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JAARVERSLAG 2004: “SPECIFIEKE THEMA’S” 

EWDD zoekt een verklaring voor het toenemend aantal jongeren in therapie wegens 
gebruik van cannabis 

(25.11.2004 LISSABON EMBARGO TOT 10.00 UUR MET/tijd in Brussel) Gespecialiseerde 
drugsbehandelingscentra in veel EU-lidstaten melden een toename van contacten met gebruikers van 
cannabis. Over het algemeen is cannabis de op één na meest waargenomen primaire drug (na heroïne) 
waarvoor gebruikers hulp zoeken.   

Deze tendens blijkt uit het Jaarverslag 2004 over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie 
en Noorwegen, dat vandaag in Brussel is gepubliceerd door het in Lissabon gevestigde drugsagentschap 
van de EU (EWDD). Het rapport bestudeert in een speciaal hoofdstuk over “cannabisproblemen in hun 
context” de vraagstukken achter deze toenemende vraag naar behandeling voor’s werelds meest 
geproduceerde, verhandelde en geconsumeerde illegale drug.  

“Inzicht in de reden waarom meer cannabisgebruikers in veel Europese landen in drugsbehandelingscentra 
terechtkomen is uitermate belangrijk voor het volksgezondheidsbeleid”, stelt Marcel Reimen, 
bestuursvoorzitter van het EWDD. “Komt dit enkel door een toenemend gebruik van cannabis in vrijwel alle 
lidstaten van de EU? Of spelen ook andere factoren een rol: wijzigt het gebruikspatroon zich, is cannabis 
sterker geworden, is de melding van gegevens verbeterd of proberen sommige landen cannabisgebruikers uit 
de strafrechtelijke sfeer te houden en hun veeleer een behandeling te geven en sociale diensten te verlenen? 
Inzicht in dergelijke vraagstukken is van essentieel belang om een adequate respons te geven op het gebruik 
van cannabis”.  

Veranderende patronen in cannabisgebruik: regelmatig en intensief cannabisgebruik neemt toe 

De meeste cannabisgebruikers consumeren bij gelegenheid of gedurende een beperkte periode. Maar het feit 
dat een kleine, doch significante groep van voornamelijk jonge mannen nu cannabis intensiever gebruikt en dat 
dit aantal wellicht zal stijgen geeft aanleiding tot bezorgdheid. Het EWDD schat dat in de hele EU ruwweg        
3 miljoen mensen dagelijks cannabis gebruiken. 

Uit het vandaag gepubliceerde rapport blijkt dat de ramingen van actueel cannabisgebruik (in de afgelopen    
30 dagen) in de meeste landen variëren van 3 tot 12% van de jongvolwassenen (15–34 jaar) en 1 tot 7% van 
alle volwassenen (15–64 jaar). De hoogste ramingen komen van Tsjechië, Spanje, Frankrijk, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk. Van de jongvolwassenen wordt in onderzoeken gemeld dat 0,9–3,7% deze drug 
intensief gebruikt (dagelijks of vrijwel dagelijks). De percentages dagelijkse gebruikers onder jonge mannen 
kunnen hoger liggen: Uit een jaarlijks onderzoek onder 17- tot 19-jarigen in Frankrijk blijkt dat 9,2% van de 
jongens en 3,3% van de meisjes dagelijks cannabis gebruiken.  

Het EWDD heeft geen duidelijke aanwijzingen dat er een direct verband bestaat tussen de toename van 
regelmatig en intensief cannabisgebruik en een toenemende vraag naar behandeling daarvoor. De gegevens 
op dit terrein zijn niet eenduidig, maar een verband kan niet worden uitgesloten. Er is dringend nader 
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onderzoek nodig naar de mate waarin deze cannabisgebruikers te maken krijgen met zodanige gezondheids- 
of sociale problemen dat zij op zoek gaan naar hulp. 

Sterkte van cannabis: wordt de werking van deze drug krachtiger? 

Er wordt wel eens gesuggereerd dat het toenemend aantal mensen dat om behandeling vraagt wegens 
problemen met het gebruik van cannabis deels te maken heeft met de toegenomen sterkte van deze drug.      
In enkele rapporten wordt zelfs gesteld dat de cannabis die tegenwoordig verkrijgbaar is tot tienmaal sterker is 
dan in het verleden. Het vandaag verschenen rapport geeft meer duidelijkheid aan de hand van recente 
wetenschappelijke bevindingen op basis van beschikbare gegevens (1). (De sterkte van cannabis wordt 
bepaald aan de hand van de hoeveelheid ∆9–tetrahydrocannabinol (THC), het primaire actieve bestanddeel 
van de drug). 

