDA in Lissabon wordt een vergelijking 
gemaakt van het (deels geschatte) ooit-gebruik van harddrugs onder 15-16 
jarige scholieren in een aantal Europese landen. Door verschillen in 
steekproeven en gehanteerde methoden dienen de cijfers met grote voorzich- 
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tigheid worden geinterpreteerd. Het blijkt dat hoogstens 5% ooit ecstasy 
heeft gebruikt. Voor amfetamine is dat maximaal 10%, voor LSD 12%, voor 
cocaine en voor heroine 2%. Over het gehee1 genomen is het ooit-gebruik 
voor deze leeftijdsgroep het hoogst in het Verenigd Koninkrijk en het laagst 
in Zweden. Nederland neemt in deze vergelijlcing een tussenpositie in. Van 
te weinig landen zijn gegevens over huidig gebruik beschikbaar om hierover 
vergelijkende uitspraken te doen (EMCDDA, 1996). 
Volgens het EMCDDA lijIct het erop dat het harddrugsgebruik de laatste 
jaren is toegenomen onder scholieren in Nederland, het Verenigd 
Koninlcrijk, lerland, Griekenland en Finland, alsmede onder militaire 
dienstplichtigen in Zweden en Finland en onder jongeren in Duitsland. 
Trends in Spanje en Portugal blijven onduidelijk. Ms echter naar de 
ontwikkeling op lange termijn wordt gekeken, dan blijkt uit onderzoeken in 
enkele landen dat het gebruik van illegale drugs in het algemeen onder 
jongeren nog steeds lager is dan in het begin van de jaren zeventig. Gezien 
de lage percentages die in algemene surveys gemeten worden voor het 
gebruik van harddrugs, wordt bij een internationale vergelijlcing veelal 
uitgaan van schattingen van het aantal harddrugsverslaafden. 

Is het voor Nederland al moeilijk om een betrouwbare schatting te geven van 
het aantal drugsverslaafden, een vergelijking met de buitenlandse 
schattingen is nog lastiger. Hierbij doen zich onder andere de volgende 
problemen voor: a. er zijn geen betrouwbare onderzoeksgegevens; b. men 
beroept zich vaak op tamelijk algemene, en zonder empirische 
onderbouwingen gepubliceerde, officiele cijfers als politieregistraties, 
aantallen clienten in de drugshulpverlening en, geconfisceerde hoeveelheden 
drugs; c. bovendien zijn er de nodige verschillen in definities. Soms worden 
ook experimenterende heroinegebruikers of geregistreerde cannabis-
gebruikers meegeteld. Er zijn in Europa derhalve slechts in zeer beperkte 
mate schattingen voorhanden die een vergelijking rechtvaardigen. Op grond 
van een combinatie van verschillende overzichten, die overigens deels op 
dezelfde bronnen zijn gebaseerd, moet geconcludeerd worden dat Nederland 
relatief weinig harddrugsverslaafden heeft: per hoofd van de bevolking meer 
dan in Ierland, Noorwegen en Oostenrijk, ongeveer evenveel als in 
Duitsland, Belgie en Zweden, maar minder dan in bijvoorbeeld Franlcrijk, 
het Verenigd Koninlcrijk, Italie, Spanje of Portugal. 

De Duitse drugsonderzoeker Reuband heeft getracht de schattingen op bun 
de betrouwbaarheid te beoordelen door de officiele schattingen van het 
aantal harddrugsverslaafden te leggen naast gegevens uit onderzoeken 
waarin onderzocht werd welk percentage van de bevolking persoonlijk 
harddrugsverslaafden kende. Er blijkt een opmerkelijke correlatie en 
consistentie tussen beide indicatoren te bestaan. Grofweg kan in Europa een 
tweedeling worden gemaalct. In Zuid-Europa zijn de officiele schattingen 
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van het aantal harddrugsverslaafden relatief hoog en relatief veel personen 
kermen harddrugsverslaafden. In het Midden en Noorden van Europa zijn de 
schattingen verhoudingsgewijs lager en kermen minder mensen persoonlijk 
harddrugsverslaafden. 

4.4 Nieuwe middelen 

Een aantal personen gebruilct zowel cannabis als cocaine, paddo's, alcohol en 
ecstasy. Vaak is het voorbijgaand experimenteergedrag, met soms bij 
cocaine korte 'self-limiting' verslavingsperioden. Is er heroine bij dan wordt 
het beeld totaal anders: er kan een 'kleverige', permanente verslaving 
ontstaan met minder kans op natuurlijk herstel. 
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die nu populair zijn, is dat het verslavingsrisico beperkt is. Deze middelen 
worden gebruilct vanwege de veronderstelling dat een verbetering van 
geheugen, concentratie en intelligentie optreden. Smart producten zijn in 
beginsel eet- en drinkwaren (levensmiddelen), die in de vorm van een 
voedingssupplement of een drankje worden aangeboden (Nota van de 
werkgroep smart shops, 1998). Aan dergelijke producten wordt vaak een 
stimulerende, rustgevende of seksueel opwindende werking toegeschreven 
(Voortgangsnotitie drugsbeleid, 1996). Naast smart producten worden ook, 
in beperkte mate, hallucinogene paddestoelen verkocht. 
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als de nu bekende middelen. Evenals in de afgelopen jaren zou het lcarakter 
van de drugsgerelateerde problemen aanzienlijk lcunnen veranderen doordat 
de toedieningsvormen en gebruikerspatronen de nodige wijzigingen onder-
gaan. Het verloop van deze wijzigingen is moeilijk in lcaart te brengen. Op 
basis van ervaringen van de afgelopen decennia lijlct het niet onredelijk te 
veronderstellen dat de trends die zich in de Verenigde Staten ontwilckelen 
zich op korte termijn ook in de Nederlandse situatie zullen voordoen. 

4.5 	Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

De demografische ontwildcelingen zullen een belangrijke impact hebben op de 
omvang van het drugsgebruik en het aantal drugsgebruikers. Indien we 
aannemen, dat de populatie die drugs gebruilct geen spectaculaire wijziging zal 
ondergaan zou alleen am deze reden in de komende jaren het aantal 
drugsgebruikers beduidend lcunnen afnemen. Het drugsgebruik is 
geconcentreerd in de leeftijd 15-35 jaar. In de komende jaren zal het aantal 
personen in deze leeffijdsgroep relatief afnemen. De samenstelling van deze 
leeftijdsgroep zal wel enige veranderingen ondergaan. Het aantal allochtone 
jongeren zal stijgen. Grote groepen in de samenleving zullen kunnen genieten 
van een verdere welvaartsstijging in het komende decennium. Een beperkte 
groep zal hiervan in veel mindere mate lawmen pro fiteren. Velen verwachten, 
dat mede als gevolg van de toenemende eisen voor betaalde arbeid, de 
maatschappelijke tegenstellingen verder zullen toenemen. Voor de 
gemarginaliseerde groep zou drugsgebruik een 'altematief kunnen zijn am zich 
in deze maatschappij staande te houden. De omvang van deze groep is moeilijk 
te bepalen. Het is waarschijnlijlc, dat deze goep gebruikers grater zal zijn, dan 
de gemarginaliseerde goepen, die we thans in de samenleving kenrien. 

Uit de gegevens van instellingen en onderzoek is het moeilijk een inschatting 
te maken van toekomstig gebruik van drugs. Er is slechts bij benadering 
bekend en dan oak slechts uitgedrukt in zeer globale kemcijfers, a) hoe lang 
het duurt voordat bepaalde bevollcingsgroepen een bepaald middel gaan 
gebruiken; b) wanneer ze tot de categorie probleemgebruikers gaan horen; c) 
wanneer ze problemen oak echt als een last gaan ervaren d) warmeer ze in de 
categorie hulpzoekenden terechtkomen, en e) hoe lang het duurt voordat ze 
een echt hulpvraag hebben. De recent gepubliceerde cijfers van het instituut 
voor verslavingsonderzoek (IVY) over het drugsgebruik in de toekomst 
hebben eigenlijk alleen betre1dcing op de categorie: hulpvragers. Het IVY 
heeft haar bestand van de afgelopen tien jaar gebruilct als basis voor het doen 
van enkele voorspellingen voor de volgende tien jaar (zie tabel 4.1). 

Naar het oordeel van de scenarioconunissie zijn trends uit het verleden 
echter niet verantwoord op deze wijze door te trekken naar de toekomst. Het 
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middel 

variabele 	Jaar/ 	alcohol 	cannabis 	heroine 	cocaine 
periode  

Aantal 	1988 	10.470 	337 	5.418 	524  
nieuwe 	 1996 	11.078 	1.735 	6.130 	2.371 
inschrijving 	Gem 88-96 	10.532 	944 	5.908 	1.259  
en 	 2006 	10.532 	3.599 	9.118 	4.661 
Percentage 	1988 	19,8% 	13,1% 	21,9% 	13,7% 
vrouwen 	1996 	25,7% 	17,2% 	19,4% 	15,7%  

	

Gem 88-96 	21,4% 	14,5% 	19,4% 	14,1%  

	

2006 	31,3% 	22,2% 	19,4% 	14,1%  
Gemiddelde 	1988 	40,1 jr 	25,1 jr 	28,6 jr 	28,8 jr  
leeftijd 	1996 	41,3 jr 	25,9 jr 	31,9jr 	29,6 jr  

	

Gem 88-96 	40,4 jr 	25,1 jr 	29,9 jr 	28,8 jr  

	

2006 	40,0 jr 	24,7 jr 	36,3 jr 	28,5 jr  
Percentage 	1988 	6,9% 	19,6% 	31,9% 	37,5%  
allochtonen 	1996 	9,2% 	18,4% 	30,0% 	34,5% ' 

	

Gem 88-96 	8,3% 	18,0% 	30,6% 	35,0%  

	

2006 	8,3% 	18,0% 	30,6% 	35,0%  
Percentage 	1988 	37,4% 	35,0% 	25,4% 	24,7%  
tniddelbaar 	1996 - 	46,3% 	35,8% 	28,6% 	26,8% ' 
of hoger 	Gem 88-96 	40,9% 	37,4% 	27,4% 	27,2%  
opgeleid 	2006 	57,9%- 	37,4% 	27,4% 	27,2%  
Percentage 	1988 - 	40,5% - 	22,2% 	13,6% 	19,6%  
met werk 	1996 - 	43,7% 	30,6% 	15,6% 	31,0%  

	

Gem 88-96 	44,0% 	27,8% 	16,2% 	26,3% -  

	

2006 	44,0% 	38,9% 	16,2% 	44,4%  
Perc. samen 	1988 	59,2% 	60,7% - 	56,2% 	63,1% 
levend (niet 	  

	

1996 	58,5%' 	66,1% 	51,8% 	58,9%  

taand) 
alleen- 

	

Gem 88-96 	59'4% - 	62,4% 	55,9% 	59,2%  s  

	

2006 	59,4% . 	62,4% -. 	55,9% 	59,2% 

aantal variabelen en de onderlinge interacties is te groot om op deze wijze 
enig inzicht te lcrijgen in de omvang van drugsgebruik over 7 jaar. 

Tabel 4.1: 	Samenvatting nieuwe inschrijvingen 1988, 1996, 
gemiddelden 1988 tot en met 1996 en prognose voor het 
jaar 2006 

Bron: I'VV, 1997 

Verwacht mag worden dat als gevolg van toenemende informatie over het 
bestaan en de effecten, de varieteit aan middelen en het aantal gebruikers 
verder zal toenemen. Meer in het algemeen zou dit lcunnen leiden tot een 
groeiende vraag naar psychotrope stoffen die een snel effect teweegbrengen, 
maar geen nadelige werking (zoals de kans op verslaving) op de lange 
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termijn. De eisen die aan de bevollcing in de westerse wereld worden gesteld 
zijn zodanig dat voor het merendeel van de bevolking excessief gebruik van 
'zware' middelen al te nadelig is. De consumptie van 'harddrugs (heroine, 
cocaIne, amfetamine) kan over 
een (jets) grotere groep 
verspreid raken 'lichtere' 
middelen, die ontworpen zijn 
of worden voor specifieke 
doeleinden, zal in een 
toenemende belangstelling 
staan - het gaat hierbij om 
varianten op ecstasy en andere 
New Age-drugs, van 
synthetische of biologische 
herkomst. Bovendien zal het 
procédé voor de vervaardiging 
van bepaalde type drugs meer 
bekend worden. Productie van 
bepaalde drugs 'voor eigen 
gebruik' zou zich verder 
lumen uitbreiden. 
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5 GEZONDFIEID, ZIEKTE EN STERFTE 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de pathologie en morbiditeit als gevolg 
van drugsgebruik. Waar mogelijk wordt dit geplaatst in een internationale 
context. Ingegaan wordt op het verschil in sterfte in de zin van verloren 
levensjaren en de kwaliteit van leven van drugsgebruikers. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: 
• zielcte en sterfte door de diverse soorten drugs; 
• de relatie met gebruilcswijze gerelateerde infecties als HIV , tuberculose, 

hepatitis-C; 
• de aan gebruikgerelateerde problemen, waaronder prostitutie en 

psychopathologie. 

Er is een poging gedaan de te verwachten omvang van ziekte en zorg 
samenhangend met overmatig gebruik in beeld te brengen. Vooral het risico 
van infectiezielctes, infecties en de psychopathologie, die samenhangen met 
drugsgebruik, werpen een schaduw vomit in de zin van een voorspelbare 
behoefte aan medische zorg in de komende jaren. 

5.2 Drugsgebruikgerelateerde ziekte en sterfte 

5.2.1 Algemeen, de toedieningswijze 

De indirecte sterfte door drugsgebniik wordt hoofflzakelijk veroorzaalct door 
intraveneus gebruik met als gevolg het ontstaan van ernstige infecties. De 
sterfte door een overdosis heroine hangt in hoge mate samen met 
intraveneusgebruik. Spuiten komt vooral voor bij het gebruik van heroine in 
combinatie met cocaine en amfetamine. Heroine wordt ook wel oraal 
gebruilct (chinezen: inhaleren van heroinedampen van verhit 
aluminiumfolie). Cocaine wordt door recreatieve experimentele gebruikers 
via de neusslijmvliezen gebruild. Ook komt voor het 'basen': het roken van al 
dan niet voorgeprepareerde cocainebase, in zeer verslavende gebruilcswijze. 
MDMA, of producten die daar voor doorgaan zoals amfetaminen, worden 
altijd geslilct. 

De frequentie van toediening verschilt per stof en afhankelijk van het 
bestaande verslavingspatroon. Heroinegebruik is typisch dagelijks, al dan 
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niet gecombineerd met methadon. Cocaine wordt cloth de meeste 
consumenten recreatief en incidenteel gebruikt. MDMA-producten worden 
primair recreatief oraal gebruilct, meestal een keer per week of per maand 
gedurende een periode waama het gebruik stopt. 

Spuiten is in sterke mate geassocieerd met heroine, al dan niet samen met 
cocaine ('speed balls') en is indicatief voor een emstige verslaving. In 
Nederland wordt in tegenstelling tot de ons omringende landen, relatief 
weinig intraveneus gebruikt. Onder gebruikers, behorend tot de etnische 
minderheden (Suriname, Nederlandse Antillen, Marokko) is intraveneus 
gebruik beperkt tot 10% lifetime (ooit intraveneus gebruik) en 5% actueel 
(huidige gebruikswijze). Bij de autochtone gebruikers gaat het bij 
intraveneus gebruik om 60% lifetime en 40% actueel. Bij in Nederland 
verblijvende gebruikers aflcomstig uit West-Europese landen gaat het om 
vrijwel 100% intraveneus gebruik lifetime en 80% actueel (van Brussel, van 
der Woude en van Lieshout, 1994). Mede als gevolg van de verminderde 
toegankelijkheid van het veneuze stelsel is na twintig jaar intensief gebruilc, 
sprake van overgang van intraveneus gebruik naar oraal gebruik. De spuitruil 
in Amsterdam daalde van 1,2 miljoen geruilde spuiten in 1992 tot circa 
500.000 in 1997. 

5.2.2 Vergiftiging en sterfte door drugs 

Directe sterfte door drugs wordt gerapporteerd bij heroine, cocaine en 
MDMA. Het mechanisme van overlijden verschilt. De gebruikers en de 
mensen in de omgeving zeggen: het komt doordat hij/zij 'heroine', ecstasy' 
gebruikt heeft. De toxiciteit van de stof zelf is bekend van 
amfetaminepreparaten waaronder MDMA en de andere ecstasy-varianten, en 
oplosmiddelen. Bij de illegale drugs gaat het steeds om versnijdingen met 
vaak voor de gebruiker onbekende stoffen. De belangrijkste 
vergiffigingsramp rond drugsgebruik heeft zich voorgedaan met een 
onbekende stof vergiffigde heroine. Deze stof werd giftig door verhitting. In 
het begin van de jaren tachtig werden 47 heroineverslaafden getroffen door 
een chronisch progressief neurotoxisch syndroom, dat leidde tot 
leukocephalopathie. Hieraan zijn 19 personen overleden. De ovei -igen zijn in 
meer of minder mate invalideerden. Het zielctebeeld is nadien incidenteel 
gesignaleerd in Italie en recent in New York. De gifstof is tot dusver 
onbekend (Wolters, Van Wijngaarden, Stam e.a., 1982 en Kriegstein, 
Armitage en Kim, 1990). 

