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Van de re d a c t i e

De jaarwisseling heeft niet de computerchaos vero o rzaakt waar velen bang
voor waren. We hebben ons dus inmiddels weer met alledaagse dingen bezig
kunnen houden en onze blik kunnen richten op de nabije of verre toekomst.

Met betrekking tot het drugsbeleid en de verslavingszorg doen er zich ont-
wikkelingen voor die we met spanning volgenen, die grote of minder grote
gevolgen op allerlei gebied zullen hebben en die engagement, creativiteit en
ook doorzettingsvermogen van alle betrokkenen vereisen. Over het alge-
meen moet ernaar gestreefd worden om de maatschappelijke problemen en
de gevolgen voor de gezondheid van drugsgebruik - en, het zij nogmaals
gezegd, met drugs bedoelen we  zowel illegale als legale stoffen - te redu-
ceren. In dit verband is er vaak sprake van “nieuwe wegen”, wat betekent
dat de “oude wegen” blijkbaar niet tot een beperking resp. vermindering van
de problemen hebben geleid.

“Drugsbeleid” is het thema van INFO 17 en hoewel in deze titel de drugs op
de voorgrond staan, wordt uit de artikelen duidelijk dat het in het algemeen
om verslavingsbeleid gaat. Natuurlijk moeten er op bepaalde vragen “drugs-
specifieke” antwoorden worden gegeven. Wij gaan echter uit van een op net
geheel gerichte optiek, die ook is terug te vinden in het nieuwe “Landespro-
gramm gegen die Sucht” (Deelstaatprogramma tegen verslaving) van Noor-
drijn-Westfalen. Helaas is de visie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in dit
themanummer niet vertegenwoordigd. Doordat de positie van de Landes-
drogenbeauftragter (deelstaatverantwoordelijke voor drugszaken ) door de
pensionering van Hans -Adolf Hüsgen in het najaar van 1999 is vrijgekomen,
zag het ministerie door personeelstekort geen mogelijkheid om op tijd een
artikel voor dit INFO-nummer te leveren.

Met betrekking tot het hoofdthema zijn er wel bijdragen van de Bundesdro-
genbeauftragte (de nationale verantwoordelijke voor drugszaken), Christa
Nickels (p. 13) die in haar tekst de “nieuwe wegen” in het drugsbeleid be-
schrijft. Het huidige drugsbeleid in Nederland wordt door het nederlandse
ministerie van Volksgezondheid in het “Zwischenbericht Dro g e n p o l i t i e k
1999“  (Voortgangsrapport drugsbeleid 1999) voorgesteld. Wij geven een
samenvatting van dit rapport vanaf p. 20.

Vanuit Europese oogpunt beschrijft Margareta Nilson (Europees Waarne-
mingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving, EWDD) de trends en ontwik-
kelingen in de lidstaten (p. 41). Of er wat cannabis betreft een intra-Europe-
se harmonisatie van beleid en strafvervolging ontstaat, wordt onderzocht
door Tim Pfeiffer en Eva Hoch van de Deutsche Beobachtungsstelle für Dro-
gen und Drogensucht van het Institut für Therapieforschung  (Duits Waar-
nemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving van het Instituut für Thera-
pieonderzoek) in München vanaf p. 53.
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Net zoals in INFO 14 (thema “Partydrugs”) wordt ook dit INFO-nummer the-
matisch ingeleid door een bijdrage van de social wetenschapper en publicist
Günter Amendt. Hij maakt de balans op van de “war on drugs”, neeg steeds
een van de meest gangbare opvattingen binnen het internationale drugsbe-
leid (p. 4).

In andere artikelen gaat het om de criminalistich-strategische visie op de
“nieuwe wegen” van het drugsbeleid - de algemeen directeur  van het Bun-
deskriminalamt (Duitse federale recherche) geeft op p. 24 zijn visie op de hui-
dige ontwikkelingen, Klaus Hurrelmann houdt een “Pleidooi voor een nieuw
verslavingsbeleid voor jongeren”. eist hierin alternatieven voor het huidige
drugsbeleid (p. 32).

Weliswaar niet tot het thema behorend maar zeer interessant is het artikel “In-
t e rnetverslaving en subjectiviteit”. Oliver Seemann van de Münchener Ambulanz
für Internet-Süchtige bespreekt de psychologisch-filosofische kant van het In-
t e rnet en de niet altijd zo probleemloze omgang hiermee (p. 70). Deze tekst is
i n g e k o rt en evenals die van Günter Amendt oorspronkelijk als lezing gehouden.

We sluiten het INFO-nummer af met enkele hier niet genoemde tekstbijdragen.

“Nieuwe wegen” in het verslavingsbeleid kunnen slechts worden gevonden en
met succes worden bewandeld wanneer er een groot draagvlak voor bestaat.
In Duitsland hebben daarom organisaties zoals de Deutsche Hauptstelle ge-
gen die Suchtgefahren (DHS) en het Deutsche Caritasverband (DCV) zich be-
wust in het debat gemengd. Ze hebben thesen en beginselverklaringen opge-
steld met betrekking tot het “begrensde drugsbeleid” (DCV) en tot het stre v e n
naar een maatschappelijke consensus inzake het drugsbeleid (beginselverkla-
ring DHS). Men eist een “nationaal gezondsheidsprogramma verslaving” en
een veelomvattend drugsbeleid. In dit verband heeft de DHS een 10-punten-
p rogramma ontwikkeld dat verkrijgbaar is bij de organisatie in Hamm  (tel.
02381-9015-0, fax: 02381-15331) of via het Internet (http://www. d h s . d e ) .

In de volgende INFO-uitgave (INFO18), die midden juni 2000 uitkomt, zal het
thema “Drugs en wegverkeer” aan de orde komen. Begin november pre-
senteren we dan INFO 19 - er zullen dus nog maar drie INFO-nummers per
jaar verschijnen.

Twee redenen maken deze verandering noodzakelijk: in de eerste plaats
vergt het maken van de INFO-nummers erg veel tijd, bovendien is het ook
een financiële kwestie. Door de omvang van de nummers en de vertaal- en
drukkosten raken we aan de grenzen van het BINAD-budget. Wij gaan er
echter van uit dat de INFO-nummers niet aan de noodzakelijke actualiteit en
aantrekkelijkheid zullen inboeten.

Rüdiger Klebeck Mechtild Neuer Hans van Ommen
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Günter Amendt

Met een op 15 september 1999 in Hamburg gehouden lezing levert Günter
Amendt, sociaal-wetenschapper en publicist uit Hamburg, een bijdrage aan
het thema van dit INFO-nummer.
Hij gaat in op de tijdgeest die het (internationale) drugsbeleid bepaalt en velt
uiteindelijk ook een oordeel over de gevolgen van dit internationaal nog
steeds zeer eenzijdige drugsbeleid. 
Amendt stelt o.a. de vraag of een correctie van het ”over de hele linie mis-
lukte internationale drugsbeleid eigenlijk wel mogelijk is”. Dan zou men na-
melijk moeten toegeven dat de weg die men tot nu toe bewandeld heeft, niet
de juiste is - hetgeen verstrekkende gevolgen zou hebben.

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk, onbevangen en zelfs geweten-
loos politici nog steeds de uitbreiding van de ”oorlog tegen drugs” propage-
ren. Deze inmiddels 30 jaar durende oorlog is bittere realiteit en geen on-
schuldige metafoor. Het gewelddadig inzetten van leger, politie en geheime
diensten eist slachtoffers aan beide zijden, met name in de Aziatische en La-
tijn-Amerikaanse productielanden.
Deze ”war on drugs” ontleent zijn legitimatie aan de Overeenkomst van Den
Haag uit het jaar 1912, een initiatief van de grote mogendheden, die een be-
paalde groep toxische stoffen strafbaar stelde en op deze wijze, zoals Kör-
ner schrijft, ”de basis voor het drugsverbod in de 20e eeuw” vormt. In de
daaropvolgende decennia traden er niet alleen steeds meer staten toe tot
het internationale Opiumverdrag - sommige weliswaar onder druk van de
grote mogendheden -, maar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden
er, naast de klassieke verdovende middelen, ook steeds meer psycho-actie-
ve stoffen onder deze wetgeving geplaatst. 
Sinds 1971 zijn ook hallucinogene stoffen, wekaminen, kalmeringsmiddelen
en tranquilizers onderworpen aan drugscontrole.
Van een ”drugsprobleem” was in Europa echter pas sprake vanaf het begin
van de jaren zestig, toen cannabis, opiaten en cocaïne als zogenaamde cul-
tuurvreemde drugs het vrijetijdscircuit van jongeren in de westerse industrie-
maatschappijen veroverden.
De internationale wetgeving m.b.t. verdovende middelen is gebaseerd op de
overtuiging dat men met behulp van een strak netwerk van controles, be-
perkingen en verboden de illegale handel in drugs en de halffabricaten ervan
kan voorkomen. 