Volgens het EWDD zijn er, wanneer de sterkte van op de Europese markt beschikbare cannabisproducten 
globaal wordt berekend, weinig tekenen die duiden op een significante toename van de sterkte. De reden 
daarvoor lijkt te zijn dat in de meeste EU-lidstaten geïmporteerde cannabis (bladeren en hars) de markt 
domineert en dat de werkelijke sterkte daarvan jarenlang vrij stabiel is gebleven (6 tot 8%). Nederland is het 
enige land waar de effectieve sterkte (geraamd op 16%) aanzienlijk is gestegen, wat vrijwel volledig kan 
worden toegeschreven aan een grotere consumptie van thuisgeproduceerde cannabisbladeren, die gekweekt 
worden met behulp van intensieve watercultuurtechnieken.  

Binnenshuis geteelde cannabisbladeren komen nu in de meeste, zo niet alle, Europese landen voor, hebben 
doorgaans een hoger THC-gehalte, en zijn vaak twee- tot driemaal sterker dan cannabisbladeren uit Noord-
Afrika, het Caribisch gebied en het Verre Oosten. Het marktaandeel van thuisgeproduceerde/sterke 
cannabis binnen de EU wordt echter gering geacht, maar dit kan in enkele landen wellicht stijgen.                    
In Nederland wordt geraamd dat meer dan de helft van de binnenlandse cannabismarkt bestaat uit lokaal 
gekweekte producten. 

Het is niet duidelijk in welke mate de consumptie van sterke cannabis leidt tot grotere gezondheidsrisico’s, 
maar een negatieve invloed kan niet worden uitgesloten, aldus het EWDD. Acute gezondheidsproblemen – 
zoals paniekaanvallen en kleinere psychologische problemen – kunnen wellicht frequenter worden onder 
gebruikers van sterke cannabis dan nu het geval is en dit zou zijn weerslag kunnen hebben in de vraag naar 
behandeling. Daarom is een voortdurende monitoring van sterkte, markten en gezondheidsproblemen voor de 
komende jaren een prioriteit.   

“We hoeven niet de alarmklok te luiden, maar mogen evenmin te luchthartig doen over de sterkte van de 
cannabis die we momenteel op de markt vinden” stelt Georges Estievenart, directeur van het EWDD.      
“Het marktaandeel van cannabis met een hoog THC-gehalte is nog altijd betrekkelijk gering, maar dit zou 
kunnen veranderen, en dan moeten we ons werkelijk zorgen gaan maken over een negatieve invloed op de 
volksgezondheid”. 

De therapiepercentages stijgen – maar er zijn duidelijke verschillen tussen de landen 

Nieuwe cijfers van ambulante drugsbehandelingscentra in de EU tonen aan dat ongeveer 12% van alle 
patiënten en 30% van de nieuwe patiënten nu geregistreerd staan als drugsgebruikers voor wie cannabis het 
grootste probleem vormt. Het aantal cannabisgebruikers dat in het behandelingssysteem is geregistreerd is 
sinds halverwege de jaren negentig gestaag gestegen, toen van slechts 9% van de nieuwe therapieverzoeken 
gemeld werd dat de problemen met cannabis verband hielden (gegevens 1996). 

Alle rapporterende landen, met uitzondering van Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, constateren enige 
toename van cannabiscliënten onder alle nieuwe cliënten, maar het beeld is lang niet overal gelijk. Dit is niet 
alleen toe te schrijven aan verschillen in het aantal mensen dat hulp zoekt, maar zou ook betrekking kunnen 
hebben op verschillen in dienstverlening en in de methoden van verwijzing of registratie.   
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Het percentage nieuwe cliënten dat behandeld wil worden voor cannabisgebruik is het hoogste in Duitsland 
(48%) en het laagst in Litouwen (vrijwel nul). In Denemarken, Frankrijk, Finland en Zweden gaat het om ten 
minste een derde van de nieuwkomers, en in Tsjechië, Nederland, Spanje en Slovenië om meer dan 20%.  
Over het algemeen is een toenemende vraag naar behandeling voor cannabisgebruik minder duidelijk in de 
nieuwe EU-lidstaten, hoewel er in sommige landen wel een stijging is vastgesteld. Een toename van het 
aantal therapieverzoeken is ook in de Verenigde Staten gemeld, waar het aantal toelatingen voor marihuana 
is gestegen van ongeveer 20 000 in 1992 tot 90 000 in 2000. 