De MDMA-marIct blifict zeer kwetsbaar voor vergiftiging. Dit blijkt uit de 
zeer wisselende samenstelling van als ecstasy aangeboden pillen op 
houseparty's. Tot nu toe zijn betreklcelijk weinig complicaties gemeld. 
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Recent zijn er atropine-bevattende pillen op de markt gebracht. Potentieel is 
de situatie voor jongeren die door commerciele producenten vervaardigde 
tabletten van onduidelijke samenstelling, doseringen etc: consumeren, zeer 
gevaarlijk. Het is opvallend dat de grote meerderheid van complicaties, 
gemeld in de internationale literatuur, samenhangt met zuivere MDMA. 

5.2.3 Heroine 

De belangrijkste vorm van acute sterfte door drugs is het gevolg van een 
heroine-overdosis. Internationaal gaat het jaarlijlcs om duizenden doden. Bij 
heroine-overdosering gaat het om remming van het ademcentrum, extreme 
hypoxie in combinatie met diepe cyanose, longoedeem als gevolg van 
hypoxie en uiteindelijke cardiale dood. De remming van het ademcentrum is 
een direct effect van opiaten. Het beloop is meestal sub-acuut. Na toediening 
van een grotere hoeveelheid heroine dan gebruikelijk, door wisseling van 
concentratie, maar ook en waarschijnlijk vooral door een vergrote 
individuele gevoeligheid op het moment van toediening, vermindert in een 
beloop van enkele uren de ventilatie, tot enkele 'gasps' per minuut. Weer 
enkele uren later stopt de ventilatie volledig en volgt de dood. Bij dit 
pathofysiologisch proces dat langer dan 24 uur kan duren is de gebruiker in 
diepe coma. Tot in een zeer vergevorderd stadium, extreme cyanose, is 
succesvolle resuscitatie mogelijk, zij het dat als gevolg van de hypoxie 
hersenbeschadiging en rhabdomyolyse (versterf van spierweefsel) mogelijk 
is. Herstel is nog mogelijk indien iemand (meestal een mede-gebruiker) 
tijdig alarm slaat. In Nederland bestaat hiervoor in vergelijking tot 
bijvoorbeeld Zweden een geringe drempel (Van Brussel, Bakker en 
Rengelink, 1990). 

Sterfte door overdosis wordt bepaald door de gebruikswijze en door 
individuele gevoeligheid voor drugs. Deze hangt samen met de combinatie 
van heroine toediening met een eventueel op dat moment bestaande cocaine-
uitputtingstoestand. Gecombineerd gebruik van heroine en potentierende 
stoffen als alcohol, tranquillizers en waarschijnlijk ook het voorkomen van 
virale luchtweginfecties die leiden tot een vergrote permeabiliteit van de 
hersenmembraan (griep!) vergroten de risico's. Het gebruik van methadon in 
een laagdrempelig programma biedt bescherming tegen het optreden van 
dood door een heroineoverdosis. Dit vergroot de basistolerantie voor 
opiaten, die samenhangt met het langwerkende en cumulerende effect van 
methadon in vergelijking tot heroine. Gebruikers worden min of meer 
immuun voor ademdepressie. Methadongebruik verklaart naast de mate van 
prevalentie van de orale gebruikswijze de grote internationale verschillen in 
de sterfte door heroine-overdosis. 
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Bevol- 	Risico 
king 	-groep 	Aantal sterfgevallen  

Land 	(mil) 	(mil) 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995  
Belgie 	 10.1 	10.1 	17 	49 	85 	76 	48' 
Denemarken 	5.2 	5.2 	140 	123 	188 	210 	274  
Duitsland 	81.1 	81.1 	442 	991 	2125 	1738 	1565  
Finland 	 5.1 	5.1 	15- 	24 	62 	50 	76' 
Frankrijk 	58.2 	58.2 	228 	318 	411 	454 	465' 
Griekenland 	10.4 	10.4 	56 	72 	71 	78 	176  
Ierland 	 3.5 	1.8 	7 	8 	14 	20 	49  
Italie 	 57.1 	57.1 	543 	974 	1383 	888 	1195 -  
Luxemburg 	0.4 	0.4 	5 	8 	17 	14 	20

1 Nederland 	15.4 	15.4 	40- 	55 	68 	82 	65  
Oostenrijk 	7.9 	7.9 	 20 	70 	130 	160  
Portugal 	 9.8 	9.8 	23 	52 	143 	100 	196  

Spanje 	 39.0 	14.5 	234 	455 	579 	442 	394 _ 
Verenigd 58.0 58.0 1191 1369-  1382 1778 
Koninkrijk  
Zweden 8.8 8.8 141 113 147 181 194-  

De omvang van de jaarlijkse sterfte aan drugsgebruik blijkt uit de 
jaarrapportage over de toestand van de drugsproblematiek in de Europese 
Unie-landen in 1995 (EMCDDA, 1997). In totaal ging het in dat jaar om 
6.657 personen die in Europa overleden aan de gevolgen van drugsgebruik. 
De vergelijkbaarheid van de cijfers van de diverse landen is beperkt door de 
verschillen in definitie, de operationalisering van de definitie in de praktijk, 
en de soms gebreldcige registratie, vastlegging van de overdosisgevallen. 
Ook in de landen met een uitgebreide definitie van `drugsdoden' zoals 
bijvoorbeeld Duitsland gaat het in grote meerderheid, circa 80% van de 
gevallen, om acute dood als gevolg van heroine overdosis. 
De hoogste sterfte ooit gemeten als gevolg van een overdosis is die in 
Zweden, waar Gronbladh onder een groep heroineverslaafden op de 
wachtlijst voor methadonbehandeling een jaarlijkse overdosissterfte vond 
van 6%, dit in tegenstelling tot 0,5% per jaar onder de met methadon 
behandelde patienten (GrOnbladh, Ohland, Gtume, 1990). Deze 6% is 
intemationaal een uitschieter en hangt waarschijnlijk ook samen met het 
lokaal repressieve klimaat. Hierdoor slaan medegebruikers niet tijdig alarm 
bij een overdosis, maar om zelf geen problemen met de politie te lcrijgen. 

Tabel 5.1: Drugsgerelateerde sterfgevallen in EU-landen 1986 - 1995 

Bron: EMCDDA, 1997 

In de meeste internationale studies wordt uitgegaan van een overdosissterfte 
van 1 a 2% per jaar. De overdosissterfte in Nederland is laag. Voor 1995 
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werden 65 gevallen aan de EMCDDA gerapporteerd. Op een geschatte 
populatie heroineverslaafden van circa 25.000 gaat het dan om 0,3%. Er 
wordt in Nederland geen onderscheid gemaakt tussen sterfte als gevolg van 
heroine dan wel cocaine. De data zijn onvolledig door de wijze van 
registratie: alleen Nederlandse ingezetenen, ingeschreven in het 
bevollcingsregister worden opgenomen. Dit laat dus de niet-ingeschreven 
buitenlandse passanten buiten beschouwing. Deze buitenlandse passanten 
zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overdosissterfte in 
Nederland. 
De relatief hoge frequentie van overdosis onder buitenlandse 
drugsgebruikers hangt samen met de bij buitenlanders gebruikelijke 
parenterale inspuiting gebruilcswijze en het gegeven dat zij meestal niet 
toegelaten worden tot de plaatselijke methadonprogramma's. De toename 
van overdosissterfte in Duitsland sinds 1988 is aanleiding geweest het 
bestaande, op abstinentie gerichte therapiepaldcet uit te breiden met grote 
laagdrempelige methadonprogramma's op Nederlandse leest geschoeid. 
Sinds enkele jaren is de fractie buitenlandse gebruikers in ons land, met 
name het Duitse deel, sterk verminderd door het in Duitsland beschikbaar 
komen van een goede kwaliteit relatief goedkope heroine en de invoering 
van methadonprogramma's. 

In Duitsland wordt in theorie alle drugsgerelateerde sterfte ondergebracht 
onder de categorie 'drugsdoden'. Door een gebreldcig rapportagesysteem van 
de indirecte sterfte, door zelfmoord, verkeersongevallen onder invloed van 
drugs danwel sterfte door infecties opgelopen als gevolg van intraveneus 
drugsgebruik (Aids, hepatitis C), gaat het bij de aan de EMCDDA 
gerapporteerde aantallen Europese drugsdoden' in de regel om circa 80% 
'echte overdosisgevallen'. 

Naast overschatting van het aantal overdosissterfgevallen (in de Duitse 
situatie) is er meestal sprake van onderschatting door problemen op het 
gebied van onafhankelijke diagnostiek. De administratieve procesgang van 
individuele cases tot cumulatieve registratie is zeer wisselend. Het CBS 
registreert slechts gegevens van ingeschreven Nederlandse ingezetenen. Een 
algemeen probleem in de data is het niet uitgesplitst zijn naar soort stof. 
Aangenomen kan worden dat veel overdosisslachtoffers polydrugsgebruikers 
zijn, waarbij de hoofddoodsoorzaak gevormd wordt door heroine. 
De overdosisgegevens van Amsterdam en Rotterdam zijn waarschijnlijk 
betrouwbaar (zie figuur 5.2). Voor de rest van Nederland is er mogelijk 
sprake van onderrapportage. Nederland heeft in 1995 65 gevallen van 
overdosissterfte aan de EU gemeld. Het lijkt reeel uit te gaan van een totale 
overdosissterfte voor ons land van circa 100 gevallen per jaar. 
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5.2.4 Cocaine 
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Het overdoseringsgevaar van 
cocaine is gerelateerd aan 
overstimulatie van het centrale 
zenuwstelsel in de vorm van 
emstige insulten, acute psychose w 
en circulatie-problemen als 
gevolg van ritmestoornissen, 
hypertensie en de gevolgen 
daarvan in de vorm van 
hartinfarct en hersenbloeding. 
De laatstgenoemde effecten zijn 
gerelateerd aan specifieke 
risicogroepen: mannen met een 
latente cardiale- en ten-
sieproblematiek. Bij zwanger-
schappen is cocaine berucht in 
verband met het gevaar van 
ablatio placentae, eclampsie en 
foetale problemen in de zin van 
dystrofie, vruchtdood en een 
verhoogd voorkomen van teratogene afwijkingen. Er is een dosiseffect 
relatie. De zwangerschapspathologie treedt vooral op bij emstig verslaafde 
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vrouwen (Little, Snell, Klein e.a., 1989).De cardiale problemen komen, bij 
de voor het merendeel relatief jonge gebruikers betreldcelijk, weinig voor. 
Gebruik van cocaine door ouderen is in de huidige situatie uitzonderlijk. 
Hierbij dient vermeld, dat zelfs als het gaat om acute cardiale problemen 
geluxeerd door cocaine, er waarschijnlijk sprake is van onderdiagnostiek en - 
rapportage. Cocaine wordt voorbijgaand door een aanzienlijk aantal, meestal 
jonge Nederlanders gebruikt. Verslaving aan cocaine gaat samen met relatie-
en geldproblemen. De verslaving is in hoge mate 'selflimiting'. Het verloopt 
in elkaar opvolgende perioden van gebruik die uiteindelijk uitdoven, tenzij 
men begint met heroine danwel alcohol (Cohen en Sas, 1994). 

5.2.5 MDMA 

MDMA (ecstasy)-gebruik is zeer verspreid onder jongeren in de gehele 
wereld (Konijn, Pennings en de Wolff, 1997). Het doel van het gebruik van 
MDMA en datgene wat er voor doorgaat, is het stimulerende effect. Het 
maalct het mogelijk een gehele nacht door te dansen. Lichamelijke effecten 
van MDMA zijn moeilijk te duiden. Het is vaak onduidelijk of men zuivere 
MDMA heeft geslikt dan wel amfetamine-achtige surrogaten. Het gebruik is 
vaak gekoppeld aan grote lichamelijke insparming in een warme ruimte met 
soms zeer hoge luchtvochtigheid. Door deze combinatie van 
energie/warmtestuwing, versterkt door een op basis van individuele 
gevoeligheid verstoorde centrale thermoregulatie door MDMA kan een 
toestand van extreme hyperthermie ontstaan met allerlei complicaties als 
insulten, intravasale stolling en orgaanbeschadiging. Deze toestand kan zeer 
snel tot de dood leiden. Met name in Engeland zijn aan dit beeld de 
afgelopen jaren vele tientallen jongeren overleden. Overige pathologie hangt 
samen met leververgiftiging die tot acute leverinsufficientie kan leiden. Ook 
andere orgaanschade is gemeld, zoals cardiale ritmestoornissen en 
complicaties van door de amfetaminewerking van MDMA versterkte 
hypertensie en hersenbloeding. De stof kan tevens voorbijgaande psychoti-
sche episoden luxeren. Naast deze niet geringe pathologie bestaat er een 
mogelijk specifiek met zuivere MDMA samenhangende neurotoxiciteit op 
de lange termijn. Deze is bij apen aangetoond in doseringen die dicht bij de 
bij mensen gebruikelijke recreatieve doseringen liggen. Het is vooralsnog 
onduidelijk of de blijvende aantasting van het serotonerge systeem, 
aangetoond bij apen, ook bij mensen voorkomt. Is dit het geval, dan zou dit 
op langere termijn (na 20 jaar) lcunnen leiden tot depressies, veroorzaakt 
door serotoninedepletie. Duidelijk is inmiddels wel dat het doel van het 
gebruik van ecstasy 'soft' moge zijn, de stof zelf is dat zeker niet. 
Verslavende werking is vooralsnog nauwelijks aangetoond. Mogelijk zou 
MDMA bij adolescenten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) lumnen leiden tot het induceren van een amfetamineverslaving. 
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Aanwijzingen voor het induceren van amfetaminegebruik na een begin met 
ecstasy, dus een stepping stone effect, zijn gevonden in recente onderzoeken 
naar het gebruik van uitgaansdrugs (Van de Wijngaart, Braam, De Bruin 
e.a., 1997). 

5.2.6 Cannabis 

Het gebruik van cannabis is sinds dertig jaar in Nederland wijd verbreid. 
Risico's die aan cannabis worden toegeschreven hebben betreldcing op: 
• verslaving aan cannabis, sec; 
• psychiatrische problemen als gevolg van cannabis; 
• het vormt een 'gateway' naar andere drugs; 
• de zelfmedicatie. 

Afhankelijkheid van cannabis wordt beschreven in de DSM-IV systematiek. 
Het gaat dan om dwangmatig dagelijks gebruik van grote hoeveelheden 
cannabis, met als gevolg een toestand van passiviteit en impulsverlies, 
waardoor de geestelijke en maatschappelijke ontwildceling geschaad wordt. 
Het wordt ook wel het 'a-motivationeel syndroom' genoemd. Het is 
onbekend hoe vaak dit beeld optreedt. Evenmin is bekend in hoeverre deze 
negatieve ontwikkeling samenhangt met preexistente 
ontwikkelingsstoornissen. De Ladis-cijfers (tabel 4.1), waarin beschreven 
wordt hoe vaak een CAD-client cannabis als aanmeldreden opgeeft, geven 
geen inzicht in de differentiatie tussen carmabisverslaving en onderliggende 
psychopathologie. Duidelijk is wel dat een groot deel van de jongere psy-
chiatrische patienten die een beroep doen op de GGZ cannabis gebruilct. Het 
komt bij alle vormen van psychopathologie voor. Len causaal verband is tot 
dusverre niet bewezen. Wel is het zo dat schizofreniepatienten onder invloed 
van carmabisgebruik sneller en heftiger decompenseren in heftige 
psychotische episoden. Een rol speelt daarbij de waarrieming dat cannabis 
een verbeterende invloed heeft op de zogenaamde 'negatieve syrnptomen' 
van schizofrenie. Deze symptomen, apathie, geen communicatie, extreme 
passiviteit, reageren slecht c.q. warden verergerd door neuroleptica. Onder 
invloed van cannabis worden zij jets lichter. De door cannabis frequentere 
decompensatie nemen de patienten op de koop toe (Estroff en Gold, 1986). 

