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0. Samenvatting

Hieronder volgt een beschrijving van de laatste ontwikkelingen uit het Jaarbericht 2019. De tabellen 
1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik tot en met 2018 en de 
drugscriminaliteit eveneens tot en met 2018.

 0.1 Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

Ontwikkelingen in het drugsbeleid

Nieuwe Opiumwetmiddelen
Een aantal middelen is op lijst I van de Opiumwet geplaatst: de middelen 4-MEC; 5F-APINACA; 
acryloylfentanil; butyrfentanyl; ethylon; ethyl-fenidaat; furanylfentanyl; methiopropamine (MPA); MDMB-
CHMICA; pentedron; U-47700 en XLR-11 per 27 april 2018; de middelen 5F-MDMB-PINACA, 5F-PB-22, 
AB-CHMINACA, AB-PINACA, ADB-CHMINACA, carfentanil, CUMYL-4CN-BINACA, cyclopropylfentanyl, 
4-fluoroisobutyrfentanyl, methoxyacetylfentanyl, ocfentanil, tetrahydrofuranylfentanyl en UR-144 per 
19 juli 2019.

Verruiming sluitingsbevoegdheden panden
Sinds 1 januari 2019 heeft de burgemeester de bevoegdheid (op grond van het verruimde art. 13b 
van de Opiumwet) om woningen of andere panden ook te sluiten als er sprake is van strafbare 
voorbereidingshandelingen voor het bereiden of telen van drugs. In de tijd daarvoor kon de burgemeester 
alleen tot sluiting over gaan als er drugs aanwezig waren. Er is sprake van voorbereidingshandelingen als 
er voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het produceren van drugs, zoals 
bepaalde apparatuur of chemicaliën.

Nieuwe Psychoactieve Stoffen
Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) zijn stoffen die qua werking vergelijkbaar zijn met de ‘traditionele’ 
illegale drugs, maar (nog) niet onder de drugswetgeving vallen. Vaak worden NPS geproduceerd om de 
drugswetgeving te omzeilen. Op 6 februari 2019 is een Europese richtlijn in de Nederlandse Opiumwet 
geïmplementeerd, zodat Nieuwe Psychoactieve Stoffen in de definitie van ‘drug’ opgenomen kunnen 
worden, en sneller illegaal kunnen worden verklaard. Op Europees niveau worden het bestaande systeem 
van vroegtijdige waarschuwing, de risicobeoordelingsprocedure en controlemogelijkheden versterkt.
De Staatssecretaris van VWS werkt aan een wetsvoorstel om te komen tot een verbod op bepaalde 
groepen NPS. 

Verhoging strafeis handel in harddrugs/rol verdachte 
De richtlijn voor de strafeis door het Openbaar Ministerie voor handel in harddrugs is per 1 mei 2019 
verhoogd. Bij de strafeis moet meer rekening gehouden worden met de rol van de verdachte: is dat een 
persoon die slechts een klein radertje in het geheel is (bijv. een koerier) of is dat een van de leiders?
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Wet Bibob
De Wet Bibob is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Om overheden 
ook de mogelijkheid te geven om justitiële gegevens op te vragen over de zakelijke relaties van degene die 
een aanvraag tot een vergunning of subsidie doet, is op 4 maart 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede 
Kamer gestuurd om hiervoor de Wet Bibob aan te passen.

Thuisteelt van medicinale cannabis
Het thuis telen van cannabis voor eigen medicinaal gebruik heeft voor onduidelijkheid gezorgd. Het 
kweken van maximaal vijf wietplanten (ongeacht of het voor recreatief dan wel medicinaal gebruik is) 
wordt volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie niet vervolgd, maar de planten kunnen wel in 
beslag genomen worden. Rechters oordelen in strafzaken in individuele gevallen soms dat een particulier 
thuis cannabis mag telen voor eigen medicinaal gebruik. Er zijn op gemeentelijk niveau initiatieven geweest 
om ervoor te zorgen dat bewoners voor eigen medicinaal gebruik maximaal vijf planten mogen kweken. 
Landelijk gezien is het antwoord dat het telen van cannabis door particulieren niet aan te merken is als 
het kweken van medicinale cannabis, omdat daar alleen sprake van is als er een ontheffing is van de 
Minister van VWS. Anders geldt het telen van cannabisplanten voor eigen medicinaal gebruik als teelt 
voor recreatief gebruik en is het wettelijk verboden.

Precursoren
Precursoren zijn grondstoffen die gebruikt worden voor het maken van drugs. Sommige stoffen kunnen 
alleen voor het maken van drugs worden gebruikt, andere kunnen ook gebruikt worden voor legale 
doelen. Het gebruik van de laatstgenoemde stoffen is verboden zonder vergunning. De precursoren die 
alleen gebruikt kunnen worden voor het maken van drugs, waren niet verboden. Dit heeft ook te maken 
met Europese regelgeving. Op nationaal niveau zal wettelijk geregeld worden dat in- en uitvoer, en het 
voorhanden hebben ervan strafbaar zal worden.

Experiment gesloten coffeeshopketen 
Er komt een ‘experiment gesloten coffeeshopketen’, waarbij op kwaliteit gecontroleerde hennep en 
hasjiesj in een gesloten keten aan coffeeshops geleverd wordt. Dit experiment wordt wetenschappelijk 
begeleid en geëvalueerd. Het wetsvoorstel om het experiment mogelijk te maken is op 12 november 2019 
aangenomen in de Eerste Kamer. In de zomer van 2019 zijn de gemeentes aangewezen die deel zullen 
nemen aan het experiment.

Lachgas 
De Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben in december 
2019 aangekondigd van plan te zijn lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit gebeurt mede 
op grond van de uitkomsten van de risicobeoordeling van lachgas door het Coördinatiepunt Assessment 
en Monitoring Nieuwe Drugs (CAM).

Rijden onder invloed 
De strafmaat voor rijden onder invloed van alcohol en drugs wordt verhoogd, van drie maanden 
gevangenisstraf naar een gevangenisstraf van één jaar. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste 
Kamer op 5 december 2019.

Forensische zorg 
De Wet forensische zorg is per 1 januari 2019 in werking getreden. Deze wet regelt de brede 
stelselherziening van de forensische zorg, die al in 2007 was ingezet. De Wet verplichte GGZ gaat in per 
1 januari 2020.
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Bestrijding van drugscriminaliteit in het kader van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
Ten behoeve van de intensivering van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is 
een ondermijningsfonds opgezet waarin eenmalig 100 miljoen euro is gestort. Vanaf 2018 is er structureel 
5 miljoen euro beschikbaar gekomen, oplopend tot 10 miljoen vanaf 2019. Het zwaartepunt ligt daarbij 
op de bestrijding van de illegale drugsindustrie en de verwevenheid met legale sectoren. In oktober 
2019 is een contourenoffensief naar de Tweede Kamer gestuurd, met plannen om de georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit nog verder terug te dringen. Hiervoor komt 110 miljoen Euro beschikbaar 
(tot en met begin 2021).
 
Er komt ‘Ondermijningswetgeving’ die niet beperkt is tot bestrijding van de illegale drugsindustrie. Een 
wetsvoorstel dat wel op drugscriminaliteit is gericht is het voorstel ‘crimineel binnendringen’ strafbaar 
te stellen: het zich onbevoegd toegang verschaffen tot beveiligde terreinen (met name havens en 
luchthavens) om daar (in containers) verstopte drugs op te halen. 

Er komt meer politiecapaciteit voor het cluster synthetische drugs van de Landelijke Eenheid van de 
Nationale Politie. 

Volgens de Nederlandse regering moet de tolerante houding tegenover (synthetische) drugs en 
drugsgebruik veranderen. Mensen onderschatten volgens de regering de gevaren voor de gezondheid, en 
staan er te weinig bij stil dat zij door drugs te gebruiken bijdragen aan de criminele industrie. Er wordt meer 
ingezet op preventie van drugsgebruik en er wordt gestreefd naar uniformering van het handhavings- en 
vervolgingsbeleid van het bezit van harddrugs bij evenementen.

Drugsdumpingen bestreden
De particulier op wiens grond drugsafval is gedumpt zonder dat hij het wist, is sinds de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 27 februari 2019 niet meer aansprakelijk voor de 
kosten van het opruimen van het afval, tenzij er sprake is van overtreding van een wettelijke verplichting 
die op die particulier rust. Er komt een regeling voor de kosten van het opruimen, als vervanging voor de 
eerdere tijdelijke regeling.
Door de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 2018 een 
plan van aanpak opgesteld om toezicht en handhaving in het buitengebied te verbeteren, onder andere 
op dumping van (drugs) afval. 

Drugs in gevangenissen
Er is voortdurende aandacht voor het binnen gevangenissen aanwezig zijn van drugs en andere 
verboden smokkelwaar. Door de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt sinds begin 2019 een registratie 
van vondsten van contrabande (smokkelwaar) bijgehouden. Er worden nieuwe methoden gebruikt om 
drugs te ontdekken bij binnenkomst in een gevangenis, zoals apparatuur om drugssporen op kleding en 
voorwerpen te herkennen. 

Ontwikkelingen in het tabaksbeleid

Preventieakkoord Roken
De belangrijkste ontwikkeling voor het tabaksbeleid was het sluiten van het Nationaal Preventieakkoord 
in november 2018 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 70 maatschappelijke 
organisaties. De ambitie van het deelakkoord Roken is om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. 