De inmiddels
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De internationale balans van de ”war on drugs” 
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Overheidsinterventies die de vrije handel met goederen en diensten tegen
moeten gaan, zijn in een op een markteconomie gebaseerde maatschappij
uitsluitend toegestaan wanneer er hogere belangen in het spel zijn, wanneer
- zoals er in art. 1 van het BtMG (de Duitse Wet op de Verdovende Midde-
len) geschreven staat - met het oog op ”de omvang van het misbruik en het
directe of indirecte gevaar voor de gezondheid” de controle op de omgang
met verdovende middelen noodzakelijk wordt. Het verbod op verdovende
middelen is dus gebaseerd op een belang waaraan een hogere prioriteit ver-
leend wordt dan aan kapitalisering.
”Het gaat erom mensen, met name jonge mensen, te behoeden voor grote
en vaak onherstelbare schade aan hun gezondheid en voor de vernietiging
van hun persoonlijkheid, hun vrijheid en hun bestaan als gevolg daarvan”, zo-
als er in het Algemene Deel van de in 1971 genovelleerde Duitse Wet op de
Verdovende Middelen staat.
Ik wil er geen tijd aan verspillen om duidelijk te maken wat er toen al verkeerd
was aan het, zoals Bossong schrijft, ”in paniek geconcipieerde drugsbeleid”
van begin jaren zeventig. Het probleem is namelijk dat de axiomata van toen
drie decennia later nog steeds de basis vormen voor het internationale
drugsbeleid. En dat terwijl de deskundigen het erover eens zijn dat de oor-
log verloren is en de ”grote en vaak onherstelbare schade aan de gezond-
heid” van jonge mensen het resultaat en gevolg van dit mislukt beleid is.
Nog steeds worden de gebruikers van drugs door het grote publiek gezien
als mensen die opgebrand zijn en principieel aangewezen zijn op hulp van
buitenaf. Maar deze opvatting verliest de realiteit uit het oog. Het is algemeen
bekend - en dit moet eindelijk eens duidelijk worden gezegd - dat er ook een
op genot gericht, zelfstandig gecontroleerd drugsgebruik bestaat. Het over-
grote deel van alle gebruikers van legale alsook van illegale drugs maakt so-
ciaal geïntegreerd en zelfbewust deel uit van het maatschappelijk leven en is
niet aangewezen op een verzorgingssysteem. Ze nemen XTC- en psycho-
pillen, inhaleren nicotine en marihuana, ze spuiten heroïne en snuiven cocaï-
ne, ze drinken bier en sterke drank, dit alles zonder op te vallen en zonder
buiten de maatschappij te staan. Dit is de realiteit waar men zelfs met more-
le preken en voorzorgsmaatregelen niet omheen kan.
Er bestaat geen twijfel over dat een langdurig excessief gebruik van psycho-
actieve stoffen zeer riskant is. Wie struikelt en in een vicieuze verslavingscir-
kel terechtkomt, betaalt een hoge prijs. Maar de bereidwilligheid om risico’s
op de koop toe te nemen, is gestegen - en zal nog verder toenemen omdat
velen daarin de enige mogelijkheid zien om in een maatschappij vol risico’s
psychisch te overleven.
Drugs - ook illegale - vormen inmiddels een vast onderdeel van onze alle-
daagse cultuur. Wat in de jaren zestig als afwijkend en subcultureel gedrag
werd beschouwd, is vandaag de dag een wijdverspreid alledaags fenomeen.

Het probleem 
is namelijk dat
de axiomata 
van toen drie
decennia later
nog steeds de
basis vormen 
voor het 
internationale
drugsbeleid

Hoofdthema:  Dru g s b e l e i d

NIEDERLÄNDISCH Info 17  17.01.2005  12:18 Uhr  Seite 6



6

In de jaren zestig vormden bewustzijnsverandering en bewustzijnsvergroting
een belangrijke reden en tevens een rechtvaardiging voor de persoon zelf om
drugs te nemen. Tegenwoordig, in de renaissance van amfetamine en de de-
rivaten hiervan, is het zoeken naar de eigen lichaamsbeleving - naast ge-
notsdrift - het belangrijkste motief. En veel jeugdige drugsgebruikers hadden,
voordat ze voor het eerst met illegale stoffen zoals XTC of cannabis in aan-
raking kwamen, al in hun kindertijd ervaringen opgedaan met legale farma-
pillen. Dat wat wij tegenwoordig als drugsprobleem betitelen, is het resultaat
van een enorm verkeerde ontwikkeling van onze maatschappij. Het is het re-
sultaat van verkeerde analyses en verkeerde alternatieven en het gevolg van
een bewustzijnsvernauwing die steeds maar één aspect van het probleem
voor ogen had en de andere aspecten negeerde. Nu eens is dat het juridi-
sche aspect, dan weer het medisch-therapeutische, soms het preventieve of
het farmacologische, soms het cultureel-sprituele, soms het militaire, soms
(hoewel niet zo vaak) het politiek-economische aspect. Maar nooit heeft men
het geheel voor ogen.

En zo kon het gebeuren dat een politieke en sociale kwestie kon veranderen
in een hoofdthema voor de politie, dat door een aan detectives gewend pu-
bliek bereidwillig werd geaccepteerd en overgenomen.
”Het ”drugsprobleem” werd losgerukt uit zijn sociale, economische, culture-
le en psychische context en gereduceerd tot een ”jeu à deux”, tot een twee-
gevecht tussen internationaal, technisch en economisch ervaren criminelen
enerzijds en de politie, al dan niet uitgerust met de juiste instrumenten, an-
derzijds.” Dit schrijft Heiner Busch in zijn onlangs verschenen onderzoek
”Polizeiliche Drogenbekämpfung - eine internationale Verstrickung” (Drugs-
bestrijding door de politie - een internationale verstrengeling)
Met gebruikmaking van algemeen toegankelijk bronnenmateriaal beschrijft
Busch de strategieveranderingen van de politie, van het in de jaren 60 ge-
bruikelijke ”in kilo’s denken” tot de ”operatieve” bestrijding van de internatio-
nale drugshandel als een deel van de ”georganiseerde criminaliteit”. In de
loop van dit proces werd de nationale radius van de politie ten gunste van
een internationale coöperatie opgeheven. Bij het ontwikkelen van dit drugs-
controlesysteem is een mengsel van nationale en supranationale politieke
vormen ontstaan, waarbij, zoals Busch op indrukwekkende wijze aantoont,
”verantwoordelijkheden nog slechts beperkt toebedeeld kunnen worden”.
De verantwoordelijke VN-commissies, maar ook de organisaties Europol en
Interpol die zich met de drugsbestrijding bezighouden, zijn ”systematisch ge-
vrijwaard van controles”. Op vrijwel geen ander gebied, schrijft Busch, ”wa-
ren de VS en de westerse staten zo succesvol als bij de wereldwijde realise-
ring van hun polieke benadering”.
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De conclusies van Busch zijn alarmerend. Hij meent dat de afschaffing van
de rechten van politie en leger, die ter bestrijding van de internationale drugs-
handel werden opgebouwd, momenteel ”niet waarschijnlijk” is. ”Het eindelo-
ze vervolgingsprogramma” en de voortdurende uitbreiding daarvan lijken ...
een document van eindeloze politieke fantasieloosheid te zijn: het afzien van
elk politiek ingrijpen in de door strafrecht en politie veiliggestelde kapitalisti-
sche markt, een permanente productie van schijnoplossingen met onvoor-
spelbare kosten zowel van financiële aard als ook van kosten voor de be-
trokkenen”. (Busch p. 294).
Het is inderdaad opvallend dat in een tijd waarin economische aspecten ten
opzichte van de politiek succesvol terrein konden winnen, het internationale
drugsbeleid - waarin jaarlijks niet alleen miljardenwinsten naar producenten
en handelaren gaan, maar waar ook miljarden voor repressiekosten ten laste
van de belastingbetalers worden uitgegeven - gevrijwaard is van een kosten-
batenanalyse.
Daar zou men tegen in kunnen brengen dat er in de illegaliteit geen boek-
houding wordt bijgehouden en dat het opmaken van een kosten-batenana-
lyse dus onmogelijk is. Dit argument is gerechtvaardigd voorzover het alle in
omloop zijnde cijfers relativeert. Dat geldt ook voor de Verenigde Naties. Men
mag ook niet over het hoofd zien dat cijfers over omzet- en winstverwachting
als een speelbal worden gelanceerd om politieke doelen te bereiken. Zo wer-
den critici van het toenmalige drugsbeleid van overdrijving beschuldigd
wanneer zij op de economische en financiële dimensies van de globale
drugshandel wezen. De regeringen van de landen met het hoogste drugs-
gebruik hadden er belang bij dat deze kant van het probleem niet al te pu-
bliek werd: hoe groter een probleem, hoe groter ook het politieke falen
wanneer dit niet opgelost wordt.
In de jaren negentig veranderden door het einde van de Koude Oorlog plot-
seling de belangen. Nu kon het probleem niet groot genoeg zijn, want de ge-
heime diensten van de westerse wereld - van Duitse BND tot Amerikaanse
CIA - zochten nieuwe taken en hadden de georganiseerde criminaliteit - in
het bijzonder de internationale drugshandel - als een nieuw vijandbeeld in het
vizier genomen en ontdekt. Vanaf dat moment gold het devies: hoe groter
het probleem, des te groter de noodzaak om diensten financieel uit te rusten
en in personeel opzicht te versterken.