Cannabisgebruik is meestal het eerste contact met de markt van de illegale 
drugs. De meeste harddrugsgebruikers hebben ooit cannabis gebruikt De 
meeste cannabisgebruikers, althans in Nederland, hebben geen ervaring met 
harddrugsgebruik. De fysieke 'stepping stone theorie' is dan ook verlaten. 
Wel is het waarschijnlijk dat er een relatie bestaat tussen het roken van tabak 
en het roken van cannabis. Het i5 goed mogelijk dat het roken onder 
jongeren weer toeneemt door het gebruik van cannabis. 
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5.2.7 Amfetaminen 

In de periode 1965 tot 1975 deed zich in Nederland een epidemie van 
amfetamineverslaving voor. Dit leidde bij veel verslaafden tot ernstige acute 
psychiatrische problemen, als gevolg van acute psychose, vaak samengaand 
met agressief gedrag. Bij een aanzienlijk aantal personen heeft de verslaving 
geleid tot chronische paranoide in combinatie met hersenbeschadiging. Deze 
komt tot expressie in onwillekeurige bewegingen (tics) vooral in de 
aangezichtsmusculatuur. Veel van deze oude 'speedfreaks' zijn aan de 
heroine gegaan om de permanente angst en lcwellende achterdocht, 
veroorzaakt door amfetaminen, te onderdrulcken. Na 1975 werd het gebruik 
van amfetaminen in ons land incidenteel. In andere gebieden, zoals Zweden, 
Noord-Engeland, Oost-Europa, Korea en Japan, is amfetamine de meest 
voorkomende verslavende harddrug met de daarmee samenhangende 
psychiatrische problemen. De mogelijkheid dat amfetamine 'meelift' met 
MDMA onder jonge experimenterende gebruikers is zeer reed.. Amfetamine 
gebruik is vooral riskant voor personen die lijden aan het ADHD-syndroom. 
Zij reageren paradoxaal op amfetamineproducten: men wordt er rustig en 
geconcentreerd van. 
Verontrustend is het recente gegeven dat een aanzienlijke groep 
ecstasygebruikers inmiddels bewust amfetamine slilct in de vorm van poeder 
(Wijngaard e.a., 1997). 

5.2.8 Oplosmiddelen 

In de periode 1965-1975 kwam het gebruik van oplosmiddelen, te weten 'tri 
en solutiesnuiven', incidenteel onder experimenterende scholieren. Het ging 
vooral om kinderen van 10 tot 15 jaar. De potentiele lichamelijke klachten 
als gevolg van oplosmiddelen zijn groot, zoals lever, flier- en 
hersenbeschadiging. Oplosmiddelengebruik is in Nederland, in tegenstelling 
tot landen als Zweden en Noord-Engeland, inmiddels vele jaren vrijwel 
afwezig. In veel Derde Wereldlanden en het voormalige Oostblok is het 
gebruik van oplosmiddelen door vaak jonge lcinderen zeer verspreid. 
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5.2.9 Conclusie 

Uit de voorgaande beschouwingen lcunnen de volgende conclusies getroldcen 
worden: 
• direct druggerelateerde sterile wordt vooral gerapporteerd bij 

heroinegebruikers (overdosis). Deze sterfte is beleidsmatig te 
beinvloeden door het vermijden van extreme repressie (hulpvragen moet 
mogelijk zijn) en door laagdrempelige methadonprogramma's; 

• zielcte door vergiftiging met versnijdingen komt weinig voor; 
• drugs met intrinsieke risico's veroorzaalct door de stof zelf, zoals 

MDMA, worden, behalve in Nederland, weinig gebruikt; 
• cannabis is een relatief veilige stof met geringe verslavingsrisico's. 

Specifieke problemen lcurinen ontstaan als cannabis gebruilct wordt door 
personen met psychiatrische problemen; 

• hoewel cocaine als experimenteerstof in Nederland zeer verspreid is, 
worden er weinig lichamelijke problemen van gemeld. 

5.3 Gebruikswijze gerelateerde infectieziekten 

5.3.1 Algemeen 

Infecties bij drugsgebruikers zijn vrijwel altijd gerelateerd aan intraveneus 
gebruik: locale infecties door bacteriele verontreinigingen, (abcessen), 
infiltraten die soms leiden tot infectieuze longembolie en endocarditis. 
Parenteraal overgebrachte virale infecties komen veel voor. Het gaat om 
HIV en Hepatitis B en C. Geassocieerd met leefstij1 en minder met 
gebruilcswijze zijn geslachtszielcten onder ander als gevolg van prostitutie en 
tuberculose (TBC) (daldoosheid). De intraveneusgerelateerde infecties zijn 
de oorzaak van de aanzienlijke medische zorgconsumptie door 
dmgsgebruikers. 

In Amsterdam werden in 1996 116 overlijdensgevallen onder 
drugsgebruikers gemeld (Sluijs, 1997). Van 37 personen was infectie 
bekend. In 26 gevallen was de doodsoorzaak een overdosis. De indirecte 
sterfte is minder te beinvloeden door beleid dan de sterfte door overdosis. In 
1996 was de GG&GD Amsterdam befrokken bij 533 ziekenhuisopnames van 
391 zieke drugsgebruikers. De opnamereden was in 80% van de gevallen 
een emstige infectie. De gegevens, zowel de totale sterfte als het 
totaaloverzicht van ziekenhuisopnames zijn voor Nederland buiten 
Amsterdam niet beschikbaar. Aangenomen kan worden dat de omvang van 
zowel sterile als ziekenhuisopnames in de rest van Nederland lager is dan in 
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Amsterdam. De infectiednik door de hoge prevalentie van HIV onder 
intraveneuze dnigsgebruikers is in de hoofdstad immers hoog in vergelijking 
tot de overige gebieden in het land. Ook is het van belang dat het in 
Amsterdam om 'oude' HIV-infecties gaat. De registratiedata van het CBS 
zijn niet geheel betrouwbaar, door onderrapportage bij buitenlandse 
gebruikers en doordat overlijdingsformulieren in het algemeen onvolledig 
worden ingevuld. 

5.3.2 Aids 

De HIV-epidemie onder drugsgebruikers heeft in Amsterdam in het begin 
van de jaren tachtig snel om zich heen gegrepen. De laagdrempelige 
methadonprogramma's zijn in de stad van start gegaan in 1981. De 
georganiseerde spuitruilsystemen werden in 1984 gintroduceerd. De 
aanleiding was een Hepatitis B-epidemie onder intraveneusgebniikers. 
Vanaf 1985 is dit programma massaal uitgebreid in verband met de hoge 
HIV-prevalentie. In 1985 bleek dat 29% van de voor geslachtszielcte 
onderzochte intraveneusgebruikende prostituees met HIV besmet waren. 

De omvang van de verspreiding van het HIV-virus onder intraveneuze 
gebruikers in Europa blijkt uit de gegevens van het EMCDDA (EMCDDA, 
1997). In Spanje waren per 1 januari 1995 cumulatief 24.772 Aids patienten 
gemeld onder intraveneuze gebruikers. In Nederland waren het 418 gevallen. 
Voor de gehele EU bedroeg het cumulatieve aantal op de peildatum 1 januari 
1995: 62.997 Aids-patienten onder intraveneuze gebruikers. 
Het is van belang onderscheid te maken tussen HIV en Aids in 
registratiegegevens. De Aids classificatie is per 1 januari 1995 aangepast. 
Het bleek dat in de USA grote aantallen seropositieve drugsgebruikers 
overleden aan bacteriele infecties voordat men classificeerde tot Aids 
(Eslcild, Magnus, Samuelson en andere, 1993). Deze sterfte aan HIV zonder 
Aids bedroeg in het Amsterdamse Aids/drugcohort 20% (Van Ameijden, 
1994). Hierbij dient aangetekend dat dit Amsterdamse percentage een 
minimum positie aangeeft daar alle deelnemers aan het cohort zeer intensief 
begeleid en behandeld worden voor intercurrente medische problemen: dit 
gegeven accentueert de hierboven gegeven cijfers voor geclassificeerde 
Aidsgevallen in de EU. 
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Figuur 5.3 
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Bron: Government Delegation for the National Plan on Drugs, 1996 

De omvang van de Aids-epidemic onder intraveneuze drugsgebruikers heeft 
er in combinatie met de eveneens toegenomen sterfte als gevolg van heroMe-
overdosis toe geleid dat het drugsbeleid in het gehele EU-gebied betreldcelijk 
recent is bijgesteld. Overal, uitgezonderd Zweden, is men overgegaan tot 
massale introductie van methadonbehandeling en spuiteru-uil, zelfs in landen 
als Franlcrijk en Griekenland. Deze beleidswijziging is terug te vinden in de 
jaarlijlcse omzetcijfers van methadon in de EU-Ianden. 

De omvang van het totaal aantal met HIV besmette drugsgebruikers wordt in 
Amsterdam in 1994 geschat op een cumulatief totaal op van 1.278. Voor 
Nederland buiten Amsterdam lcwam men op basis van de in Amsterdam 
gevonden ratio HIV/Aids tot een geschat totaal van 598 HIV-positieve 
drugsgebruikers. Hierbij dient aangetekend dat de HIV-epidemie buiten 
Amsterdam later is verspreid dan in Amsterdam. 



	

Totaal 	Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996  

Nederlands 	183 	80 	37 	38 	24 	20 	13  
Etnisch 	 21 	13 	8 	4 	9 	2  
Buitenlands 	156 	54 	31 	37 _ 	28 	17 	13_ 
Cumulatief 	360 	507 	583 	662 	723 	762 	796 

Uit de Amsterdamse registratiedata van de drugsafdeling van de GG&GD 
blijkt dat per 1 januari 1997 796 HIV-positieve dnigsgebruikers cumulatief 
geregistreerd zijn. Per 1 januari 1997 zijn cumulatief 328 personen 
overleden. Gerepatrieerd zijn 70 personen, hiervan is de status, leven dan 
wet dood, onbekend. In totaal zijn 364 HIV-positieve drugsgebruikers in 
Amsterdam in het jaar 1996 met methadon behandeld. 

Tabel 5.4 	Nieuwe cases van HIV-ziekte Amsterdamse 
drugsgebruikers 

Bron: GG&GD Amsterdam, 1997 

5.3.3 Hepatitis B en C 

Onder intraveneusgebruikers komt veel hepatitis voor. Het gaat om de B- en 
C-varianten, respectievelijk HBV en HCV. De B-variant leidt tot een acuut 
zielctebeeld. De prognose ten aanzien van herstel is gunstig. Chronische 
hepatitis B, die potentieel leidt tot levercirrose, komt voor bij circa 5% van 
de geInfecteerden. Op dit moment wordt een landelijk vaccinatieprogramma 
tegen HBV onder intraveneuze gebruikers overwogen. Hepatitis C is een 
chronische ziekte, het acute beloop is in vergelijking tot HBV mild en 
voorbijgaand. Een vaccin tegen HCV is vooralsnog niet beschikbaar. De 
ziekte leidt in 80% van de gevallen tot chronische infectie. Na een beloop 
van 20 a 30 jaar ontstaan ernstige complicaties in de vorm van levercirrose 
en levercarcinoom bij 30% van de chronisch geInfecteerden. Het aantal 
personen in Nederland dat besmet is met HCV is groot. Van de oudere 
intraveneusdrugsgebruikers heeft waarschijnlijk vrijwel iedereen antistoffen 
tegen HCV. Uitgaande van 80% chroniciteit gaat het in Nederland om circa 
10.000 gebruikers die HCV-drager zijn. 

In het recente advies van de Gezondheidsraad over HCV (Gezondheidsraad, 
1997) wordt gesteld dat ook drugsgebruikers in aanmerking komen voor 
behandeling als aangenomen kan worden dat men de langdurige behandeling 
daadwerkelijk afmaakt en dat men niet meer actief injecteert (gevaar voor re-
infectie). De behandeling van chronische HCV-infectie is volgens de 
Gezondheidsraad gendic eerd vo or personen met aantoonbare 
leveraantasting c.q. beginnende cirrhose. Naar het zich laat aanzien zullen in 

81 



1992 	1993 	1994 	1995 	1996  
Mannen 	 17 	21 	23 	21 	20  
Vrouwen 	 2 	3 	6 	7 	5  
HIV-positief 	 11 	16 	15 	17 	14  
Nederlanders 	 6 	12 	12 	11 	11  
Etn sche minderheden 	 9 	4 	5 	6 	6  
Buitenlanders 	 4 	8 	12 	11 	8  
Totaal 	 19 	24 	29 	28 	25 

de nabije toekomst belangrijke vorderingen gemaalct worden bij de gerichte 
anti-virale therapie van chronisch HCV-geInfecteerden. Dit is gunstig gelet 
op de zeer langdurige incubatieperiode tussen infectie en ziek worden. 
Duidelijk is dat naast Aids HCV onder drugsgebruikers een belangrijk 
probleem voor de gezondheidszorg wordt. 
De kosten van de preventieve behandeling, het gaat om dure medicamenten, 
zullen aanzienlijk zijn. Het achterwege laten van deze preventieve 
behandeling met als gevolg levercirrose, hepatoom en de bijbehorende 
ziekenhuisopnames, zeker als tot levertransplantatie moet worden 
overgegaan, zal overigens nog kostbaarder zijn en dus is de prevanlentie 
daar lager. 

5.3.4 TBC 

TBC komt veel voor onder drugsgebruikers in Amsterdam. De infectie- en 
zielctekans wordt bevorderd door het contact tussen personen aflcomstig uit 
TBC endemische gebieden (Middellandse Zeegebied) met grote aantallen 
HIV-positieve drugsgebruikers. 

Tabel 5.5 	TBC onder drugsgebruikers in Amsterdam, 1992-1996 

Bron: GG&GD, Amsterdam, 1997 

In 1996 werden door de KNCV 49 drugs/113C-gevallen in Nederland 
gemeld. De incidentie van nieuwe TBC-cases onder de drugsgebruikers die 
bij de GG&GD Amsterdam onder behandeling zijn was in 1989 tot 1993 met 
386 personen per 100.000 per jaar. Dit is 40 keer zoveel als die onder de 
gehele Nederlandse bevollcing. 

Gelet op het feit dat in de rest van Nederland in vergelijlcing tot Amsterdam 
veel minder HIV onder drugsgebruikers voorkomt, is de prevalentie daar 
lager. In 1996 werden door de KNCV 49 drugs/TBC-gevallen in Nederland 
gemeld. Het TBC-bestrijdingsnetwerk in Nederland is adequaat. Zo wordt 
routinematig ook bij Justitie iedere gedetineerde onderzocht op TBC. Het is 
van belang waalczam te blijven voor deze zielcte, gelet op de ontwikkelingen 
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in de USA. Grote aantallen TBC, ziektegevallen onder drugsgebruikers die, 
althans in de USA, slecht compliant zijn met tuberculostatica, die negen 
maanden geslikt moeten worden. Het gevolg van deze slechte compliance is 
het ontstaan van multidnigresistente TBC-bacteriestammen. 

5.4 Aan drugsgebruikgerelateerde problemen 

5.4.1 Algemeen 

Het gaat hier om individuele problemen die niet samenhangen met drugs sec 
of met gebruikswijze, maar veeleer het gevolg zijn van met levensstijl 
geassocieerde specifieke risico's en psychopathologie. Veel vrouwelijke 
drugsgebruikers voorzien in hun behoefte aan geld voor drugs door 
prostitutie. Anticonceptie wordt slecht geregeld met als gevolg ongewenste 
zwangerschappen, die vaak te laat gediagnosticeerd worden om in 
aanmerlcing te komen voor abortus. Indien psychopathologie bestaat naast 
verslaving is het vaak onduidelijk of deze het gevolg is van drugsgebruik per 
se, danwel dat de psychopathologie een determinant tot verslaving was en 
daarmee een selectie-effect is (GG&GD Amsterdam, 1997). 

5.4.2 Geslachtsziekten 

Verslaafde prostituees lopen het risico geslachtszielcten te krijgen. 
Condoomgebruik is onder invloed van de Safe Sex - Aidspreventie 
campagne evenwel sterk toegenomen. In vergelijking tot tien jaar geleden 
lulct het in 1996 meer dan 80% van de Amsterdamse drugsprostituees om 
ook in de praktijk 'veilige sex' te beoefenen. In de zin dat zij een 
geslachtszielcte oplopen. Dit blijkt uit de cijfers over het voorkomen van 
SOA onder de patienten van de Prostitutie- en Passanten Polikliniek uit 1996 
(GG&GD, Amsterdam). 

5.4.3 Psychopathologie 

'Dual diagnosis', de combinatie van een verslaving met psychopathologie, 
komt veel voor. Dit hangt samen met een verhoogde kans op verslaving bij 
psychiatrische patienten in het algemeen. Als direct gevolg van drugsgebruik 
(amfetamine, cocaine) kan een psychiatrische ziekte optreden. In diverse 
surveys onder drugsgebruikers is veel pathologie gevonden, zoals 
persoonlijkheid, angststoornissen en depressies. 
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5.5 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

5.5.1 Algemeen 

Er zal een toenemende dichotomie ontstaan tussen de chronisch door heroine 
gedomineerde categorie verslaafden en de categoric betreldcelijk onzichtbare 
experimentele gebruikers van de overige illegale drugs. Het gebruik van 
deze illegale middelen neemt toe. Toch zullen de meeste met cannabis 
danwel stimulerende stoffen experimenterende personen op de lange termijn 
geen of geringe problemen door het gebruik ervaren. 
De relatief kleine groep chronisch heroineverslaafden zullen ook in de 
toekomst veel emstige lichamelijke ldachten (Aids en Hepatitis C) hebben. 
Voor hen zal veel medische zorg noodzakelijk zijn. De groeiende omvang 
van psychopathologic - al dan niet drug induced - zal leiden 
maatschappelijke invalidering. Deze groep zal een gioot beroep zal doen op 
maatschappelijke opvang en GGZ-voorzieningen, naast een levenslange 
afhankelijkheid van de ambulante sociaal-medische drugshulp. 