De beleidsvoornemens zijn om in 2020 de volgende maatregelen te nemen: de accijns op tabaksproducten 
wordt verhoogd; er komt een uitstalverbod voor rookwaren; de neutrale verpakkingen worden ingevoerd 
en rookvrije schoolpleinen worden verplicht. 
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Campagnes
De rijksoverheid continueert de campagne ‘rookvrij zwanger’ en gaat een meerjarige campagne ‘rookvrij 
opgroeien’ ondersteunen. 

Stoppen-met-roken zorg en rookvrije zorg
De doelstelling van het Preventieakkoord is dat in 2020 50% van de rokers een serieuze stoppoging doet. 
De eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s zullen vanaf 2020 vrijgesteld zijn van het eigen risico.
In het Preventieakkoord is afgesproken dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Instellingen zijn vrij in de 
manier waarop ze dat willen bereiken. De verslavingszorg wil al in 2020 rookvrij zijn. De GGZ als geheel 
streeft ernaar per 2025 rookvrij te zijn.

Lokaal tabaksbeleid
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten met beleid voor de Rookvrije Generatie 
zijn medeondertekenaars van het Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat de VNG gemeenten 
stimuleert tot het formuleren van een lokale of regionale aanpak voor tabaksontmoediging.

Nalevingsonderzoek
Het rookverbod wordt voornamelijk in cafés en discotheken overtreden. Het verbod op rookruimtes zal 
per 1 maart 2020 gehandhaafd worden. Overtredingen van de leeftijdsgrens van 18 jaar zijn met name 
in cafetaria’s geconstateerd. Het beleidsvoornemen is om tabaksautomaten per 2022 te laten verdwijnen. 

Internationale ontwikkelingen
Een van de maatregelen van het WHO Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products én van 
de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) is de invoering van een volg- en traceersysteem voor 
tabaksproducten. In de EU waren alle tabaksproducten per 20 mei 2019 verplicht voorzien van unieke 
identificatiemarkeringen.

Ontwikkelingen in het alcoholbeleid

Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik 
Het doel van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik (NPA) is om 
gezondheidsschade ten gevolge van problematisch alcoholgebruik te verminderen en het gemiddeld aantal 
gezonde levensjaren te verlengen. De acties en maatregelen van het NPA richten zich op: Alcohol en de 
school en studieomgeving; Marketing van alcoholhoudende drank; Bewustwording en vroegsignalering; 
Een gezonde sportomgeving; Naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap.

Nieuwe Alcoholwet
De naam van de Drank- en Horecawet zal worden veranderd in de Alcoholwet. In aanvulling op het NPA 
wordt een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld: prijsacties met alcoholhoudende dranken voor gebruik 
elders van meer dan 25% korting worden verboden; er komen strenge regels voor de verkoop van alcohol 
op afstand; weder-verstrekking van alcohol aan minderjarigen wordt in de publieke ruimte verboden.

Uit landelijk onderzoek naar de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop 
alcoholhoudende dranken bleek dat het merendeel van de minderjarige jongeren weinig in de weg wordt 
gelegd als zij alcohol willen kopen.

Campagnes en preventie interventies
In de afgelopen jaren zijn diverse landelijke campagnes (NIX18, Ikpas, BOB) gevoerd en kortdurende 
(online) alcoholinterventies (Jellinek Online Zelfhulp; Minder Drinken) en community of wijkgerichte 
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interventies (IJslandse aanpak, STAD-aanpak) ontwikkeld en aangeboden om het problematisch 
alcoholgebruik te voorkomen en/of terug te dringen.

Mengvormen
In opdracht van VWS onderzocht Berenschot de effecten van het ‘Wetsvoorstel regulering mengformules’, 
dat door een kamerlid is ingediend, op de volksgezondheid, openbare orde, verkeersveiligheid en 
economie. Volgens de Drank- en Horecawet zijn mengvormen van horeca en retail (blurring) verboden.

Rijden onder invloed
Eén van de doelen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is het versterken en uitbreiden van 
de sociale norm om geen middelen in het verkeer te gebruiken. 

Internationale ontwikkelingen
Eind 2018 presenteerde de WHO het actiepakket SAFER om overheden te helpen schadelijk alcoholgebruik 
met 10% te verminderen voor het einde van 2025. Het actiepakket bestaat uit vijf ‘high-impact’ 
strategieën.

Beleidsontwikkelingen op het gebied van preventie

Nationaal Preventieakkoord
Het kabinet heeft 170 miljoen euro extra vrijgemaakt voor diverse preventiedomeinen gedurende de 
kabinetsperiode Rutte III. Het Nationaal Preventieakkoord vormt daarvan een belangrijk focuspunt. Het 
Preventieakkoord is een samenhangend pakket met maatregelen, acties en ambities die bijdragen aan het 
gezonder maken van Nederland in 2040. 
Er is gekozen voor een aanpak op de onderwerpen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht, 
omdat deze de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard aan 
zorguitgaven per jaar. 

Nieuw paradigma voor preventiebeleid
De WRR stelt voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de 
gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. In deze aanpak wordt eerst 
gekeken hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel 
mogelijk kan worden voorkomen.

Preventiebeleid voor uitgaansdrugs
In april 2019 werden vijf extra interventies om de normalisering van het gebruik van drugs tijdens het 
uitgaan tegen te gaan aangekondigd. De belangrijkste is dat de preventie aanpak wordt vernieuwd door 
het ontwikkelen van innovatieve interventies waarmee voorkomen wordt dat jongeren beginnen met 
drugsgebruik.

Beleidsontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg (onderdeel van de GGZ)

Ontwikkelingen GGZ-stelselwijziging sinds 2014
In 2014 is een stelselwijziging in de GGZ doorgevoerd. Vanaf dat jaar bestond de GGZ uit de volgende 
echelons: huisartsenzorg, inclusief praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), Generalistische basis GGZ 
(GB-GGZ) en gespecialiseerde GGZ. Conform de beleidsdoelstelling is het totaal aantal patiënten in de 
gespecialiseerde GGZ gedaald en is het aantal patiënten in de GB-GGZ gestegen. Bij de POH-GGZ is het 
aantal patiënten eveneens gestegen. Het aantal opnames voor verslaving is toegenomen.
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Hervormingen en financiering van de GGZ
In de periode 2012-2017 is 20% aan klinische plaatsen afgebouwd. Het aantal plaatsen voor Beschermd 
Wonen is in de periode 2012-2017 afgenomen met circa 6,5%. In totaal waren de uitgaven binnen het 
GGZ-kader, inclusief door de rijksoverheid gefinancierde justitiële zorg (waaronder TBS), jeugdhulp en 
Wmo, in 2017 op basis van gegevens van CBS 6,75 miljard euro, een fractie meer dan in 2016 (6,67 
miljard euro).

Nieuwe bekostigingssystematiek GGZ
In april 2019 presenteerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuw bekostigingsmodel voor de 
GGZ en de forensische zorg (FZ): het zorgprestatiemodel. Onder enkele voorwaarden is de regering van 
plan om het zorgprestatiemodel over te nemen. Mogelijke start in 2021.

Personen met verward gedrag
Elk jaar zijn er 80.000 incidenten waarbij volgens de politieregistratie personen met verward gedrag 
betrokken zijn. Bij die personen is er meestal sprake van een combinatie met psychiatrische problemen, 
verslavingsproblemen, licht verstandelijke beperkingen of dementie. In 2018 hadden bijna alle gemeenten 
een aanpak voor mensen met verward gedrag ontwikkeld. Er komt een Landelijk meldnummer niet-acuut.

 

Cannabis

Van de volwassen laatste-maand-gebruikers van cannabis blowt meer dan een derde (bijna) 
dagelijks
In 2018 hadden naar schatting 1,02 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar 
cannabis gebruikt (7,5% van deze leeftijdsgroep). Onder 18-19-jarigen en 20-24-jarigen is het laatste-
jaar-gebruik het hoogst (21,4% en 23,7%). Het laatste-maand-gebruik onder 18 jaar en ouder ligt op 
4,6%. Meer dan een derde (35,0%) van deze laatste-maand-gebruikers blowde (bijna) dagelijks.
De percentages ooitgebruikers (23,7%) en (bijna) dagelijks gebruikers (1,6%) lagen in 2018 hoger dan 
in voorgaande jaren (21,1% en 1,2% in 2015), maar het is nog te vroeg om te spreken van een trend.
Het percentage laatste-jaar-cannabisgebruikers onder 15-64-jarigen lag in Nederland met 9,6% boven 
het Europese gemiddelde (7,4%).
Van de cannabisgebruikers van 18 jaar en ouder gebruikte 83,5% cannabis recreatief, 5,8% gebruikte 
cannabis alleen als medicijn, en 10,7% gebruikte cannabis zowel als medicijn als recreatief. Van degenen 
die cannabis (ook) als medicijn gebruikten deed 90,6% dit zonder doktersrecept. 
Onder scholieren van 12-16 jaar deed zich een daling voor in het laatste-jaar-gebruik tussen 2003 en 
2015 (van 13,1% naar 8,2%), maar het laatste-jaar-gebruik bleef op hetzelfde niveau in 2017 (7,9%).

Ongeveer 170 duizend Nederlanders hebben een verhoogd risico op problematisch cannabis-
gebruik
In 2018 had 1,2% van de bevolking van 18 jaar en ouder een verhoogd risico op problematisch 
cannabisgebruik (volgens de Cannabis Abuse Screening Test, CAST; zie bijlage A2). Dat komt (afgerond) 
neer op 170 duizend Nederlanders. Meer mannen dan vrouwen, meer oudere (25+) dan jonge mensen 
(18-24 jaar), en meer laagopgeleiden dan middel- of hoogopgeleiden, hadden een verhoogd risico op 
problematisch gebruik. 

