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JAARVERSLAG 2010: HOOGTEPUNTEN 

Europa staat voor nieuwe uitdagingen door veranderingen in de aanvoer en het 

gebruik van drugs 

(10.11.2010, LISSABON EMBARGO 10:00 WET/Lissabontijd) Veranderingen in de aanvoer en het gebruik 

van bestaande drugs en de opkomst van een recordaantal nieuwe middelen stellen de Europese drugscontrole 

steeds meer op de proef, zegt het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

(EWDD). De nieuwe problematiek wordt beschreven in het Jaarverslag 2010: Stand van de 

drugsproblematiek in Europa, dat vandaag door het EWDD in Lissabon wordt gepresenteerd. Het gaat 

onder meer om geavanceerde technieken om cocaïne te smokkelen, veranderingen in de markt voor 

stimulerende middelen, de wijdverbreide binnenlandse productie van cannabis en het voortdurend verschijnen 

van ‘legale psychedelica’ die bedoeld zijn om gecontroleerde middelen te vervangen. 

Cocaïne: geavanceerde smokkeltechnieken en toenemende zorgen ten aanzien van de gezondheid 

In het Jaarverslag 2010 worden steeds geavanceerdere technieken geanalyseerd om cocaïne te verbergen en 

Europa binnen te smokkelen. Bij een van deze technieken wordt cocaïnebase (crack) of hydrochloride (HCI, 

snuifcoke) in dragermaterialen (bijvoorbeeld bijenwas, plastic, kleding, meststoffen) verwerkt vóór het wordt 

geëxporteerd, en vervolgens geëxtraheerd in clandestiene laboratoria die binnen de grenzen van de EU zijn 

opgezet. In 2008 zijn in de EU (in Spanje) circa 25 van dergelijke zogenoemde ‘secundaire extractielaboratoria' 

ontdekt. Deze laboratoria vervullen een andere functie dan laboratoria in Zuid-Amerika, die eerst cocaïnebase 

of HCI extraheren uit cocabladeren of cocapasta (zie het kader in hoofdstuk 5) (
1
).  

Een stijging van het aantal doden dat verband houdt met cocaïnegebruik, is een ander punt van zorg dat in het 

verslag wordt onderstreept (zie het kader in hoofdstuk 7). Jaarlijks worden nu in Europa circa 1 000 

cocaïnegerelateerde sterfgevallen gemeld. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal overlijdensakten waarop 

cocaïne wordt vermeld, tussen 2003 (161) en 2008 (325) verdubbeld. In 2008 zijn in 27 Europese landen circa 

70 000 mensen begonnen aan een drugsbehandeling vanwege problemen met cocaïne (poeder en crack) 

(circa 17 % van alle nieuwe cliënten in behandeling) (figuur TDI-2, deel ii).  

"Te veel Europeanen beschouwen cocaïnegebruik nog steeds als een betrekkelijk ongevaarlijk element van 

een succesvolle levensstijl," zegt directeur Wolfgang Götz van het EWDD. "We zien echter steeds meer dat 

de gevolgen van cocaïnegebruik voor de volksgezondheid toenemen, naarmate het gebruik toeneemt. Een 

boodschap die we moeten overbrengen, is dat het gebruik van deze drug niet alleen snel kan escaleren, maar 

ook kan leiden tot de dood, zelfs wanneer de inname incidenteel is en de dosis laag."  

De cocaïne die in Europa wordt verkocht, is vaak vermengd met ‘versnijdingsmiddelen' (bijmengsels) om de 

marktwaarde te vergroten. Deze middelen kunnen inerte stoffen zijn (zoals suikers of zetmeel) of actieve 

ingrediënten die de effecten van de drug versterken of nabootsen (bijvoorbeeld lidocaïne, fenacetine, 

novocaïne, cafeïne). Het verslag van vandaag haalt het toegenomen gebruik naar voren van levamisol als 

versnijdingsmiddel voor cocaïne in de VS, waar naar schatting 70 % van de cocaïne die in juli 2009 werd 

geanalyseerd, was ‘versneden’ met deze drug. De gegevens die in enkele EU-lidstaten beschikbaar zijn, 

wijzen erop dat een aanzienlijk deel van de in beslag genomen cocaïne die is geanalyseerd, dit 
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versnijdingsmiddel bevatte. Momenteel monitoren slechts een paar Europese landen de versnijdingsmiddelen 

voor cocaïne, wat de aandacht vestigt op de noodzaak van verbeterd toezicht en verbeterde analyse. 

Langdurig gebruik van levamisol kan extra gezondheidsrisico's voor cocaïnegebruikers opleveren (zie het 

kader in hoofdstuk 5) (
2
). 