5.5.2 Specifiek 

Aids 
Naar schatting zijn er in Nederland 1.500 HIV/drugspatienten in leven, 
waarvan de helft in Amsterdam. In de loop van het zielcteproces zullen 
hiervoor veel ziekenhuisopnamen en polildinische behandelingen nodig zijn. 
Door de modeme combinatietherapieen zal de overlevingstijd, van 
Aids/drugspatienten toenemen. De duur en de omvang van het beslag op 
zorg zal navenant stij gen. 

Hepatitis C 
In Nederland zijn op dit moment naar schatting circa 10.000 actieve 
drugsgebruikers besmet met HCV. Een even groot aantal ex-gebruikers is 
eveneens met HCV besmet. De omvang van de te verwachten 
zorgconsumptie zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden van behandeling 
en de wens tot behandeling van de desbetreffende patienten. 
De effectiviteit van de preventieve behandeling met antivirale middelen 
neemt toe. Als de behandeling met antivirale middelen achterblijft zal het 
beslag op de intramurale gezondheidszorg in verband met levercirrose 
aanzienlijk lcunnen toenemen. Het gaat om relatief langzaam progressieve 
ziekteverschijnselen, waarbij regelmatig ziekenhuisopnamen nodig zijn. 
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Psychopathologie 
Als de ervaringen in Amsterdam representatief zijn voor het gehele land dan 
lijkt het erop dat voor enkele duizenden chronische drugsgebruikers 
chronische zorgarragementen geregeld zullen moeten worden waarbij de 
eerder gesignaleerde vorm van samenwerlcing onontbeerlijk zullen zijn. In 
verband met de chroniciteit van zowel psychopathologie als van verslaving 
ontstaat een grote behoefte aan gedifferentieerde decentrale opvang gericht 
op maatschappelijk reintegratie van het individu. Bruikbare instrumenten 
voor een kwalitatief goede, niet extreem dure zorg zijn: 
• zorgcoordinatie, toegesneden op de omgang met chronisch psychiatrisch 

zieke verslaafden; 
• contractbehandeling met roesopiaten gericht op maatschappelijke 

regulering; 
• stevige maatschappelijke opvang voorzieningen met een vriendelijke 

basishouding naar devianten. 
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6 HULPVERLENING EN PREVENTIE 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontwildceling van de 
drugshulpverlening en -preventie. Het gaat om een sector die haar ontstaan 
en voor een belangrijk deel ook haar ontwildceling te danken heeft aan de 
snelle introductie en verspreiding van (goedkope) heroine in de Nederlandse 
samenleving. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: allereerst wordt een schets 
gegeven van de geschiedenis van de drugshulpverlening in Nederland. 
Daarna wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie van de 
hulpverlening, waarna specifieker wordt ingegaan op de 
methadonverstreldcing, de justitiele verslavingszorg alsmede de 
overlastbestrijding. Vervolgens wordt ingegaan op de effectiviteit van de 
drugshulpverlening. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte 
beschouwing over mogelijke toekomstige ontwildcelingen. 

6.2 De geschiedenis van de drugshulpverlening in Nederland 

Polarisatie 
De drugshulpverlening is gestart in de periode dat van het massale 
heroineprobleem nog geen sprake was. De hulp richtte zich op jongeren uit 
de 'alternatieve' hoek. Het betrof kinderen uit de middenldasse die in hun 
experimenten met hasj, LSD en overige 'psychedelische' middelen te ver 
waren doorgeschoten. De drugshulpverlening zoals we die nu kennen en die 
sterk wordt gedomineerd door herdinegebruikers is begin jaren zeventig van 
de grond gekomen. 
Het ideologisch beeld van de jaren zeventig is dat van 'polarisatie' op de 
diverse maatschappelijke tonelen. Op politiek terrein overheerste de 
tegenstelling PvdA versus VVD. In de gezinnen en daarbuiten werden 
talloze generatieconflicten uitgevochten. In de zorgsector, in het bijzonder 
het niet strilct medische segment, stapelden de meningsverschillen zich op, 
gericht op twee polen, die als links versus rechts, progressief versus 
conservatief, of - waar het de zorg betrof - therapeutisch versus 
maatschappij-kritisch werden aangeduid. In de verslavingszorg bestond een 
felle strijd tussen laagdrempelige en hoogdrempelige hulpverlening, een 
strijd die tot in de departementen doordrong en ertoe leidde dat ruim een 
decennium, tot aan de vorming van WVC, twee departementen (CRM en 
VOMIL) zich op hetzelfde beleidsterrein bewogen. 
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Drempels 
De doelen van hulpverlening zijn enerzijds rbehandeling/genezing van 
verslaving' door middel van therapeutische gemeenschappen (TG's) en 
klassieke methadonprogrartuna's, anderzijds 'opvang, begeleiding en 
resocialisatie' door middel van laagdrempelige methadon via huisartsen en 
buurtopbouwwerk. De laagdrempelige hulp ging bij de start uit van de 
aanvaarding van het - soms met een geuzennaam aangeduid als 'afwijkend' 
of 'onaangepast'- gedrag van (verslaafde) drugsgebruikers. Daar stand de 
hoogdrempelige hulpverlening tegenover die koerste op therapeutische 
ontwenning van verslaafden. In plaats van de aanvaarding van ongewenst en 
schadelijk gedrag werd aan de verslaafden de eis gesteld zich gemotiveerd 
onder behandeling te stellen. De hoogdrempelige hulpverlening werd in 
ambulante zin uitgevoerd door de CAD's en in klinische zin door in het 
bijzonder de therapeutische gemeenschappen. De CAD's pasten in het begin 
hoofdzakelijk hun voor alcoholisten ontworpen medische behandelmodellen 
toe op een in veel opzichten geheel nieuwe doelgroep, die met de 
alcoholisten, overwegend mannen van gemiddeld veertig jaar, slechts een 
verslavingsprobleem gemeen had. De CAD's, hadden de drugsgebruikers in 
het begin nog weinig te bieden behalve een reeks gesprekken en 
hulpverlening bij justitiecontacten. Het voordeel van de alternatieve 
instellingen was dat ze faciliteiten boden voor onderlinge contacten tussen 
de gebruikers ook al liep dat regelmatig uit de hand wanneer een voorziening 
een cent-urn voor dealers dreigde te worden en zij deden pogingen om een 
praktisch alternatief te vinden voor de dagelijkse sleur van het straatleven. 
Beide circuits hadden in het begin nog niet de mogelijkheid om het 
opiaatvervangende middel methadon te verstreldcen zodat de verslaafden 
slechts het schrikbeeld van de 'cold turkey' voor ogen stond of werd 
gehouden. 

Methadon 
De laagdrempelige instellingen hebben zich er in het bijzonder voor 
ingespannen om methadonprogramma's of -posten (zoals bij GGD'en) van 
start te laten gaan. De CAD's stonden daar in meerderheid lange tijd zeer 
ambivalent tegenover. Toen zij later rondom dit thema overstag gingen was 
bun beleid gericht op afbouwprogramma's en vanaf het begin van deelname 
zo laag mogelijk doseren, in tegenstelling tot programma's waarin de 
verslaafden op een 'onderhoudsdosis' werden gezet. De CAD's stelden in de 
beginjaren aan bun clienten op de methadonprogramma's de eis dat niet zou 
worden bijgebruilct. De urine werd op gezette tijden ter controle opgestuurd 
naar het lab en bij een 'positieve' uitslag riskeerde de betrokkene direct uit 
het progranuna gezet te worden. 
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Therapie 
De therapeutische gemeenschappen, alsook de andere klinische 
voorzieningen, waren nog strenger dan de CAD's maar hadden door hun 
beslotenheid en perifere ligging meer mogelijkheden om dat beleid te 
effectueren. De therapeutische gemeenschappen waren, nog meer dan de 
methadonprogramma's, een importproduct uit de Verenigde Staten. Ze 
werden in het merendeel van de gevallen verbonden aan een psychiatrisch 
ziekenhuis of een verslavingskliniek. De therapeutische gemeenschappen 
werden op een strilct hierarchische wijze georganiseerd. Na een strenge 
selectie tijdens een observatieperiode buiten het centnim kon de verslaafde 
met een geschoren hoofd en gestoken in een overall in de onderste laag van 
de gemeenschap zich een plaats verwerven. De (ex)verslaafde werd verplicht 
aan therapieen en sociaal-culturele activiteiten deel te nemen. De therapieen 
richtten zich op 'persoonlijkheidsverandering'. Meestal was er aan de 
voordeur van het centrum een (denkbeeldige) streep getroklcen. Na 
overschrijding daarvan kon men zijn boeltje pakken en zou slechts een 
hernieuwde intake en introductieperiode een nieuwe kans bieden. Ten 
opzichte van de ambulante voorzieningen werd (en wordt) aan klinische 
voorzieningen relatief veel uitgegeven. Dit maalct(e) het mogelijk om strenge 
selectiecriteria op te stellen en niet omwille van de bezetting daaraan 
concessies te hoeven doen. Ondanks de geboelcte successen bij voormalige 
junks, hebben de gemeenschappen een - gezien hun doelstelling (volledig en 
blij vend drugsvrij bestaan) - een laag rendement behaald, dat bovendien nog 
eens geflatteerd werd door de strenge voorselectie. De uitval, ondanks die 
selectie, was telkens zo hoog, dat de beoogde behandelresultaten uitbleven. 
De kritiek op de gemeenschappen, ten tijde van de polarisatie in de 
verslavingszorg, was dat ze 'de ellende de ellende lieten' en alleen de 
Icrenten uit de pap' haalden. Maar vanuit de therapeutische gemeenschappen 
kon met evenveel recht van spreken worden gesteld dat het 
aanvaardingsmodel geen enkele verandering bij de verslaafden teweeg 
bracht en dat 'pappen en nat' houden de verslaafden op termijn slechts zou 
schaden en zou verhinderen ooit de motivatie op te brengen de eigen situatie 
te verbeteren. 

Toenadering 
De meeste werlcmethoden in de drugshulpverlening zijn al in de jaren 
zeventig zijn uitgedacht en in praktijk gebracht. In tien jaar tijd heeft zich 
een sector ontwildceld die - zij het eerst nog versplinterd over een relatief 
groot aantal instellingen en vanuit slechts met moeite te verenigen 
behandelingsfilosofieen - in staat was de meeste drugsverslaafden te 
bereiken: via de weg van de methadonverstrelcking, via het contact met 
politie en justitie of omdat er een uitgesproken hulpvraag gesteld werd. In de 
daarop volgende jaren tachtig zijn de verschillende voorzieningen zowel in 
omvang als in kwalitatieve zin, gegroeid. Voor de methadonverstrekking is 
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een landelijk deldcend netwerk tot stand gebracht. Voor de 'vrije 
verstreldcing' van heroine die in de afgelopen jaren geregeld ter sprake is 
gebracht was tot voor kort geen meerderheid te vinden in het parlement. De 
scherpe tegenstellingen verdwenen allengs waardoor er aan het einde van 
deze periode zelfs gesprelcsmogelijkheden ontstonden voor verregaande 
samenwerking tussen de voorheen taltentatieve' instellingen enerzijds en de 
voorheen 'therapeutische' voorzieningen anderzijds. In de jaren negentig 
maakte dit een fusieproces mogelijk in bijna alle regio's. 

Aids 
Cruciaal voor het pragmatischer en daarmee minder ideologisch worden van 
de verslavingszorg was de opkomst van de ziekte Aids. De CAD's die bun 
methadon- en behandelprogramma's eenduidig afgestemd hadden op 
ontwenning, met bij overtreding van de regels uitsluiting deelname van de 
betroldcenen aan het desbetreffende progyamma, werden genoodzaakt het 
belang van de vollcsgezondheid - het tegengaan van de verspreiding van het 
HIV-virus - te laten prevaleren. De verstreldcing van schone injectienaalden 
en condooms alsmede voorlichting over hygienisch heroinegebruik werden 
min of meer verplichte onderdelen van de werlczaamheden. De uitvoering 
daarvan impliceerde dat, nog meer dan bij methadonverstreldcing al het geval 
was geweest, de contactlegging en het contactbehoud met verslaafden een 
primair doe! werd. Het streven naar ontwenning en therapie zo gewenst 
terzijde mocht worden gezet. 

Circuitvorming 
In het laatste decennium van de twinstigste eeuw is de verslavingszorg door 
een fase van integratie van voorzieningen en circuitvorming heengegaan. 
Voor de voorheen aparte instellingen, die eerst jarenlang in een situatie van 
concurrentie met ellcaar verkeerden, ging het nut van fusie bitmen een 
concept van (regionale) circuitvorming de overhand krijgen boven het 
voordeel een geheel zelfstandige koers te lcunnen varen. Deze integratie is 
door de overheid (VWS) duidelijk bevorderd, maar kon beslist rekenen op 
bereidheid daartoe van de instellingen zelf. Hierbij speelde een rol dat de 
ideologische tegenstellingen die de verslavingszorg zo'n lange tijd 
kenmerkten, plaats hadden gemaakt voor een consensusmodel, waarin de 
diverse werksoorten gezien werden als gelijkwaardige functies, in plaats van 
de unieke 'oplossingen' voor het taaie verslavingsprobleem. 

Dwang en drang 
Kenmerkend voor de jaren negentig is de toegenomen bereidheid (opnieuw, 
want in de eerste helft van de twintigste eeuw was dit gemeengoed in de 
alcoholhulpverlening) dwang- en drangbenaderingen als een acceptabele 
optie voor verslavingszorg te aanvaarden en in pralctijk te brengen. Een 
revival van de justitie in brede zin zou in de jaren zeventig en tachtig in de 
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verslavingszorg beslist op grote weerstand zijn gestoten. Een verldaring voor 
deze bereidheid tot dwang en dwang hangt samen met het gegeven dat de 
verslavingszorg vanouds een duidelijke verbinding heeft met justitie en 
politie. Dit is het gevolg van het feit dat een zeer groot aantal verslaafden, in 
samenhang met hun gebruik, met het strafrecht in aanralcing komt. De 
zorgarrangementen voor verslaafden zijn zelden of nooit los komen te staan 
van voorlichtingsrapportage aan justitie, reclasseringswerkzaamheden en 
bepaalde vormen van gedwongen hulpverlening. 

Uitbouw 
De sector verder geprofessionaliseerd. Er is geinvesteerd in de ontwildceling 
van een informatieverwerkend systeem waardoor er thans een beter inzicht 
bestaat in de (ontwildceling van de) clientenbestanden van de instellingen. Er 
is gewerkt aan lcwaliteitsontwikkeling en -toetsing. De zorg voor specifieke 
doelgroepen, in het bijzonder van allochtone herkomst, is versterlct en de 
begeleiding en opleiding van het personeel heeft de nodige aandacht 
gekregen. 
Wat de beleidsvorming en de financiering van de ambulante voorzieningen 
betreft zijn in deze periode de gemeenten aan zet geweest. Hoewel de sector 
het heftig heeft weerstreefd, kon niet worden voorkomen dat het rijk de 
financiering van de CAD's en daarmee ook de regie begin jaren negentig 
overdroeg aan de gemeenten. Overigens waren die al op dit terrein actief 
doordat ze de van oorsprong 'alternatieve' instellingen via een 
rijksbijthageregeling vanuit CRM (later WVC) financierden. 
Tot slot is in dit tijdperk de aandacht voor de maatschappelijke herintegratie 
van (ex-)verslaafden serieus ter hand genomen. In de meeste regio's zijn 
projecten gestart op het vlak van arbeid, huisvesting en dagbesteding. De 
'sociale vernieuwing' die begin jaren negentig werd gelanceerd is daarbij een 
duidelijke stimulans geweest. 
Einde jaren negentig staat de drugshulpverlening aan het begin van een 
nieuwe fase. De hulpverlening is overwegend gericht op heroinegebruik. 
Voor andere gebruikers ontbreelct een specifiek aanbod. Geexperimenteerd 
wordt met de verstreldcing van heroine aan zwaar en langdurig verslaafden. 

6.2 Huidige situatie verslavingszorg 

Financiering 
De verslavingszorg wordt vanuit drie hoofdbronnen gefinancierd: de 
ambulante verslavingszorg door de Tijdelijke Wet Stimulering Sociale 
Vernieuwing (TWSSV) via de centrumgemeenten, de intramurale zorg door 
de Algemene Wet Bijzondere Zielctekosten (AWBZ) via de 
zorgverzekeraars, en de door de CAD's uitgevoerde reclassering door de 
Stichting Reclassering Nederland (ministerie van Justitie). Verder kurmen 
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Financieringsbr 	Uitbetaling 	Uitbetaling aan: 	Type 	Bedrag in 
on: 	 door: 	 aanbod 	totaal  1995  
Twssv-regeling 	23 centrum- 	CAD's 	 ambulant 	104 miljoen 

gemeenten 
Projectsubsid es 	individuele 	CAD's en 	ambulant 	minstens 

gemeenten 	laagdrempelige 	 25 miljoen 
opvangvoorziening 
en 

Stichting 	CAD's 	 ambulant 	28 miljoen 
Reclasseringsreg 	Reclasserin 
eling 	 g Nederland 

zorgverzeke 	Therapeutische 	semi- 	115 miljoen 
AWBZ 	-rams 	gemeenschappen, 	muraal en 

verslavings- 	intramuraal 
Idinieken 

gemeenten voor projecten een beroep doen op de projectsubsidies van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De methadon-medicatie 
wordt vergoed op grond van de AWBZ. 

