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NIEUWSTE JAARLIJKS TRENDRAPPORT VAN HET EMCDDA 

Binnenkort verwacht: Europees Drugsrapport 2016 

(20.4.2016, LISSABON) Wat zijn de nieuwste trends in de aanvoer van drugs naar Europa? Welke drugs 
veroorzaken vandaag de dag de meeste schade en geven de meeste aanleiding tot zorg? Wat zijn de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van drugspreventie, -hulpverlening en -beleid? Deze en                 
andere vragen komen aan bod in het jaarlijkse overzicht over de drugssituatie in Europa dat het                
EU-drugsagentschap (EMCDDA) op 31 mei uitbrengt. 

Het Europees Drugsrapport 2016: Trends en Ontwikkelingen geeft een uitvoerige analyse van de 
nieuwste trends in alle 28 EU-lidstaten, Turkije en Noorwegen. Het rapport verschijnt in 24 talen, in druk 
en als pdf, en behandelt de volgende onderwerpen: het aanbod en de drugsmarkt; prevalentie en trends 
in het drugsgebruik; en drugsgerelateerde gezondheidsproblemen en antwoorden daarop. 

Naast het rapport worden onder de noemer Perspectieven op drugs (Perspectives on Drugs/PODs)  
ook enkele interactieve producten online geplaatst, die dieper ingaan op specifieke vraagstukken binnen 
het drugsdomein. Dit jaar zijn dat onder meer de volgende thema's: veranderingen in de Europese markt 
voor cannabishars (hasj); de cocaïnesmokkel naar Europa; strategieën om het misbruik van medicatie die 
bestemd is voor opiöïden substitutiebehandelingte voorkomen; en comorbiditeit van drugsgebruik en 
psychische stoornissen. 

Tot slot bevat het informatiepakket ook het Statistische bulletin 2016 (Statistical Bulletin), waarin alle 
Europese gegevens — waarop het rapport gebaseerd is — te vinden zijn, alsook de Landenoverzichten 
(Country Overviews), waarin gegevens en analyses op nationaal niveau worden verstrekt.                    
Een elektronische publicatie (in het Engels) en audiovisueel materiaal zullen ook worden aangeboden.  

Publicatiegegevens 
 
Datum: 31 mei 2016 
Tijd: 10.00 uur West-Europese tijd (Lissabon) (11.00 uur Midden-Europese tijd). 
Plaats: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon. 
Persconferentie: Met de deelname van Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris voor Migratie, 
Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Laura d’Arrigo, voorzitster van de raad van bestuur van het 
EMCDDA, en Alexis Goosdeel, directeur van het EMCDDA. 

Interviews: Op de dag dat het informatiepakket verschijnt, zullen in Lissabon vertegenwoordigers van het 
EMCDDA aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen van journalisten. In heel Europa zullen 
medewerkers van de nationale focal points van het Reitox-netwerk beschikbaar zijn voor het 
beantwoorden van specifieke vragen over hun land (gedetailleerde informatie over de interviews is te 
vinden via de onderstaande link). 
 
Meer weten: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 