Profiel van cannabisgebruikers in therapie – jong, maatschappelijk beter geïntegreerd en over het 
algemeen van het mannelijk geslacht 

Vergeleken bij degenen die een behandeling ondergaan voor andere drugsproblemen, zijn nieuwe 
cannabispatiënten vaak jonger (gemiddeld 22–23 jaar) en voornamelijk van het mannelijk geslacht (83%). 
Slechts een relatief gering aantal heel jonge mensen gaat naar gespecialiseerde drugsbehandelcentra, maar 
van hen wordt wel vaak gemeld dat cannabis de primaire probleemdrug is. Cannabis is verantwoordelijk voor 
vrijwel alle therapieverzoeken (80%) van de jongeren onder de 15 jaar en voor 40% van de verzoeken door 
jongeren van 15 tot en met 19 jaar.  

Uit het rapport blijkt dat 45% van de cliënten die in therapie zijn als gevolg van het gebruik van cannabis, nog 
onderwijs volgt, vergeleken bij slechts 8% van degenen die voor andere drugsproblemen behandeld worden, 
terwijl 24% werk heeft, in tegenstelling tot heroïnecliënten die doorgaans werkloos zijn. Cannabiscliënten 
hebben meestal ook een vaste verblijfplaats, waarschijnlijk omdat velen van hen nog bij hun ouders wonen.   
De meeste cannabisgebruikers worden door hun familie of vrienden, maatschappelijke hulpverlening of justitie 
naar behandelingen verwezen en komen minder uit eigen beweging.  

Wanneer heroïnegebruikers in Europa tot drugsbehandeling worden toegelaten, gebruiken de meesten (84%) 
dagelijks heroïne. Voor wat betreft cannabis consumeert de helft van de gebruikers deze drug regelmatig (36% 
dagelijks en 17% twee- tot zesmaal per week). De andere helft maakt melding van een geringer 
gebruikspatroon: 15% beweerde minder dan éénmaal per week te gebruiken en 28% had de drug niet 
geconsumeerd in de maand voorafgaand aan het begin van de behandeling. De hoogste percentages 
dagelijkse cannabisgebruikers onder degenen die een behandeling volgen, worden in Nederland gemeld 
(80%), terwijl het hoogste aantal gelegenheidsgebruikers in Duitsland wordt genoteerd (41%) – het land met 
ook het hoogste percentage nieuwe cannabiscliënten.  

Tegemoetkomen aan de behoeften van personen met problematisch cannabisgebruik 

“Een goed inzicht in de behoeften van degenen die hulp zoeken voor hun cannabisproblemen is essentieel 
voor het ontwikkelen van adequate maatregelen” aldus het rapport. Cannabisgebruikers hebben andere 
consumptiepatronen dan degenen die andere drugs gebruiken, maar er zijn ook essentiële verschillen onder de 
cannabisgebruikers zelf. Er komen ten minste twee groepen naar voren. 

De eerste groep bestaat uit jongeren die gewoonlijk door familie of school naar behandelingen worden 
verwezen. Zij gebruiken uitsluitend cannabis – soms in combinatie met alcohol of stimulerende middelen.       
De tweede groep is iets ouder en komt meestal via justitie of de gezondheidszorg in het behandelcircuit terecht. 
Deze groep heeft meer ervaring met andere illegale drugs en valt gedeeltelijk samen met de populatie 
chronische drugsgebruikers. De behoeften van cannabisgebruikers zijn daarom ook heel verschillend.  

Behandelingscentra in enkele landen – Denemarken, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Nederland, 
Oostenrijk, Zweden en Noorwegen – bieden soms diensten die specifiek op cannabisgebruikers zijn 
afgestemd. Maar over het algemeen zijn de mogelijkheden voor specifieke behandeling en zorgmodellen voor 
cannabiscliënten in Europa nog schaars. 

Een belangrijk punt dat in het vandaag verschenen rapport aan de orde wordt gesteld is de vraag of 
doorverwijzing van gelegenheidsgebruikers van cannabis naar gespecialiseerde drugscentra wel de 
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aangewezen weg is, omdat zij daar in contact kunnen komen met chronische heroïneverslaafden of 
polydruggebruikers. Het rapport stelt: “Aangezien veel van deze drugsbehandelingscentra gericht zijn op de 
behoeften van een vaak chaotische en gemarginaliseerde populatie, is het twijfelachtig of zij ook geschikt zijn 
voor de behandeling van cliënten met minder acute behoeften, zoals cannabisgebruikers.” Het vaststellen van 
geschikte verwijzingskanalen en een adequate reactie is van cruciaal belang voor een succesvolle behandeling 
van mensen die problemen hebben als gevolg van het gebruik van cannabis.  

