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Drugs in beeld

Terugdringing van de vraag naar drugs: mondiaal bewijs voor 
lokale acties 
De ontwikkeling van evidence-based 
interventies om de vraag naar 
drugs terug te dringen is een 
hoofddoelstelling van het drugsbeleid 
op nationaal, Europees en mondiaal 
niveau. De discussie over het 
realiseren van deze doelstelling wordt 
gekenmerkt door een heel eigen 

taalgebruik, met begrippen als beste 
praktijken, kwaliteitsnormen, richtlijnen, 
protocollen, accreditatiesystemen 
en benchmarking. Dit document 
bevat duidelijke definities van de 
gebruikte begrippen. Het haalt 
tevens de successen en de huidige 
uitdagingen naar voren bij het 

vertalen van wetenschappelijk kennis 
naar de praktijk op het gebied van 
het terugdringen van de vraag naar 
drugs. Er wordt in het bijzonder 
aandacht geschonken aan „beste 
praktijken”, omdat dit begrip steeds 
populairder en belangrijker wordt 
in Europa. 
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Definities 
Beste praktijk: de beste toepassing van het beschikbare bewijsmateriaal op de huidige activiteiten. 

Evidence-based: een begrip dat afkomstig is uit de medische wereld en is gedefinieerd als „het zorgvuldige, expliciete en oordeelkundige gebruik van het 
huidige beste bewijsmateriaal bij het nemen van beslissingen over de zorg voor individuele patiënten” (Sackett, 1996). Wanneer deze definitie wordt toegepast op 
het terugdringen van de vraag naar drugs, gaat het om het gebruik van wetenschappelijke resultaten als informatie voor het nemen van beslissingen over interventies.

Richtlijnen: „uiteenzettingen die aanbevelingen voor de optimalisering van de patiëntenzorg bevatten, op basis van informatie uit een systematische 
review van bewijs en een beoordeling van de gunstige en negatieve gevolgen van alternatieve zorgopties” (Institute of Medicine, 2011). 

Protocollen: documenten waarin de procedures worden gespecificeerd die bij het uitvoeren van bepaalde taken moeten worden gevolgd.

Normen en kwaliteitsnormen: beginselen en verzamelingen regels die zijn gebaseerd op bewijs (Brunsson en Jacobsson, 2000) en die 
worden gebruikt om de in de richtlijnen aanbevolen interventies uit te voeren. Deze normen kunnen betrekking hebben op inhoudelijke kwesties, processen 
of structurele aspecten.

Accreditatie: het proces waarlangs de kwaliteit van een instelling die een dienst levert, op onafhankelijke wijze wordt beoordeeld aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria en normen, die zijn vastgesteld door de accrediteringsinstelling.

Benchmarking: het proces van het vergelijken van dienstverleningsprocessen en -prestaties met beste praktijken van andere dienstverleners. 
Aspecten die doorgaans worden gemeten, zijn kwaliteit, tijd en kosten. 

Belangrijke beleidskwesties in één oogopslag 
1. Het bevorderen en uitwisselen van beste praktijken wordt gezien 

als een belangrijke strategie om de effectiviteit van 
drugsgerelateerde interventies te vergroten en het efficiënte 
gebruik van beperkte middelen te waarborgen.

4. Op Europees niveau is er recent een project afgerond dat erop was 
gericht de consensus over minimumkwaliteitsnormen op het gebied van de 
preventie, behandeling en beperking van de schade van drugsgebruik, 
alsook de vertaling van kwaliteitsnormen naar de praktijk, te bevorderen.

2. Richtlijnen en normen behoren tot de meest gebruikte instrumenten 
voor het bevorderen van beste praktijken. Europa beschikt 
inmiddels over een grote hoeveelheid richtlijnen, die besluitvormers 
kunnen gebruiken, bijwerken en aanpassen aan hun eigen 
nationale situatie, in plaats van dat ze vanaf nul moeten beginnen.

5. Er zijn nieuwe disciplines opgekomen die zich richten op methoden 
voor een succesvolle vertaling naar de praktijk, zoals 
implementatiewetenschap en kennismobilisatie. De identificatie van 
belemmeringen voor verandering en het gebruik van veelsoortige 
implementatiestrategieën zijn belangrijke succesfactoren. 

3. Er is een toenemende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs voor 
de effectiviteit van interventies op het gebied van drugs, die kan 
worden gebruikt voor het ontwikkelen en bijwerken van normen en 
richtlijnen. Er is nieuwe aandacht voor desinvestering – het staken 
van „slechte praktijken” en van interventies van slechte kwaliteit.