Ook al kan men de omzet en de winst van de illegale drugshandel volgens
de normen van een precieze boekhouding niet achterhalen, toch zouden op
zijn minst de kosten van het drugsverbod tot op de cent te berekenen moe-
ten zijn: het gaat hier immers om uitgavenposten die in de verschillende be-
grotingen van een staat, deelstaat en stad voorkomen. Maar de politiek heeft
tot nu toe nog steeds proberen te ontkomen aan een algehele economische
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balans. En als gevolg daarvan is iedereen ook hier op ramingen aangewe-
zen. Omdat een uniforme maatstaf voor de berekening niet bestaat, lopen
de ramingen ver uiteen.
Alleen al de repressiekosten - d.w.z. de kosten voor politie, douane, justitie
en het strafsysteem - zijn enorm hoog. In de VS kwamen daar nog de moei-
lijk te becijferen kosten voor militaire acties bovenop. Maar m.b.t. tot de spe-
cifieke boekingspost is er hier ook iets aan de hand. Want de VS hebben bij
hun militaire acties tegen drugsproducenten en drugshandelaren vaak een
zogenaamd second target, dus een tweede en vaak min of meer geheim
oorlogsdoel: de bestrijding van guerillaorganisaties bijvoorbeeld.

In de ambtstijd van president Clinton vonden er volgens de Berlijnse drugs-
deskundige Bernd Georg Thamm alleen al rond de 500 militaire acties
plaats. Of die nu geboekt zijn onder de post ”drugsbestrijding” dan wel on-
der de post ”bestrijding van opstandelingen”, blijft het geheim van de Ame-
rikaanse legerleiding die - als men de berichtgeving van Amerikaanse en La-
tijn-Amerikaanse media gelooft - zich al geruime tijd voorbereidt op een nieu-
we veldslag, namelijk op die tegen de Colombiaanse narcoticaguerilla.
De Amerikaanse militaire hulp voor Colombia werd verv i e rvoudigd, met hig-
tech-wapens uitgeruste speciale eenheden wachten op hun inzet tegen de
Colombiaanse dru g s m a ffia. Ook onder Clintons presidentschap bleef de nau-
we verstrengeling van militaire en drugsbeleidsmatige doelen verder bestaan.
Ook het drugsbeleid van Clintons ”drugsczar” Barry McCaff re y, een vier- s t e r-
ren-generaal en commandant van een elite-divisie, wordt beheerd door een re-
p ressiegedachte naar binnen toe en agressiedoelstellingen naar buiten toe. Zo
raakt de Amerikaanse drugsbestrijdingsstrategie steeds verder verw i j d e rd van
de in Europa, zij het langzaam, gevolgde strategie van een accepterend dru g s-
beleid. Onder Clintons ”drugsczar” Barry McCaff rey is noch een spuitomru i l-
p rogramma noch het op medische basis verstrekken van cannabis (in sommi-
ge Amerikaanse staten via een re f e rendum afgedwongen) mogelijk. - Om maar
niet te spreken van de opiaatverstrekking op medische gronden zoals dat in
Zwitserland met succes plaatsvindt en zoals dat ook in Duitsland gepland is.
In geen ander land van de zogenaamde westerse normenmaatschappij
staan - procentueel gezien - zoveel mensen onder controle van de justitie re-
sp. van het strafsysteem als in de Verenigde Staten. De gevangenissen pui-
len uit. Nog onlangs heeft de regering Clinton zich verplicht tot een nieuw
programma voor het bouwen van gevangenissen all over the country. De
helft van de gevangenen zit vast vanwege een drugsdelict.
Ook in veel West-Europese landen dreigt het justitiële systeem en het straf-
systeem te bezwijken onder de last van de drugsdelicten. Ook hier is de helft
van de gevangeniscellen bezet met delinquenten die de Wet op de Verdo-
vende Middelen hebben overtreden.
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Bij de repressiekosten moeten de gezondheidskosten worden opgeteld,
d.w.z. de kosten voor acute behandeling, therapie en drugspreventie. In de
economische modelberekeningen worden aan deze kosten dan nog de ko-
sten toegevoegd die worden veroorzaakt door ziekte en dood. Hierbij gaat
het om kosten die door mensen worden veroorzaakt die eigenlijk hadden
kunnen werken en die aanspraak maken op het gezondheids- en sociale
stelsel zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Hier zouden nog
de eveneens moeilijk te becijferen immateriële - d.w.z. sociale - gevolgen van
het drugsverbod aan toegevoegd moeten worden: het verwoesten van ge-
zinnen en van relaties, het vernielen van stadsgebieden en de corruptie van
het politieke systeem. Ook de gevolgen van drugsprostitutie voor de ge-
zondheid, het verspreiden van geslachtsziektes en van het Aids - en hepati-
tis-virus zouden meegerekend moeten worden. Over het geheel genomen
zouden de jaarlijkse kosten van het drugsverbod alleen al in de bondsrepu-
bliek Duitsland tussen de 10 en 13 miljard mark liggen.
Tussen de ontwikkeling van de illegale drugshandel, het uitbreiden van han-
delswegen en de verspreiding van het Aids -virus bestaat een directe ver-
band, waar men echter in de internationale discussie nauwelijks oog voor
heeft. Nog steeds vormen vuile spuiten globaal gezien een van de hoofdre-
denen voor de overdracht van het Aids -virus. Hoe meer het intraveneuze
drugsgebruik zich in de richting van de productie- en transitlanden ver-
plaatst, waar de alledaagse ziekten meestal al te veel vergen van het ge-
zondheidssysteem, des te groter is het risico op HIV-infecties.
De economische resp. financiële schade die de illegale geldstromen in de in-
ternationale financiële kringloop veroorzaken, is eveneens moeilijk te bereke-
nen; dit is desondanks een reële factor waarover financiële experts zich zor-
gen maken. Criminologen schatten de algehele omzet van de georganiseer-
de misdaad jaarlijks op meer dan een biljoen dollar. Bij een door de VN ge-
schatte omzet van jaarlijks 400 miljard dollar, blijkt dat de handel in drugs nog
steeds de belangrijkste afzonderlijke post van de gehele omzet vormt. Over-
igens is het onzinnig om de uitwisseling van waren, personen en diensten uit
alle macht globaal te willen versnellen en dan tegelijkertijd zo te doen, als zou
men in het bijzondere geval van drugs dit versnellingsproces kunnen afrem-
men, en drugs uit de algehele goederenstroom kunnen halen.Natuurlijk wor-
den er steeds weer grote hoeveelheden in beslag genomen maar drugsex-
perts met kennis van zaken weten, en geven dit ook publiekelijk toe, dat
slechts een klein gedeelte (5 - 10 %) van alle drugs die in omloop zijn, door
hen onderschept kan worden. Desalniettemin proberen de auteurs van de
afzonderlijke jaarverslagen van de Verenigde Naties de indruk te wekken dat
het mogelijk is om met behulp van politie en legermacht een einde te maken
aan de goederenstroom, wanneer men maar vastberaden genoeg optreedt
en het repressie-apparaat adequaat uitbreidt. Dat is gelogen oorlogspropa-
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ganda net zoals de belofte om met behulp van een speciaal hiervoor opge-
richte „financial task force“ het witwassen van geld te verhinderen of met be-
hulp van een „chemical task force“ de stroom aan chemicaliën voor de pro-
ductie van heroïne of cocaïne te kunnen voorkomen.
Deze deels zeer arbeids- en kostenintensieve maatregelen ter controle van
banken hebben weliswaar ook effect en leiden steeds weer tot gevoelige
verliezen en pijnlijk imageverlies van gerenommeerde banken. De ervaringen
van de afgelopen jaren, waarin de wetten en controles overal in de banken
geïntensiveerd werden, tonen echter aan dat het drugskapitaal op de verfij-
ning van de controlemechanismen nog steeds met een verfijning van de wit-
wasmethode weet te antwoorden. De legale financiële geldstromen zijn maar
moeilijk te onderscheiden van de illegale.
Dit geldt ook voor de chemicaliënstromen die zich kris kras over de wereld
bewegen. De chemische basisstoffen voor de productie van heroïne en co-
caïne en sinds kort van designerdrugs, zijn ook de basisstoffen voor een
groot aantal onschuldige tussen- en eindproducten van de chemische indu-
strie en in dat opzicht onontbeerlijk. Een radicale koersverandering in het
drugsbeleid veronderstelt dat de politiek ertoe bereid is om de globale eco-
nomische dimensie van het drugsprobleem onder ogen te zien en het ver-
bodsdogma in twijfel te trekken. Wie daartoe bereid is, moet op verzet reke-
nen. Want niet alleen de direct bij de drugshandel betrokken syndicaten wil-
len de status quo behouden maar ook delen van de politiek. Tot de winnaars
van het verbod op drugs behoren ook die partijen en organisaties, die drugs-
misbruik met populistische slogans gebruiken om burgerrechten te beper-
ken en minder garanties voor de rechtsstaat te geven. En omdat bijna over-
al, het valt niet te ontkennen, de markt van eindgebruikers zichtbaar door
vreemdelingen wordt beheerst, benutten zij de kans om het zogenaamde al-
lochtonenprobleem demagogisch te koppelen aan het zogenaamde drugs-
probleem.
Rest de vraag of een correctie van een over de gehele linie mislukt interna-
tionaal drugsbeleid eigenlijk wel mogelijk is. Ofwel: zijn de staten van de Eu-
ropese Unie ertoe bereid zelf een einde te maken aan de oorlog tegen drugs,
ook wanneer ze op die manier waarschijnlijk in conflict zullen komen met de
Amerikaanse strategie van oorlogvoering tegen drugs? De politieke wil om
deze hoognodige koersverandering te realiseren, valt niet te bespeuren. Ook
niet in Duitsland waar de verwachting van drugsexperts dat de nieuwe rege-
ring nu ook iets zou doen aan de langdurige stilstand op drugsgebied, nog
niet uitgekomen is.
De nieuwe regering had weliswaar aangekondigd dat men de verstrekking
van opiaten op medische basis en het inrichten van gebruiksruimten volgens
Zwitsers voorbeeld zou toestaan, maar het regeringsakkoord rept met geen
woord over de door de VS geïnitieerde en door de UN geassisteerde „oor-
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log tegen drugs“. En dat terwijl de drugsstrategie van de Verenigde Naties
internationaal veelvuldig bekritiseerd wordt. Nog onlangs heeft een illustere
groep hooggeplaatste politici en prominente wetenschapers in een open
brief de secretaris-generaal van de VN ertoe opgeroepen nu eens eindelijk
het drugsbeleid van de Verenigde Naties te evalueren. De motivatie luidde:
„Wij denken dat de oorlog tegen drugs inmiddels meer schade heeft aange-
richt dan het drugsmisbruik zelf.“
De open brief aan secretaris-generaal Kofi Annan komt - gebaseerd op VN-
bronnen - tot conclusies die de hele catastrofe van het internationale drugs-
beleid aan het licht brengen: „ De organen van de Verenigde Naties ramen
de jaarlijkse omzet van de illegale drugsindustrie op 400 miljard dollar, dat is
ca. 8 procent van de gehele wereldhandel. Deze industrie creëert machtige
criminele organisaties, koopt regeringen op alle niveaus om, brengt de inter-
nationale veiligheid in gevaar, stimuleert geweld en verwoest zowel interna-
tionale markten alsook morele waarden. Dit zijn niet per se de consequen-
ties van het drugsgebruik maar komen voort uit een jarenlang mislukt en on-
vruchtbaar beleid van „war on drugs“. Daarom vragen de ondertekenaars
van de open brief de secretaris-generaal van de VN „een open en eerlijke
evaluatie van de globale controlemaatregelen tegen drugs op gang te bren-
gen.“
Wie een radicale koerswijziging wil, moet ook belangstelling tonen voor een
evaluatie van de globale controlemaatregelen tegen drugs om op basis van
een realistische kosten-batenanalyse de verschillende opties ter verkleining
van het probleem te kunnen aantonen en publiekelijk ter discussie te kunnen
stellen. Deze discussie vindt binnen de politiek niet plaats, ook al wordt de
roep om een nieuw begin steeds luider. Ook de rood-groene Duitse regering
is in deze discussie niet geïnteresseerd. Daarom is het vermetel te denken
dat de nieuwe bondsregering zich van de Amerikaanse drugsoorlogstrategie
zal afwenden om een ontmilitariserung van de internationale drugspolitiek in
te luiden. Integendeel: de deelname van Duitse legereenheden aan de aan-
valsoorlog tegen Joegoslavië en de uitspraken vanuit het regeringskamp
over de toekomstige rol van het leger als instrument van de buitenlandse po-
litiek doen verwachten dat de drugskwestie in de toekomst - net zoals in de
VS - voor hogere belangen op het gebied van de buitenlandse politiek moet
wijken. De oorlog in Kosovo getuigt van deze strategie. Hoewel het UCK do-
or de geheime diensten, niet alleen door die van de Nato-staten, al lang vo-
or het uitbreken van de oorlog als centrum van de Europese drugshandel en
als“terroristische vereniging“ werd beschouwd, hebben de geheime diensten
van de Navo-staten, waaronder ook Duitsland, de oorlogsvoering van het
UCK tegen de Joegoslavische centrale regering aangezwengeld. Nu, na de
oorlog, waarschuwt de speciale waarnemer voor de mensenrechten, Jiri
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Dienstbier, voor het ontstaan van „criminele structuren“ in Kosovo. Het mo-
menteel grootste probleem is niet „de brandstichting in bepaalde huizen
maar de ontwikkeling van de georganiseerde, terroristische, criminele struc-
turen“, zei hij in Pristina (DPA, 13 juli 1999).
Met deze bevoordeling van criminele organisaties is op den lange duur een
hoog risico verbonden. In Kosovo zou zich kunnen herhalen wat er meer dan
50 jaar geleden bij de verovering en bevrijding van Sicilië gebeurd is. Toen-
tertijd hadden de VN-strijdkrachten resp. de Amerikaanse geheime dienst de
New Yorkse maffia bij de planning van hun landingsoperaties betrokken. Het
was een wederzijdse deal, waaraan de maffia tot op de dag van vandaag zi-
jn onafgebroken machtspositie in Italië te danken heeft.
Ook de samenwerking tussen de Amerikaanse geheime dienst en de op-
standelingen in Afghanistan verliep volgens dit patroon. Onder protest van
de DEA leverde de CIA wapens aan de opstandelingen terwijl de DEA deze
al lang als opiumproducenten in het vizier had.
Volgens de laatste berichten van de UN heeft de Taliban, die met behulp van
de Verenigde Staten aan de macht zijn gekomen, het areaal voor opium ver-
dubbeld.
Ik kan niet uitsluiten dat voor enkele onder U mijn opmaak van de oorlogs-
balans al te politiek is geworden. Het zou mij niet verwonderen. Ook dat 
hoort bij het opmaken van de balans met betrekking tot de „war on drugs“.
Ook de hulpverleningsscene is stilzwijgend akkoord gegaan met de oorlogs-
omstandigheden in hun werk en daarmee met de depolitisering van een 
uitermate politiek sociaal probleem. Ook wij doen als het ware vervangende
dienstplicht in de „war on drugs“.