Ontbrekend stukje in de puzzel 

Het rapport stelt dat mensen die in gespecialiseerde centra behandeld worden voor problematisch 
cannabisgebruik “een niet te verwaarlozen aandeel” vertegenwoordigen in de vraag naar drugsbehandelingen 
en ook een belangrijke subgroep vormen binnen de totale populatie onder behandeling – dit mag niet worden 
genegeerd. Ook toont het aan dat intensief cannabisgebruik weliswaar vrij ongebruikelijk is, maar dat het 
wijdverbreide gebruik van deze drug betekent dat grote aantallen jongeren dit wellicht toch doen. In termen van 
volksgezondheid zou de impact groot kunnen zijn. Toch blijven nog veel belangrijke vragen onbeantwoord. 
Opgemerkt zij dat niet alle landen over gegevens beschikken die een nauwkeurige beoordeling van de huidige 
situatie mogelijk maken.  

Georges Estievenart: “We hebben vastgesteld dat het regelmatig gebruik van cannabis toeneemt en we 
hebben ons licht laten schijnen op zorgen over de sterkte van cannabis. Ook weten wij uit klinisch onderzoek 
dat gebruikers van cannabis acute en chronische gezondheidsproblemen kunnen krijgen, terwijl anderen die 
met deze drug experimenteren geen schadelijke gevolgen op de lange duur lijken te hebben. Maar we missen 
nog altijd een cruciaal stukje van de puzzel waardoor wij zicht kunnen krijgen op de impact van veranderende 
patronen van cannabisgebruik in de EU, vooral op de aangeboden behandelingen. Wat wij missen zijn de 
gegevens die ons in staat stellen te peilen in welke mate regelmatige gebruikers problemen ervaren.           
Deze informatie is van essentieel belang om een effectieve respons op het gebruik van Europa’s populairste 
drug te ontwikkelen en deze op de juiste doelgroep te richten en te implementeren”. 

COMORBIDITEIT 

De meeste drugsgebruikers in behandeling hebben psychiatrische stoornissen 

Drugsgebruik gaat vaak gepaard met een reeks andere klachten zoals besmettelijke ziekten (HIV, HCV) en 
sociale problemen. Veel minder bekend zijn de psychische verslavingsproblemen, die de behandeling kunnen 
compliceren.  

Volgens het vandaag verschenen rapport wordt “een groot en waarschijnlijk toenemend aantal” in behandeling 
zijnde drugsgebruikers getroffen door psychiatrische “comorbiditeit” – de combinatie van psychiatrische 
stoornissen en het misbruik van of de verslaving aan bepaalde middelen. Van deze gebruikers lijdt 50 tot 90% 
aan persoonlijkheidsstoornissen en ongeveer een vijfde aan ernstigere psychiatrische klachten.  

Zowel de verslavingszorg als psychiatrische zorg zien echter regelmatig de comorbiditeit van patiënten over het 
hoofd. Het is immers bekend dat dit moeilijk is vast te stellen. Drugsverslaving en afwijkend gedrag verhullen 
vaak echte persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische syndromen worden vaak ten onrechte gezien als 
gedrag onder invloed van drugs. Te weinig scholing vormt eveneens een obstakel – vakmensen op het gebied 
van psychiatrie en verslavingszorg hebben vaak geen scholing gehad op elkaars gebied en zijn dus slecht in 
staat om met comorbiditeit en het totale problemencomplex van hun cliënten om te gaan. Als gevolg daarvan 
worden cliënten vaak van de ene dienst naar de andere doorverwezen (“draaideur” -fenomeen), wat kan leiden 
tot een onderbreking van de behandeling en tot een hoge uitval en frustraties bij zowel cliënt als zorgverlener.  

Het rapport onderstreept de noodzaak van een langdurig, sterk gestructureerd en geïntegreerd case 
management dat is toegespitst op het individu. Het vervolgt echter: “De meeste landen beschikken slechts over 
een beperkt aantal gespecialiseerde geïntegreerde programma’s of afdelingen voor patiënten met 
comorbiditeit, en de vraag is dan ook veel groter dan het aanbod.” Er is enige vooruitgang in scholing geboekt 
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in Italië en Nederland, waar gezamenlijke cursussen over comorbiditeit worden gegeven voor medewerkers 
van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Andere landen maken melding van interne 
opleidingen en cursussen, maar de implementatie daarvan is “willekeurig en gefragmenteerd”.  

