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JAARVERSLAG 2011: STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA 

EU-drugsagentschap presenteert jongste statistische gegevens, trends en analyses 

(10.10.2011 LISSABON) Het EU-drugsagentschap (EWDD) presenteert zijn jaarlijkse analyse van het 

drugsprobleem in Europa in het Jaarverslag 2011 dat op 15 november in Lissabon zal worden 

gepresenteerd. Deze publicatie, die het boegbeeld van het agentschap is, bevat de jongste gegevens en een 

toelichting inzake de drugssituatie in de 27 EU-lidstaten, Kroatië, Turkije en Noorwegen. Belangrijke problemen 

worden besproken samen met enkele veelbelovende methoden die vandaag de dag worden toegepast voor         

de aanpak van de drugsproblematiek. Waar mogelijk worden de Europese gegevens in een mondiale context 

geplaatst. 

o Presentatie: dinsdag 15 november 2011 

o Tijdstip: 10.00 uur West-Europese tijd (Lissabon) (11.00 uur Midden-Europese tijd) 

o Plaats: Conferentiecentrum, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 

 

Het Jaarverslag maakt deel uit van een uitgebreid informatiepakket dat vanaf 15 november online beschikbaar 

zal zijn op — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Jaarverslag — te downloaden in 22 talen (21 EU-talen plus Noors) 

 
Speciale kwesties — hier wordt dieper ingegaan op de kosten en financiering van drugsbehandeling, 

richtlijnen voor zorgverlening en de sterfte die kan worden toegeschreven aan drugsgebruik  

 
Statistical bulletin — met statistische tabellen en figuren  
 

Overzichten per land — met een korte samenvatting van de trends en kenmerken van nationale 

drugsproblemen  

 

Nationale jaarverslagen van het Reitox-netwerk — met een gedetailleerde beschrijving van de drugssituatie 

in afzonderlijke landen (Engels) 

 
Mediapakket — persberichten te downloaden in 22 talen 
 
Mp3-bestanden — met opmerkingen van de directeur over de bevindingen van het afgelopen jaar  
 

 

Interviews: op de dag van de publicatie zullen wetenschappelijk medewerkers van het EWDD vragen van 

journalisten beantwoorden: Tel. (351) 211 21 02 00. Specifieke vragen over bepaalde landen zullen worden 

beantwoord door medewerkers van de nationale focal points van het Reitox-netwerk                                           

(kijk voor meer gegevens op www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).  

 

Neem een abonnement op onze RSS-nieuwsbrief: www.emcdda.europa.eu/rss  

Volg ons op Twitter en Facebook: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