Günter Amendt
Geschwister Scholl Straße 16
20251 Hamburg
Tel.: / Fax: +49-40 - 4 80 14 89
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Christa Nickels

Verslaafd zijn aan genotmiddelen is een ziekte die au sérieux moet worden
genomen. Men schat dat er alleen al in Duitsland 2,5 miljoen mensen aan al-
cohol en ca. 100.000 tot 150.000 mensen aan harddrugs verslaafd zijn. Ver-
slaving heeft veel gezichten en er zijn vele oorzaken.

Bij het rood-groene drugsbeleid staan preventie, voorlichting en hulpverle-
ning voorop in een veelzijdig systeem van drugshulpverlening. Bovendien
wordt door de nieuwe aanloop om de schade tot een minimum te beperken
en praktische overlevingshulp te verlenen, het stokken van de hervorming in
het drugsbeleid tegengegaan. Zo worden er bijvoorbeeld gebruikersruimten
ingericht, waardoor de vicieuze cirkel van kapotgegane sociale contacten,
verarming, detentie en lichamelijk verval doorbroken wordt, de overlevings-
kansen toenemen en een laagdrempelige toegang tot het drugshulpverle-
ningssysteem mogelijk gemaakt moeten worden. Er bestaat reeds in veel
steden in Noordrijn-Westfalen voor verslaafden een laagdrempelig hulpverle-
ningsaanbod. De pas opgezette “Drogentherapeutischen Ambulanzen“
(DTA´s) moeten, wanneer de juridische problemen m.b.t de “Betäubungsmit-
telgesetz“ (BtMG; de Duitse opiumwet) zijn opgehelderd, het drugsgebruik
onder hygiënische voorwaarden toelaten om therapeutische hulpverlening
aan een jarenlang verpauperde en aan heroïne verslaafde überhaupt te kun-
nen verwezenlijken en gelijktijdig ook besmetting met hepatitis en HIV kan
worden voorkomen.
Hierdoor is het met name voor het eerst mogelijk, dat snel eerste hulp ter
plekke wordt geboden en de drugsdood wordt bestreden. Het kabinet heeft
op 28 juli 1999 een wetsontwerp met een voor het hele land geldend voor-
schrift aangenomen, waarnaar de deelstaatregeringen het in gebruikstellen
van gebruikersruimten nader kunnen regelen en toestaan. Het openen en het
in gebruikstellen van gebruikersruimten moeten in de toekomst volgens een
nader te bepalen toelatingsprocedure plaatsvinden, waardoor optimale vei-
ligheid en controle bij de consumptie van verdovende middelen in gebrui-
kersruimten worden gegarandeerd, om zo gekwalificeerde bijstand en hulp
te kunnen verlenen. Dan komt ook, en niet in de laatste plaats, de bondsre-
gering de internationale verplichtingen na omtrent de controle m.b.t de cir-
culatie van verdovende middelen.