Ontwikkelingen in het gebruik van Opiumwetmiddelen, 
nieuwe psychoactieve stoffen, lachgas en ketamine

0.2
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Een op de vijf drugsincidenten komt door cannabisgebruik 
In 2018 speelde cannabisgebruik een rol bij 25% van alle drugsincidenten die door medische diensten van 
de Monitor Drugsincidenten werden gemeld; bij 19% van alle incidenten was cannabis de enige gebruikte 
drug. Het aandeel incidenten met cannabis als enige gebruikte drug is kleiner bij EHBO’s op grootschalige 
feesten en groter bij de ambulances en de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, waar zij vaak betrekking 
hebben op toeristen in de regio Amsterdam.

THC-gehalte: nederwiet stabiel, maar aanhoudende stijging geïmporteerde hasj
Van 2013 tot 2016 is het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet (meest populaire variant) geleidelijk 
gestegen, maar sindsdien bleef het op hetzelfde niveau (16,7% in 2018). Geïmporteerde hasj was 
jarenlang ongeveer even sterk als nederwiet. Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj stijgt sinds 2015 en 
was in 2018 met 24,8% sterker dan nederwiet en het hoogst sinds het begin van de monitor. 
Nederwiet bevat weinig cannabidiol (CBD), een ander bestanddeel van cannabis dat mogelijk sommige 
psychoactieve effecten van THC tegengaat. In 2019 lag de mediaan van het CBD-gehalte in de nederwiet 
op 0,3%, in de geïmporteerde wiet op 0,3% en in de geïmporteerde hasj op 6,1% (een daling ten 
opzichte van 8,4% in 2018).
De gemiddelde prijs van een gram nederwiet (meest populaire variant) steeg geleidelijk van 6,20 euro in 
2006 naar 10,31 euro in 2018 en nam voor het eerst af in 2019 (9,90 euro). De prijs voor geïmporteerde 
hasj schommelt sinds 2009, en de prijs per gram was in 2019 (9,97 euro) vergelijkbaar met de voorgaande 
jaren (2017 en 2018).

Cocaïne

Signalen toename cocaïnegebruik (in Amsterdam) 
In 2018 had naar schatting 1,6% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar cocaïne 
gebruikt. Omgerekend naar de hele bevolking ging het (afgerond op tienduizendtallen) om ongeveer 220 
duizend personen. Het percentage volwassenen dat ooit cocaïne had gebruikt steeg van 4,3% in 2015 
naar 5,4% in 2018, maar het laatste-jaar-gebruik en laatste-maand-gebruik bleven stabiel.
Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde tussen 2003 en 2015 het percentage 
dat in het afgelopen jaar cocaïne had gebruikt van 1,5% naar 0,9%.
Cocaïnegebruik, vooral in de snuifbare poedervorm, komt relatief veel voor onder uitgaande jongeren 
en jongvolwassenen. Er zijn signalen voor een toename van de populariteit van cocaïne, met name in 
Amsterdam. Er is geen zicht op lokale ontwikkelingen elders. Onder Amsterdamse cafébezoekers steeg 
het percentage dat in de afgelopen maand cocaïne had gebruikt van 15% in 2014 naar 22% in 2018. 
Ook rioolwateranalyses suggereren dat het gebruik in met name Amsterdam is toegenomen; er kan geen 
onderscheid worden gemaakt tussen toeristen en inwoners.
In een landelijke survey in 2016 onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 15-35 jaar had 25% 
in het afgelopen jaar cocaïne gebruikt en 12% deed dit nog in de afgelopen maand.
De rookbare variant van cocaïne (‘crack’) komt veel voor onder opiaatverslaafden, maar de harddrugsscene 
kent ook crackgebruikers die geen opiaten consumeren. Er is geen landelijke schatting beschikbaar van 
het aantal crackgebruikers.

Stijging geregistreerde sterfte door cocaïne zet zich niet verder voort
In 2018 werd gebruik van snuifcoke geregistreerd bij 987 (16%) van de in totaal 6.108 acute 
drugsincidenten gemeld bij de Monitor Drugsincidenten. Bij 448 gevallen (7% van het totaal) werd 
cocaïne-HCl als enige drug gemeld (met of zonder alcohol). Vergeleken met andere medische diensten 
zien forensisch artsen relatief vaak cocaïne-incidenten (ruim een op de vijf drugsincidenten).
De geregistreerde sterfte door cocaïne verdubbelde aanvankelijk van 24 gevallen in 2013 en 2014 naar 
55 gevallen in 2017, maar in 2018 vond er weer een lichte daling plaats naar 40 gevallen. Het is nog 
onbekend of het hier gaat om daadwerkelijke veranderingen of om wijzigingen in de detectie en de 
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registratie. Een op de zes geregistreerde sterftegevallen na een drugsintoxicatie in 2018 was primair toe 
te schrijven aan cocaïne. Onder de sterfgevallen gerelateerd aan cocaïne is het aandeel van de oudere 
gebruikers gestegen.

Cocaïne minder vaak versneden met levamisol
De meeste cocaïnepoeders zijn versneden met andere stoffen. Er deed zich wel een opvallende daling 
voor in het aandeel cocaïnepoeders van consumenten dat levamisol (een antiwormenmiddel voor dieren) 
bevatte, van 71% in 2014 en 2015 naar 34% in 2018. Gebruik van levamisol door mensen is in verband 
gebracht met gevallen van ernstige bloed- en huidziekten. 
Ondanks de versnijdingen is de zuiverheid van de cocaïne hoog. De zuiverheid is daarbij het gehalte van 
cocaïne in de cocaïnepoeders. Het gemiddelde gehalte cocaïne steeg van 48,7% in 2011 naar 68,3% in 
2017 en 65,5% in 2018. De cocaïne is daarmee zeer zuiver, ook vergeleken met andere Europese landen. 
De consumentenprijs van cocaïne is stabiel gebleven (gemiddeld 49 euro per gram in 2018). 

Opiaten (of ‘opioïden’)

Toename (medische) opioïden
De groep van opioïden omvat ‘traditionele’ drugs, zoals heroïne en methadon, als ook (andere) 
geneesmiddelen, zoals oxycodon en fentanyl. Gebruikersgroepen voor deze middelen verschillen.
In de algemene bevolking komt heroïnegebruik weinig voor. In 2018 rapporteerde 0,5% van de bevolking 
van 18 jaar en ouder ooit in het leven heroïne te hebben gebruikt. Heroïne is ook niet populair onder 
jongeren. 
Problematische gebruikers van heroïne (en andere harddrugs) zijn in bevolkingsonderzoek echter 
ondervertegenwoordigd. De omvang van deze problematische groep werd in 2012 via een andere 
methode dan bevolkingsonderzoek geschat op circa 14.000. Dat is minder dan de schatting van ongeveer 
18.000 problematische opiaatgebruikers uit 2008. De ontwikkeling na 2012 is niet bekend, maar er zijn 
geen signalen voor een toename van nieuwe gebruikers. Bovendien duiden cijfers van de verslavingszorg 
op een verdere daling, althans tot 2015.
Wel is het aantal gebruikers van medische opioïden, volgens gegevens van de zorgverzekeraars, gestegen 
van 650.864 gebruikers in 2010 naar 1.010.474 gebruikers in 2017. Een belangrijke medische opioïde is 
oxycodon. De groei in het aantal gebruikers van oxycodon heeft zich in 2018 (454.500 gebruikers) niet 
voortgezet. Een rondgang langs vijf instellingen voor verslavingszorg laat zien dat, bij deze vijf instellingen 
samengenomen, het aantal cliënten met een probleem met een zware pijnstiller in de afgelopen zes jaar 
verdrievoudigde van 92 naar 292. 
Onbekend is in hoeverre oxycodon en andere (nieuwe) synthetische opiaten (zoals fentanylen) niet-
medisch worden gebruikt.

Geringe aanwas nieuwe gevallen van hiv en hepatitis B en C onder injecterende drugsgebrui-
kers 
Het aantal nieuwe en gemelde gevallen van hiv en hepatitis B en C onder injecterende drugsgebruikers 
is al jaren laag. Het aantal nieuw gediagnosticeerde hiv-gevallen onder injecterende drugsgebruikers per 
miljoen inwoners behoort tot de laagste in de EU-15. In 2018 werden in Nederland slechts twee nieuwe 
gevallen geregistreerd. Het aantal bestaande besmettingen met hepatitis C in Nederland, in steden die 
daar gegevens over hebben, is echter hoog. Hiv-positieve en hiv-negatieve drugsgebruikers samen (meer 
dan 3.400 gevallen) vormen 15% van alle chronische hepatitis C patiënten. Ook bij drugsgebruikers is 
een behandeling van hepatitis C met Direct Acting Antivirals (DAAs) zeer kosteneffectief.