6. Op het gebied van beste praktijken zijn er nog veel hiaten in het 
beschikbare wetenschappelijk bewijs en dienen zich steeds weer 
nieuwe vraagstukken aan die moeten worden opgepakt. Een 
systematische analyse van de hiaten zal richting helpen geven aan de 
volgende stappen en toekomstige ontwikkelingen. 
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1. Beste praktijk begrijpen 

Onlangs heeft een door het EWDD 
bijeengeroepen groep Europese deskundigen 
een definitie van het begrip „beste praktijk” 
opgesteld. In het kort is een beste praktijk de 
beste toepassing van het beschikbare 
bewijsmateriaal op de huidige praktijk op het 
gebied van drugs. Er werden diverse factoren 
geïdentificeerd die ertoe bijdragen dat een 
interventie als „beste praktijk” kan worden 
aangemerkt. Samengevat is een interventie 
volgens de beste praktijk een interventie die is 
gebaseerd op het sterkste wetenschappelijke 
bewijs dat beschikbaar is op het punt van wat 
aantoonbaar goede resultaten oplevert, en die 
is toegesneden op de behoeften van degenen 
voor wie de interventie bestemd is. De 
gebruikte methoden moeten transparant, 
betrouwbaar en overdraagbaar zijn en 
moeten kunnen worden bijgewerkt, wanneer 
nieuwe kennis wordt opgedaan. Bij de 
implementatie van de interventie wordt 
rekening gehouden met lokale contextuele 
factoren. De interventie wordt tevens in 
overeenstemming gebracht met andere 
praktijken in het kader van een veelomvattende 
benadering van drugsproblemen.

Het begrip „beste praktijk” hangt nauw samen 
met het begrip „evidence-based praktijk” — het 
zorgvuldige, expliciete en oordeelkundige 
gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal 
bij het nemen van beslissingen 
(Sacket et al.,1996), en vereist de zorgvuldige 
integratie van wetenschappelijke kennis en 
deskundigheid op het gebied van de 
implementatie, om de interventie op een 
goede wijze toe te kunnen passen op het 
individu en/of een specifieke context. Een 
interventie volgens de beste praktijk moet 
betere resultaten opleveren dan andere 
interventies en daarom ook een rationele 
toewijzing van middelen mogelijk maken. 

2. Richtlijnen en normen: 
populaire instrumenten 
om beste praktijken 
te bevorderen 

De strategie die in Europa het meest wordt 
gebruikt om beste praktijken te bevorderen, is 
het ontwikkelen van richtlijnen en normen. Eind 
2011 waren in de regio meer dan 143 
reeksen richtlijnen voor de behandeling van 

problemen met drugs geïdentificeerd, 
waarvan vele op het gebied van de 
opiaatsubstitutietherapie. Tegenwoordig is het 
proces van het opstellen van nieuwe richtlijnen 
of normen in veel gevallen gebaseerd op het 
gebruik van bestaande nationale voorbeelden 
(mits deze empirisch zijn onderbouwd) en het 
aanpassen daarvan aan de lokale situatie. 
Op deze manier wordt bespaard op 
financiële middelen. Een inventarisatie van de 
nationale richtlijnen en normen voor de 
behandeling, preventie en beperking van de 
schade van drugsgebruik is beschikbaar op 
het best-practice portaal van het EWDD op 
het volgende internetadres: http://www.
emcdda.europa.eu/best-practice.

Er bestaan nog steeds uitdagingen ten 
aanzien van het bevorderen van beste 
praktijken via richtlijnen, normen en 
vergelijkbare instrumenten. De eerste uitdaging 
is te waarborgen dat deze richtlijnen, normen 
en vergelijkbare instrumenten zijn gebaseerd 
op betrouwbaar wetenschappelijk bewijs en 
dat zij regelmatig worden bijgewerkt wanneer 
nieuwe systematische reviews worden 
gepubliceerd. De tweede uitdaging is 
optimaal gebruik te maken van de bestaande 
richtlijnen in Europa. Tot slot is het belangrijk te 
waarborgen dat richtlijnen en normen juist 
worden geïmplementeerd.

3. Toegang tot 
wetenschappelijk bewijs 
en het gebruik van dit 
bewijs

Het aantal onderzoeken naar de effectiviteit 
van drugsgerelateerde interventies is in de 
afgelopen vijftig jaar sterk gestegen, waardoor 
een goede synthese noodzakelijk is 
geworden. Aan het eind van de jaren negentig 
werd binnen de Cochrane Collaboration (een 
internationale non-profitorganisatie die zich 
bezighoudt met het opstellen, in stand houden 
en bevorderen van de toegankelijkheid van 
systematische reviews van de effecten van 
gezondheidszorg) een redactiegroep voor 
drugs en alcohol opgezet. Deze Cochrane 
Drugs and Alcohol Group heeft als doel 
systematische reviews van onderzoeken naar 
de preventie, behandeling en rehabilitatie van 
problematisch gebruik van drugs en alcohol 
op te stellen en te verspreiden. De groep werkt 
samen met het best-practice portaal van het 

EWDD om het beschikbare bewijs over 
interventies samen te voegen. 