[Noot redactie: met haar besluit van 4 februari 2000 had de Bondsraad het
wetsontwerp van het kabinet in eerste instantie afgewezen. Na inzet van een
bemiddelingscommissie kon echter een meerderheidsbesluit worden geno-
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men ten gunste van gebruikersruimten na het bijdraaien van twee deelsta-
ten. Daarmee zijn de juridische voorwaarden aanwezig voor het in gebruik
nemen van een gebruikersruimte.]

Bovendien ondersteunt het Ministerie voor Volksgezondheid geïnteresseerde
steden en deelstaten bij de start van een project om daardoor degenen te
kunnen helpen die al jaren aan drugs verslaafd zijn en door het tot nu toe be-
staande hulpverleningsaanbod niet geholpen kunnen worden. Dit gebeurt
door een behandeling met behulp van heroïneverstekking onder medisch
toezicht, gepaard met hulpverlening, psycho-sociale begeleiding en de mo-
gelijkheid tot voortgezette therapie.
Waarschijnlijk zullen behalve Hamburg, Frankfurt, Karlsruhe en München ook
de steden Essen, Düsseldorf en Keulen in Noordrijn-Westfalen aan het mo-
delproject deelnemen.
Bovendien ondersteunt het ministerie voor Volksgezondheid pogingen van
de “Bundesärztekammer“ vakkundige substitutiebehandelingen met metha-
don en andere geschikte stoffen te verbeteren. De waarde van de substitu-
tiebehandeling is allang gebleken en zij heeft reeds sinds jaren positieve re-
sultaten opgeleverd op het vlak van de gezondheid en de gemeenschap. De
verwervingscriminaliteit neemt af en de afstand tot de drugsscene neemt
toe.

Uit de praktijk is gebleken, dat het merendeel van het illegale drugsgebruik
voor rekening komt van cannabis. Juist in het drielandenpunt en in heel No-
ordrijn-Westfalen is men heel goed op de hoogte van de import en het tran-
sito van deze stof. De verspreiding ervan is zowel in de oude als in de nieu-
we deelstaten tussen 1990 en 1995 aanmerkelijk toegenomen; sindsdien
echter in de oude deelstaten eerder stabiel gebleven. Vergeleken daarmee is
het aantal personen, dat primair vanwege een cannabisprobleem in behan-
deling is, relatief gering. Tot deze groep personen behoort slechts drie tot vier
procent van de patiënten tot de extramurale categorie en nog niet één pro-
cent tot de intramurale. Het aantal strafrechtzaken tegen gebruikers van
cannabis is daarentegen in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen en tot
meer dan 150.000 gestegen. Het merendeel van de zaken wordt weliswaar
geseponeerd, de nadelige gevolgen zijn voor de betrokken personen in kwe-
stie echter aanzienlijk. De meeste zaken hadden te maken met cannabis. Het
is de vraag of een voorwaardelijke veroordeling voor het bezit van kleine hoe-
veelheden cannabis een doeltreffende maatregel is. Preventie betekent toch
ook, hen die reeds drugsgebruikers zijn. ertoe te brengen ermee te stoppen.
Vooral de stigmatisering is namelijk bedenkelijk, die wordt veroorzaakt door
gerechtelijke procedures tegen jongeren die misschien slechts één keer
cannabis hebben uitgeprobeerd. Daarbij gaat het minder om de zwaarte van
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de straf, maar vooral om de hele drukte die door het inschakelen van kin-
derrechter, school en ouders wordt veroorzaakt. Zonder dat men het wil, kan
dit eventueel het uitprobeergedrag versterken en wel door de daarmee sa-
menhangende opwaardering die de jongeren ondervinden. Daarom kun je je
afvragen, of niet meer stappen moeten worden ondernomen om het canna-
bisgebruik uit de criminele sfeer te halen. Ons doel moet zijn om met de in-
zichten van wetenschap en praktijk rekening te houden en de preventie zo-
danig in te vullen, dat ze bij jongeren geloofwaardig overkomt.

Perspectieven voor primaire en secundaire preventie
Bij een nieuw verslavingsbeleid moet het hoofdaccent komen te liggen op
preventie met als doel misbruik en verslaving te voorkomen en minder op de
tot dusver gehanteerde praktijk van repressieve maatregelen. Er moet voor-
lichting worden gegeven zonder opgeheven wijsvingertje. Het doel van pre-
ventie is een bewustwordingsproces op gang te brengen m.b.t. de risico´s
die het gebruik van alle drugs en verslavende stoffen met zich meebrengt.
Dat geldt vooral ook voor de legale stoffen waaraan men verslaafd kan ra-
ken, zoals nicotine en alcohol. Men is zich tot nu toe nog te weinig bewust
van de risico´s van deze stoffen.
Uit de ons ter beschikking staande epidemiologische onderzoeksresultaten
van de laatste jaren blijkt, dat het totale tabaksgebruik weliswaar achteruit-
gaat, maar bij bepaalde personengroepen - juist bij jongeren en dan vooral
bij meisjes - daarentegen toeneemt.
Het contingent zware rokers (d.w.z. roken van 20 sigaretten en meer per
dag) ligt vermoedelijk bij de volwassen bevolking om en nabij de 4 tot 5 mil-
joen. Ook hier zijn de politici zich ervan bewust, hoe schadelijk dit voor de
gezondheid is: 30 % van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door kanker;
daarvan is meer dan 90 % van de sterfgevallen aan longkanker en 25 % van
de “ischemische“ hartziekten aan jarenlang, vaak excessief gebruik van ta-
bak te wijten. In totaal zijn vermoedelijk meer dan 100.000 sterfgevallen “ni-
cotine geïnduceerd“.
Hetzelfde valt ook van alcoholconsumptie te zeggen. Over het geheel geno-
men is er een afname van alcoholconsumptie te constateren, ook bij jonge-
ren, maar bepaalde personengroepen consumeren excessiever. Het aantal
van de ongeveer 40.000 door alcohol veroorzaakte sterfgevallen per jaar,
eveneens van de geschatte meer dan 10 miljoen mensen met een riskant en
verkeerd consumptiegedrag en van meer dan 1,5 miljoen alcohol verslaaf-
den dwingt ons tot handelen.

Over de omgang met alcohol en nicotine zijn gesprekken aan de gang met de
b e t re ffende industrieën omtrent vrijwillige beperkingen bij de reclame om de ri-
sico´s vooral voor jongeren te verm i n d e ren. Bovendien is er een afgifteverbod
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voor sigaretten aan jongeren beneden de 16 jaar gepland en zijn de re g e r i n g s-
fracties van plan nog eens heel duidelijk naar voren te brengen in de hore c a-
wetgeving, dat tenminste één niet-alcoholische drank goedkoper aangeboden
moet worden dan alle andere dranken om vooral jongeren zover te krijgen dat
ze niet vroegtijdig met alcoholconsumptie beginnen. Voor deze twee beleids-
plannen heb ik mij als “Drogenbeauftragte“ van de bondsregering ingezet.

Met de ombuiging van het drugs- en verslavingsbeleid wordt eindelijk de
werkelijkheid onder ogen gezien. Verslaving hoort bij de kenmerken van een
moderne maatschappij die niet met dreiging van straf de wereld uit te helpen
is. Het nieuwe drugs- en verslavingsbeleid wil hulp aan verslaafden gepaard
laten gaan met een intensievere voorlichting en preventie.
Verslavingsproblemen zijn niet met simpele “recepten“ op te lossen en ziek-
makende maatschappelijke factoren in leef- en woonmilieu en in de ar-
beidssector, waartoe ook de afbraak van het milieu en het verval van fami-
liebanden en het verlies aan levenszin behoren, kunnen eveneens de pro-
blemen versterken, alsook het gemis aan eigen vermogen om de crises in
het leven te boven te komen.
De maatschappelijke oorzaken van het ontstaan en de persistentie van het
verslavingsgedrag zijn velerlei en hebben vermoedelijk ook met het grond-
patroon van onze maatschappij te maken.