Stijging geregistreerde sterfte zet zich niet verder voort
De geregistreerde sterfte door drugs in het algemeen steeg aanvankelijk van 123 gevallen in 2014 naar 
262 gevallen in 2017, maar in 2018 vond er weer een daling plaats naar 224 gevallen. Het aandeel van de 
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opiaten steeg van rond de 30% in 2014 tot en met 2016 naar bijna 50% in 2017 en 2018. Waarschijnlijk 
is het feitelijke aandeel van de opiaten hoger, aangezien zich in categorie ‘overige drugs’ ook opiaten 
zullen bevinden. 
De leeftijd bij overlijden neemt toe. In de periode van 1996 tot en met 2000 was nog 47% jonger dan 35 
jaar, vergeleken met nog maar 20% in de periode van 2016 tot en met 2018. Wel steeg het aandeel van 
de leeftijdsgroep van 15-34 jaar tussen de periode 2011-2015 en de periode 2016-2018 van 13% naar 
20%. Dit kan (deels) het gevolg zijn geweest van sterfte door medische opioïden.
De geregistreerde toename tot 2017 laat zich lastig duiden. Factoren die een rol kunnen spelen bij een 
feitelijke stijging zijn onder meer de veroudering van de drugsgebruikers en een toename in het gebruik 
van medicinale opioïden zoals oxycodon en fentanyl. Daarentegen kan een toename van toxicologisch 
onderzoek (waardoor meer gevallen worden gedetecteerd) een rol spelen, en kan een registratie-effect 
zijn opgetreden door het aanleveren van meer informatie op de elektronische doodsoorzakenformulieren.

Ecstasy

Percentage ecstasy-gebruikers relatief hoog
In 2018 had 2,8% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar ecstasy 
gebruikt. Omgerekend naar de bevolking zijn dat ongeveer 380 duizend personen. Het ecstasygebruik 
in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder ligt sinds 2015 ongeveer op hetzelfde niveau. In eerdere 
jaren (tussen 2009 en 2014 en tussen 2014 en 2015) steeg het gebruik wel.
Ecstasy is onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO de meest gebruikte harddrug: in 2017 
heeft 8,4% ooit ecstasy gebruikt en dat is vergelijkbaar met 2015. In het uitgaansleven is ecstasy nog 
steeds veruit de belangrijkste drug.
Nederland steekt (ver) uit boven andere Europese landen in het percentage volwassenen dat het afgelopen 
jaar ecstasy gebruikte en behoort tot de top van Europese landen waar de inwoners ooit ervaring hadden 
met ecstasygebruik.

Toename aandeel ecstasyincidenten 
Ecstasygebruikers zoeken niet vaak hulp bij de verslavingszorg. Vaker komen zij terecht bij medische 
diensten vanwege acute gezondheidsverstoringen. 
Het aandeel ecstasy-incidenten op EHBO’s nam toe van 39% in 2009 tot 62% in 2013; deze trend liep 
parallel met de toename in de sterkte van ecstasypillen (zie hieronder). Daarna trad een daling in tot 39% 
in 2016 en 2017. In 2018 was het aandeel ecstasy-incidenten op EHBO’s weer toegenomen tot 46%. Er 
lijkt een samenhang te zijn met het aandeel incidenten gerelateerd aan 4-FA (4-Fluoramfetamine), dat 
in 2018 weer afnam, na eerder een aantal jaar een toename te hebben gekend. De mate van intoxicatie 
bleef in 2018 gelijk aan 2017 (21% van de patiënten was matig of ernstig onder invloed). 

Toename aandeel sterke ecstasypillen zet zich voort
In 2018 is de gemiddelde concentratie MDMA in ecstasypillen opnieuw gestegen en dit valt samen met 
steeds groter wordende tabletten. Tussen 2017 en 2018 steeg de gemiddelde concentratie MDMA van 
164 mg naar 171 mg. Het percentage als ecstasy gekochte tabletten dat alleen MDMA-achtige stoffen 
bevatte daalde, van 87,6% in piekjaar 2017 naar 70,7% in 2018.

Psychostimulantia, zoals ecstasy, lijken een beperkte rol te spelen in de geregistreerde drugsgerelateerde 
sterfte, hoewel het precieze aantal sterfgevallen dat door deze middelen wordt veroorzaakt onbekend is. 
In de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS verdubbelde het aantal registraties waarin psychostimulantia 
een rol speelden van 14 in 2015 naar 28 in 2016, maar in 2017 vond er weer een daling plaats naar 6 
gevallen en in 2018 naar 4. Het kan daarbij gaan om ecstasy, amfetamine, en andere psychostimulantia. 
Het is onbekend in hoeverre veranderingen in de detectie en de registratie van sterfgevallen een rol 
hebben gespeeld bij deze trends (zie ook bij Opiaten).
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Amfetamine

Amfetaminegebruik in Nederland aan de top in Europa
In 2018 rapporteerde 1,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar amfetamine te 
hebben gebruikt, ongeveer 150 duizend volwassenen. In de afgelopen maand had 0,5% nog amfetamine 
gebruikt. 
Onder uitgaande jongvolwassenen ligt het gebruik van amfetamine hoger, en in het algemeen op het 
niveau van dat van cocaïne. Amsterdams onderzoek wijst op een stabilisering in het amfetaminegebruik 
na een jarenlange toename. Zo steeg onder bezoekers van cafés in Amsterdam het percentage dat ooit 
amfetamine had gebruikt van 18% in 2010 naar 38% in 2018. Het percentage dat in de afgelopen maand 
amfetamine had gebruikt, steeg in deze periode van 2% naar 12%.
Tussen 2003 en 2015 daalde het percentage scholieren van 12-16 jaar dat in het afgelopen jaar 
amfetamine had gebruikt van 1,4% naar 0,9%. Het gebruik in de afgelopen maand lag op 0,6%. 
Internationaal vergeleken ligt het ooitgebruik van amfetamine onder Nederlandse 15- en 16-jarigen in 
de middenmoot. Onder (jong)volwassenen hoort Nederland bij de top van de Europese landen voor het 
ooitgebruik en het laatste-jaar-gebruik van amfetamine.

Signalen voor toename methamfetaminegebruik in subgroep MSM
Hoewel het gebruik van methamfetamine (een sterke variant van amfetamine) in Nederland een niche- 
aangelegenheid is, zijn er signalen voor een toename van het gebruik van dit middel in een kleine groep 
van mannen die seks hebben met mannen (MSM), in een seksuele setting (chemsex). Soms wordt het 
middel geïnjecteerd (‘slammen’). Het gevaar van seksueel risicogedrag en overdracht van infectieziekten 
neemt hiermee toe. Landelijke cijfers over de omvang zijn niet beschikbaar.

Amfetamine speelt ondergeschikte rol bij acute drugsincidenten
Gezondheidsincidenten na (alleen) amfetaminegebruik worden in 2018 relatief weinig gemeld. Wel is 
amfetamine bij de gezondheidsincidenten de drug waarbij het vaakst sprake is van combinatiegebruik. 
De meeste mengintoxicaties van amfetamine zijn met ecstasy (39%) en/of met GHB (40%).

Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) is een verzamelnaam voor stoffen die qua werking vergelijkbaar 
zijn met ‘traditionele’ illegale drugs, maar (nog) niet onder de drugswetgeving vallen en vaak worden 
geproduceerd om deze te omzeilen. Het gaat ook om stoffen die – vaak na enkele jaren afwezigheid – 
opnieuw op de drugsmarkt verschijnen. Van de meeste NPS is nog weinig bekend over de risico’s.

4-FA en 2C-B de meest gebruikte NPS
Uit diverse onderzoeken blijken de middelen 4-fluoramfetamine (4-FA) en 2C-B de meest gebruikte NPS. 
In 2018 had 0,9% van de volwassenen in Nederland in het afgelopen jaar 4-FA gebruikt (vergelijkbaar 
met amfetamine, maar lager dan cocaïne en ecstasy). Het tweede meest gebruikte middel in het afgelopen 
jaar is 2C-B (0,6% van de volwassen bevolking in Nederland). In speciale groepen uitgaande jongeren 
en jongvolwassenen, zoals bezoekers van clubs en party’s, ligt het gebruik van NPS aanzienlijk hoger. 
Er zijn wel signalen uit andere bronnen (zie DIMS en Monitor Drugsincidenten) dat het gebruik van 4-FA 
is gedaald sinds waarschuwingen voor de risico’s eind 2016 en plaatsing op lijst I van de Opiumwet in 
2017 (zie hieronder). Het gebruik van andere NPS (mefedron, synthetische cannabis, methoxetamine en 
6-APB) ligt met 0,1-0,2% aanzienlijk lager dan dat van 4-FA en 2C-B. 
Op Europees niveau werden gegevens over het gebruik van NPS voor het eerst structureel verzameld 
tussen 2015 en 2017. Een groot Europees onderzoek in zes landen liet zien dat het laatste-jaar-gebruik in 
Nederland het hoogst was voor NPS stimulantia en het laagst voor synthetische cannabinoïden.
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Gezondheidsincidenten met NPS beperkt, en voor 4-FA gedaald
De Monitor Drugsincidenten ziet, behalve voor 4-FA, weinig incidenten met NPS. Het aandeel van 
4-FA-incidenten nam fors toe tussen 2012 en de eerste helft van 2017, en halveerde in de tweede helft 
van 2017, na het verbod. In 2018 is het aandeel 4-FA incidenten opnieuw gehalveerd. Bij een groot deel 
van de geregistreerde incidenten was naast 4-FA ook een andere drug gebruikt, meestal ecstasy. Ook nam 
het aandeel ecstasy-gerelateerde incidenten weer toe (zie bij Ecstasy), een trend die mogelijk samenhangt 
met de daling in 4-FA incidenten.