Circa 14 miljoen Europese volwassenen (15–64 jaar) hebben ooit in hun leven cocaïne geprobeerd en circa 4 

miljoen hebben het afgelopen jaar cocaïne gebruikt. Cocaïnegebruik treft een klein aantal West-Europese 

landen, waar de gebruiksniveaus hoog zijn, onevenredig zwaar. Elders in Europa blijft het gebruik laag 

(hoofdstuk 5, figuur 7). In de landen met de hoogste prevalentie, Denemarken, Ierland, Spanje, Italië en het 

Verenigd Koninkrijk, blijkt uit enquêtes dat het gebruik in het voorafgaande jaar onder jongvolwassenen (15–

34 jaar) varieerde van 2,9 % (Italië) tot 6,2 % (Verenigd Koninkrijk) in 2008 (hoofdstuk 5, tabel 8; tabel GPS-

2, deel ii). In het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de twee landen met de hoogste prevalentie, fluctueren de 

cijfers, waarbij de cijfers voor 2008 een stijging te zien geven (hoofdstuk 5, figuur 8; figuur GPS-14, deel i en 

deel ii), maar de voorlopige cijfers voor 2009 een geringe daling vertonen. 

Er hebben in 2008 in Europa naar schatting 96 300 inbeslagnames plaatsgevonden (hoofdstuk 5, tabel 7). Het 

aantal vangsten in Midden- en Oost-Europa blijft weliswaar laag, maar is in 10 landen meer dan verdubbeld 

tussen 2003 (469 vangsten) en 2008 (1 212). Dit zou erop kunnen wijzen dat de cocaïnesmokkel en de 

beschikbaarheid in de regio toenemen. 

Amfetaminen nog steeds een groot probleem in delen van Europa — veranderlijkheid van de 

ecstasymarkt 

Het gebruik van amfetaminen (amfetamine of methamfetamine) blijft in Europa over het algemeen lager dan 

dat van cocaïne, met consumptietrends die nog steeds stabiel zijn (hoofdstuk 4, figuur 6). In veel landen blijft 

een van deze middelen echter het meest gebruikte stimulerende middel. Circa 12 miljoen Europeanen (15–64 

jaar) hebben ooit in hun leven amfetaminen geprobeerd en circa 2 miljoen hebben dat het voorgaande jaar 

gedaan (hoofdstuk 4, tabel 5).  

Volgens het Jaarverslag wordt problematisch amfetaminegebruik vooral gemeld door landen in het noorden 

van Europa en bestrijkt het een aanmerkelijk percentage van degenen die in behandeling gaan in Zweden    

(32 %), Finland (20 %) en Letland (15 %). De hoeveelheid amfetamine die in Europa in beslag is genomen, is 

de afgelopen jaren (2003–2008) gestaag gestegen en bereikte in 2008 de 8,3 ton (hoofdstuk 4, tabel 4 en tabel 

SZR-12). 

Het problematisch methamfetaminegebruik blijft in Europa beperkt en beperkt zich grotendeels tot Tsjechië en 

Slowakije. De drug lijkt echter op grotere schaal beschikbaar te komen in delen van noordelijk Europa 

(bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden, Letland, Finland), waar hij kan worden verkocht als een vervanging voor 

amfetamine. De inbeslagnames van methamfetamine in Europa zijn de afgelopen jaren (2003–2008) 

toegenomen. In 2008 vonden 4 700 vangsten van de drug plaats, waarbij in totaal 300 kg in beslag werd 

genomen. In 2008 werd in Tsjechië een recordaantal van 458 productielocaties ontdekt (vergeleken met 390 in 

2007) (hoofdstuk 4, figuur 5). In Slowakije en in Litouwen en Polen wordt ook methamfetamineproductie 

gemeld, die hoofdzakelijk bestemd is voor de Scandinavische markt.  

De gevolgen en de reacties op problematisch amfetamine- en methamfetaminegebruik in Europa zijn in kaart 

gebracht in een speciale overzichtsstudie, die vandaag door het EWDD wordt gepubliceerd tezamen met het 

Jaarverslag (zie persbericht nr. 12/2010, samenvatting en 

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

De trends in het ecstasygebruik in Europa zijn over het algemeen stabiel (hoofdstuk 4, figuur 6 en tabel 6). 

Circa 11 miljoen Europeanen hebben wel eens ecstasy geprobeerd en circa 2,5 miljoen hebben het middel het 

voorgaande jaar gebruikt. Volgens schattingen zijn de inbeslagnames van ecstasytabletten met 14 % gedaald 

tot 13,7 miljoen tabletten in 2008 (ten opzichte van de cijfers voor 2007), terwijl de geschatte gemiddelde prijs 

over de periode 2003–2008 met 32 % is gedaald tot 4–10 EUR per tablet in 2008 (prijsbereik in de meeste 
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rapporterende landen). Ook in 2009 werd opnieuw vaak de aanwezigheid van piperazinen (
3
) in ecstasy-

tabletten gemeld (alleen of in combinatie met MDMA). Deze veranderingen weerspiegelen een steeds 

complexere ecstasymarkt en hebben mogelijk gevolgen voor de perceptie die gebruikers hebben van de 

kwaliteit van de drug. 