Ook politici hebben soms de neiging bij maatschappelijke problemen met te
simplistische oplossingen te komen. De stoffen worden dan verdeeld in le-
gale en illegale en men geeft dan vaak als advies: “Blijf af van de illegale en
ga met de legale verantwoord om“.
Het probleem van deze zienswijze is, dat gezondheidsproblemen en sociale
en psychische problemen van de gebruiker van zulke stoffen vooral aan de
“demonische“ werking ervan geweten wordt, terwijl verslaving aan bv. alco-
hol of geneesmiddelen als een persoonlijk falen wordt beschouwd.
In werkelijkheid zijn er een heleboel oorzaken, waardoor sommige mensen
aan bepaalde stoffen veslaafd raken en andere niet.
Het komt er vooral op aan om met de levenswijzen, mentaliteit, waardestel-
sels, perspectieven en de angstgevoelens van jongeren rekening te houden.
Men kan natuurlijk beweren dat dit een gemeenplaats is, maar het feit, dat
er door de maatschappij nog steeds geen realistische houding wordt aan-
genomen t.a.v. het gebruik van psycho-actieve stoffen dwingt wel tot een
nieuw drugsbeleid om de echte problemen die zich achter deze consumptie
verschuilen, te begrijpen en hiervoor een oplossing te zoeken.
Maatregelen met het oog op de gezondheid moeten dan niet het “genot“ 
discrimineren maar de schadelijke consumptie en ook de totale hoeveelheid
duidelijk reduceren. Dat moet het uiteindelijke doel van het gezondheidsbe-
leid zijn.
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Wij weten evenwel dat verbodsbepalingen en het morele wijsvingertje vooral
bij jongeren een “contraproductieve“ uitwerking hebben. Niet het waarschu-
wend wijzen op gevaren voor de gezondheid of het schrik aanjagen door te
wijzen op ziekte en dood moeten op de voorgrond staan, maar de positieve
boodschap van een gezonde levensstijl, ook zonder verdovende middelen.
Het uiteindelijke doel van onze maatregelen is, het versterken van protectie-
ve factoren, omdat wij weten dat mensen ziekten uit de weg willen gaan en
een positief zelfbeeld van jongeren hen helpt om bewuster met hun gezond-
heid om te gaan.
Onze inzet wordt echter soms door jongeren als paternalistisch opgevat; daa-
rom zijn cognitieve strategieën alléén niet voldoende. Er moeten ook maats-
chappelijke kaders worden gecre ë e rd die een peerg roup-identity toelaten.

De functie van de aangeboden traditionele behandelingsmethoden 
Men hoort wel eens, dat de op abstinentie gerichte behandeling de laatste
tijd steeds meer op de achtergrond raakt, dat alleen nog maar over gebrui-
kersruimten en over behandeling met behulp van gebruik van heroïne wordt
gesproken en dat de “nuchtere methode“ eigenlijk helemaal niet meer als do-
elstelling van de behandeling aan de orde komt.

Ik beschouw een nuchtere en heldere inschatting van de situatie als nood-
zakelijk om te kunnen beslissen welke vakkundige en politieke stappen er in
de drugshulpverlening en verslavingszorg moeten worden ondernomen. 
In mijn ambtsperiode heb ik tot nu toe vaak van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om instellingen voor verslavingszorg en verslavingspreventie te bezich-
tigen en gesproken met de betrokkenen en de zelfhulpgroepen over hun erv a-
ringen, hun wensen en kritiek. Ik ben het eens met de “Deutschen Hauptstel-
le gegen die Suchtgefahren“, die er van uitgaat dat “het bestaande systeem
van hulpverlening aan verslaafden vergeleken met andere landen kwalitatief en
kwantitatief op een zeer hoog peil staat en gediff e re n t i e e rd is uitgebreid“. Ik
ben blij met de huidige trend, dat de zich inderdaad sinds vele jaren zeer dui-
delijk manifesterende “kazerneringsmentaliteit“ - weliswaar langzaam - minder
voorkomt en dat de verschillende manieren van hulpverlening aan verslaafden
niet meer als onverzoenlijke “koningswegen“ tegenover elkaar staan en elkaar
in de weg staan, maar elkaar aanvullen en wel zo dat ze aan de persoonlijke
v e reisten en behoeften van de betrokkenen voldoen. Zo leveren intramurale
o n t w e n n i n g s k u ren een belangrijke bijdrage tot het stoppen met dru g s g e b ru i k .
Zij gaan toenemend gepaard met daarop volgende extramurale re h a b i l i t a t i e-
m a a t regelen opdat het proces van resocialisering in het “gewone“ leven in de
v e rt rouwde sociale omgeving succesvol verloopt. Deze hulpverlening is erg
belangrijk, ook wanneer zij slechts een deel van de verslaafden bere i k t .
De verschillende onderdelen van het hulpverleningsnetwerk moeten elkaar
echter aanvullen en niet belemmeren: overlevingshulpverlening is een eerste
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v e reiste om überhaupt van de verslavingsdynamiek los te komen. Bovendien
is ook de substitutiebehandeling voor hen die vele jaren aan opiaten verslaafd
zijn een stap in de goede richting op weg naar stabilisering op het sociale vlak
en van de gezondheid. Voor verslaafden die in vele opzichten langdurig scha-
de hebben opgelopen is een jarenlange verslavingsbegeleiding eveneens een
belangrijke stap om deze mensen niet aan hun lot over te laten.
Interessant is in dit verband de discussie over centrale richtlijnen (paradig-
ma´s) voor een langdurige ontwenning zonder gebruik van drugs: voor een
deel van de drugsverslaafden, maar ook van alcoholverslaafden is het bes-
list zinvol om hun sociale omgeving waarin ze tot dusver leefden te mijden
om tot zichzelf te komen en niet afgeleid te worden door de dagelijkse beïn-
vloeding door het “milieu“, waardoor nuchter-blijven moeilijker wordt. Intra-
murale hulpverlening, die ver van huis plaatsvindt, wordt terecht aangebo-
den; maar zij is echter niet voor alle cliënten de juiste methode.
De zgn. hulpverlening tot integratie, tot opnieuw ingeschakeld zijn in het ar-
b e i d s p roces, is dringend nodig om blijvende abstinentie te kunnen bere i k e n .
Wij maken ons het meest zorgen om het feit, dat ongeveer 45 % van de men-
sen met alcoholproblemen die in het verslavingshulpverleningsnetwerk word e n
behandeld, werkloos is en van de aan opiaten verslaafden zelfs meer dan 80
%. Daarbij komt dan nog vereenzaming, slechte woontoestanden, schulden en
maatschappelijke isolatie en niet op de laatste plaats strafvervolging wegens
het gebruik van illegale stoffen. Hierdoor wordt het verslaafden niet gemakkelijk
gemaakt om weer aan het normale maatschappelijke leven deel te nemen.
Toenemende onzekerheid veroorzaakt ook de druk die door de financieel
verantwoordelijke instanties wordt uitgeoefend om de therapieën effectiever
en goedkoper te maken, bijvoorbeeld door de duur van de therapie te ver-
korten of door de criteria voor de toestemming van een therapie op te
schroeven. Ik ben me van dit probleem bewust, maar ik moet ook de taken
van de zelfstandige bestuursorganen van de verantwoordelijke instanties vo-
or pensioenuitkeringen en van de ziekenfondsen serieus nemen. Ik ga er
echter vanuit, dat het niet in het belang van deze instanties is om vroegtijdi-
ge en succesvolle hulpverlening te bemoeilijken, waardoor dan later aanzi-
enlijke kosten in het gezondheidssysteem ontstaan. Ik kan er nu echter op
wijzen dat na vele jaren van overleg en discussie m.b.t dit thema aan de wij-
ziging van het “Sozialgesetzbuch IX“ wordt gewerkt. Deze wet moet de vo-
orwaarden scheppen voor een coördinerende planning van wat voor een
medische en sociale rehabilitatie nodig is, alsook voor een hernieuwde deel-
neming aan het arbeidsproces. Zo zijn bv. gecoördineerde structuren gep-
land voor de beraming van de hoogte van de bijdragen, van de aard van de
uitkering en de garantie van de kwaliteit. Eveneens is in het vooruitzicht ge-
steld dat er goede mogelijkheden aan de betrokkenen zullen worden aange-
boden voor trapsgewijze resocialisatie, waar alle verantwoordelijke instanties
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aan meewerken. Dit alles moet ertoe leiden dat de geschillen over de kosten
tussen de instanties niet op kosten van de mensen, respectievelijk van het
tempo en de kwaliteit van het aanbod gaan.

Europese samenwerking vooral met betrekking tot Nederland
Het Nederlandse drugsbeleid is gebaseerd op het feit dat er sinds 20 jaar
onderscheiden wordt tussen hard- en softdrugs. De aankoop van kleine
hoeveelheden en het gebruik van softdrugs worden de facto door de over-
heid getolereerd. Dit wordt door de Nederlandse rechtsorde mogelijk ge-
maakt, die in tegenstelling tot Duitsland van het opportuniteitsprincipe uit-
gaat, ook bij strafbare feiten, d.w.z. de politie kán ingrijpen wanneer ze van
een strafbaar feit op de hoogte is, hoeft het echter niet te doen.
De vele coffeeshops zijn een weerspiegeling van deze rechtspraktijk, waar de
verkoop van cannabis wordt getolere e rd. Uit een nieuw onderzoek uit 1999 dat
in het hele land doorg e v o e rd werd blijkt, dat “slechts“ 323.000 Nederlanders
regelmatig hasj gebruiken. Dat is 2,5 % van de bevolking boven de 12 jaar; in
Duitsland zijn dat er naar schatting meer dan 2 miljoen, d.w.z. ca. 3,2 %.

In Duitsland zijn er per jaar meer dan 200.000 gevallen van een gerechtelijk
onderzoek wegens drugsovertreding; meer dan 50 % vooral wegens cann-
abis. Gerechtelijk onderzoek door politie en justitie vanwege drugs heeft vo-
oral met cannabis te maken. Van Nederland is bekend, dat meer dan 80 %
van de gevallen van een gerechtelijk onderzoek vanwege “harddrugs“ uits-
luitend op het gebied van de drugshandel ligt.