NPS: een dynamische markt; 4-FA op zijn retour, maar stijging 4-FMA
In 2018 deed zich voor de tweede keer een daling voor in het aantal NPS dat door consumenten werd 
ingeleverd bij het DIMS. Die daling werd vooral door 4-FA veroorzaakt. Sinds 2017 (na plaatsing van 
4-FA op de Opiumlijst) worden meer monsters gezien die verkocht zijn als 4-FA, maar die een andere 
werkzame stof bevatten (zoals 4-FMA). In 2018 zetten de trends zich door: de zuiverheid van 4-FA nam 
af, het aantal monsters aangekocht als 4-FA nam af, en het aandeel andere NPS, met name de aan 4-FA 
verwante stof 4-FMA, nam toe.
Monsters met 6-APB worden de afgelopen jaren met enige regelmaat door consumenten bij het DIMS 
aangeleverd. In 2018 waren er 56 monsters die 6-APB (en meestal ook 5-APB) bevatten. Ook 3-MMC 
werd in 2018 relatief vaak aangetroffen, 39 keer. Dit middel is steeds vaker de voorkeursdrug (54%, ten 
opzichte van 33% in 2017), maar komt ook voor als een vervangende stof in mefedron (33%) of ecstasy 
(4%). De zeer potente (nieuwe) synthetische opioïden (met name fentanyl-achtigen) die in de VS en 
Canada voor veel slachtoffers zorgen, komen in Nederland slechts incidenteel op de gebruikersmarkt voor. 
Dat geldt ook voor synthetische cannabinoïden.

GHB

GHB kent uiteenlopende gebruikersgroepen
Het gebruik van gammahydroxyboterzuur (GHB) komt in de algemene bevolking en onder scholieren 
van het reguliere onderwijs naar verhouding weinig voor. In 2018 had 0,4% van de bevolking van 18 
jaar en ouder in het afgelopen jaar GHB gebruikt, naar schatting 60 duizend mensen. Het gebruik in 
de afgelopen maand lag op 0,2%, een lager percentage dan voor ecstasy (1,1%), cocaïne (0,7%) en 
amfetamine (0,5%). GHB-gebruik komt weinig voor onder jongeren. Van de 12-16-jarige scholieren in 
het voortgezet onderwijs had 0,4% in 2015 ooit in het leven GHB gebruikt.
GHB wordt relatief vaak door uitgaande jongeren en jongvolwassenen gebruikt. Volgens een landelijke 
survey uit 2016 had 14% van de uitgaanders van 15-35 jaar ervaring met GHB of GBL, gamma-
butyrolacton, een van de ingrediënten van GHB. In Amsterdam wordt gesignaleerd dat het imago van 
GHB negatiever wordt, onder andere vanwege onderlinge kritiek op ‘out gaan’ en bewustwording over het 
verslavingsrisico, al blijft het middel een vaste plek in het uitgaansleven innemen. Wel hebben sommige 
clubs inmiddels een zerotolerance ingevoerd voor GHB.
Ook buiten het uitgaansleven wordt GHB gebruikt. Het wordt onder andere gebruikt door kwetsbare 
groepen, zoals hangjongeren en ‘thuisgebruikers’ die het middel samen met vrienden en kennissen in de 
context van ‘huisfeesten’ nemen, of die GHB alleen gebruiken, zodra het gebruik niet (langer) een sociale 
aangelegenheid is. Binnen Nederland bestaan er regionale verschillen in de prevalentie van (problematisch) 
gebruik, de hulpvraag en gezondheidsincidenten.

Terugval na detoxificatie is groot
Frequent, vooral dagelijks, gebruik van GHB kan tot afhankelijkheid leiden, en bij abrupte stopzetting tot 
heftige en zelfs levensbedreigende onthoudingsverschijnselen. Het aantal cliënten in de verslavingszorg 
met een primair GHB-probleem steeg van 60 cliënten in 2007 naar 837 cliënten in 2015 (de laatst 
beschikbare data). De meeste cliënten (78%) waren bekenden bij de verslavingszorg en stonden al eerder 
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ingeschreven. De terugval na behandeling is groot. Binnen drie maanden na detoxificatie is 70% weer 
in behandeling.

Acute GHB-incidenten vaak ernstig
GHB is lastig te doseren en het risico op een overdosering is groot. Gezien de beperkte omvang van 
het GHB-gebruik in de bevolking, is het aantal incidenten met GHB groot. In 2018 werd GHB-gebruik 
geregistreerd bij 1.384 (23%) van de 6.108 geregistreerde drugsincidenten; bij 62% was GHB de enige 
gebruikte drug.
Opvallend is ook het relatief grote aandeel patiënten met een ernstige intoxicatie na GHB-gebruik: ruim 
de helft van de gevallen met GHB als enige drug bij ambulances en EHBO’s. Het aandeel geregistreerde 
gezondheidsincidenten na drugsgebruik met GHB als primaire drug is lager in de Randstad dan in regio’s 
buiten de Randstad. De in de media verschenen berichten over een ‘explosieve’ landelijke toename in GHB- 
incidenten kon in nader onderzoek niet worden gestaafd; in regio’s waar een toename werd geconstateerd 
gebeurde dit in het kielzog van een algehele toename in het aantal geregistreerde drugsincidenten, die 
niet specifiek was voor GHB en mogelijk aan andere factoren kon worden toegeschreven.
Er is geen goed zicht op het aantal sterfgevallen waarbij GHB betrokken is. In 2018 stond GHB in totaal 7 
keer vermeld op de doodsoorzakenformulieren bij het CBS. Onbekend is echter of GHB bij deze gevallen 
de oorzaak was van het overlijden of een bijdragende factor. 

GHB is goedkoop
Consumenten betaalden in 2018 tussen de 25 en 45 euro voor een kwart liter GHB en tussen de 50 en 75 
euro voor een halve liter GHB. GBL (gamma-butyrolacton, een van de ingrediënten van GHB) is in pure 
vorm nog sterker dan GHB. De risico’s van GBL worden vergelijkbaar geacht met de risico’s van GHB, 
maar het gebruik van GBL komt weinig voor. In 2016 had naar schatting slechts 0,2% van de algemene 
bevolking van 18 jaar en ouder ooit in het leven GBL gebruikt.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Gebruik benzodiazepinen over langere periode bezien gedaald
Niet alleen het gebruik van alcohol en drugs kan tot misbruik en verslaving leiden, maar ook aan slaap- 
en kalmeringsmiddelen is bij chronisch gebruik dit risico verbonden. Het merendeel van de slaap- en 
kalmeringsmiddelen behoort tot de groep van de benzodiazepinen. In 2018 had 10,2% van de bevolking 
van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt, meer vrouwen (13,3%) 
dan mannen (7,0%). Het laatste-jaar-gebruik is het hoogst onder 65+ (14,1%). Een op de drie laatste-
jaar-gebruikers had deze middelen (ook) zonder recept gebruikt; het gebruik zonder recept ligt het hoogst 
onder 20-24-jarigen. Vergeleken met 2016, bleef het laatste-jaar-gebruik op het zelfde niveau.
Gegevens van verstrekkingen van benzodiazepinen van openbare apotheken wijzen wel op een langer 
geleden ingezette daling in het gebruik na de inperking van de vergoeding van benzodiazepinen uit het 
basispakket in 2009. Het aantal verstrekte standaard dagdoseringen daalde in 2009 met 15% (vergeleken 
met 2008). Tussen 2016 en 2017 vond er nog een daling plaats met bijna 2%.

Sterfte door overdoseringen slaap- en kalmeringsmiddelen vaak suïcide
In 2018 werden 85 sterfgevallen door overdosering van dergelijke medicijnen geregistreerd, waarvan 
34 gevallen door benzodiazepinen, 8 gevallen door (andere) sedativa en 43 gevallen door barbituraten. 
Meestal ging het in deze gevallen om suïcide. Van 2008 tot en met 2012 was het verloop over de tijd 
grillig, zonder duidelijke trend. Tussen 2013 en 2016 verdubbelde het aantal barbituratengevallen echter 
van 31 naar 64, om in 2017 te stabiliseren op 66 gevallen en in 2018 weer te dalen naar 43 gevallen. 
Ook hierbij is het nog onbekend of het bij de aanvankelijk stijgende aantallen gaat om een daadwerkelijke 
stijging of om veranderingen in de detectie en de registratie.
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Lachgas

Toename lachgasgebruik in verschillende groepen jongeren en jongvolwassenen
Lachgas (N2O) wordt met name onder verschillende groepen jongeren en jongvolwassenen gebruikt. In 
2018 had in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder 6,9% ooit lachgas gebruikt en 2,7% deed dit 
in het afgelopen jaar. Onder 20-24-jarigen was dit laatste-jaar-gebruik vele malen hoger (14,6%).

In verschillende onderzoeken onder jongeren is een toename van het gebruik van lachgas gesignaleerd. 
Zo is het ooitgebruik onder studenten van het MBO en HBO fors toegenomen van 19,8% in 2015 naar 
28,7% in 2017. Onder scholieren van 12-16 jaar werd ook een procentuele toename geconstateerd: 9,4% 
in 2017 ten opzichte van 7,8% in 2015. Dit verschil was echter alleen onder meisjes statistisch significant. 