Het huidige financiële klimaat vereist dat alle 
besluitvormers manieren vinden om kosten te 
beheersen, zonder te snijden in de kwaliteit van 
de zorg. Het beschikbare wetenschappelijk 
bewijs wordt niet alleen gebruikt voor de 
identificatie van effectieve interventies, maar 
het wordt ook in toenemende mate 
aangehaald om het gebruik van slechte 
benaderingen en diensten te beperken of te 
beëindigen. Het National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk 
heeft zogenoemde „desinvesteringsprocessen” 
ingevoerd om de financiering van klinische 
interventies van „geringe waarde” stop te 
zetten — bijvoorbeeld omdat zij klinisch niet 
effectief zijn, hun risico’s en baten slecht zijn 
afgewogen, of empirisch onvoldoende zijn 
onderbouwd. Daarbij worden financiële 
middelen op gezondheidsgebied weggehaald 
van bestaande gezondheidszorgpraktijken 
waarvan wordt gemeend dat zij weinig of 
geen gezondheidswinst opleveren in 
verhouding tot hun kosten en dus niet als een 
efficiënte aanwending van financiële middelen 
kunnen worden beschouwd. 

4. Van elkaar leren — 
minimumkwaliteitsnormen 
voor Europa

Elk Europees land heeft zijn eigen strategie en 
antwoorden op drugsproblemen ontwikkeld, 
rekening houdend met de omvang van zijn 
drugsprobleem en de beschikbare financiële 
middelen. Het heeft echter duidelijk voordelen 
wanneer ervaringen en geleerde lessen 

„Alle interventies zijn goed 
bedoeld, maar niet alle 
interventies zijn even effectief. 
We moeten er meer dan ooit voor 
zorgen dat we investeren in wat 
werkt, en desinvesteren in wat niet 
werkt. Daarvoor hebben we niet 
alleen een gemeenschappelijke 
interpretatie van het bewijs op het 
punt van de effectiviteit nodig, 
maar ook richtlijnen die helpen 
om lokale diensten van hoge 
kwaliteit te leveren.”

Wolfgang Götz, 
directeur van het EWDD 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
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worden gedeeld met andere landen en men 
elkaar zo helpt om kwaliteitsverbeteringen en 
onderzoek naar effectiviteit te ontwikkelen. 
Minimumkwaliteitsnormen op Europees niveau 
moeten meerwaarde hebben ten opzichte van 
hetgeen al bestaat in de afzonderlijke 
lidstaten, en moeten rekening houden met de 
verschillende gezondheidszorgstelsels en 
verschillen in de capaciteit van de landen.

In het kader van een recent door de EU 
gefinancierd project zijn Europese 
minimumkwaliteitsnormen (European Minimum 
Quality Standards, EQUS) voor de preventie, 
behandeling en beperking van de schade van 
drugsgebruik ontwikkeld. Hiervoor zijn 
deskundigen en belanghebbenden uit Europa 
en daarbuiten bijeengeroepen om lijsten van 
minimumnormen op basis van bewijs en 
consensus voor te stellen. Europese 
kwaliteitsnormen voor drugspreventie zijn 
aangepast om de preventietak van het 
onderzoek te vormen. Deze normen zijn in 
december 2011 gepubliceerd in de Manuals-
reeks van het EWDD en kunnen worden 
gedownload of gratis worden besteld op de 
website van het EWDD op het volgende 
internetadres: http://www.emcdda.europa.
eu/publications/manuals/prevention-
standards. De resultaten van het EQUS-
onderzoek zullen door de Europese 
Commissie verder worden uitgewerkt tot een 
ontwerpvoorstel dat bij de Raad van de 
Europese Unie zal worden ingediend.

