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JAARVERSLAG 2012: HOOGTEPUNTEN 2 

Nieuwe jaarverslag: dalend heroïnegebruik en verschuivende patronen in het drugsgebruik 

(15.11.2012, LISSABON – ONDER EMBARGO TOT 10:00 WET/tijd in Lissabon) Sinds de jaren zeventig heeft 

heroïne een centrale rol gespeeld in de Europese drugsscene, en heroïne is nog steeds verantwoordelijk voor het 

grootste deel van de drugsgerelateerde ziekte- en sterfgevallen in de EU. Maar hoewel de op heroïne terug te 

voeren problemen niet verdwenen zijn, is de omvang ervan afgenomen, stelt het EU-drugsagentschap (EWDD).  

In zijn Jaarverslag 2012: de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat vandaag in Lissabon is 

gepresenteerd, zegt het EWDD: ‘Mogelijk kunnen we nu een nieuw tijdperk betreden waarin heroïne een minder 

centrale rol zal spelen in de Europese drugsproblematiek’ (
1
). 

‘Er wordt steeds vaker geconstateerd dat in sommige delen van Europa het aantal nieuwe heroïnegebruikers is 

gedaald, dat de beschikbaarheid van de drug is afgenomen en dat sommige landen sinds kort geconfronteerd 

worden met acute tekorten’, aldus het Jaarverslag. De ontwikkelingen in de illegale drugsmarkt zullen nauwlettend 

moeten worden gevolgd om vast te stellen of de recente tekorten zullen resulteren in een afname van de 

beschikbaarheid van heroïne op de lange termijn en of andere stoffen de plaats van heroïne zullen innemen. 
De recente dalingen in het heroïnegebruik hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van een stijgend aantal 

behandelingen (figuur HSR-2). Meer dan de helft van de geschatte 1,4 miljoen regelmatige opioïdengebruikers in de 

EU en Noorwegen (voornamelijk heroïnegebruikers) heeft tegenwoordig toegang tot substitutiebehandelingen. 

Heroïne – minder nieuwe gebruikers en minder aanbod van heroïne 

Ongeveer de helft (48%) van de personen die met een gespecialiseerde behandeling beginnen noemt een opioïde, 

en met name heroïne, als zijn of haar belangrijkste probleemdrug (tabel TDI-5, deel ii). De langdurige en chronische 

aard van heroïneproblemen brengt met zich mee dat veel van deze gebruikers de komende jaren hulp nodig blijven 

hebben. Een positief punt in het verslag is dat het aantal nieuwe gebruikers van de drug afneemt (figuur TDI-1,         

deel ii). Over heel Europa gezien is het aantal personen dat voor het eerst een gespecialiseerde behandeling voor 

heroïneproblemen ondergaat, gedaald van 51 000 in 2005 tot 46 000 in 2010, na een piek van 61 000 in 2007  

(figuur TDI-1, deel ii). Deze daling was het sterkst zichtbaar in enkele landen met een lange geschiedenis van 

heroïne-epidemieën, zoals Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk (tabel TDI-3, deel i). Opioïden, en 

voornamelijk heroïne, spelen een rol in de meerderheid van de door drugs veroorzaakte sterfgevallen waarvan in 

Europa melding is gemaakt. Uit nieuwe gegevens blijkt een lichte daling van het aantal van deze sterfgevallen in de 

EU-lidstaten en Noorwegen, van circa 7 600 in 2009 tot 7 000 in 2010. 

Marktindicatoren duiden erop dat de beschikbaarheid van heroïne in de straten van Europa afneemt. De daling van 

het aantal heroïnegerelateerde delicten dat in 2009 werd waargenomen, zette zich in 2010 voort (hoofdstuk 2,        

figuur 3). Ook de jongste cijfers voor drugsvangsten wijzen op een algehele afname van het heroïneaanbod. In 2010 

resulteerden circa 51 000 drugsvangsten in de inbeslagname van 6 ton heroïne in de EU en Noorwegen, tegen 

56 000 vangsten met in totaal 8 ton in beslag genomen heroïne in 2009 (hoofdstuk 6, tabel 9; tabel SZR-7; tabel 

SZR-8). Eind 2010 en begin 2011 deden zich in enkele landen tekorten voor, met name in Ierland en het Verenigd 

Koninkrijk, waarbij een aantal successen op het gebied van rechtshandhaving mogelijk een rol hebben gespeeld (
2
). 