Het gebruik van lachgas is vooral hoog onder uitgaanders. In Amsterdam nam het percentage 
cafébezoekers dat ervaring had met lachgas toe van 46,1% in 2014 naar 62,4% in 2018, maar het 
laatste-jaar-gebruik (34,6%) en laatste-maand-gebruik (10,9%) bleef in deze periode stabiel. Onder 
club- en festivalbezoekers had in 2017 ruim de helft in het afgelopen jaar lachgas gebruikt. De Antenne 
monitor signaleert ook dat lachgasgebruik voorkomt onder (extra) kwetsbare groepen jongeren en 
jongvolwassenen.

Lachgas zorgt voor meer gezondheidsincidenten

In de eerste helft van 2019 waren al meer informatieverzoeken binnengekomen bij het Nationaal 
Vergiftigingen Informatiecentrum over gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas dan in heel 
2018 (67 vergeleken met 54). Hierbij is vaker sprake van langdurig gebruik en het gebruik van extreme 
hoeveelheden (meer dan 50 ballonnen of patronen) per gelegenheid. Ook de Monitor Drugsincidenten 
registreerde een beperkt maar toenemend aandeel gemelde drugsincidenten waarbij lachgas betrokken 
is, in totaal werden 51 meldingen gemaakt. Dit is 0,8% van het totaal aantal meldingen in 2018. Bij deze 
gemelde incidenten is lachgas in de meeste gevallen gecombineerd met het gebruik van alcohol en/of 
drugs. 

De meest voorkomende effecten die tijdens of kort na lachgasgebruik optreden zijn duizeligheid, 
verwardheid. hoofdpijn en tintelingen. Er kunnen ook (ernstige) neurologische klachten, met 
verlammingsverschijnselen, optreden, al is vanwege het ontbreken van een registratie hiervoor het precieze 
aantal gevallen onbekend. Ook rapporteren brandwondencentra gevallen van bevriezingsverschijnselen 
(gelijkend op brandwonden) door het vastklemmen van lachgascilinders tussen de bovenbenen en 
rapporteert de politie een toename tussen 2018 en 2019 van verkeersincidenten gerelateerd aan het 
gebruik van lachgas. 

Ketamine 

Ketamine wordt mainstream in het uitgaanscircuit
Ketamine wordt gebruikt als een middel tegen pijn of als narcosemiddel in de (dier)geneeskunde, maar 
wordt daarnaast ook genomen als tripmiddel voor recreatieve doeleinden. In de algemene bevolking 
van 18 jaar en ouder is het gebruik van ketamine beperkt: 1,2% gebruikte het middel ooit in het leven, 
en 0,6% in het laatste jaar. Uitgaande jongeren en jongvolwassenen gebruiken het middel op feesten 
en op afterparty's. Het gebruik werd in 2016 gemeten op 17,3% ooit in het leven en 12,3% in het 
afgelopen jaar. Een panel van sleutelfiguren uit het Amsterdamse uitgaanscircuit meldde dat ketamine 
toegankelijker is geworden voor een breed uitgaanspubliek. Onder cafébezoekers in Amsterdam lag in 
2018 het ooitgebruik van ketamine op 26,5% en lag het laatste-maand-gebruik op 9,6%.
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Het aandeel ketaminemonsters dat werd aangeleverd bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem 
(DIMS) was in 2017 met 35% gestegen ten opzichte van 2016, maar dit aandeel is in 2018 gestabiliseerd.

Meer incidenten door ketaminegebruik op feesten en festivals
Het aandeel ketaminegerelateerde incidenten van het totaal aantal drugsincidenten op EHBO-posten 
op feesten vervijfvoudigde in zes jaar tijd, naar 10% van het totaal aantal incidenten in 2018. Vaak is 
bij deze intoxicaties sprake van een combinatie met andere drugs. De nadelige gezondheidseffecten op 
korte termijn zijn bijvoorbeeld verwardheid, misselijkheid en braken. Sommige gebruikers ervaren bij een 
(te) hoge dosering een K-Hole (een zeer heftige ketamine ervaring waarbij verlammingsverschijnselen 
optreden, ook wel eens vergeleken met een bijna-dood ervaring). Bij langdurig en frequent gebruik 
van ketamine kunnen problemen aan de urinewegen ontstaan die soms gepaard gaan met heftige 
buikpijnaanvallen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een aantal cognitieve functies, met name het 
geheugen, mogelijk tijdelijk kan verslechteren.

Er zijn ook indicaties dat ketamine geestelijk verslavend is. Ketaminegebruikers zoeken ook hulp bij 
instellingen voor verslavingszorg, maar landelijke cijfers ontbreken. 

Methylfenidaat (Ritalin)

Ritalin: recreatief gebruik onder jongvolwassenen voor een betere concentratie

Ritalin (methylfenidaat) en sommige andere medicijnen die worden voorgeschreven aan kinderen en 
jongeren met ADHD, worden ook gebruikt als zogenaamde ‘recreatieve’ drug, dat wil zeggen voor 
niet-medische doeleinden, zonder voorschrift van een arts. 

Ongeveer een op de 30 (3,2%) volwassenen rapporteerde in 2018 ooit in het leven wel eens ADHD-
medicijnen gebruikt te hebben en ongeveer 1% deed dit in het afgelopen jaar nog. Meer dan een op de 
drie laatste-jaar-gebruikers (37,2%) nam in het laatste jaar ADHD-medicijnen (ook) zonder recept, dit 
is een half procent van de algemene volwassen bevolking en komt neer op circa 70.000 personen. Het 
ooitgebruik van ‘ADHD-medicijnen’ is met meer dan 10% het hoogst in de groep 20-24-jarigen; een op 
de twintig (5,2%) jongvolwassenen gebruikte deze middelen in het afgelopen jaar.

Ritalin wordt in de groep jongvolwassenen vooral gebruikt als prestatieverhogend middel voor studie of 
werk, maar ook als ‘recreatieve’ uitgaansdrug. In Het Grote Uitgaansonderzoek uit 2016 gaf 9% aan in 
het laatste jaar ritalin te hebben gebruikt voor niet-medische doeleinden. In het Amsterdamse Antenne 
onderzoek werd tussen 2010 en 2018 wel een flinke toename in het ooitgebruik onder cafébezoekers 
geconstateerd (van 8,7 naar 20,9%). Onderzoek laat zien dat de meeste jongvolwassenen het middel 
krijgen van anderen of het online kopen.
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Alcohol

Meerderheid volwassenen voldoet niet aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad
Acht op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder drinkt wel eens alcohol en pas boven 75 jaar neemt dat 
aandeel af. Deze cijfers zijn al jaren stabiel. De Richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad adviseert 
om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. In 2018 voldeed bijna 40% 
van de volwassen Nederlanders aan die norm; vrouwen vaker dan mannen. Sinds de Richtlijn is ingevoerd 
is er wel een stijging van het percentage volwassenen dat hieraan voldoet, van 37,4% naar 39,8%. 

Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik
In het preventieakkoord problematisch alcoholgebruik is een van de pijlers het verminderen van het 
zwaar – en overmatig alcoholgebruik, met extra aandacht voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar en 
50-plussers. In 2018 komt zwaar drinken (minstens een keer per week 6 of meer glazen alcohol op één 
dag voor mannen of 4 glazen voor vrouwen) namelijk het meest voor onder jongvolwassenen van 18 en 
19 jaar en van 20-24 jaar. Overmatig drinken (meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 
14 glazen per week voor vrouwen) is een patroon dat meer fluctueert tussen leeftijdsgroepen maar het 
hoogst is onder 20-24-jarigen en op oudere leeftijd (tussen 50 en 74 jaar).

Daarnaast staat het terugdringen van het aandeel zwangere vrouwen dat drinkt tijdens de zwangerschap 
aangegeven als pijler in het preventieakkoord. In 2018 dronk 4,2% van alle vrouwen alcohol toen zij 
wisten dat ze zwanger waren. In ongeveer 8 op de 10 gevallen ging dit niet om een glas of meer, 
maar om een paar slokjes. Ten opzichte van 2016 is het alcoholgebruik van vrouwen vóór en tijdens de 
zwangerschap vrijwel gelijk gebleven. In de vier weken vóór de zwangerschap dronk nog bijna de helft 
van de vrouwen alcohol.

Verkoopcijfers alcoholvrij bier gestegen
De verkoopcijfers van alcoholhoudende dranken geven een indicatie van het aantal liters alcohol dat per 
hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd. Sinds 2014 zijn de verkoopcijfers van alcohol in Nederland 
stabiel. De verkoop van alcoholvrij bier is echter de laatste jaren gestegen. Uit de bierconsumptiecijfers 
van de Nederlandse brouwers blijkt dat in 2018 de verkoop van alcoholvrij bier is gestegen met 32,4% 
ten opzichte van 2017. In 2018 werd 638.503 hectoliter alcoholvrij bier verkocht. Uit een Amsterdams 
onderzoek onder cafébezoekers bleek dat meer dan de helft van de onderzoeksgroep wel eens alcoholvrije 
drankjes dronk, waarvan ook een deel dit deed als hulpmiddel om te minderen of te stoppen met drinken.