In de onderstaande tabel wordt de financiering van de verslavingszorg in 
1995 samengevat: 

Tabel 6.1: De financiering van de verslavingszorg in 1995 

Bron: NeVIV, 1996 

Aanbod 
In 1996 stonden 56.833 personen ingesclueven bij de ambulante 
verslavingszorg; 40,4% voor alcoholproblematielc, 43,1% voor 
harddrugsgerelateerde problemen, 5,2% voor softdrugsgerelateerde 
problemen en 11,3% voor medicijnverslaving, golcverslaving en overig. 
Het netwerk van de ambulante verslavingszorg bereilct een groot deel van de 
drugsgebruikers. Ongeveer 75% van de drugsgebruikers die een hulpvraag 
stellen, legt het eerste hulpverleningscontact met een ambulante voorziening. 
Uit een onderzoek onder 10 instellingen voor verslavingszorg resulteerde de 
volgende indeling van het ambulante aanbod van de huidige Nederlandse 
verslavingszorg (Bless en Freeman, 1996): 

92 



Productgroep 	 Productsoorten 	
. 

Outreachende hulpverlening 	Veldwerk 
Vroeghulp  

Opvang en Zorg 	 Huiskamer 
Dagopvang 
Inloopcentrurn 

_ Nachtopvang  
Crisishulpverlening 	 Crisisopvang 

, Crisisinterventie  
Begeleiden 	 Ambulante begeleidingstrajecten en 

programma's 
Reclasseringsbegeleiding  

Voorzorg en introductie 	 Programma's voorafgaand aan 
klinische behandeling 
Detentiebegeleiding Dnigsvrije 
Afdeling  

Behandelen 	 Klinische opname 
Deeltijdbehandeling 
Poliklinische behandelprogramma's 
Ambulante behandelprogramma's 

Nazorg 	 Nazorg contacten na klinische 
behandeling  

Maatschappelijk Herstel 	 Programma's 
Trainingen en cursussen 	 _ 

Consultatie 	 Adviezen en consulten 
Coordinatie en afstemming 	Case-management 

Traject- en projectmanagement 
Deslcundigheidsbevordering 	Trainingen en cursussen 
Preventieactiviteiten 	 Preventieprojecten 

Groepsbijeenkomsten 
Voorlichting, informatie, advies 	Spreelcuren, informatiepunten 

Projecten, campagnes 
Informatiecontacten 

Beleidsadvisering 	 Beleidsadviezen 
Onderzoek 

Tabel 6.2: Productgroepen in de huidige Nederlandse versiavingszorg 
(inclusief alcohol) 

Bron: Bless en Freeman, 1996 
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Toelichting: 

Outreachende hulpverlening 
Outreachende hulpverlening is bedoeld om in contact te komen met 
voornamelijk harddrugsverslaafden (doelgroep), zodat elementaire 
overlevingshulp geboden ;can worden en de verslaafde naar een meet 
gestructureerd hulpaanbod geleid lcan worden. Deze hulp wordt actief 
geboden, er wordt niet gewacht tot de verslaafde naar een instelling komt. 
De hulp wordt geboden op de plaats waar de verslaafde zich ophoudt. 
Vroeghulp is gericht op gearresteerde verslaafden, hulp wordt geboden als 
alternatief voor vervolging. Veldwerk is minder gestructureerd. 

Opvang en Z,org 
Opvang en zorg dienen om contact te lcrijgen met klanten. Tevens wordt er 
elementaire hulp en een verblijfplaats geboden, zonder intake of afspraak. 
Een huiskamer is een open opvangvoorziening, met soms een spreekuur van 
bijvoorbeeld een verpleeglcundige. Bij dagopvang wordt er ook een activiteit 
geboden, of een dagbesteding eq. -structurering. In een inloopcentrum staat 
de dienstverlening meet centraal en in een nachtopvang wordt een 
slaapplaats geboden. 

Crisishulpverlening 
Het doel van crisishulpverlening is het opheffen van de crisissituatie en het 
motiveren tot verdere behandeling. Bij crisisopvang vindt een tijdelijke 
opname plaats of wordt een overnachting aangeboden, bij crisisinterventie 
gebeurt dat niet. 

Begeleiden 
Begeleiding heeft tot doel het verbeteren van en ondersteunen van het 
maatschappelijk functioneren van een verslaafde. De producten in deze 
groep vertonen een grote verscheidenheid, maar in ieder geval is een intake 
noodzakelijk. In dit kader zijn door de meeste instellingen ook verschillende 
methadonprogranuna's ontwildceld. Het thema methadon wordt later 
uitgediept. De reclasseringsbegeleiding wordt door de justitiele reclassering 
gefmancierd en bevat ook voorlichtingsrapportages aan justitie. Deze 
begeleiding wordt soms geboden in de vorm van dwang- en 
drangmaatregelen, of opgelegde taak- of werlcstraffen. 

Voorzorg en introductie 
Voorzorg en introductie worden geboden als voorbereiding op een klinische 
opname of in een Drugsvrije Afdeling (DVA) van een gevangenis. Doel is 
klanten te ondersteunen bij het kiezen van een behandeling, of hen te 
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(blijven) motiveren tot deelname aan een behandeling, wanneer zij op een 
wachtlijst staan. Een detoxificatie kan onderdeel zijn van het voorzorgtraject. 

Behandelingen hebben tot doel de verslaving op te heffen. Er worden 
klinische, deeltijd-, poliklinische en ambulante behandelprogramma's 
geboden. Vaak worden methadon reductieprogramma's en begeleiding 
geboden. 

Nazorg 
Nazorg heeft tot doel terugval te voorkomen en de klantrelatie af te bouwen. 

Maatschappelijk herstel 
Deze producten zijn gericht op een (hernieuwd) deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer, zoals deelname aan het arbeidsproces of het volgen 
van een opleiding. De klanten bestaan uit (ex)-verslaafden die in 
behandeling zijn of zijn geweest. 

Consult atie 
Consultatie vindt plaats in het geven van adviezen of consulten aan 
hulpverleners of medewerkers van andere instanties. Ook de 
reclasseringsrapportages vallen hieronder. 

Coordinatie en afstemming 
Tot deze groep behoren organisatorische en aansturende activiteiten in het 
kader van hulpverlening die door andere instanties wordt geleverd. Interne 
coordinatie wordt niet als een afzonderlijk product gezien. 

Deskundigheidsbevordering 
Doel van deskundigheidsbevordering is het vergroten van kennis en 
vaardigheden bij intermediairs. 

Preventieactiviteiten 
Preventieactiviteiten zijn erop gericht verslaving te voorkomen of een 
verantwoord gebruik van verslavende middelen te bevorderen. Het thema 
preventie zal later nog uitgebreider aan de orde komen. 

Voorlichting, informatie, advies 
Vragen over verslaving en mogelijke behandelingen worden beantwoord 
voor het algemene publiek, bepaalde groepen of potentiele klanten. 

Beleidsadvisering 
Beleidsadvisering vindt plaats door het deelnemen aan overleg, of het geven 
van adviezen op aanvraag. 
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Drugsverslaafden: 
laagdrempelig 	 opvang, veldwerk 	 12%  

begeleiding 	 35% 
maatschappelijk herstel 	4%  

Drugsverslaafden: 
hoogdrempelig 	behandeling 	 30%  
Intermediairs 	 consultatie, 

deslcundigheidsbevordering 	7%  
Overige doelgroepen 	voorlichting 	 9% 

Naast deze vormen van hulpverlening }can men ook de zelfhulp 
onderscheiden. In Nederland bestaat geen evenbeeld van de AA voor 
drugsgebruikers. Wel laten verenigingen van gebruikers (Junlciebonden) op 
gezette tijden van zich spreken. Verder bestaan er vrij actieve verenigingen 
voor ouders, partners en lcinderen van drugsverslaafden. 
Aan dit onderzoek ontlenen we ook een beeld van de relatieve verdeling van 
het budget van de CAD's over de verschillende onderdelen van het aanbod. 
Daaruit blijkt dat de laagdrempelige opvang inmiddels een belangrijk 
onderdeel van hun werk is geworden: 

Tabel 6.3: Verdeling van het budget over de onderdelen van het aanbod 
voor drugsverslaafden van ambulante instellingen voor 
verslavingszorg 

Bron: Bless en Freeman, 1996 

Bereik en effectiviteit van het ambulante aanbod 
Het aantal drugsclienten bij de ambulante verslavingszorg was in de jaren 
zestig enkele honderden per jaar, in de jaren zeventig steeg het van 3.000 
naar 6.000, in de jaren tachtig tot ruim 11.000 en in 1995 waren er ongeveer 
15.000 drugsclienten geregistreerd bij de CAD's. Van de overige ambulante 
instellingen zijn geen vergelijkbare geaggregeerde statistieken voorhanden. 
Uitgaande van een geschat aantal van 25.000 drugsverslaafden 
(hoofdzakelijk heroinegebruikers) in Nederland wordt van een bereik van 85 
% gesproken (IVV, 1996). Ter vergelijking: van de alcoholverslaafden wordt 
slechts 4 tot 6% bereilct. Het bereik van de drugshulpverlening onder de 
(heroine)verslaafden is dus groot. 

De reclasseringsactiviteiten voor verslaafden is op zijn plaats worden 
uitgevoerd door de CAD's. Er zijn 16 CAD's, die met reclasseringsteams 
werlczaam zijn vanuit 50 vestigingen en in penitentiaire inrichtingen. De 
instroom van clienten vindt plaats vanuit de arrondisementale 
reclasseringsstichtingen. Deze staan weer onder toezicht van de Stichting 
Reclassering Nederland. 
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In de hierna volgende paragrafen worden de volgende thema's behandeld: 
• methadonverstreldcing; 
• justitiele verslavingszorg en overlastbestrijding; 
• lcwaliteitsbeleid in de verslavingszorg; 
• effectiviteit van drugshulpverlening. 

6.3 Methadonverstrekking 

In 1968 werd in Amsterdam het eerste methadonverstreklcingsprogramma 
opgezet. Aanvankelijk was de methadonverstreldcing gericht op abstinentie, 
en mocht er niet 'bijgebruild worden. In plaats van heroine zouden de 
verslaafden overstappen op methadon. De verwachting was dat 
methadongebruikers via een afbouwprocedure in korte tijd geheel clean 
zouden lcunnen worden. Verder verwachtte men van de 
methadonverstrekking een verbetering van de sociale en medische situatie 
van clienten, en een daling van de door hen gepleegde criminaliteit. Clienten 
bleven echter toch bijgebruiken omdat methadon niet de gewenste flash gaf. 
In de periode 1974-1979 nam de omvang van de methadonverstreldcing flink 
toe. Er bestond in die tijd weinig overeenstemming over selectiecriteria van 
clienten, doseringen, urinecontroles en bijbehorende behandelvormen. 
Geleidelijk werden de programma's minder gericht op abstinentie maar op 
het 'voorkomen van achteruitgang van de maatschappelijke en medische 
situatie van de client'. Reductieprogramma's werden grotendeels vervangen 
door onderhoudsprogramma's. Aan het eind van de jaren zeventig werd in 
drie grote steden de methadonbus ingevoerd. 

De huidige methadonverstrekking 
Methadon wordt in de meeste Nederlandse steden inmiddels verstrekt door 
de CAD's respectievelijk de ambulante verslavingsinstellingen. Alleen in 
Amsterdam en in Groningen is een belangrijke rol weggelegd voor de GGD, 
in Groningen in samenwerking met het CAD. In Amsterdam is een 
structurele samenwerking tot stand gekomen 
tussen huisartsen, de GGD en de tHet 
verslavingszorg. In verschillende grote steden Oaken „ 
wordt een methadonbus ingezet (Utrecht, 4 pen eyeligieje grati s  

heroMeverstre 
Amsterdam, Den Haag, Groningen). In 1994 peen aKere nuddelen 
vonden vier van de vijf verstreklcingen van meer Mien gebmiken.! 
methadon plaats in het kader van een 
onderhoudsprogramma. 
Van de 12.500 personen die volgens Driessen in 
1988 en 1992 methadon lcregen, werd 36% beschouwd als gereguleerd 
(weinig bijgebruik, afspraken nakomen, verstreldcingsschema volgen), 40% 
was niet goed gereguleerd en gebruikte veel bij, een kwart was 'extreem 
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problematisch': ongecontroleerd drugsgebruik, slechte gezondheidstoestand, 
veel criminaliteit, geen zicht op verbetering (Driessen, 1990 en 1992; zie 
ook: Gezondheidsraad, 1995). 
In het onderzoek van Driessen bleek dat 63% van de methadonclienten een 
onderhoudsprogramma volgde; bijgebruik werd dan veelal toegestaan. Van 
de clienten volgde 23% een afbouwschema. Deze afbouwschema's slagen 
echter zelden (Gezondheidsraad, 1995). In 1994 volgde al 86% van de 
mensen die via het CAD hun methadon ontvingen een 
onderhoudsprogramma (De Zwart en Mensink, 1996). 
De clienten hadden gemiddeld 2,7 keer per maand contact met de 
verstrekkende instelling voor enigerlei vorm van begeleiding. Van de 
clienten maalcte 42% gebruik van medische begeleiding, 30% van het 
maatschappelijk werk en 1 tot 4% van een andere vorm van begeleiding. 
Door 47% van de clienten wordt deelgenomen aan een nazorgprogramma 
(Driessen, 1990 en 1992; zie ook: Gezondheidsraad, 1995). 

Doelen methadonverstrekking 
Bij de methadonverstreldcing is het streven het voorkomen van dood door 
overdosis en aansluiting te vinden bij de directe vraag van de client. Dat kan 
een vraag naar enkel een vervangend middel zijn of een vraag om het 
gebruik door middel van het vervangende middel af te bouwen. Doelen van 
de methadonverstreldcing zijn verder: 
• het ondersteuning bieden bij het stoppen of het doen verminderen van 

het gebruik of de afhankelijlcheid van illegale opiaten en het doen 
afnemen van de daarmee samenhangende problematiek; 

• het verbeteren van de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de 
client; 

• het bewerkstelligen van resocialisatie of (her)integratie van de client 
(NeVIV, 1993). 

De functies van de verstrekking voor de client zijn: 
• bestrijding van zielcteverschijnselen die het gevolg zijn van onthouding; 
• de mogelijkheid (tijdelijk) te ontsnappen aan een jachtig bestaan om een 

rustiger situatie te verlcrij gen waarbinnen het functioneren Ican worden 
verbeterd en eventueel naar een ander perspectief kan worden gezocht; 

• ondervanging van de beperlcte financiele middelen als gevolg van de 
prijs van illegale opiaten; 

• 'zelfmedicatie' zoals het onderdrukken van psychiatrische symptomen; 
• de mogelijkheid te komen tot stabilisering of afbouw van het gebruik; 
• aan het verlcrijgen van of het gebruik van een vervangend middel kan de 

client een symboolfunctie toekennen die min of meer gelijk is aan die 
van het oorspronkelijk gebruilcte middel; 
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• de wens tot normalisering van de positie van de verslaafde en 
maatschappelijke integratie. 

De functies van de methadonverstrekking voor de hulpverlening bestaan 
voornamelijk uit het contact leggen en houden met de client en het 
motiveren van de client tot verdere hulpverlening. Dit impliceert: 
• contact houden en zicht houden op (de vraag van) de doelgroep: grootte, 

status, patronen; 
• contactbegeleiding waarbirmen centraal staan het voorkomen van een 

verslechtering van de sociale, psychische en lichamelijke situatie van de 
client, het scheppen van mogelijkheden voor verbetering en het opzetten 
van een (traject-)gerichte verwijzing; 

• de verstreldcing is een onderdeel van een (individueel op maat gemaakt) 
hulpverleningsaanbod waarbinnen mogelijkheden worden geschapen om 
verslavingsproblematiek te verminderen of te beeindigen (regulering en 
stabilisering, onderhoud, reductie); 

• normalisering en integratie van gebruikers en problemen door ze in een 
zorgsysteem op te nemen en doorstroming naar andere 
hulpverleningsnetwerken te bevorderen. 

Als maatschappelijke functies lcunnen worden genoemd: 
• het bieden van relatief goedkope en overzichtelijke wijze van 

hulpverlening; 
• het reguleren van illegaal drugsgebruik opdat gebruikers in staat zijn een 

maatschappelijk meer aanvaard leefpatroon te ontwikkelen; 
• het isoleren van .een gebruikersgroep waarbij als deviant beschouwd 

gedrag gesanctioneerd en bijgestuurd wordt; 
• het via de weg van de hulpverlening legaliseren van de beschikbaarheid 

van een verslavend middel; 
• het beperken van risico's op (verspreiding van) aids en tuberculose; 
• het beschermen van de openbare orde en het doen verminderen van 

mogelijke schade aan individu en omgeving door criminaliteit, overlast, 
agressie en verloedering samenhangend met het gebruik van illegale 
opiaten. 