“Samenwerking en coördinatie tussen de instanties op alle punten in de zorgketen is van essentieel belang 
voor een succesvolle behandeling van comorbiditeit en moet ervoor zorgen dat zorg en nazorg niet 
onderbroken worden” aldus Georges Estievenart. “Dit kost veel tijd en vergt veel van personeel en 
organisaties maar levert uiteindelijk het meeste op.” De Europese Commissie onderzoekt momenteel de zorg 
aan cliënten met comorbiditeit in zeven Europese psychiatrische settings. De resultaten worden in 2005 
verwacht. 

EVALUATIE VAN NATIONALE DRUGSSTRATEGIEËN 

De effecten van drugsbeleid zijn beter dan ooit te meten 

Volgens het vandaag gepubliceerde rapport kan nu “meer dan ooit” over het nationale drugsbeleid in de 
lidstaten van de EU “verantwoording worden afgelegd”. Tweeëntwintig landen (met inbegrip van Noorwegen) 
hebben een nationale drugsstrategie vastgesteld en veel landen hebben evaluatie prioritair genoemd voor het 
meten van de resultaten en van het financieel beheer.  

In een speciaal hoofdstuk over de evaluatie van nationale drugsstrategieën meldt het rapport dat de meeste 
landen nu onderzoeken hoe zij hun acties ten uitvoer leggen. Sommige landen – Spanje, Frankrijk, Ierland en 
Portugal – gaan een stap verder en trachten te evalueren of hun beleid met betrekking tot het drugsprobleem 
doeltreffend is (effectrapportage). Een dergelijke politieke wil om beleid meer te toetsen aan de werkelijkheid is 
op zichzelf al een belangrijke stap in de goede richting. In de praktijk zijn er volgens het rapport echter nog 
geen aanwijzingen dat landen de effecten die verband houden met hun inspanningen om het drugsprobleem te 
bedwingen, grondig beoordelen. Oorzakelijke verbanden tussen het beleid en de drugssituatie zijn moeilijk te 
leggen omdat het beeld vaak vertroebeld wordt door sociaal-economische en bredere maatschappelijke 
factoren.  

Deskundigen en vakmensen zijn het erover eens dat voor een wetenschappelijke beoordeling van een 
strategie de doelstellingen op heldere, ondubbelzinnige en meetbare wijze moeten worden beschreven en 
gepaard moeten gaan met prestatie-indicatoren om de resultaten te meten. Tot op heden baseren slechts 
enkele landen – bijvoorbeeld Spanje en Ierland – zich op dergelijke indicatoren. 

Ondanks hiaten in de kennis, bevestigt het verslag: “Doordat de monitoring- en evaluatiecultuur zich verder 
heeft verspreid, is ook een groter inzicht in de drugsproblematiek in de EU ontstaan, waardoor de basis is 
gelegd voor een weloverwogen, meer op feiten gebaseerde besluitvorming (…). In veel projecten en specifieke 
interventies op drugsgebied is op dit moment al een evaluatiecomponent geïntegreerd en, indien die trend zich 
in alle belangrijke beleidsinterventies op drugsgebied doorzet, zal dit gaandeweg een steeds grotere bijdrage 
leveren aan het meten van de effectiviteit van de Europese nationale drugsstrategieën.” 

Opmerkingen: 
 
Zie voor persberichten in 20 talen en het Jaarverslag, de infokiosk (met statistische gegevens), de nationale 
verslagen en de nationale Reitox-verslagen http://annualreport.emcdda.eu.int – http://emcdda.kpnqwest.pt 
 
(1) An overview of cannabis potency in Europe, EWDD, Insights No 6, 2004. Samengesteld door Dr. Leslie A. King onder 
leiding van Paul Griffiths en Chloé Carpentier van het EWDD (te downloaden vanaf de site (http://www.emcdda.eu.int). 
Informatie over de sterkte van cannabisproducten in Europese landen werd verkregen uit wetenschappelijke en technische 
literatuur over dit onderwerp; rapporten van de lidstaten van de EU (tabel 14, inzendingen van de deelnemers aan Reitox, 
het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving); en informatie uit een specifiek daartoe samengestelde 
vragenlijst die naar genomineerde gerechtelijke deskundigen, toxicologen en farmacologen werd gezonden. Deskundigen 
uit 13 lidstaten van de EU hebben aan het onderzoek meegewerkt. 