Cecilia Malmström, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor het EWDD, zegt: ‘De afname van 

het heroïnegebruik in de EU is het resultaat van langetermijninspanningen om zowel de vraag als het aanbod terug  
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te dringen. Intensief politietoezicht langs heroïnesmokkelroutes heeft een belangrijke rol gespeeld bij het indammen 

van het aanbod. Even belangrijk is de uitbreiding van het aantal substitutiebehandelingen, dat een aanzienlijk deel 

van de vraag uit de markt heeft gehaald. Samen kunnen deze factoren helpen bij het scheppen van de voorwaarden 

die nodig zijn om de Europese heroïnemarkt ook in de toekomst te laten krimpen. Europa is in bepaalde opzichten 

een meer moeilijke markt voor deze stof geworden’. 

Verschuivende patronen in het problematische drugsgebruik 

De afgenomen beschikbaarheid van heroïne in Europa kan in verband worden gebracht met ‘een verandering in 

patronen van drugsgebruik’, zegt de EWDD. Enkele landen in Europa rapporteren dat een hoog percentage van de 

personen die met een behandeling beginnen nu andere opioïden dan heroïne als belangrijkste probleemdrug noemt 

(tabel TDI-113). Zo zijn de heroïnemarkten in Estland en Finland bijna een decennium geleden ingestort en hebben 

deze zich daarna nooit meer volledig hersteld. Meer dan driekwart van de personen die in Estland met een 

behandeling beginnen, noemt de synthetische opioïde fentanyl als voornaamste probleemdrug. Tijdens een 

trendspottingsbijeenkomst van het EWDD is gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot fentanyl, 

dat aanzienlijk krachtiger is dan heroïne en in hoge mate wordt geassocieerd met overdoses en door drugs 

veroorzaakte sterfgevallen (
3
). Misbruik van buprenorfine, een synthetische opioïde die veel wordt gebruikt in 

substitutiebehandelingen, wordt het vaakst als belangrijkste opioïde genoemd door personen die een behandeling 

beginnen in Finland. 

Andere opioïden worden genoemd door een hoog percentage cliënten die in Denemarken, Letland en Oostenrijk 

aan een behandeling beginnen. Ondertussen is er in andere landen een zekere tendens waarneembaar dat 

problematische drugsgebruikers in tijden van heroïnetekorten andere stoffen dan opioïden gebruiken. Genoemd 

worden onder meer het injecteren van cathinonen (Hongarije) en amfetaminen (Hongarije, Letland) en het gebruik 

van benzodiazepinen en andere geneesmiddelen (Ierland, Slovenië). 

Het injecterend drugsgebruik blijft afnemen 

Uit gegevens van de hulpverlening blijkt er in Europa een algehele afname te zijn van het injecteren van opioïden 

(met name heroïne). Een tien jaar bestrijkende trendanalyse (2000-2009) van heroïnegebruikers die aan een 

behandeling beginnen laat bijvoorbeeld zien dat het percentage personen dat drugs injecteert in de meeste 

Europese landen is gedaald. Deze trend is met name duidelijk in de westelijke EU-lidstaten en onder personen die 

voor het eerst een behandeling ondergaan (hoofdstuk 6). Het EWDD schat dat onder de personen die voor het eerst 

in behandeling gaan het percentage injecterende heroïnegebruikers in 2009 is gedaald tot ongeveer een derde 

(38%), waar dat tien jaar eerder nog ruim de helft (58%) was (
4
). 

Laagterecord aan nieuw gemelde hiv-gevallen onder injecterende gebruikers, maar zorgwekkende uitbraken 

in enkele landen    
Hoewel de afname van het injecterend heroïnegebruik bemoedigend is, blijven injecterende gebruikers behoren tot 

de groep die het hoogste risico loopt op drugsgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals door bloed overgedragen 

infecties (hiv/aids, hepatitis B en C), overdoses en door drugs veroorzaakte sterfgevallen. Het afgelopen decennium 

is in de EU grote winst geboekt bij het terugdringen van het aantal hiv-besmettingen onder personen die drugs 

injecteren – onder meer door een grotere dekking van preventie-, behandelings- en schadebeperkende maatregelen. 

