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OUDERE DRUGSGEBRUIKERS: EEN GROEIEND PROBLEEM VOOR DE VERSLAVINGSZORG IN EUROPA 

“Drugsgebruik kent geen leeftijdsgrenzen – steeds meer oudere drugsgebruikers zoeken hulp”, 

aldus het EWDD 

 

(10.11.2010, LISSABON EMBARGO 10:00 WET/Portugese tijd) “Drugsproblemen kennen geen 

leeftijdsgrenzen”, verklaart het EU-drugsagentschap (EWDD). In een speciale uitgave die vandaag samen met 

het Jaarverslag 2010 wordt gepubliceerd, licht het agentschap toe waarom drugsgebruik niet langer een typisch 

‘jeugdfenomeen’ is (
1
). 

 

Europa heeft te maken met een duidelijke vergrijzing van zijn bevolking. Ongeveer een kwart van de bevolking 

zal tegen 2050 65 jaar of ouder zijn. Uit statistieken die vandaag worden gepubliceerd blijkt dat drugsgebruikers 

in Europa ook ouder worden en dat het voor de verslavingszorg een steeds groter probleem wordt om te kunnen 

voldoen aan de behoeften van oudere drugsgebruikers. Dit geldt met name voor West-Europese landen, die in 

de jaren tachtig en negentig voor het eerst in de EU te maken kregen met de epidemische toename van 

heroïneproblemen. 

 

In de publicatie wordt specifiek ingegaan op drugsverslaafden van 40 jaar en ouder, die “in ernstige mate” 

hulpbehoevend zijn en een “zeer lage levensstandaard” hebben. Er wordt voor gewaarschuwd dat “specifieke 

behandel- en zorgprogramma’s voor oudere drugsgebruikers in Europa zeldzaam zijn”. 

 

Gegevens van gespecialiseerde drugsbehandelcentra en aanbieders van substitutiebehandelingen voor 

opioïdengebruik tonen dat oudere drugsgebruikers nu een beduidend aandeel van hun cliënten vormen. 

Bovendien neemt dit aandeel in de meeste landen toe. Gemiddeld is ongeveer 19 % van alle gebruikers die in 

behandeling gaan in Europa 40 jaar of ouder, en in sommige landen bedraagt dit aandeel bijna 30 % (figuur 3). 

Dit weerspiegelt een aanzienlijke stijging ten opzichte van tien jaar geleden, toen het aandeel oudere cliënten in 

de meeste lidstaten niet meer dan 10 % bedroeg. In Portugal is het aantal oudere drugsgebruikers dat in 

behandeling gaat het grootst (28 %), terwijl Spanje de grootste stijging kent: 15 procentpunten sinds 2000  

(figuur 4). Specifieke cijfers over substitutiebehandeling laten zien dat in sommige landen meer dan de helft van 

de cliënten boven de 40 is. 

 

Terwijl de hoogste percentages van oudere problematische drugsgebruikers in de westelijke EU-landen 

voorkomen, vormen de 40-plussers in de Centraal- en Oost-Europese landen slechts een gering percentage 

van de problematische drugsgebruikers die in behandeling zijn. “Aangezien de epidemische verspreiding van 

drugs daar later is begonnen (eind jaren negentig of na 2000) kunnen deze landen verwachten dat het aantal 

oudere problematische drugsgebruikers de komende decennia zal toenemen”, aldus het rapport. 

Onder oudere drugsgebruikers die in behandeling zijn, is de werkloosheid groter en is vaker sprake van sociale 

uitsluiting. Bovendien ondervinden ze vaker de chronische lichamelijke en psychosociale gevolgen van langdurig 

drugsgebruik (bijvoorbeeld leverziekten, letsel als gevolg van een overdosis, depressie). Problemen in verband 

met alcohol- en tabaksgebruik komen ook veel voor. Doordat het verouderingsproces bij oudere drugsgebruikers 

versnelt, heeft een drugsverslaafde op 40-jarige leeftijd evenveel zorg nodig als normaal gesproken iemand die 

20 jaar ouder is nodig zou hebben. De huidige hulpverlening is doorgaans toegespitst op jongere drugs-

gebruikers en hulpverleners weten niet altijd om te gaan met drugsproblemen bij oudere gebruikers of met 
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sociale of gezondheidsgerelateerde veranderingen die zich voordoen op latere leeftijd (bijvoorbeeld een beperkte 

mobiliteit, hart- en vaatziekten, overlijden van familieleden). 

“Er wordt algemeen van uitgegaan dat mensen met drugsgebruik stoppen als ze tussen de 30 en de 40 zijn”, 

zegt EWDD-directeur Wolfgang Götz, “maar uit gegevens van de verslavingszorg in Europa blijkt dit niet altijd 

het geval te zijn. De verslavingszorg moet steeds vaker inspelen op de behoeften van oudere cliënten die naast 

de gezondheidsproblemen door langdurig drugsgebruik ook de problemen van het ouder worden ondervinden. 

We hebben nog maar weinig vorderingen gemaakt bij het ondervangen van deze verandering, die echter 

duidelijk een groeiend probleem vormt voor zowel de gespecialiseerde verslavingszorg als voor aanbieders van 

gewone gezondheidszorg en sociale zorg.” 

(
1
) EMCDDA Selected issue 2010 — Treatment and care for older drug users                                    

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                                       

De hierboven genoemde cijfers zijn te vinden in deze publicatie. 