Effecten van de methadonverstrekking 
In een in 1992 gehouden onderzoek bleken methadonclienten in Nederland 
gemiddeld 8 jaar methadon te gebruiken (Driessen, 1992). Driekwart van de 
ondervraagden gebruilcte er in de laatste twee weken nog heroIne bij. Een 
derde gebruikte nog dagelijks heroine. Regelmatige methadongebruikers 
gebruikten minder heroIne, maar meer andere middelen. De helft van de 
clienten vertoonde crimineel gedrag. Een groot deel had dit gedrag al 
ontwikkeld voor men verslaafd werd. Regelmatige methadongebruikers 
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waren niet minder crimineel. De 
methadonclienten hadden veelal een 
negatief oordeel over de hulpverleners 
omdat zij van hen een persoonlijke 
hulpverlening verwachtten, en geen hulp 
wilden op professionele basis. 
Grapendaal e.a. stelden in 1991 vast dat de 
methadonverstreldcing slechts in geringe 
mate leidde tot een vermindering van de 
door clienten gepleegde criminaliteit 
(Grapendaal et al, 	1991). In de 
laagdrempelige 	methadonprogramrna's 
bleken zich de meeste criminele 
verslaafden te bevinden, zelfs meer dan 
onder de verslaafden die in geen enkel 
programma deelnamen. 
In het jaaroverzicht van de Centrale 
Methadonregistratie over 1992 werd 
geconstateerd dat er een kloof was ontstaan 
tussen de oudere gebruikers die al lange 
tijd methadon gebruilcten en wie 
psychische 	en 	lichamelijke 	situatie 
verslechterde, en een groeiende groep 

jonge criminelen die door de hulpverlening niet bereikt werd. De oudere 
groep stroomde niet door naar hoogdrempeligere programma's en werden 
door de methadonverstrelcking niet voldoende gereguleerd. Er was een veel 
grotere stroom van hoogdrempelige naar laagdrempelige programrna's. De 
clienten die doorstroomden naar hoogdrempeligere programma's vertoonden 
beter gereguleerd gedrag. In dat zelfde jaar bleek dat regelmatige 
methadongebruikers net zo vaak spoten en net zoveel HIV-risicogedrag 
vertoonden als incidentele methadongebruikers (Hartgers, 1992; zie ook: 
Van Ameijden, 1994). 
Ook Korf toonde aan dat de bijdrage van methadonverstrelcking aan het 
verminderen van de door clienten gepleegde criminaliteit marginaal was 
(Korf, 1995). Echter, er was wel enig effect: hoe langer clienten in een 
methadonprogramma blijven, hoe minder criminele activiteiten ze 
ontplooien. Clienten in het programma verrichtten minder criminele 
activiteiten (verWervingscriminaliteit, dealen) dan verslaafden die nooit 
methadon gebruilcten. Hoewel het statistisch moeilijk aantoonbaar is, neemt 
criminaliteit korte tijd af wanneer men een methadonprogranuna ingaat, en 
neemt deze toe wanneer men het programma weer verlaat. 
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6.4 Justitiele verslavingszorg en overlastbestrijding 

Sinds enkele jaren verzorgt de verslavingsreclassering ook 
trajectbegeleiding: op basis van een beoordeling van de problematiek door 
de client en de trajectbegeleider wordt een persoonlijk traject voor de client 
uitgezet. Deze trajecten lcunnen bestaan uit motivering, begeleiding, 
behandeling en maatschappelijk herstel. Het instrument van drang wordt 
door de verslavingsreclassering structureel gebruikt. De verslaafde wordt 
gedwongen een keuze te maken tussen het ondergaan van strafrechtelijke 
sancties of het aanvaarden van hulp. 
Het begin van de begeleiding door de verslavingsreclassering wordt vaak 
gevormd door de vroeghulp. In 1993 zijn naar aanleiding van het 
Amsterdamse Straatjunkenproject een zestal vroeghulpinterventieprojecten 
gestart. Reeds in de vroeghulpfase (op het politiebureau) wordt de keuze 
gegeven voor straf of hulp. Inmiddels zijn er 20 dergelijke projecten op 27 
locaties. De resultaten zijn bemoedigend. Ook aan clienten die vanwege hun 
leeftijd, de aard van het delict en/of de ernst van hun criminele verleden niet 
in voorlopige hechtenis zitten, wordt sinds 1995 een hulpaanbod gedaan. 
Verder wordt het aantal vrijheidsstraffen teruggebracht door deze te 
vervangen door werkstraffen. Bestaande programma's in de verslavingszorg 
worden gecombineerd met werkstraffen. Vooral maatschappelijk 
herstelvoorzieningen komen hiervoor in aanmerking. 
Vanaf 1981 is geexperimenteerd met intensievere begeleiding van deze 
gedetineerden. Deze experimenten resulteerden in het opzetten van de 
Drugsvrije Afdelingen (DVA's), later omgedoopt tot 
verslavingsbegeleidingsafdelingen (BVA's). 
Volgens Van de Hurk e.a. zou op de lange termijn plaatsing in een DVA ten 
opzichte van een gewone detentie geen verschil uitmaken voor het 
functioneren van de verslaafde (Van de Hurk et al, 1994). De aansluiting 
naar de reguliere verslavingszorg blijft voor problemen zorgen. 
Inmiddels wordt in Amsterdam gedxperimenteerd met een drugsvrije 
afdeling waar verslaafden onvrijwillig geplaatst worden. In Rotterdam start 
de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden die is gericht op hardneldcige 
delictplegers. Hiervoor staan de rijkswerlcinrichtingen model - de verslaafde 
zal er twee jaar moeten blijven. Het alternatief is dan een 'sobere 
gevangenisstraf. 
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Dwang en Drang2  - Rijksoverheid en gemeenten 
Het rijlcsbeleid is er sinds einde van de jaren tachtig op gericht dwang en 
drang in de hulpverlening aan verslaafden toe te passen mede gericht op het 
verminderen van de door verslaafden veroorzaalcte overlast. 
Onder dwang worth verstaan het verplichten van verslaafden deel te nemen 
aan een behandeling. De wettelijke mogelijkheden hiertoe zijn vooralsnog 
beperkt en zijn beschreven in de wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Jets ruimer zijn de mogelijkheden 
verslaafden gedwongen op te nemen in een instelling, met name voor zeer 
specifieke groepen minderjarigen (BOPZ, TBS en maatregelen civielrecht en 
jeugdstrafrecht). Onder drang verstaat men het voorleggen van de keuze 
tussen een strafrechtelijke vervolging en een behandeling. De mogelijkheden 
hiertoe liggen in het strafrecht: voorwaardelijk sepot, voorwaardelijke 
schorsing, voorlopige hechtenis, voorwaardelijke veroordeling, altematieve 
straffen, voorwaardelijke gratie, detentievervangende behandeling in de 
laatste fase van de straf, bijzondere voorwaarde opname in een 
verslavingskliniek in het jeugdrecht en ondertoezichtStaing. Onder overlast 
wordt naast criminaliteit ook gedrag bedoeld dat irritatie of 
onveiligheidsgevoelens welct. Deze overlast wordt vooral veroorzaalct door 
een specifieke groep verslaafden die niet of nauwelijks door de 
hulpverlening worden bereikt. 
Sinds het in gang zetten van dit dwang- en drangbeleid is gebleken dat het 
bieden van een breed scala aan hulpmogelijkheden de kans vergroot dat 
verslaafden aan een behandeling deelnemen. Hierdoor wordt de druk op het 
justifiele systeem verminderd. Het beleid blifict echter alleen effectief 
wanneer goede nazorg en/of resocialisatieprojecten worden geboden. 

Medio jaren negentig is een sterk accent gelegd op de volgende doelgroepen: 
psychisch gestoorde verslaafden, verslaafde dak- en thuislozen, en 
verslaafde jongeren in achterstandssituaties zoals allochtone jongeren en 
randgroepjongeren. Deze diverse doelgroep vereist een flexibiliteit van de 
hulpverlening. De activiteiten die door de gemeenten zijn ontplooid in het 
kader van het verminderen van de overlast hebben vaak een integraal 
karalcter. Het driehoeksoverleg van burgemeester, °Meier van Justitie en 
politie ondemeemt actie samen met hulpverlening en bewonersgroepen op 
wijkniveau. 

In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van het dwang- en 
drangbeleid samengevat. 
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Tabel 6.4: 	Uitgangspunten dwang- en drangbeleid 

Uitgangspunten zijn: 

Bron: NeVIV, 1996 

UITGANGSPUNTEN BELEM DWANG EN DRANG 

Het verder ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod van 
zorgvoorzieningen: 
• outreachend werken 
• ondersteuning algemene psychiatrische voorzieningen 
• motivatiecentra 
• voorzieningen psychiatrische verslaafden 
• klinische voorzieningen met breed resocialisatieaanbod 
• forensische voorzieningen: meer gesloten hulpverlening ter 

vervanging van straf 
• beschermd wonen 
• sociale pensions en pensions voor zwerfkinderen (maximaal 20% 

verslaafden) 
Het intensiever benutten van de mogelijkheden birmen de 
strafrechtsketen. 
Het verbeteren van de afstemming op regionaal niveau. 
Het op landelijk beleidsniveau ontwilckelen van randvoorwaarden die 
voor regionale uitvoering nodig zijn. 

Enkele onderdelen van het zorgaanbod dat hierboven genoemd is, verdienen 
een nadere toelichting. 

Het Intercultureel Motivatie Centrum of Intramurale Motivatie -centra 
Deze centra zijn laagdrempelige intramurale voorzieningen. IMC's dienen 
ertoe het inzicht in de individuele verslavingsproblematiek te verhogen van 
in een klinische setting als voorbereiding op een vervolgopname elders. Ze 
zijn dus een vorm van voorzorg. Een dergelijk centrurn bestaat reeds op 
kleine schaal in Amsterdam. Ook in de andere regio's zijn dergelijke centra 
opgezet worden. 

Forensische voorzieningen voor verslaafden 
Het huidige aanbod aan klinische voorzieningen is niet altijd geschilct om als 
vervangende straf te dienen, vanwege het open karalcter van deze 
voorzieningen. Daarom aarzelen magistraten vaak om criminele verslaafden 
hier onder te brengen. Om hier aan tegemoet te komen wordt een inrichting 
die al met deze groep te maken heeft, uitgebreid met een meer gesloten 
afdeling voor 70 mensen. 
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Begeleid en beschermd wonen 
Begeleid zelfstandig wonen Ican gezien worden als een onderdeel van de 
nazorg en is gericht op verdere vooruitgang en het voorkomen van terugval. 
In de komende drie jaar moeten hiervoor 300 plaatsen beschikbaar komen. 
Beschermd wonen moet gezien worden als een eindstation en is bedoeld 
voor mensen waarvan duidelijk is dat verdere behandeling geen zin heeft en 
dat zij niet zelfstandig lumen wonen. 

Drugsvrije Afdelingen (D VA's) 
De rijksoverheid streeft emaar het aanbod op de drugsvrije afdelingen zowel 
kwantitatief als lcwalitatief te verbeteren. Het aanbod van 300 plaatsen in 
1995 was in dat jaar met 130 plaatsen uitgebreid. In 1997 is het aantal 
plaatsen verder uitgebreid tot ongeveer 620. De formatie van het penitentiair 
reclasseringswerk is verhoogd. DVA's zullen bovendien beter op elkaar 
afgestemd worden in de zin van fasen in het begeleidingsproces. Doelen en 
uitgangspunten van de afzonderlijke DVA's zullen hiertoe worden 
verduidelijIct. Om gedetineerden te motiveren een plaats in een DVA te 
accepteren, zullen zij heel nadruldcelijk met de nadelige gevolgen van hun 
verslaving worden geconfronteerd. 

De Task Force Veiligheid en Verslavingszorg en de Stuurgroep 
Vermindering Overlast (SVO) 
In de Interbestuurlijke Task Force Veiligheid en Verslavingszorg (kortweg 
de task force) werken de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, VWS, 
de vier grote steden, drie steden namens de overige 15 steden die eveneens 
onder het grote-stedenbeleid vallen en de VNG, samen aan de bestrijding 
van dmgsoverlast. De task force houdt zich onder andere bezig met de 
voorbereiding van het experiment Strafrechtelijke Opvang Verslaafden, en 
adviseert over de toekomst van het dwang- en drangbeleid nadat de SVO 
haar werlczaamheden heeft beeindigd. 

Net beleid is opgezet als een project dat (in 1998) geevalueerd zal worden. 
De implementatie van het beleid wordt begonnen in de grote steden. De 
projecten die aldaar worden opgezet zullen gefinancierd worden door het rijk 
in de vorm van projectsubsidies. Als het uiteindelijk doel is gesteld dat ff 

een adequate regionale spreiding van activiteiten ontstaat als onderdeel van 
de reguliere zorgverlening. Als blijkt dat de projecten succesvol zijn 
geweest, zullen zij in de reguliere beleidskaders van TWSSV en AWBZ 
worden ondergebracht. De stuurgroep zal samengaan met de Task Force 
Drugoverlast. Samen zullen zij de Interbestuurlijke Task Force Veiligheid en 
Verslavingszorg gaan vormen. 
Het is aan de Stuurgroep Vermindering Overlast overgelaten de 
gemeentelijke plarmen te beoordelen. In oktober 1996 is een inventarisatie 
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gepubliceerd. Volgens de Stuurgroep moet integrale zorg door de gemeenten 
aan de volgende kenmerken voldoen: 
• in een zo vroeg mogelijk stadium van de verslaving moet worden 

ingegrepen om verder afglijden te voorkomen (secundaire preventie); 
• de zorg moet specifiek gericht zijn op achterstandssituaties: het aanleren 

van sociale vaardigheden en reIntegratie; 
• beeindiging van de verslaving hoeft niet het doel te zijn: ook 

stabilisering en verbetering van de leefsituatie zijn doelen. 

6.5 Effectiviteit in de Nederlandse verslavingszorg 

De commissie heeft gepoogd de effectiviteit van de drugshulpverlening in 
Nederland te onderzoeken. Het is een lastig onderwerp. Hoewel er over de 
drugshulpverlening, instellingen, behandelingen en programma's veel is 
geschreven, zijn er slechts weinig 'zuiver' wetenschappelijke evaluaties 
verricht. Een bijkomend probleem is dat de effectiviteit van een behandeling 
moeilijk meetbaar is. Verantwoorde conclusies lcurmen daardoor lang niet 
altijd worden geformuleerd. Desalniettemin staan ons een aantal Neder-
landse studies ter beschilcking: zowel 'echte' effect- of evaluatieonderzoeken 
als veldwerkstudies onder populaties drugsgebruikers en/of clienten van de 
hulpverlening. Daarbij is gekeken naar de effecten per instelling, (effect-
)studies van een aantal intramurale en ambulante instellingen. Vervolgens is 
gekeken naar de effecten per thema, de effectiviteit van methadonprogram-
ma's, de verstreldcing van andere vervangingsmiddelen, (secundaire) 
preventie en - gedeeltelijk - justitiele verslavingszorg. Getracht is per studie 
systematisch te kijken naar de inhoud van het onderzochte programma, de 
doelstellingen, de onderzochte populatie en methodologie, op welke effecten 
er is gelet, de uitkomsten of resultaten van de evaluatie of studie, afgesloten 
met commentaar onzerzijds. Vanzelfsprekend is het een verschil of we te 
maken hebben met jongeren met een verslavingsduur van zeg maar vijf jaar, 
zonder co-morbiditeit of met verslaafden van veertig jaar, met een 
verslavingscarriere van twintig jaar die wel veel mankeren. 

Intramurale instellingen 
Intramurale instellingen zijn vrijwel allemaal gericht op abstinentie. 
Daarnaast zijn er motivatie-programma's - soms in het kader van 
drangbeleid. Het succespercentage van deze intramurale instellingen is mede 
afhankelijk van de selectie die er bij toetreding tot het programma is 
gemaalct. De uitval tijdens de behandeling is doorgaans hoog en bedraagt 
grofweg zo'n 75%. 
Het doel van de behandeling in therapeutische gemeenschappen (TG's) is 
zowel een leven zonder afhankelijkheid van het gebruik van drugs als het 
vericrijgen van een 'positieve levensstiff, een 'positief zelfbeeld' en het 
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maatschappelijk en sociaal lcunnen functioneren (Kooyman, 1992). In zijn 
onderzoek naar behandelmethoden van de TG, heeft Kooyman de conclusie 
getroklcen dat bij een strenge selectie vooraf en een langdurige behandeling 
die afgemaalct wordt, 30% na een jaar nog abstinent is en na vijf jaar 20%. 
Wanneer in beschouwing wordt genomen dat ongeveer een lcwart de behan-
deling afmaalct (nog afgezien van de strenge voorselectie), is het aantal 
clienten dat voor langere tijd drugsvrij blijft echter gering. Een niet gering 
aantal gebruikers stroomt dan weer in en dan weer uit het 
behandelprogramma; sommigen hebben uiteindelijk succes door 'maturing 
out' (spontaan herstel bij toenemende leeftijd). 
Onderzoek in de Verenigde Staten wijst eveneens op de hoge drop-out in 
TG's, die het meest voorkomt bij de lcwetsbare, 'deviant' groepen gebruikers. 
Tevens blifict de lengte van het verblijf in de TO een belangrijke voorspeller 
voor succes (abstinentie). 