Cannabis: gebruiksniveaus in delen van Oost-Europa evenaren of overstijgen nu die in West-Europese 

landen 

De niveaus van het cannabisgebruik blijken in enkele landen in Oost-Europa te stijgen en evenaren of 

overstijgen in enkele gevallen inmiddels de prevalentieniveaus die worden gevonden in delen van West-

Europa (tabel GPS-2, deel ii; figuur GPS-4, deel i). In de oostelijke lidstaten van de EU zijn de hoogste 

percentages van het gebruik van cannabis in het afgelopen jaar door jong volwassenen (15–34 jaar) gevonden 

in de Tjechische Republiek (28,2 %), Slovakije (14,7 %) en Estland (13,6 %). In de westelijke lidstaten werd 

de hoogste prevalentie gemeld in Italië (20,3 %), Spanje (18,8 %) en Frankrijk (16,7 %). De gebruiksniveaus 

verschillen sterk tussen de landen, waarbij de hoogste schatting voor de prevalentie van het gebruik in het 

voorgaande jaar onder jongvolwassenen (Tsjechië 28,2 %) meer dan dertig keer hoger is dan de laagste 

schatting (Roemenië 0,9 %) (hoofdstuk 3, tabel 3). 

De meest recente gegevens bevestigen de algemene stabiliserende of dalende trend in het cannabisgebruik in 

Europa die in de vorige drie Jaarverslagen van het EWDD werd gesignaleerd. Binnen deze trend worden nu 

echter uiteenlopende patronen gezien. Onder jongvolwassenen (15–34 jaar) die aangeven het afgelopen jaar 

cannabis te hebben gebruikt, worden drie grote trends waargenomen voor de periode 1998–2008 (hoofdstuk 3, 

figuur 4). Vijf landen in het noorden en zuidoosten van Europa — Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Finland, 

Zweden — springen eruit vanwege hun globaal stabiele en lage gebruiksniveaus (minder dan 9 %). Zes landen 

in West-Europa — Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk — 

melden hogere gebruiksniveaus, maar met een daling of stabilisatie in de afgelopen jaren. En vier landen — 

Tsjechië, Estland, Italië, Slowakije — melden nog steeds stijgende trends in het cannabisgebruik. De cijfers 

van de Europese enquête naar het gebruik van alcohol en drugs op school (ESPAD) laten een vergelijkbare 

divergentie in de trends in de loop van de tijd zien voor het cannabisgebruik onder 15- tot 16-jarige scholieren 

(1995–2007) (figuur EYE-1, deel xi).  

De behoefte aan en trek in cannabis in Europa wordt weerspiegeld in de jaarlijkse vangsten van circa 1 000 ton 

van de drug (hoofdstuk 3, tabel 2). In 2008 werd in Europa circa 900 ton cannabishars onderschept, bijna tien 

keer zoveel als de hoeveelheid cannabisbladeren die in beslag werd genomen (circa 90 ton). Cannabisbladeren 

worden nu echter veelal binnen Europa geproduceerd (29 Europese landen meldden binnenlandse teelt in 2008) 

en zullen minder snel worden onderschept, omdat de teelt dichter bij de consumptiemarkt plaatsvindt. Het aantal 

inbeslagnames van cannabisplanten stijgt sinds 2003 en wordt voor 2008 geschat op 19 000 inbeslagnames 

(tabel SZR-5) (
4
).  

"Het beeld dat het publiek heeft van de binnenlandse cannabisproductie, is er vaak een van een potje op de 

vensterbank of een paar planten in een kas in de tuin," zegt Wolfgang Götz. "De werkelijkheid is tegenwoordig 

echter heel anders. Georganiseerde misdaadbendes hebben ontdekt welke winsten kunnen worden gemaakt 

met de grootschalige teelt van cannabis dicht bij de consumptiemarkt. De bijkomende schade van deze 

ontwikkeling is toenemend geweld en toenemende criminaliteit in stedelijke gemeenschappen, hetgeen voor de 

nationale en Europese opsporingsinstanties nu aanleiding is voor nieuwe acties."  