De meest recente Europese cijfers laten zien dat het gemiddelde aantal nieuw gerapporteerde hiv-gevallen in deze 

groep blijft dalen en een nieuw laagterecord van 2,54 nieuwe gevallen per miljoen inwoners per jaar heeft bereikt 

(een geschatte 1 192 nieuwe gevallen in 2010). De algehele situatie in de EU steekt positief af tegen die van enkele 

landen die aan de EU grenzen, waar de gemiddelden veel hoger liggen (104,3 in Rusland; 151,5 in Oekraïne – 

hoofdstuk 7, figuur 16). 

Ondanks de succesvolle bestrijding van de overdracht van hiv tussen drugsgebruikers in Europa behoudt het virus 

zijn risico voor een snelle verspreiding in bepaalde groepen. In het vandaag gepresenteerde verslag wordt een 

update gegeven van de zorgwekkende, in 2011 gemelde uitbraken van hiv-infecties onder injecterende gebruikers in 

Griekenland en Roemenië (zie het kader in hoofdstuk 7). Tot 2010 werd het aantal nieuw gediagnosticeerde, met 

hiv besmette injecterende drugsgebruikers in Griekenland geschat op 9 tot 19 per jaar, om vervolgens sterk te 

stijgen tot 241 nieuwe gevallen in 2011 vanwege een lokale, maar grote epidemie onder injecteerders in Athene.  
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In Roemenië steeg dit aantal in dezelfde periode van 1 tot 6 naar 114 nieuwe gevallen. In reactie op de uitbraak 

heeft Griekenland de verstrekking van injectiespuiten in Athene en zijn drugshulpverlening substantieel verhoogd 

(in 2011 werden 22 nieuwe opioïdesubstitutie-eenheden geopend). In Roemenië is de toegang tot substitutie-

behandelingen nog steeds beperkt, maar zijn er tekenen dat de verstrekking van spuiten licht is verbeterd na een 

substantiële daling in 2010-2011 als gevolg van een gebrek aan financiële middelen. 
Tijdens een recente risicobeoordelingsbijeenkomst (oktober 2012) van het EWDD en het Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn verdere meldingen van een toenemend risico op hiv-besmetting onder 

injecteerders in verschillende landen geanalyseerd, waarbij erop werd gewezen dat er voorzichtigheid moet worden 

betracht (
5
). 

João Goulão, voorzitter van de Raad van Bestuur van het EWDD, zegt: ‘We moeten alert blijven op de       

potentiële risico’s van toekomstige hiv-uitbraken. Landen waar een toename van het aantal nieuwe gevallen wordt 

waargenomen, zouden baat hebben bij een kritische evaluatie van hun nationale preventie- en bestrijdings-

programma’s en van een beoordeling van de kwaliteit en dekking van hun belangrijkste preventiemaatregelen, zoals 

opioïdensubstitutiebehandelingen, omwisselingsprogramma’s voor naalden en spuiten en antivirale behandelingen. 

Het blijft nodig om volksgezondheid en voldoende preventiediensten op de agenda te houden in deze economisch 

moeilijke tijden’. 

Uitbraken van miltvuur onder heroïnegebruikers – agentschappen waakzaam    
Bacteriële infecties zijn een ander potentieel ernstig gevolg van injecterend drugsgebruik en kunnen 

levensbedreigend zijn. In het vandaag gepresenteerde verslag wordt ingegaan op een recente uitbraak van miltvuur 

onder heroïnegebruikers (voornamelijk injecterende gebruikers). Sinds juni 2012 is in vier EU-lidstaten – 

Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – een dozijn nieuwe gevallen van miltvuur gemeld, 

mogelijk gerelateerd aan een gemeenschappelijke bron van verontreinigde heroïne, die misschien dezelfde bron is 

die de oorzaak was van een eerdere uitbraak van miltvuur in Schotland in 2009-2010. De uitbraak van 2012 

vormde de aanleiding voor een snelle gezamenlijke risicobeoordeling door het EWDD en het ECDC (
6
). In deze 

beoordeling, die vergezeld gaat van aanbevolen maatregelen tegen de infecties, wordt geconcludeerd dat het risico 

van blootstelling aan de bacterie voor heroïnegebruikers ‘nog steeds aanwezig is’. De netwerken voor vroegtijdige 

waarschuwing van de agentschappen zijn alert op nieuwe gevallen en de surveillanceactiviteiten zijn opgevoerd. 