Over het geheel genomen kunnen we dus van onze buren leren. Ik ben in april
1999 in Nederland geweest en heb bij de minister voor Volksgezondheid, We l-
zijn en Sport, mevrouw Borst, inlichtingen ingewonnen over het project ´Be-
handeling met behulp van hero ï n e v e r s t rekking` en vastgesteld dat wij op dit en
op andere gebieden - vooral op het gebied van de “harm reduction“, maar ook
op het gebied van de genoemde behandeling - nauw met Nederland kunnen
samenwerken. Ik maak mij echter zorgen om het feit dat het merendeel van
de handel met cannabis evenals met zgn. designerd rugs via Nederland
plaatsvindt. Maar ik weet ook dat de regering van ons buurland zich van de-
ze problematiek bewust is en pogingen in het werk stelt om dit in te perken.

Geschäftsstelle der Beauftragten
der Bundesregierung für Drogenfragen
Dr. Ingo Ilja Michels
53108 Bonn
Tel.: +49-30 - 2 06 40 - 14 50
e-mail:Michels@bmg.bund.de
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Jaap van den Berg

‘Het kabinet is van oordeel dat op de onderscheiden onderdelen van het
drugbeleid goede vorderingen worden gemaakt. Het kabinet wil het lopende
beleid de komende periode verder voortzetten en uitbouwen.’ 

Inleiding
Bovenstaand citaat valt te lezen in de op Prinsjesdag door het kabinet Kok
II gepresenteerde Voortgangsrapportage Drugbeleid 1999. Het kabinet geeft
daarin een overzicht van de ontwikelingen die zich op het terrein van het
drugbeleid hebben voorgedaan sinds de vorige rapportage (1997) en van de
thema’s die in het komende jaar aandacht vragen.
De rapportage van dit jaar is de derde voortgangsrapportage na het uitko-
men van de nota ‘Continuïteit en Verandering’ (1995). Een verschil met de
vorige rapportages is dat ook aandacht besteed wordt aan aspecten van de
alcoholproblematiek.
H i e ronder worden de afzonderlijke onderdelen uit de rapportage samengevat.

Ontwikkelingen in gebruik
De veronderstelling uit de nota ‘Continuïteit en verandering’, dat de drug-
problematiek voortdurend van karakter verandert is een juiste gebleken.
Sinds 1995 heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zowel
positieve als negatieve. Een positieve ontwikkeling die zich al geruime tijd vo-
ordoet is de stabilisering van het heroïnegebruik. De gemiddelde leeftijd van
de heroïneverslaafde is nog steeds stijgende en de aanwas van jonge ge-
bruikers is, in tegenstelling tot een aantal andere landen, minimaal. Zorg-
wekkend is het gebruik van alcohol onder jongeren. Het aantal zwaar drin-
kende jongeren en jongvolwassenen neemt toe en de leeftijd waarop jonge-
ren beginnen te drinken daalt.
In het komende jaarbericht van de Nationale DrugMonitor wordt uitgebre i d
aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het gebruik van alcohol en drugs. 

Drugpreventie
Het beleid met betrekking tot drugpreventie is gericht op innovatie en des-
kundigheidsbevordering. Daarmee moet een antwoord gegeven worden op
de groeiende populariteit van nieuwe soorten drugs. Er zijn tal van activitei-
ten in ontwikkeling. Verheugend is de constatering dat het project ‘Gezonde
school en genotmiddelen’  positieve effecten sorteert. Er wordt een veelzij-
dig preventieprogramma ‘ Uitgaan en drugs’ uitgewerkt. 
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Verslavingszorg
Binnen de verslavingszorg is, mede als gevolg van de door de Kamer uitge-
sproken behoefte om meer te investeren in de effectiviteit van deze sector,
een groot aantal activiteiten ondernomen.  De door de minister van VWS geï-
nitieerde experimenten zoals de verstrekking van heroïne op medisch voor-
schrift, het afkicken onder narcose en de verstrekking van verhoogde doses
methadon zijn in uitvoering genomen. De sector zelf werkt op basis van het
programma ‘Resultaten Scoren’ met coördinatie van GGZ Nederland aan
een verslavingszorg die meer ‘evidence based’ zal zijn. De KNMG heeft vo-
orstellen ontwikkeld om de medische zorg aan verslaafden te verbeteren. De
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor de Maatschappe-
lijke Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies opgesteld over de regie
van de verslavings-zorg. De minister van VWS heeft aangekondigd na te
gaan of er voldoende draagvlak voor een experiment is waarin in een proef-
regio aanbevelingen van de RVZ/RMO over de regionale aansturing toege-
past gaan worden. Een randvoorwaarde is dat de uitwerking hiervan over-
eenstemt met de voorstellen over de modernisering van de AWBZ.
Op basis van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen  heeft
de Kamer de voornemens ontvangen over de herverdeling van de specifie-
ke uitkering verslavingsbeleid.

Overlastbeleid
Het overlastbeleid dat onder het vorige kabinet in gang gezet is, is inmiddels
afgesloten en uitvoerig geëvalueerd. Dat beleid heeft op lokaal niveau de sa-
menwerking tussen de verschillende betrokken partijen versterkt en de ver-
slavingszorg gestimuleerd een meer gedifferentieerd zorgaanbod te ontwik-
kelen. Gebleken is dat met name laagdrempelige opvangvoorzieningen kun-
nen bijdragen aan vermindering van de overlast.
Voor een effectieve aanpak van het overlastgevend gedrag van onder ande-
re verslaafden is een sluitende structuur van 24-uurs-opvang nodig. Zowel
politie, Openbaar Ministerie als hulpverlening ontwikkelen al initiatieven. Het
kabinet wil het komend jaar een gericht stimuleringsbeleid daartoe ontwik-
kelen en heeft mede daarom | 35 mln. vrijgemaakt voor de laagdrempelige
opvang. Deels wordt dat ingezet via de specifieke uitkeringen verslavingsbe-
leid en maatschappelijke opvang en deels via de Regeling Sociale Integratie
en Veiligheid G-25. 

Coffeeshopbeleid
De afgelopen jaren hebben de meeste gemeenten (88%) in samenwerking
met politie en het OM (Staatsanwaltschaft) een beleid in gang gezet om het
aantal coffeeshops terug te dringen en het gedoogbeleid rond coffeeshops
aan te scherpen. Door een wijziging van de Opiumwet (Damocles) kunnen
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gemeenten nu coffeeshops sluiten, indien deze zich niet houden aan het lo-
kale beleid, ook indien er geen sprake is van overlast. De minister van Justi-
tie zal in het voorjaar 2000 een notitie aan de Tweede Kamer aanbieden waa-
rin de lokale voorstellen met de ‘achterdeur’, zonodig ook afgestemd met in-
ternationale partners, beschreven zullen worden.
In 2000 vindt vervolgonderzoek naar het totale aantal coffeeshops plaats.

Aanpassing wetgeving
De wetgeving is aangepast waardoor onder meer de straffen op de verhan-
deling en productie van softdrugs zijn verhoogd en er een algemeen verbod
op het binnentelen van cannabis van kracht is geworden.

Bestrijding van druggerelateerde criminaliteit
De bestrijding van de productie van (synthetische) drugs begint effecten te
sorteren, gelet op de grote hoeveelheden in beslag genomen drugs, de be-
tere informatiepositie en de verbeterde samenwerking op dit terrein. Om de
controle aan de buitengrens te verbeteren zijn de nodige investeringen ge-
pleegd (containerscanners in Rotterdam en Schiphol, instelling Hit-and-Run-
container-teams). 
De samenwerking met omringende landen heeft de aanpak van het drugtoe-
risme effectiever gemaakt. Ook de structurele samenwerking tussen opspo-
rings- en vervolgingsinstanties is verbeterd.

Internationale ontwikkelingen
Een belangrijke internationale ontwikkeling is dat in tal van landen geleidelijk
aan het besef gegroeid is dat de drugproblematiek een genuanceerde en af-
gewogen benadering verdient. De kritische reacties op het Nederlandse
drug-beleid zijn de laatste jaren aan merkelijk gematigder van toon. Deze
ontwikkeling is ook terug te vinden in de opstelling van internationale fora zo-
als de VN (CND), de EU en de Raad van Europa. Hierbij speelt overigens ook
een rol dat de laatste jaren Nederland meer in voorlichting over het beleid
heeft geïnvesteerd, en actief in voornoemde gremia participeert. 

Monitoring en onderzoek
De inspanningen om monitoring en onderzoek te intensiveren beginnen hun
vruchten  af te werpen. De Nationale Drugmonitor is inmiddels van start ge-
gaan. Het onderzoeksprogramma van ZON/NWO is al geruime tijd in uitvo-
ering. Nederland beschikt over een hoogwaardig systeem van signalering en
assessment van nieuwe drugs die op de markt verschijnen. Naar aanleiding
van de eerste risicoschattingen van het Coördinatiepunt Assessment en Mo-
nitoring nieuwe drugs (CAM) is duidelijk geworden dat het bestaande wette-
lijk instrumentarium om stoffen onder controle te brengen, onvoldoende ge-
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differentieerd is. Een soortgelijke constatering is reeds eerder gemaakt in de
nota Smart shops en nieuwe trends in het gebruik van psychoactieve stof-
fen. Daarom zal de minister van VWS het initiatief nemen tot een wijziging
van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Tevens zal nader on-
derzoek plaatsvinden naar andere wettelijke mogelijkheden om regulerend
op te treden.