Circa 75,5 miljoen Europeanen — een op de vijf volwassenen in de leeftijdscategorie 15–64 jaar — hebben ooit 

in hun leven cannabis geprobeerd en circa 23 miljoen daarvan hebben het afgelopen jaar cannabis gebruikt 

(hoofdstuk 3, tabel 3). Naar schatting gebruiken circa 4 miljoen Europeanen dagelijks of bijna dagelijks 

cannabis. Ongeveer een vijfde (21 %) van de cliënten die zich melden bij de verslavingszorg, geeft aan dat 

cannabis voor hen de belangrijkste probleemdrug is (circa 85 000 cliënten) (figuur TDI-2, deel ii). Toch is het 

aantal cliënten dat voor het eerst aan een behandeling begint vanwege primair cannabisgebruik, licht aan het 

dalen.  
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Recordaantal nieuwe drugs gemeld in 2009 

 

In 2009 is via het Europese systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS) een recordaantal nieuwe drugs 

officieel aan het EWDD en Europol gemeld (hoofdstuk 8). In dat jaar zijn 24 nieuwe psychoactieve stoffen 

officieel voor het eerst aan de twee agentschappen gemeld. Dit is niet alleen het grootste aantal dat ooit in een 

jaar is gemeld, maar ook bijna twee keer het aantal dat werd gemeld in 2008 (13). Alle nieuwe verbindingen 

waren synthetisch, met inbegrip van drie stoffen met medicinale eigenschappen.  

Een nieuwe ontwikkeling, die in het verslag van dit jaar sterk wordt belicht, is de toenemende populariteit van 

synthetische cathinonen. Dit zijn derivaten van de stamverbinding cathinon, die structureel verwant is aan 

amfetamine. Momenteel worden meer dan 15 synthetische cathinonen gevolgd via het EWS. Tegen het einde 

van 2009 hebben toegenomen aanwijzingen voor het gebruik en de beschikbaarheid van een van deze drugs, 

mefedron, het uitgebreide wetenschappelijk comité van het EWDD ertoe aangezet om in 2010 de 

gezondheids- en sociale risico's van de drug te beoordelen (
5
). In het spoor van deze risicobeoordeling 

overweegt Europa momenteel om de stof onder toezicht te stellen. Momenteel hebben diverse landen 

maatregelen genomen om mefedron te controleren (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, 

Frankrijk, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Zweden, het Verenigd 

Koninkrijk, Kroatië en Noorwegen). Twee lidstaten — Nederland en Finland — hebben mephedrone 

ondergebracht bij hun geneesmiddelenwet. 

Het ‘spice’-verschijnsel — kruidenproducten om te roken, met daaraan toegevoegd synthetische 

cannabinoïden — blijft ook in omvang toenemen. Zowel de namen als de merkverpakking van ‘spice’-achtige 

producten zijn gewijzigd, waarbij de toegevoegde psychoactieve verbindingen zijn gewijzigd in reactie op 

controlemaatregelen. In totaal werden negen synthetische cannabinoïden, uit ten minste vier verschillende 

chemische families, via het EWS gemeld in 2009.  

Het verschijnen van nieuwe ongereguleerde synthetische verbindingen, die op internet op de markt worden 

gebracht als ‘legale psychedelica’ of ‘niet voor menselijke consumptie’, vormt een groeiende uitdaging voor het 

volgen van, reageren op en controleren van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen. In 2010 zijn al 31 

nieuwe middelen gedetecteerd via het EWS. Daartoe behoren synthetische cathinonen, synthetische 

cannabinoïden, alsook nieuwe synthetische middelen die lijken op cocaïne en amfetaminen (
6
). In de meest 

recente online momentopname van het EWDD van online detailhandelaren (begin 2010) werden 170 online 

drugsshops geïdentificeerd die ‘legale psychedelica’ en hallucinogene paddenstoelen verkochten.  

 

Noten:  

 

(
1
) Zie ook blz. 25 van Cocaine: a European Union perspective in the global context (april, 2010). 

www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  

(
2
) Zie blz. 26 op www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 

(
3
) Een groep van chemische verbindingen die BZP en mCPP omvat — zie het drugsprofiel van het EWDD voor BZP en 

andere piperazinen op www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

(
4
) In 2011 zal een nieuwe publicatie van het EWDD verschijnen over de productie en markten van cannabis. 

(
5
) Zie www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Zie ook het drugsprofiel van het EWDD voor synthetische 

cathinonen op www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles. 

(
6
) Zie het drugsprofiel van het EWDD voor synthetische cocaïnederivaten.  

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

 

De in het Jaarverslag 2010 gepresenteerde cijfers hebben betrekking op 2008 of het laatste beschikbare jaar. 

De in dit persbericht genoemde figuren en tabellen zijn te vinden in het Statistisch bulletin 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informatie over alle Jaarverslag-producten, persberichten, diensten en evenementen is te vinden op:  

http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 