Ambulante hulpverlening 
Blijkens de uitgevoerde evaluaties van de hulpverlening bij ambulante 
instellingen worden de doelen door de betroldcen instellingen nauwelijks 
expliciet, in meetbare terrnen benoemd. Het is dus ondoenlijk over de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van deze vorm van zorg betrouwbare 
uitspraken te doen. Doorgaans is het doel van de ambulante behandeling 
abstinentie en van de ambulante begeleiding vooral harm reduction en 
maatschappelijk herstel, terwijI de inloop er is voor contactlegging, 
motivatie en doorverwijzing. 

Methadonverstrekking 
Omdat dit zo'n centrale plaats inneemt in de structutu -  en werking van de 
drugshulpverlening besteden we hieronder extra aandacht aan de 
methadonvers trekking. 
De Nederlandse hulpverlening voor problematische harddrugsgebruikers - 
polygebruikers, die bijna allemaal regelmatig of dagelijks heroine gebruiken 
- steunt voor een groat deel op de verstrekking van methadon. Oorspron-
kelijk luidde in Nederland de hoofddoelstelling van methadonverstreldcing 
nog het lichamelijk afkicken van heroine, gebaseerd op de bloldcerings- of 
stofwisselingstheorie'. Oak het doorverwijzen naar drugvrije gemeenschap-
pen en de ambulante hulpverlening achtte de hulpverlening een van de 
belangrijkste nineties. In de loop van de tijd zijn de doelstellingen van de 
hulpverlening echter verschoven van het voor weinig problematische 
harddrugsgebruikers haalbare ldassieke doel van abstinentie naar 
doelstellingen zoals 'Iaagdrempelige risicoreductie' en een 'geintegreerd 
bestaan met methadon' met een regulatie van het gebruik van legale en 
illegale drugs. Nu wordt belangrijk gevonden: het beperken van de gezond-
heidsrisico's - waaronder tevens het tegengaan van de onthoudingsver-
schijnselen die met heroinegebruik gepaard gaan en het voorkomen van 
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hepatitis, TBC en HIV-infecties - en het voorkomen van een verslechtering 
van de sociale situatie van clienten en herstel van maatschappelijk furictione-
ren. Het in contact komen met de populatie heroinegebruikers speelt een 
belangrijke rol, waarbij idealiter de methadongebruiker kan worden doorver-
wezen naar hoogdrempelige hulpverlening. 

Doelen 
De doelen van de hulpverleningsvoorzieningen komen niet altijd overeen 
met de doelen van het officiele Nederlandse overheidsbeleid van 'harm 
reduction'. De hulpverlening kent ook 'verborgen doelen'. Andersom is er het 
aanvankelijk onbedoelde - en vermeende - bijeffect van methadon-
verstrekking de vermindering van de maatschappelijke overlast, zoals 
criminaliteit. De doelstellingen van methadonverstrekking zijn in de loop 
van de tijd steeds diverser geworden. Bovendien is er een zeker span-
ningsveld tussen de uiteenlopende doelen, onder meer waar het gaat om 
(medische) hulpverlening en sociale controle (de effecten op de omgeving: 
onveiligheid en criminaliteit). Feitelijk zijn uitspraken over effectiviteit 
alleen te doen bij een gecontroleerde, gerandomiseerde prospectieve studie 
waarbij vergelijkbare groepen wel en niet behandeld worden volgens de te 
onderzoeken methode. Deze complexiteit maakt een bestudering van de 
effectiviteit van methadonverstrekking lastig. 

Evaluatie 
De methadonprogramma's in Nederland zijn nooit wetenschappelijk 
gedvalueerd. De enige verantwoorde conclusie over de effectiviteit is dat de 
kans op sterfte door een overdosis van heroine door de laagdrempelige, toe-
gankelijke methadonprogramma's aanzienlijk wordt beperkt, gezien de 
hogere cijfers in het buitenland. Er zijn wel studies verschenen over het 
verstrekken van methadon - vooral (lokale/regionale) effectevaluaties en 
veldwerkstudies. Het beeld van de effectiviteit van methadonverstreklcing is 
daarmee fragmentarisch. 

Onderhoud versus afbouw 
In Nederland worden methadonclienten niet volgens de Istandaardrne-
thadonrichtlijnere behandeld. Zo'n drielcwart van de methadonclienten volgt 
een onderhoudsprogramma, waarbij een relatief lage onderhoudsdosering 
wordt gegeven, gericht op risicoreductie en regulatie. Slechts een minderheid 
- zo'n een op de vijf - volgt een min of meer 'klassiek' afbouwprogramma. 
Deze in principe genezende behandeling slaagt in de praktijk echter zelden. 
De tendens is dat er steeds meer onderhouds- en steeds minder 
afbouwschema's worden gevolgd. 
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Bet-elk 
Het bereik van methadonprogratruna's onder de doelgroep van problema-
tische heroinegebruikers wordt over het algemeen groot genoemd. Landelijk 
wordt een percentage rond de 65 genoemd. Vooral in de jaren tachtig steeg 
het aantal methadonclienten, waarschijnlijk door een toename van het aantal 
heroinegebruikers, doordat er meer verstreldcingsprogramma's werden 
gestart en doordat er meer gebruikers werden bereikt. In de jaren negentig 
nam het aantal clienten in Amsterdam af en stabiliseerde het in Rotterdam. 
De gemiddelde leeftijd van methadonclienten stijgt gestaag: de populatie is 
verouderd en het aantal nieuwkomers neemt af. In dat opzicht is een andere 
doelstelling van het Nederlands drugsbeleid van 'demand reduction - wat 
betel het gebruik van heroine althans - geslaagd te noemen. Over de 
effectiviteit van methadonprograrnma's en andere vormen hulpverlening is, 
zoals reeds eerder gezegd, nauwelijks een uitspraak te doen. 
Er zijn nog aanzienlijke regionale verschillen ten aanzien van het beleid van 
methadonverstreldcing, wellicht mede het gevolg van het felt dat er in de 
(grote) steden meer mogelijkheden van verstrekking zijn dan in plattelands-
gebieden het geval is. Daardoor is ook de aantreldcingslcracht van grote 
steden voor heroinegebruikers groot en floreert de 'grijze', niet-legale 
methadonmarlct. Grijze methadon fungeert overigens niet alleen als een 
aanvulling op legale methadon, maar ook om bijvoorbeeld niet met de 
htilpverlening in aanralcing te hoeven komen. 

In- en uitstroom 
Over het algemeen is er met een vrij grote groep langdurig contact. In de 
grote steden zijn dit vooral Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse 
clienten. Turkse en Marokkaanse gebruikers worden hier moeilijk bereikt. 
Geschat wordt dat dit voor 'etnische clienten' in Amsterdam nog niet de helft 
is, tegenover zo'n 85% autochtonen. Buiten de vier grote steden zijn 
allochtonen en buitenlanders daarentegen oververtegenwoordigd. In 
Amsterdam neemt het aandeel buitenlandse clienten af, waarschijnlijk mede 
door het gevoerde 'ontrnoedigingsbeleid'. 
Dakloze gebruikers zijn in Rotterdam net als allochtonen moeilijk 
bereikbaar. 
De methadonpopulatie is zeer dynamisch. Er is veel in- en uitstroom onder 
zowel Nederlandse, allochtonen en buitenlandse clienten, zodat er hiaten in 
het contact ontstaan. Maroklcaanse gebruikers blijken in Rotterdam 
bovendien grillig gebruik te maken van de methadonverstreldcing, wat een 
grote in- en uitstroom tot gevolg heeft. 

Afkicken versus bijgebruik 
Methadon blijkt voor snelle afkick minimaal bruikbaar. Zowel landelijke als 
regionale studies geven aan dat een grote meerderheid van de 
methadonclienten nog steeds heroine bijgebruikt. Hetzelfde geldt in iets 
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minder mate voor cocaine. In Utrecht steeg halverwege de jaren tachtig het 
aantal clienten dat het programma verliet en clean was tot 25%, maar de 
meerderheid van de uitvallers boekte geen succes. Uit Amsterdams veld-
werkonderzoek blijkt dat de clienten die minder heroine en cocaine 
gebruiken vaker psychofarmaca en nog een zelfde hoeveelheid alcohol en 
cannabis gebruiken. Zij geven daardoor wel minder geld uit aan drugs. 
Laagdrempelige methadonverstrekking heeft de meeste invloed op de 
hoeveelheid drugs, maar niet op de frequentie van het gebruik. De methadon 
levert dus een bijdrage tot regulering. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat 
alleen bij clienten van de hoogdrempelige verstreldcing een vermindering 
van het gebruik is te constateren. Niet de klassieke farmacologische 
verstrekkingstheorie, maar de motivatie van de gebruiker is blijkbaar 
doorslaggevend. • 

Beperken van de gezondheidsrisico's 
Het beperken van de gezonelheidsrisico's is een belangrijke (officiele) 
doelstelling van de gehele hulpverlening. Het is daarom opvallend dat in de 
meeste studies relatief weinig aandacht wordt geschonken aan de 
gezondheidstoestand van de clienten anders dan bijvoorbeeld de lage 
overdosissterfte in Nederland. Clienten zelf geven te kennen dat ze 
methadon allereerst gebruiken om de onthoudingsverschijnselen van heroine 
tegen te gaan. Het geeft hen tevens een gevoel van veiligheid. 
Desalniettemin heeft een grote meerderheid van clienten psychische 
klachten. Uit onderzoek naar methadonclienten buiten de vier grote steden 
blijkt dat 'regelmatige' methadongebruikers niet minder (vaak) ziek zijn dan 
'onregelmatige' methadongebruikers. Met de verstrekkingsduur neemt zielcte 
zelfs licht toe, los van het natuurlijke verouderingsproces. Dit heeft echter 
direct te maken met de lange duur van de verslaving. Regelmatige en 
langdurige methadonclienten behoren tot het kwetsbare deel van de gebrui-
kerspopulatie. Zo spuiten ook veel meer methadonclienten dan niet-clienten 
hun drugs. Positief aan de methadonprogramma's is dan ook de mogelijkheid 
tot spuitomruil om de verspreiding van HIV/Aids te voorkomen. Zowel 
clienten zelf als hulpverlenende instanties zijn hier positief over gestemd. 
Sommige onderzoekers plaatsen echter kanttekeningen bij de opvatting dat 
de toegang tot spuitomruil leidt tot beter spuitgedrag. Het heeft in eerste 
instantie met leefstijl te maken en daarnaast zijn andere vormen van 
preventie van invloed. 

Maatschappelijk functioneren 
Er wordt in studies meer aandacht geschonken aan het maatschappelijk 
functioneren van clienten dan aan de gezondheidstoestand. Globaal geldt 
voor een deel van de clienten dat hun leefpatroon stabieler wordt door een 
beter dag- en nachtritme met methadon. Een minderheid van de clienten leidt 
een redelijk geintegreerd bestaan, gelet op verbeteringen ten aanzien van 
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sociale contacten, werk, opleiding, familierelaties, gezinsleven en huisves-
ting. Uit onderzoek naar methadonclienten van buiten de vier grote steden 
blijkt echter we! dat 'onregelmatige' methadongebruikers meer werken dan 
'regelmatige' methadongebruikers, maar hier mag niet bij voorbaat een 
causaal verband met methadongebruik worden verondersteld. De mogelijke 
relatie is moeilijk na te gaan, omdat de situatie voor het methadongebmik 
zelden bij clienten is onderzocht. 
Een deel van de clienteh moet echter worden gezien als extreem proble-
matisch. Zij kenmerken zich door een slechte gezondheid, ongecontroleerd 
gebruik, veel criminaliteit en geen uitzicht op verbetering. Uit onderzoek in 
Amsterdam blijkt dat huidige clienten slechter af zijn dan ex-clienten. Zij 
gebruiken meer herolne, hebben minder 'drugvrije' relaties, een slechtere 
persoonlijke verzorging en verkeren - zij het in mindere mate - in een 
slechtere financiele situatie. De onderzochte ex-clienten hebben dus een 
positieve reden gehad het programma te verlaten. In hoeverre dit komt 
doordat meer gereguleerde personen een hogere kans hebben om uit het 
programma te geraken en/of doordat bepaalde groepen meer profiteren van 
het verstrelcicingssysteem, is vooralsnog onduidelijk. 
Hoewel clienten zelf zeggen minder met de politie in aanralcing te komen, 
wijst onderzoek erop dat er geen indrukwekkende vermindering van 
crimineel gedrag als gevolg van methadongebruik plaats heeft. De meeste 
clienten lijken niet minder inkomsten te verlcrijgen uit diefstal, inbraak en de 
drugs- en selcsbusiness dan niet-clienten. Methadongebruik wordt ingepast in 
een bepaalde levensstijl. In Amsterdam komt een veimindering slechts voor 
bij de clienten van hoogdrempelige verstrelckingsprogramma's. Dit zijn 
vooral clienten met een 'genormaliseerde' levensstijI, waarbij methadon de 
functie heeft van medicijn. Onder clienten van de laagdrempelige verstrek-
kingsprogramma's komt de hoogste criminaliteit voor. Dit zijn vooral 
clienten met een 'criminele levensstig, waarbij methadon een noodoplossing 
is voor het harde bestaan. Vooral niet-clienten hebben een 'dealers'-levens-
stijl, waarbij het goedkope methadon niet nodig is. Buiten Amsterdam is een 
effect van methadon de lage HIV-prevalentie onder intraveneusgebruikers. 
Verder is leeflijd een bepalende factor: hoe ouder de gebruikers, en dus ook 
de methadonclient, hoe minder crimineel actief. 

Samenhang in de zorg 
In Nederland hebben de laagdrempelige methadonverstreldcingsprogram-
ma's, waar weinig eisen aan de client worden gesteld, tevens de functie van 
doorverwijzing naar hoogdrempelige vormen van hulpverlening, die idealiter 
bedoeld zijn om af te kicken, bijvoorbeeld in een drugvrije gemeenschap. 
Het 'promotiemodeP in Amsterdam is ontwikkeld om problematische 
harddrugsgebruikers te laten doorstromen van de laagdrempelige methadon-
bussen, via de wijlcposten, naar hoogdrempelige behandeling bij het CAD en 
de huisartsen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat doorstroming 
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van laag- naar hoogdrempelige verstrekkingsmodaliteiten slechts bij een 
minderheid van de clienten plaatsvindt. Hierbij moet opgemerIct worden dat 
bij evaluatiestudies op het gebied van verslaving het meestal gaat om 
selectie-effecten die gepresenteerd worden als causale behandeleffecten. Het 
'methadoncircuit' wordt door de meeste clienten anders gebruikt dan door de 
doelstelling van het circuit wordt beoogd. Bovendien is de doorstroom 
selectief: doorstromers hebben de beste regulatiestatus. Het promotiemodel 
is dus inconsistent met de werkelijkheid. Gebruikers zoeken het 
methadonprogramma dat bij hen past, niet het programma dat hen verandert. 

Begeleiding 
Ook de begeleiding van de clienten van buiten de vier grote steden heeft te 
wensen overgelaten. In 1991 bleek dat ongeveer een derde het afgelopen jaar 
en tweederde twee weken voor het interview geen begeleiding te hebben 
gehad. De functies maatschappelijk werk en medische begeleiding werd het 
meest gebruikt en een kleine minderheid gebruikte reclassering en 
individuele begeleiding. Er werd echter nauwelijks gebruilct gemaalct van 
psychiatrische begeleiding, psychotherapie en gezinstherapie. Regelmatige 
methadonclienten nemen bovendien niet vaker aan begeleiding deel dan 
onregelmatige clienten. Hulpverleners hebben niet alleen tij dens de 
verstrekking weinig contact met de clienten. Er is bij het langdurig proces 
van methadonbehandeling behoefte aan meer nazorg: ex-clienten worden 
nauwelijks gevolgd. 

Verslaafd aan methadon 
Uit onderzoeken naar de Utrechtse methadonverstrekking in de jaren tachtig 
bleek dat daar slechts weinig clienten worden doorverwezen naar een 
therapeutische gemeenschap. De meest clienten kwamen niet met een 
algemene hulpvraag, maar voor de weinig inzet vereisende methadon. 
Hulpverleners spelen wel een belangrijke rol bij het oplossen van praktische 
problemen zoals bij de sanering van schulden en huisvesting, maar slechts 
een minderheid heeft baat bij maatschappelijke en psychologische hulp. 
Volgens dezelfde studie hebben de ervaringen van de 'trouwe' clienten met 
begeleiding geleid tot een steeds lagere waardering van de hulpverlening. 
Men heeft weinig contact met hulpverleners - slechts 'handelscontacten' - en 
geeft de voorkeur aan het verstreldcen van methadon in de persoonlijke sfeer 
- los van de hulpverlening, bijvoorbeeld via de apotheek of de huisarts. 
Volgens een nationaal satisfactie-onderzoek uit 1992-1993 vinden de 
clienten de methadonverstreldcing 'goed, maar niet goed genoeg'. De indruk 
bestaat wel dat in het algemeen methadonclienten minder tevreden zijn over 
de hulp dan ambulante en klinische clienten. De houding van clienten 
tegenover methadonverstreicking is ambivalent; er is sprake van wat een 
'afhankelijkheidsparadox' zou kunnen worden genoemd: Aan de ene kant 
gaat methadon onthoudingsverschijnselen tegen en biedt de laagdrempelige 
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• hulpverlening meer perspectief in het 'junkenbestaan'. Aan de andere kant 
werlct methadon net als heroine verslavend en wordt men bovendien 
gedwongen om (dagelijks) in contact te komen met de drugsscene. 