Meeste aankooppogingen door minderjarige jongeren slagen
De daling die zich tussen 2011 en 2015 voordeed in het alcoholgebruik onder scholieren van 12-16 jaar 
van het reguliere voortgezet onderwijs, zette zich niet voort in 2017. In dat jaar dronk een kwart van 
de scholieren in het regulier voortgezet onderwijs alcohol in de afgelopen maand. Ook het percentage 
binge drinken (het drinken van vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid) onder de jongeren die de 
afgelopen maand gedronken hadden was in 2017 (71%) vergelijkbaar met 2015 (70%). Vergeleken met 
eerdere jaren is er wel sprake van een forse afname in het binge drinken onder scholieren. 
Van de MBO- en HBO-studenten van 16-18 jaar heeft 85% ooit alcohol gedronken en bijna driekwart 
dronk in de afgelopen maand. Van de studenten van 16-18 jaar die alcohol drinken, heeft één op de vijf 
meer dan 10 glazen op een weekenddag gedronken: jongens twee keer zo vaak als meisjes.
De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is tussen 2016 en 2018 
niet verbeterd. In 2018 slaagden nog steeds de meeste (62,3%) aankooppogingen van minderjarigen. 

Ontwikkelingen in het gebruik van alcohol en tabak0.3
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Ongeveer 1.900 alcoholgerelateerde sterfgevallen
Het aantal patiënten (alle leeftijden) dat op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis wordt 
behandeld wegens een alcoholvergiftiging blijft stijgen. In 2018 werden daarvoor naar schatting 6.300 
patiënten behandeld, naast nog eens 17.700 personen voor een letsel na een ongeval of geweld terwijl 
zij onder invloed van alcohol verkeerden. Bij beide schattingen speelt onderrapportage mee, zodat de 
werkelijke schade omvangrijker is.
Volgens een nieuwe schattingsmethode van het RIVM zijn in 2017 ongeveer 1.900 sterfgevallen te wijten 
aan alcoholgebruik. In deze schatting is ook rekening gehouden met het beschermend effect van licht 
alcoholgebruik op enkele ziekten en sterfte. De meeste alcoholgerelateerde sterfgevallen zijn toe te wijzen 
aan beroerten, psychische ziekten gerelateerd aan alcohol en ziektes aan de spijsverteringsorganen.

Tabak

Dalende trend in roken
In 2018 rookt 22,4% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar (dagelijks en niet-dagelijks) en 16,0% rookt 
dagelijks. Het percentage rokers (dagelijks en niet-dagelijks) daalde in 2018 significant ten opzichte van 
2014, maar was niet statistisch significant lager dan in 2017. De rookprevalentie neemt af, zowel onder 
laag- als hoogopgeleide volwassenen. De afname in roken is echter kleiner onder mensen met een lage 
of middelbare opleiding dan onder mensen met een hoog opleidingsniveau.
Tussen 2015 en 2017 trad een verdere daling op in het percentage scholieren van 12-16 jaar dat ooit 
en in de afgelopen maand gerookt heeft. Het percentage dagelijkse rokers onder de 12-16-jarige 
scholieren daalde van 3,1% naar 2,1% in deze periode. De daling deed zich voor op alle schoolniveaus 
maar er zijn nog steeds forse verschillen tussen schoolniveaus. Scholieren van het VMBO-b (basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg) roken het meest en scholieren van het VWO het minst. 
In 2018 gebruikte 3,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder (wel eens) de e-sigaret.

Een op de drie volwassen rokers deed in 2018 een ‘serieuze stoppoging’
Van de rokers van 18 jaar en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden 41,2% één of meer stoppogingen 
ondernomen. Van de stoppers heeft 89,5% het langer dan 24 uur volgehouden om niet te roken (een 
‘serieuze’ stoppoging). Dit betekent dat 36,9% van alle rokers van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar 
minimaal één keer 24 uur of langer is gestopt met roken. Dit percentage was hoger dan in 2017 (35,7%) 
en 2016 (32,5%), maar deze verschillen zijn niet statistisch significant. Het verschil met 2014 (32,9%) is 
wel statistisch significant.

Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en voortijdige sterfte
In Nederland is meer dan 9% van de totale ziektelast aan roken toe te schrijven.
In 2017 overleden in Nederland naar schatting 19.420 mensen van 20 jaar en ouder aan de directe 
gevolgen van roken. De sterfte aan longkanker blijft de belangrijkste direct aan roken gerelateerde 
doodsoorzaak. De werkelijke sterfte die gerelateerd is aan roken ligt hoger, omdat het effect van passief 
roken (meeroken) niet is verdisconteerd.
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Opiumwetdelicten

Opsporingsonderzoeken georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit
Het aantal opsporingsonderzoeken naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit waarbij drugs 
het eerste aandachtsgebied vormen, stijgt van 514 onderzoeken in 2017 naar 578 onderzoeken in 
2018. Daarbij ging het in 122 zaken om grootschalige hennepteelt, in 252 gevallen om cocaïne- en 
heroïnehandel, en ging het in 204 gevallen om productie en handel in synthetische drugs.

In beslag genomen drugs
In 2018 werd geregistreerd (als absolute ondergrens) dat in beslag werden genomen: 3.002 kilo wiet, 
7.288 kilo hasj, 516.418 cannabisplanten, 354 kilo heroïne, 40.134 kilo cocaïne, 472 kilo ecstasy, 1 kilo 
amfetamine, 6 kilo methamfetamine, 40 kilo DMT, en 3.331 kilo qat.

Synthetische drugs
Net als in 2017 werden in 2018 in totaal 82 ontmantelingen gemeld van productielocaties van synthetische 
drugs. Het aantal meldingen van ontmantelde opslagplaatsen steeg van 70 naar 79, en het aantal 
meldingen van afvaldumpingen steeg van 206 naar 292.

Hennepteelt
Er zijn in 2018 in totaal 3.913 hennepkwekerijen geruimd, minder dan in de jaren daarvoor.

Liquidaties gerelateerd aan georganiseerde drugshandel
Liquidaties in Nederland zijn meestal het gevolg van conflicten gerelateerd aan de handel in drugs. In 
2018 vonden er 20 liquidaties plaats. Tussen 2000 en 2018 schommelt het aantal liquidaties rond een 
gemiddelde van 26 per jaar.

Verdachten van Opiumwetdelicten
In 2018 stabiliseert de trend van het aantal door de politie geregistreerde verdachten van 
Opiumwetdelicten. Na een jarenlange daling komt dit aantal uit op 17.000.

Opiumwetzaken bij Openbaar Ministerie en rechter
In 2018 lijkt ook de dalende trend van instroom van Opiumwetzaken bij het Openbaar Ministerie te 
stabiliseren. Het totaal aantal afdoeningen van Opiumwetzaken door de rechter daalt.

Hard en soft drugs
Bij het Openbaar Ministerie daalt alleen het aantal softdrugszaken, maar minder dan in het voorafgaande 
jaar. Het aantal harddrugszaken neemt toe, terwijl dit vorig jaar daalde.

Vanwege de recente afname van softdrugszaken en de toename van harddrugszaken is de categorie 
harddrugszaken nu de grootste: hiermee komt een einde aan de jarenlange meerderheid van 
softdrugszaken.

Bij de harddrugsdelicten gaat het meestal om het aanwezig hebben (bezit) van een harddrug, bij de 
softdrugsdelicten gaat het meestal om vervaardiging (veelal: cannabisteelt).

Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit0.4
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Sancties
De meeste Opiumwetzaken brengt het Openbaar Ministerie voor de rechter. Daar eindigt ruwweg ruim 
één op de tien in een vrijspraak. Het aandeel vrijspraken in Opiumwetzaken door de rechter in eerste 
aanleg daalt in 2018, evenals in 2017. Het aandeel vrijspraken blijft het hoogst in softdrugszaken.

De taakstraf en (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn de meest voorkomende sancties in 
Opiumwetzaken. Taakstraffen worden vooral opgelegd in softdrugszaken, onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen vooral in harddrugszaken.

In 2018 stijgt het aantal personen dat gedetineerd is vanwege een Opiumwetdelict voor het tweede jaar 
op een rij. Op peildatum september 2018 is één op de vijf personen in het gevangeniswezen gedetineerd 
wegens een Opiumwetdelict. Ook dit aandeel is gestegen.

Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers

Delicten
De alcohol- en drugsgebruikers die als zodanig in het politiesysteem staan, plegen voornamelijk 
vermogensdelicten. Daarnaast plegen zij vooral geweldsdelicten, openbare orde delicten en 
Opiumwetdelicten.

Rijden onder invloed
Rijden onder invloed van alcohol is een veel voorkomend strafbaar feit. Het aantal verdenkingen van 
rijden onder invloed van alcohol nam aanvankelijk af van 26.475 verdenkingen in 2016 naar 25.805 
verdenkingen in 2017, maar dit aantal steeg vervolgens naar 28.545 verdenkingen in 2018.

Zorg voor justitiabelen
In 2018 bracht de reclassering 50.051 adviezen uit. Bij 13,4% van de cliënten van de reclassering was 
een verslaving de aanleiding voor het delict waarvoor ze reclassering ontvingen. In 2018 stonden 32.387 
cliënten onder toezicht van de reclassering en werden er 35.327 werkstraffen uitgevoerd.

