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NIEUW JAARLIJKS TRENDRAPPORT VAN HET EMCDDA 

EU-drugsagentschap presenteert Europees drugsrapport 2013 

(30.4.2013, LISSABON) Het EU-drugsagentschap (EMCDDA) heeft een nieuwe vormgeving gekozen voor de 

berichtgeving over de drugsproblematiek in Europa. Op 28 mei presenteert het agentschap zijn jaarlijkse 

overzicht over de drugssituatie in Europa in een nieuw pakket dat actueler, interactiever en meer 

samenhangend is. 

In dit pakket neemt het Europees drugsrapport 2013: Trends en ontwikkelingen een centrale plaats in.     

Dit rapport vervangt het vroegere Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat altijd in 

de herfst werd gepubliceerd. Het nieuwe rapport komt zes maanden eerder uit en zal bondiger zijn, meer 

grafieken bevatten en een overzicht geven van de meest recente trends in de 27 EU-lidstaten, Kroatië, 

Noorwegen en Turkije.  

Het rapport gaat online vergezeld van de interactieve Drugsperspectieven (Perspectives on drugs/PODs),   

die dieper ingaan op een selectie van belangrijke kwesties. Thema’s voor dit jaar zijn onder meer: nieuwe 

behandelingen voor hepatitis C, risicovol cannabisgebruik, cocaïne-gerelateerde spoedgevallen, en de 

maatregelen rondom nieuwe psychoactieve stoffen die steeds meer beschikbaar komen. Daarnaast bevat het 

pakket het jaarlijkse Statistische bulletin (Statistical bulletin) en de Landenoverzichten (Country overviews), 

met gegevens en analyses op nationaal niveau. 

Deze veranderingen vinden plaats in het kader van de meest recente driejarenstrategie (2013–15) van het 

EMCDDA, die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: relevantie en actualiteit, efficiëntie en waardering, 

en communicatie en klantgerichtheid. De nieuwe vormgeving is ontwikkeld om gelijke tred te houden met de 

snel veranderende drugswereld en met de groeiende behoeften en andere verwachtingen van het publiek dat 

het agentschap bedient. 

Het Europees drugsrapport 2013 zal beschikbaar zijn in 22 talen (in druk en op internet).                                    

Alle gegevens zijn vanaf 28 mei te vinden op www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Startdatum: dinsdag 28 mei 2013 

• Tijd: 10:00 uur West-Europese tijd (Lissabon) (11:00 uur Centraal-Europese tijd) 

• Plaats van de persconferentie: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 

• Interviews: op de dag dat het informatiepakket uitkomt, zullen in Lissabon 

vertegenwoordigers van het EMCDDA aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen 

van journalisten. In heel Europa zullen medewerkers van de nationale focal points van het 

Reitox-netwerk beschikbaar zijn voor het beantwoorden van specifieke vragen over hun 

land (gedetailleerde informatie over de interviews is te vinden via bovenstaande link) 

• Sociale media: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Abonneren op onze RSS newsfeed: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