Fuikwerking 
Bovenstaande resultaten leveren geen al te rooskleurig beeld van de effecten 
van het verstrekken van methadon. Dit beeld dient echter te worden 
genuanceerd: Lang niet alle resultaten zijn toe te schrijven aan de 
methadonverstreldcing, maar aan de situatie van clienten voor deelname aan 
methadonprogranuna's. Laagdrempelige methadonverstreldcing is immers 
een manier om in contact te komen met gebruikers die behoren tot het 
zwakste deel van de gebruikerspopulatie. De verdienste van methadon-
verstreldcing is vooral de regulatie van deze grote groep problematische 
gebruikers. In die zin fungeren methadonprogramma's als een 'vangnet' voor 
de onderkant van de populatie. Het is tevens duidelijk dat methadon als een 
'fuik' kan werken, gezien de geringe effecten op het drugsgebruik en de 
doorstroom naar hoogdrempelige hulpverlening. Daarnaast levert methadon 
voor de categorie extreem problematische gebruikers zelfs geen minimale 
resultaten op. 

Uiteenlopende doelstellingen van overheden, hulpverleners en dienten 
Er is sprake van een spanningsveld tussen de uiteenlopende doelstellingen 
van het officiele Nederlandse overheidsbeleid, de doelstellingen van 
hulpverleners en clienten over de uitgangspunten van de zorg. Er bestaan 
aanzienlijke regionale verschillen ten aanzien van het beleid van methadon-
verstreklcing. Van differentiatie van clienten in programma's - verschillende 
vormen van verstrekking aan verschillende groepen - is nauwelijks sprake. 
Er zijn dan ook duidelijke aanwijzingen dat methadonprogramma's varieren 
in effectiviteit. De lcwaliteit is verbonden aan geprotocolleerde 
hulpverlening, screening, periodiek geneeskundig en maatschappelijk 
onderzoek. Volgens de commissie zullen verbeteringen gezocht moeten 
worden in een meer gedifferentieerde wijze van methadonverstreklcing en 
het beter begeleiden van het langdurige proces van methadonbehandeling, 
met een belangrijk accent op nazorg. Een definitief oordeel verdient echter 
nader wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de zorg. 

Uitbreiding behandelingsmogelijkheden 
Door het uitblijven van doorslaggevende successen in de hulpverlening, 
waarvan de methadonverstrelcicing nog steeds de kern vomit, wordt in 
Nederland de behoefte uitgesproken aan aanvullingen naast de behandeling 
met methadon. Het Amsterdams Morfineverstrekkingsproject is nu nog het 
enige Nederlandse effectiviteitonderzoek naar het voorschrijven van een 
andere stof aan de categorie langdurige herolnegebruikers, die bij herhaling 
geen baat heeft bij bestaande behandelprogramma's die gericht zijn op 
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stabilisering. Onderzoek uit de jaren tachtig wees uit dat het rendement niet 
groot is - een derde van de clienten viel uit door vooral histaminereacties op 
morfine maar de behandeling was voor ongeveer de helft van de onder-
zochte extreem problematische drugsgebruikers van waarde. Net  zoals bij 
methadon het geval is, is niet de morfine zelf bepalend voor het resultaat, 
maar het verstrekkingsprogramma als geheel. Hiermee werd tevens 
aangetoond dat de verstreldcing van roesopiaten (zoals morfine, palfium of 
heroine) geenszins een definitieve oplossing is, maar wel beheersbaar kan 
zijn. 

Alternatieven voor methadon 
Wetenschappelijke evaluaties van het voorschrijven van injecteerbare 
methadon of palfium ontbreken nog, maar de medische verstrekking van 
deze palliatieve (het lijden verzachtende) middelen lijkt voor een aantal 
gebruikers die bij deze projecten van de Amsterdamse GG&GD vrijwillig 
deelnemen, positief te werken op de gezondheid, het contact met de 
hulpverlening en soms het drugsgebruik. Zwitsers onderzoek geeft aan dat 
door het voorschrijven van heroine bij een deel van de deelnemers de 
zelfzorg sterk werd verbeterd en men meer gebruik maakte van sociale hulp. 
De wenselijkheid voor een medisch-wetenschappelijk experiment in Neder-
land van het voorschrijven van heroine is dus toegenomen. Het 
voorschrijven van opiaten lijkt dus vooral een positief effect te hebben op 
het maatschappelijk functioneren van de meest kwetsbare groep van 
heroinegebruikers. Eind 1998 is een experiment van start gegaan waarmee 
ook ervaringen worden opgedaan met de verstrekking van heroine aan een 
geselecteerde groep zwaar verslaafden. Volgens de commissie zullen de 
verwachtingen over deze uitbreiding van het hulpaanbod bescheiden moeten 
zijn. Het bijgebruik van andere middelen zal hoogstwaarschijnlijk blijven 
voortbestaan - ook nu al zijn er weinig 'zuivere' gebruikers van heroine. 
Verder zullen er op het vlak van de levensstijl, en de criminaliteit die daarbij 
hoort, niet door de verstrekking van heroine als zodanig veel verandering 
komen. Veeleer zal de levensstijl zich wijzigen al naar gelang de 
leeftijdsontwikkeling van de groep gebruikers. 

Aids-preventie als onderdeel van de hulpverlening 
Er is in Nederland veel aandacht voor preventieprogramma's en -projecten. 
Secundaire preventie is hoofdzakelijk gericht op het voorkomen van verdere 
verspreiding van HIV/Aids onder drugsgebruikers door het verstrekken van 
informatie over veilig drugsgebruik en veilige seks, spuitomruilprogram-
ma's, ruime verlcrijgbaarheid van condooms en aangepaste metha-
donprogramma's voor spuitende gebruikers. Onderzoek naar de effecten van 
het in 1984 gestarte Amsterdamse naald- en spuitomruilproject laten zien dat 
in 1995 de omruil van spuiten bijna volledig was. 'Ruilers' gebruiken meer 
dan 'niet ruilers' een naald maar een keer en delen minder vaak spuiten met 
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anderen. Sinds 1992 is de omzet van de spuitruil afgenomen, waarschijnlijk 
door de sterile onder intraveneuze gebruikers, de daling van het aantal 
buitenlandse - en vaak intraveneuze - drugsgebruikers en de overgang van 
spuiten naar 'chinezen'. De GG&GD (Amsterdam) noemt het project redelijk 
succesvol in het voorkomen van nieuwe HIV-infecties, maar nog niet 
volledig. Gebruikers zelf zijn doorgaans zeer positief over de mogelijlcheden 
tot spuitomruil. 
In Rotterdam is het pilotproject Convenience Advertising gericht op 
risicojongeren die voorheen onvoldoende werden bereikt. Uit een evaluatie-
onderzoek onder 'uitgaansjongeren' bleek dat het bereik van de posters met 
boodschappen groat was - die over veilig vrijen meer dan die over veilig 
drugsgebruik. De groep van risicojongeren - jongeren met een lage 
opleiding, excessief drugsgebruik en wisselende seksuele contacten - blijkt 
echter de boodschap niet te hebben begrepen en relatief 'onverschillig' te 
staan tegenover de risico's. 
Het Aids-preventieproject Boule de neige (Luik) in de (intemationale) 
omgeving rond Zuid-Limburg, probeert de risicogroep van intraveneuze 
gebruikers te bereiken met sleutelfiguren uit de drugsscene. Uit de evaluatie 
bleek dat kennis over risico's de bekendheid van spuitornruilprojecten onder 
deze voorheen verborgen doelgroep was toegenomen, evenals de 
torganisatiegraad' van gebruikers. Onveilig spuiten bleek overigens meer 
samen te hangen met de afwijkende levensstijI dan met de toegang tot 
spuitomruil. 
Evaluaties zijn dus vooral gericht op de effecten op de verspreiding van 
kermis en spuitomruilprojecten. De secundaire preventie mag redelijk 
geslaagd worden genoemd gezien de lage sterile onder drugsgebruikers in 
Nederland en bun niet slechte maatschappelijke situatie en 
gezondheidstoestand. 

Dwang- en drangbeleid 
Evaluaties van de justitiele verslavingszorg zijn er voor wat betreft het 
dwang- en drangbeleid. Het doel van justitiele verslavingszorg is het 
verminderen van recidive en het buiten het justitiele systeem houden van 
verslaafde overtreders. Vooral buitenlandse onderzoeken wijzen uit dat 
drugsgebruikers een 'drang'-behandeling langer volhouden dan een vrijwilli-
ge behandeling. Het altematief is de gevangenis. Hierdoor neemt het 
succespercentage toe. Hierbij worden in een therapeutische gemeenschap 
betere resultaten geboekt dan in een ambulant programma. Penitentiaire 
hulpverlening zou daamaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van het 
detentieklimaat en het welbevinden van de gebruiker. 
Dwang' lijkt vooral de criminaliteit en soms het drugsgebruik te 
verminderen - met name in een kleinschalige en individuele setting -, maar 
de sociale effecten zijn kleiner. Oak voor 'dwang en drang' geldt dat een 
lange behandeling betere resultaten geeft, net zoals factoren zoals leeftijd, 
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etniciteit en drugsgebruik en de criminele carriere voor de behandeling. 
Therapeutische gemeenschappen zijn niet geschikt voor gebruikers met 
ernstige psychiatrische problemen; gebruikers met een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis zijn waarschijnlijk beter af in een sterk gestructu-
reerde intramurale (penitentiaire) setting. 

6.6 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

Resultaten van de hulpverlening 
Indien we kijken naar de resultaten van de drugshulpverlening over een 
periode van ongeveer 25 jaar dan kunnen we vaststellen dat het niet gelukt is 
een geschilcte curatieve therapie te vinden. Weliswaar lukt het de meeste 
gebruikers - zij het dat deze stelling moet worden uitgesplitst naar het 
desbetreffende middel - hun gebruik redelijk in de hand te houden. Tegen de 
verslaving van mensen die de wil niet kunnen opbrengen te stoppen met 
gebruik is 'geen kruid gewassen'. De meeste verslaafden kunnen zonder 
verslavingszorg in engere zin toe. Alcoholisten zijn gemiddeld zo'n veertig 
jaar en hebben een lange verslavingscarriere alvorens zij de drempel van het 
consultatiebureau overschrijden. Drugsgebruikers, in het bijzonder die van 
heroine, hebben daar een veel kortere periode voor nodig en zijn om die 
reden gemiddeld ook een stuk jonger ten tijde van hun eerste contact. Het 
probleem voor verslaafden c.q. de verslavingszorg is dat de rationele 
oplossing van het probleem - 'gewoon stoppen' - voor de direct betrolckene 
objectief gezien zo dicht bij de hand ligt, maar subjectief onbereikbaar 
schijnt. De rationaliteit geldt slechts voor buitenstaanders. Verslaving is een 
obscuur verschijnsel zolang we spreken over het gebruik van cocaine en 
heroine - de Nederlandse bevolking heeft hiermee nog relatief weinig 
ervaring. Maar als we spreken over het gebruik van tabak (en in mindere 
mate alcohol) dan is verslaving dichtbij. Er zijn weinigen die niet weten hoe 
buitengewoon moeilijk het voor de betrolckenen is om te stoppen, in weerwil 
van alle medische, sociale en financidle argumenten dat wel te doen. 
Verslavingszorg is op de keper beschouwd niets meer, maar ook niets 
minder dan het voeren van motiverende en adviserende gesprelcken over het 
gebruik, zo nodig en zo mogelijk gekoppeld aan medische zorg (ontgifting 
en 	lichamelijk 	herstel), 	psychotherapie 	en 	maatschappelijke 
herstelactiviteiten. De dwang- en dwangstrategiedn zijn de ene kant van het 
spectrum van motiverende activiteiten die erop gericht zijn in enige vorm 
verslavingszorg te (moeten) aanvaarden, zoals 'goede voorlichting' die erop 
gericht is potentidle clienten te overtuigen zich vrijwillig aan te melden bij 
de hulpverlening, een activiteit aan de andere kant van het spectrum is. 
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De verslavingszorg 
Het vooruitzicht van de verslavingszorg in de komende periode verschilt in 
essentie niet zoveel van de ervaringen van de afgelopen 25 jaar: er bestaat 
geen 'definitieve' oplossing en duurzame programma's kent de 
verslavingszorg niet of worden haar niet gegund. De sector is gedwongen 
zich voortdurend aan te passen en in te spelen op nieuwe problemen en 
doelgroepen. De sector zal in haar operationele beleid rekening houden met 
'dubbele boodschappen' die alles te maken hebben met de ambivalentie 
waarmee de samenleving staat tegenover gebruik en verslaving. Vele 
burgers willen geen verslaafden en hebben een afkeer van drugsgebruik. Het 
liefst wil de overgrote meerderheid dat ze ermee stoppen. Tegelijkertijd is 
bekend dat dat een illusie is en dat er, zoals eerder betoogd, geen definitieve 
oplossing bestaat, niet alleen omdat er telkens weer nieuwe problemen 
opdoemen, man ook omdat de verslavingszorg niet het panacee heeft voor 
het verslavingsprobleem. 
Zo grillig als de verslaafden zich gedragen zo grillig zijn de verwachtingen 
die vanuit de samenleving op deze sector worden geprojecteerd. De 
hulpverlening zal gezien alle uitgesproken belangen en verwachtingen van 
de verslaafden, de beleidsmakers, de publieke opinie en die van hun eigen 
medewerkers, kiezen voor de minst omstreden koers. 

De toekomstige organisatie van de zorgverlening 
In het komend decennium de zorgfuncties van de verslavingszorg 
geintegreerd lc-Lumen worden met die van de overige geestelijke 
gezondheidszorg en wellicht ook met die van de gemeentelijke 
gezondheidszorg op het terrein van verslaafdenzorg. De gemeenten (lees de 
GGD'en) hebben sinds medio 1997 een regiefunctie op het terrein van de 
openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Aan deze functie zijn (nog) 
geen financieringsstromen verbonden, man het laat zich aanzien dat de 
gemeenten deze optie zullen benutten. De gemeenten hebben nu een 
uitdruldcelijke beleidsverantwoordelijkheid voor (en zijn financier van) de 
ambulante verslavingszorg. De gemeenten zullen ervoor ijveren om de 
verbinding tussen de verslavingszorg en de overige GGZ-voorzieningen te 
versterken opdat de behandeling van co-morbiditeit (verslaafd zijn 
gecombineerd met overige psychopathologie) op een meer vanzelfsprekende 
wijze kan gebeuren. Ook vanuit de zorgsector zelf ligt het voor de hand om 
aan deze integratie te werken. In de eerste plaats om inhoudelijke redenen: 
een groot aantal verslaafden die in zorg zijn genomen heeft te maken met 
veelal emstige psychopathologic (angst- en stemmingsklachten, 
persoonlijIcheidsstoomissen, schizofrenie, et cetera). Al in de jaren zeventig 
is gepoogd - ten tijde van de RIAGG-vorming - om de toetunalige CAD's te 
betreldcen bij het fusieproces in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 
Door de verandering van de samenstelling van de in zorg zijnde groep 
verslaafden (toename co-morbiditeit) zullen instellingen - zo is te 
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verwachten - in toenemende mate streven naar een betere ordening van 
behandelfuncties. In de verslavingszorg, althans het ambulante gedeelte 
daarvan, is het aandeel klinische psychologen en het aantal psychiaters nu 
nog marginaal. Zo 'verschuilt' zich achter de groep clienten die in de 
verslavingszorg vanwege hasjgebruik staan ingeschreven een niet 
onaanzienlijk aantal jonge schizofrenen die een zwervend bestaan leidt en 
waarvoor de weg naar de algemene GGZ moeilijker te vinden is. De 
psychiatrisch-diagnostische competentie is in de verslavingszorg nu 
noodgedwongen onder de maat, op dezelfde wijze kan de kennis over de 
begeleiding en behandeling van verslaafden in de (ambulante) GGZ 
gekwalificeerd worden. 
Nu op landelijk niveau de koepels van de GGZ en die van de 
verslavingszorg gefuseerd zijn in GGZ-Nederland en er op regionaal niveau 
met positief gevolg samenwerkingsprojecten tussen beide werksoorten zijn 
gestart, is te verwachten dat na de fusiegolf die binnen de GGZ heeft 
plaatsgevonden c.q. nog plaatsvindt een verdergaande integratie met de 
verslavingszorg zal worden nagestreefd. 
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