BINNENKORT: EERSTE EMCDDA-GIDS VOOR DE AANPAK VAN HET DRUGSPROBLEEM
Weldra Europese gids voor aanpak van het drugsprobleem vanuit een gezondheids- en
sociale benadering
(25.9.2017, LISSABON) De aanpak van het drugsprobleem in Europa vanuit een gezondheids- en
sociale benadering zal volgende maand centraal staan in de baanbrekende nieuwe EMCDDA-gids die
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op 24 oktober zal worden gepubliceerd in het kader van Lisbon Addictions 2017 ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Aanpak van het drugsprobleem
vanuit gezondheids- en sociale benadering: een Europese gids) is opgezet als een overzicht van acties of
maatregelen die het hoofd moeten bieden aan de negatieve gevolgen van illegale verdovende middelen.
De gids biedt tevens toegang tot een ruime waaier aan online beschikbare informatie in de vorm van links
naar concrete praktijkvoorbeelden en tools.
Het doel van de gids is mensen die betrokken zijn bij de aanpak van het drugsprobleem te helpen
nieuwe programma’s te ontwikkelen of bestaande diensten te verbeteren. Met samenvattingen en
gebruiksvriendelijke verwijzingen vormt de gids een naslagwerk met kerninformatie, voorbeelden van
goede werkwijzen en implicaties voor beleid en praktijk.
De gids bekijkt de problematiek vanuit diverse perspectieven, bijvoorbeeld:
• problemen die samenhangen met verschillende soorten drugs en gebruikspatronen;
• de behoeften van verschillende groepen (bijv. vrouwen, jongeren, asielzoekers); en
• problemen in verschillende settings (bijv. gevangenissen, festivals, scholen, werkplekken).
De publicatie biedt een kader voor de ontwikkeling van maatregelen en verkent opties die kunnen helpen
bij de succesvolle uitvoering ervan (bijv. aan de hand van voorbeelden die zich hebben bewezen en
kwaliteitsnormen).
Deze uitgave zal een waardevol instrument zijn, zowel voor hen die de drugsproblematiek aanpakken
vanuit het standpunt van planning van de gezondheidszorg (op lokaal en nationaal niveau), als voor
eerstelijnswerkers en hulpverleners in het veld.
De publicatie, die gebaseerd is op bijdragen uit dertig landen (de 28 EU-lidstaten, Turkije en Noorwegen),
zal beschikbaar zijn in het Engels, zowel in gedrukte vorm als in de vorm van een pdf- of EPUB-bestand.
Publicatiegegevens
Datum: 24 oktober 2017
Tijd: Het rapport wordt online gepubliceerd om 11:00 Midden-Europese tijd/MET (10:00 West-Europese
tijd/WET, tijd in Lissabon)
Meer weten: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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