Speciale focus: respons op drugsgebruik in de gevangenissen van Europa – dichten van de 

behandelingskloof 

Geschat wordt dat in de Europese Unie circa 635 000 personen worden vastgehouden in penitentiaire inrichtingen. 

Studies laten zien dat drugsproblemen onder gedetineerden veel gebruikelijker zijn dan onder de algemene 

bevolking. Terwijl minder dan 1% van de algemene bevolking ooit heroïne heeft geprobeerd, ligt de prevalentie van 

het gebruik ooit in het leven onder gedetineerden in acht van de dertien landen tussen 15% en 39%. Hoewel 

sommige gedetineerden tijdens hun detentie stoppen met drugs of hun drugsgebruik verminderen, kunnen anderen 

juist beginnen met het gebruik van drugs of met de toepassing van schadelijkere praktijken (zoals gedeeld gebruik 

van injectiemateriaal). In veel gevangenissen is sprake van overbevolking, slechte hygiëne en gebrekkige 

gezondheidszorg, alle drie problemen die bijdragen tot de doorgaans slechte gezondheidstoestand van 

gedetineerden. 
In een nieuwe, samen met het Jaarverslag gepubliceerde evaluatie biedt het EWDD inzicht in het drugsgebruik 

binnen de gevangenispopulatie en in de inspanningen die op Europees en nationaal niveau worden verricht om de 

rechten en de gezondheid van gedetineerden te verbeteren (
7
). In het verslag wordt de drugsgerelateerde 

hulpverlening in Europa onderzocht, vanaf de binnenkomst in een gevangenis tot de vrijlating, zoals counseling, de 

behandeling van verslavingen en de preventie van besmettelijke ziekten. 

Volgens het verslag hebben veel landen het aanbod van interventies in gevangenissen vergroot, met name dat van 

opioïdensubstitutiebehandelingen. Gevangenissen bieden gedetineerden echter zelden een niveau van zorg dat 

gelijkwaardig is aan dat van de zorg die beschikbaar is voor de bredere gemeenschap. Het verslag laat zien dat er in 

diverse Europese landen vooruitgang wordt geboekt bij het bevorderen van ‘gelijkwaardige zorg’ en het dichten van 

de ‘behandelingskloof’ tussen de gemeenschap en gevangenissen. Dit omvat de integratie van gezondheidszorg  
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van gevangenissen in de gemeenschap en in enkele gevallen de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de 

gezondheidszorg voor gedetineerden van het ministerie van Justitie naar het ministerie van Volksgezondheid.  

‘Het afgelopen decennium is in toenemende mate erkend dat gezondheidszorg in gevangenissen onder de 

volksgezondheid valt’, wordt in het verslag verklaard. Ook wordt opgemerkt dat de continuïteit van de zorg voor 

gedetineerden na hun vrijlating, wanneer het risico van overlijden door een overdosis als gevolg van hun 

verminderde opioïdentolerantie buitengewoon hoog is, moet worden verbeterd. In dit verband wordt de nadruk 

gelegd op counseling voorafgaand aan de vrijlating en cursussen over wat te doen in geval van een overdosis. 

OOK IN BEELD VANDAAG… 

Europa, nu een belangrijke cannabisproducent – zorgen over intensief gebruik 

Europa, een belangrijke cannabisconsument, is inmiddels ook een grote producent van cannabis, de meest 

populaire illegale drug in Europa. In het Jaarverslag wordt een verschuiving in de Europese cannabismarkt 

beschreven, waarbij een algemene trend van ‘invoersubstitutie' kan worden waargenomen (ingevoerde 

cannabisproducten worden vervangen door producten van cannabis die binnen de grenzen van Europa wordt 

geteeld) (
8
). 29 van de 30 landen die aan het EWDD rapporteren, maken melding van enige vorm van wietteelt 

(‘marihuana’). In twee derde van deze landen wordt de cannabisconsumptie nu gedomineerd door wiet, in het 

andere derde door geïmporteerde cannabishars (‘hasj’) (hoofdstuk 3, figuur 4). 