Overlast door drugshandel en drugsgebruik
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking heeft in 2017 wel eens overlast ervaren van 
drugshandel of drugsgebruik in de eigen buurt. Een minderheid (3,5%) ervaart hier veel overlast van. 
Deze cijfers verschillen nauwelijks van de jaren daarvoor. Van de Nederlandse bevolking heeft 25,5% in 
2017 wel eens overlast ervaren van dronken mensen op straat; 2,5% heeft hier veel overlast door ervaren. 
Dit is niet veranderd ten opzichte van de jaren daarvoor. De overlast in relatie tot drugs en coffeeshops is 
afgenomen in vergelijking met de voorafgaande jaren. Coffeeshopoverlast (door klanten of niet-klanten) 
komt in 2017 in de meeste gemeenten niet of nauwelijks voor.
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Cannabis Cocaïne OpiatenI Ecstasy Amfetamine GHB
Slaap- en  

kalmerings- 
middelen

GEBRUIK ALGEMENE 

BEVOLKING (2018)

 Percentage laatste-maand-
gebruikers 18+

4,6% 0,7% Vrijwel geen 1,1% 0,5% 0,2% 6,5%

 Percentage laatste-jaar- 
gebruikers 18+

7,5% 1,6% Vrijwel geen 2,8% 1,1% 0,4% 10,2%

 - Trend in gebruikII Gelijk
Toename 

2014-2018
(15-64 jaar)

Gelijk
Toename 

2014-2018 
(15-64 jaar)

Gelijk Gelijk
Gelijk 

(2016-2018)

 - Internationale vergelijkingIII Gemiddeld
Boven 

gemiddelde
Laag

Boven 
gemiddelde

Boven 
gemiddelde

Onbekend Onbekend

GEBRUIK JONGEREN,

SCHOLIEREN (2015/2017)

 Percentage laatste-maand-
gebruikers

4,7% 
(2017)

0,5%
(2015)

0,3%
(2015)

0,4%
(2017)

0,6%
(2015)

0,2%
(2015)

-

 - Trend (2003-2015/2017)
Daling

(2003-2017)
Daling 

(2003-2015)
Daling 

(2003-2015)
Daling 

(2003-2017)
Daling 

(2003-2015)
- -

 -  Internationale vergelijking, 
15/16 jaar (2015)IV

Boven
gemiddelde

Gemiddeld Gemiddeld
Boven

gemiddelde
Gemiddeld Gemiddeld

Boven
gemiddelde

AANTAL PROBLEEMGEBRUIKERS 2007-2009 2012 2007-2009

29.300 
(afhankelijk) 

40.200
(misbruik)

OnbekendV ± 14.000 Onbekend Onbekend Onbekend

22.000
(afhankelijk) 

35.000
(misbruik)

AANTAL CLIËNTEN

VERSLAVINGSZORG (2015)VI

Middel als primair probleem
Middel als secundair probleem

10.816
4.501

7.295
6.138

9.093
2.053

122
359

1.794
742

837
167

581
803

 - Trend (2006-2015)
Na stijging 

stabiel 
sinds 2011

Daling Daling Daling Stijging Stijging Daling

GEREGISTREERDE STERFTE

(2018)VII
Psychostimulantia

Vrijwel geen 
acute
sterfte

40
(acuut)

104
(acuut)

4
(acuut)

7
(acuut)

85
(acuut)

I. Heroïne (en methadon). II. Voor de leeftijdsgroep 18+ zijn trendgegevens voor 2015 tot en met 2018 beschikbaar. Voor de leeftijdsgroep 15-64 jaar zijn 
er trendgegevens voor 2014 tot en met 2018 beschikbaar (zie bijlage A). III. Ten opzichte van het gewogen gemiddelde van het ooitgebruik (15-64 jaar) 
in de lidstaten van de Europese Unie, voor opiaten ten opzichte van het aantal probleemgebruikers (15-64 jaar) van opiaten (EMCDDA). IV. Ten opzichte 
van het ongewogen gemiddelde in 34 Europese landen (ESPAD). V. In de 3 grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag) lijdt 0,5% aan een 
crackverslaving. VI. Verslavingszorg zoals gepseudonimiseerd geregistreerd in het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). VII. De definities en 
schattingsmethoden voor de sterfte voor drugs, alcohol en tabak verschillen, en deze categorieën zijn onderling niet vergelijkbaar. Primaire sterfte: middel 
als primaire (onderliggende) doodsoorzaak. Acute sterfte: primaire sterfte waarbij het overlijden plaatsvindt snel na het binnenkrijgen van een dodelijke 
hoeveelheid van een middel. Secundaire sterfte: middel als secundaire doodsoorzaak (bijdragende factor of complicatie). Zie bijlage B4 voor een toelichting.

Tabel 1a, deel 1 Kerncijfers middelengebruik: Opiumwetmiddelen0.5
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Alcohol Tabak

GEBRUIK ALGEMENE BEVOLKING (2018)

 - Percentage laatste-jaar-gebruikers 18+ 80,4% 22,4%I

 - Trend in gebruik Gelijk
Daling

(2014-2018)

 - Internationale vergelijking Boven gemiddelde Beneden gemiddelde

GEBRUIK JONGEREN, SCHOLIEREN (2017)

 - Percentage laatste-maand-gebruikers, 12-16 jaarII 25,0%
7,8%

(laatste maandII)

 - Trend (2003-2017) Daling Daling

 - Internationale vergelijking, 15/16 jaar (2015)III Boven gemiddelde Beneden gemiddeld

AANTAL PROBLEEMGEBRUIKERS 2007-2009 2018

82.400 (afhankelijk)
395.600 (misbruik)

±445.000IV

AANTAL CLIËNTEN VERSLAVINGSZORG (2015)

Middel als primair probleem
Middel als secundair probleem

29.374
4.575

809
3.136

 - Trend (2006-2015) Stabiel Stijging

Daling Daling

1.762VI 
(2015)

19.420 (2017)VI

I. Weergegeven is het percentage rokers (dagelijks en niet-dagelijks) van 18 jaar en ouder volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS in 
samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut, 2018. II. Cijfer over laatste-maand-rokers onder scholieren in 2017 uit de HBSC-studie. III. Ten opzichte 
van het ongewogen gemiddelde in 36 Europese landen (ESPAD). Vergelijking voor roken betreft het percentage laatste-maand-rokers (30%). IV. Gebaseerd 
op het percentage zware rokers (20 of meer sigaretten per dag) in de bevolking van 18 jaar en ouder in 2018 (3,3%). V. Primaire sterfte: middel als primaire 
(onderliggende) doodsoorzaak, in tegenstelling tot de secundaire sterfte: middel als secundaire doodsoorzaak (bijdragende factor of complicatie). VI. Zie 
bijlage B4 voor de wijze van schatten van de sterfte gerelateerd aan alcohol en roken.

Tabel 1a, deel 2 Kerncijfers middelengebruik: Alcohol en tabak0.6
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Fase in keten

Opsporings-
onderzoeken 

georganiseerde 
ondermijnende 

criminaliteit drugsI

Aantal verdachten 
politie/KMarII

Aantal zaken 
OM instroomIII

Afdoeningen 
rechter 

1e aanlegIV GedetineerdenV

Aantal OpiumwetI 2017-2018
CBS: 2015-2018
HKS: t/m 2014

t/m 2018 t/m 2018 t/m 2018

 - Totaal
578

(2017: 514)
17.000

(2017: 17.000)
15.400

(2017: 16.000)
9.535 

(2016: 9.480)
1.404 

(2016: 1.311)

- Harddrugs 456
2018 N.B.

…
42% - 2014

7.300
(2017: 7.000)

3.900
(2017: 4.000)

N.B.

- Softdrugs 122
2018 N.B. 

51% - 2014
7.100

(2017: 8.100)
4.200

(2017: 4.900)
N.B.

 - Beide ---
2018 N.B.
7% - 2014

980
(2017: 950)

670
(2017: 700)

 Recentste t.o.v. 
voorgaande jaar 
(absoluut)

2017-2018:
stijging

Constant

Daling enkel bij 
soft drugs,
stijging bij 

hard drugs en 
combinatiezaken 

hard- en 
softdrugs

Daling,
voornamelijk 

bij softdrugs, in 
minder mate bij 
harddrugs en 

combinatiezaken

Stijging

 Globale trend in 
periode

2015-2018:
stijging

Daling tot 2011, 
daarna stijgend/ 
stabiel, opnieuw 
daling nà 2014; 

stabilisatie na 2016

Daling tot 2010; 
daarna ruwweg 
18.000; sterke 
daling in 2017; 
minder sterke 
daling in 2018

Daling tot 2011, 
daarna stijging 

tot 2015; 
constant tot 

2017; daling in 
2018

Daling tot 
2016, daarna 

stijging

% Opiumwet op totaal 26,3% 7% - 2018 9,0% 9,9% 18%

 -  Recentste 
ontwikkeling t.o.v. 
voorgaande jaar

---
Stijging

(6,7%-7,2%)
Daling

(9,2%-9,0%)
Daling

(10,3%-9,9%)
Stijging

(18%-20%)

 - Trend in periode ---
Stijging tot 2014; 
constant tot 2017; 

stijging in 2018

Stijging 
tot 2016 

(dip in 2010): 
7,1%-9,8%; 
daarna daling 

naar 9,0%

Stijging 
tot 2016 van 

8% naar 10%; 
daarna constant 

tot 2017; 
daling in 2018

Daling 
tot 2014; 

daarna rond de 
18%; stijging 

in 2018

I. Drugs als eerste aandachtsgebied. Bron: Verantwoording aanpak ondermijnende criminaliteit, 2018. II. Bron: 2007-2014 HKS (2014 voorlopig), Politie, 
bewerking WODC. Bron 2015 tot en met 2018, Nationale Politie, bewerking CBS. III. Bron: OMDATA/RACmin, bewerking WODC. IV. Bron: OMDATA/RACmin, 
bewerking WODC. V. Peildatum 30 september. Bron: J&V, DJI.

Tabel 1b Kerncijfers drugscriminaliteit: Opiumwetdelicten in de 
strafrechtsketen in de periode 2009-2018
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