5. Bewijs implementeren 
door richtlijnen, normen 
en andere instrumenten

Voor een geslaagde vertaling van bewijs 
naar de praktijk via richtlijnen en normen is 
zowel planning als een proactieve 
benadering nodig. Er wordt een breed scala 
van activiteiten gebruikt om bewijs om te 
zetten in praktijk, en er zijn diverse nieuwe 
wetenschappelijke disciplines ontstaan die 
zich direct met dit onderwerp bezighouden, 
zoals: implementatiewetenschap, 
kennisoverbrenging en kennismobilisatie. Voor 
veel van deze benaderingen is de relatie 
tussen wetenschappelijk bewijs en consensus 
onder deskundigen van belang voor het 
implementatieproces. Voor een geslaagde 
implementatie is consensus onder 
deskundigen doorslaggevend om relevante 
vragen te kunnen identificeren, om 
aanbevelingen aan te passen aan de lokale 
situatie, en om te waarborgen dat interventies 
goed worden gestructureerd en worden 
toegesneden op de doelgroep. De 
benaderingen kunnen weliswaar verschillen 
per land, maar de identificatie van 
zogenoemde „belemmeringen voor 
verandering” in de doelgroep en actieve 
maatregelen om deze belemmeringen tot een 
minimum te beperken, kunnen de acceptatie 
van nieuwe interventies vergroten. Tevens kan 
het gebruik van stimulansen, zoals opleiding, 
accreditatie of certificering, de geslaagde 

implementatie van kwaliteitsnormen op het 
punt van het terugdringen van de vraag naar 
drugs ondersteunen.

6. Vervolgstappen: hiaten 
opsporen en nieuwe 
vraagstukken bestuderen 

Ontwikkelingen in onderzoek naar drugs en 
in evidence-based praktijken hebben ertoe 
geleid dat nieuwe instrumenten zijn opgezet 
om het antwoord van Europa op 
drugsproblemen effectiever te maken. Dit 
proces heeft echter ook grote hiaten in de 
beschikbare wetenschappelijke kennis aan 
het licht gebracht, en het is duidelijk dat 
richtlijnen en normen niet altijd op de juiste 
wijze zijn ontwikkeld om beste praktijken te 
bevorderen. Bovendien kunnen veranderingen 
in de drugssituatie, bijvoorbeeld door een 
vergrijzende groep gebruikers van opiaten of 
door het gebruik van nieuwe stoffen, 
aanvullend onderzoek en aanvullende 
richtlijnen noodzakelijk maken. Het EWDD en 
zijn partners zetten zich in om een analyse 
van hiaten op het gebied van beste praktijken 
uit te voeren en om de koppeling van 
mondiale kennis aan lokale praktijken in 
Europa actief te ondersteunen, door 
proactieve verspreiding van bewijs, door 
ondersteuning bij het aanpassen van 
richtlijnen of door de bevordering van 
effectbeoordelingen en de uitwisseling 
van ervaringen.

Het kader voor het vertalen van kennis
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Conclusies en beleidsoverwegingen 
1. In de afgelopen twintig jaar is de belangstelling voor de ontwikkeling en 

bevordering van beste praktijken in Europa toegenomen. Er worden 
verschillende instrumenten gebruikt om evidence-based praktijken in 
interventies op het gebied van de vraag naar drugs te bevorderen, zoals 
richtlijnen en kwaliteitsnormen. Op nationaal niveau blijkt de 
verspreiding en aanpassing van reeds bestaande evidence-based 
richtlijnen, in plaats van het opstellen van nieuwe richtlijnen, een 
kostenefficiënte oplossing die een goede kwaliteit helpt waarborgen. 
Op Europees niveau is recent een proces opgezet om consensus over 
gemeenschappelijke minimumkwaliteitsnormen te bevorderen.

2. In de toekomst moeten er structuren worden opgezet om te waarborgen 
dat bestaande richtlijnen en normen regelmatig worden bijgewerkt, indien 
en wanneer er nieuw bewijs beschikbaar komt. Ook de doorlopende 
bevordering en verspreiding van richtlijnen en normen onder professionals 
en besluitvormers is een belangrijk punt. Ondanks de recente toename van 

de beschikbaarheid van wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit (en 
ineffectiviteit) van interventies bij problemen met drugs zijn er nog steeds 
hiaten. Er is onderzoek nodig om deze hiaten op te heffen. Een Europese 
onderzoeksagenda die prioriteit geeft aan vraagstukken op het gebied 
van de effectiviteit van interventies en de verbetering van de koppeling 
tussen onderzoek en praktijk, is zeer welkom.

3. Het EWDD zal, met zijn ervaring op het gebied van het monitoren en 
verspreiden van beste praktijken, de kwaliteitsverbetering op het gebied 
van de hulpverlening bij problemen met drugs in Europa blijven 
bevorderen en ondersteunen. Het proactief verspreiden van bewijs, het 
bieden van begeleiding bij het aanpassen van richtlijnen, het verlenen 
van ondersteuning bij het vaststellen van doelen van de hulpverlening en 
bij het beoordelen van effecten, en het bevorderen van de uitwisseling 
van ervaringen zijn enkele van de activiteiten die het EWDD voor 
belanghebbenden zal blijven uitvoeren.
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