Het verslag laat zien dat het aantal vangsten van marihuana in Europa sinds 2005 gestaag is gestegen en in 2010 

met een geschat aantal van 382 000 vangsten voor het eerst groter is geworden dan het aantal vangsten van hasj 

(358 000) (hoofdstuk 3, tabel 2). Maar de hoeveelheden in beslag genomen hasj zijn nog steeds veel groter dan die 

van marihuana: in 2010 werd 106 ton marihuana in beslag genomen, tegen 563 ton hasj. 
Circa 80,5 miljoen Europeanen (in de leeftijdscategorie 15-64 jaar) hebben ooit in hun leven cannabis geprobeerd, 

terwijl ongeveer 23 miljoen Europeanen in het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt (hoofdstuk 3, tabel 3).        

De jongste Europese gegevens bevestigen de algemene stabilisering van of de neerwaartse trend in het 

cannabisgebruik in het afgelopen jaar onder jongvolwassenen (15-34 jaar)’, waarvan reeds in eerdere 

Jaarverslagen van het EWDD melding is gemaakt (figuur GPS-4, deel ii). Uit de laatste ESPAD-enquête (European 

school survey project on alcohol and other drugs) blijkt dat in de helft van de 26 deelnemende EWDD-landen 

sinds de enquête van 2007 een stabiele trend in het ‘ooit’-gebruik van cannabis onder scholieren (15-16 jaar) te zien 

is (
9
). In de andere helft liepen de trends uiteen. Negen landen meldden een aanzienlijke toename, die het meest 

uitgesproken was in Frankrijk, Letland, Hongarije en Polen. In vier landen (Denemarken, Malta, Slowakije, het 

Verenigd Koninkrijk) werd een afname geconstateerd (zie hoofdstuk 3, figuur 6). 
Er blijven zorgen bestaan over de circa 3 miljoen Europeanen in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar (circa 1% 

van de Europese volwassen bevolking) die de drug nog steeds dagelijks gebruiken (
10

). Over het geheel genomen 

moet elk optimisme over stabiele gebruiksniveaus worden getemperd door het feit dat deze drug een belangrijk 

volksgezondheidsprobleem blijft. Ongeveer 25% van de cliënten die hulp vragen voor een drugsprobleem, noemt 

cannabis als hun voornaamste probleemdrug. 
TOT SLOT… 

Wolfgang Götz, directeur van het EWDD, concludeert: ‘De moeilijke financiële situatie in Europa, die het decor  

van onze verslaglegging vormt, brengt met zich mee dat er een gebrek aan middelen is om gezondheids- en sociale 

problemen aan te pakken. Het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van de hulpverlening en het beste 

behandelingsresultaat tegen de laagst mogelijke kosten moeten daarom prioriteit krijgen in het huidige klimaat. Het 

is essentieel dat de beschikbare middelen worden geïnvesteerd in goed gerichte activiteiten die bewezen effectief 

zijn. Door samen te werken en ervaringen en goede praktijken te delen, kunnen de EU-lidstaten hieraan bijdragen’. 

In dit verband wijst Götz op de recente positieve evaluatie van de huidige EU-drugsstrategie 2005-2012 en het 

belang van de komende nieuwe EU-drugsstrategie 2013-2020. 
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Noten 

 

(
1
) Het Jaarverslag 2012 is beschikbaar in 22 talen: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. De gegevens die in dit 

verslag worden gepresenteerd hebben betrekking op 2010 of het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De in dit 

persbericht genoemde cijfers en tabellen zijn terug te vinden in het Jaarverslag of het Statistical bulletin 2012: 

www.emcdda.europa.eu/stats12 

(
2
) Zie het ‘trendspotter’-verslag over heroïne van 2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 

(
3
) Zie het ‘trendspotter’-verslag over fentanyl van 2012: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

(
4
) Zie ‘Recent European trends in heroin treatment demand’: www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-consumption-

trends 

(
5
) Zie www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Een update hiervan zal naar 

verwachting in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd. 

(
6
) Zie http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 

(
7
) Zie de Speciale kwestie: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

(
8
) Zie ook het EWDD-verslag: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 

(
9
) De ESPAD-studie wordt gecomplementeerd door een meertalige samenvatting die is opgesteld in samenwerking met het 

EWDD. De vertalingen worden vandaag gepubliceerd: www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 

(
10

) Zie het verslag over intensief cannabisgebruik: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