Integraliteit van beleid
Het Nederlandse drugbeleid kenmerkt zich op alle niveaus door een grote
mate van samenhang en samenwerking. Ministers dragen verantwoordelijk-
heid voor onderdelen van het drugbeleid die specifiek hun eigen departe-
menten betreffen. De minister van VWS heeft daarnaast een coördinerende
rol ten aanzien van het gehele drugbeleid. 
Niet alleen tussen departementen vindt samenwerking plaats, maar ook met
en tussen andere actoren zoals gemeenten, het OM, politie en douane, ver-
slavingszorg en onderzoekswereld. De samenwerking krijgt thans gestalte in
een aantal geformaliseerde vormen, die zich richten op afstemming tussen
departementen (de Ambtelijke Werkgroep Uitvoering Drugbeleid), monitoring
(de aansturing van de NDM) en assessment van nieuwe drugs (CAM). An-
dere overlegvormen zijn gericht op preventievernieuwing, buitenlands voor-
lichtingsbeleid, het beleid op het terrein van synthetische drugs, smartdrugs,
etc.
Recent zijn voorstellen gedaan om nieuwe overlegvormen in het leven te roe-
pen. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten om te streven naar
doelmatigheid en het aantal overlegvormen zoveel mogelijk te beperken. Als
eerste stap daartoe zullen de hierboven voorgestelde gremia in één overleg-
vorm gerealiseerd worden, voorlopig aan te duiden als de Interbestuurlijke
Werkgroep Drugbeleid. Tot deze werkgroep had het kabinet al besloten
teneinde gevolg te geven aan het voorstel van de voormalige Stuurgroep
Vermindering Overlast en de Task Force Veiligheid en Verslavingszorg om
een gestructureerd interbestuurlijk overleg rondom het thema drugoverlast te
handhaven. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
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Leopold Schuster

Het is de taak van de politie om wettelijke bepalingen in de praktijk om te zet-
ten. Derhalve is de politie in Duitsland als strafvervolgingsinstantie ook aan
het legaliteitsprincipe onderworpen. 
De  huidige ontwikkelingen, de noodzakelijke en/of de gewenste veranderin-
gen vereisen flexibiliteit. Hierbij mogen bepaalde grenzen door de politie niet
overschreden worden. 
Leopold Schuster, algemeen directeur van het Bundeskriminalamt (de Duit-
se federale recherche), geeft vanuit de optiek van deze nationale strafvervol-
gingsinstantie zijn visie op de huidige ontwikkelingen.

Enkele opmerkingen vooraf
Drugsmisbruik en drugscriminaliteit vormen al tientallen jaren in Duitsland,
maar ook in vele andere landen van de wereld, een serieus te nemen pro-
bleem. Cannabisproducten, heroïne en cocaïne, alsmede synthetische drugs
overspoelen de Verenigde Staten, West-Europa en - als gevolg van de stij-
gende economische welvaart - in toenemende mate ook de Midden- en
Oost-Europese landen.

De strafvervolgingsinstanties hebben enerzijds bij de bestrijding van drug-
scriminaliteit en drugsgebruik een groot aantal afzonderlijke successen ge-
boekt. Met het oog op de huidige drugssituatie in Duitsland moet men ech-
ter de conclusie trekken dat de tot nu toe toegepaste bestrijdingsmethoden
en -strategieën niet tot een duurzaam succes hebben geleid. Grote hoe-
veelheden in beslaggenomen drugs wijzen op een onverminderde toevoer
en op het voorhanden zijn van grote hoeveelheden illegale drugs in West-Eu-
ropa. Dit valt onder andere ook op te maken uit de dalende prijzen van ver-
dovende middelen. Ondanks alle pogingen om de invoer, handel en het ge-
bruik van illegale drugs te bestrijden, heeft de Bondsrepubliek Duitsland zich
ontwikkeld tot een van de grootste afzetmarkten voor illegale verdovende
middelen in Europa.
Niet alleen de strafvervolgingsinstanties zien zich voor een moeilijke taak ge-
steld door de problemen die veroorzaakt worden door de handel en het ge-
bruik van illegale drugs. 
De veelvuldige bijverschijnselen en gevolgen van drugsgebruik- en verslaving
behoren tot de uitdagingen van de huidige staat en maatschappij. Daarom
moet worden vastgehouden aan de doelstelling van het Nationaler Rausch-
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giftbekämpfungsplan (Nationale Drugsbestrijdingsplan) van 1990, dat luidt
dat „alle krachten die voor de drugsbestrijding ter beschikking staan, met
gezamenlijke doelstellingen moeten samenwerken en dat additionele hulp-
bronnen ter bestrijding van drugs aangeboord moeten worden“. 
De constante toename van het drugsgebruik en de daarmee gepaard gaan-
de maatschappelijke problemen hebben automatisch tot een verandering
van de zwaartepunten in het nationale drugsbeleid geleid. Naast prohibitieve
benaderingen (verbodsvoorschriften, repressieve maatregelen) komen er in
toenemende mate permissieve, d.w.z. liberale tendensen voor.  Bepaalde
gedragingen in de omgang met drugs worden bijvoorbeeld niet meer als cri-
mineel of strafbaar beschouwd. Bovendien verstrekt de staat ook drugs of
vervangende substanties aan verslaafden.

Uitgangspunten van het nieuwe drugsbeleid van de Duitse
bondsregering

De filosofie achter het nieuwe drugsbeleid
Achter de richtingsverandering binnen het drugs- en verslavingsbeleid van
de Duitse regering gaat het inzicht schuil dat een drugsvrije maatschappij
nooit zal bestaan. Verslaving en afhankelijkheid behoren tot de verschijnse-
len van een moderne maatschappij en zijn onder bedreiging van straf niet uit
de wereld te helpen. Aan de drie klassieke zuilen van het Duitse drugsbeleid
(preventie, repressie, therapie) wordt een vierde zuil van overlevingshulp toe-
gevoegd. Medische aspecten in de omgang met drugsverslaafden en pre-
ventieve maatregelen, die ook het gebruik van legale drugs in het vizier ne-
men, spelen nu een grotere rol dan reactie van justitie en politie.

Het nieuwe drugsbeleid van de regering is gebaseerd op een wetenschappe-
lijk proefmodel waarbij langdurig verslaafden onder andere met behulp van
h e roïne worden behandeld,  en verder op het legaliseren van gebru i k e r s ru i m-
ten. Bovendien wordt onderzocht of „drug checking“, d.w.z. het testen van
XTC-pillen in discotheken en apotheken, zinvol is. Alle betrokkenen zijn het
e rover eens dat het verstrekken van heroïne en het openen van gebru i k e r s-
ruimten geen „koningsweg“ in de drugsbestrijding vormen maar dat hierm e e
een helpende hand wordt toegestoken om concreet te overleven. Daarom bli-
jft de Duitse regering voorlopig nog bij het verbod op illegale drugs, d.w.z. dat
men niet streeft naar het legaliseren van cannabisproducten. 
D a a rentegen vormen het om medische redenen verstrekken van cannabis, de
consequente strafrechtelijke vervolging van handel in drugs, wetenschappeli-
jk onderzoek en vooral het verschoond blijven van strafvervolging voor dru g s-
g e b ruikers de grondbeginselen van het huidige drugs- en verslavingsbeleid.
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Behandeling van verslaafden met heroïne
Met een door de staat gecontroleerde heroïneverstrekking wordt beoogd de
schade aan de gezondheid van drugsgebruikers te reduceren en sociaal
leed te verminderen, de vicieuze cirkel van ziekte en criminaliteit te doorbre-
ken, d.w.z. dat men poogt bij verslaafden de druk weg te nemen om op een
illegale manier aan de benodigde financiële middelen te moeten komen. Bo-
vendien moeten de kansen worden vergroot om uit de drugsscene te stap-
pen, met name voor die verslaafden die door het aanbod in de verslavings-
zorg tot nog toe slechts in onvoldoende mate of helemaal niet werden be-
reikt. In dit verband moeten ook processen op gang gebracht worden die op
ontwenning gericht zijn. Vanaf het jaar 2000 is er een wetenschappelijk pro-
efproject gepland dat gefinancierd wordt door de staat, de betrokken steden
en de deelstaten. Het wordt uitgevoerd met toestemming van het Duitse
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bondsinstituut voor
geneesmiddelen en medische producten) volgens § 3, art. 2 van het Betäu-
bungsmittelgesetz (BtMG, de Duitse Wet op de Verdovende Middelen). Hier-
in is het verstrekken van heroïne in uitzonderingsgevallen voor „wetenschap-
pelijke“ en voor andere doeleinden die „van algemeen belang“ zijn, toege-
staan.
De gecontroleerde heroïneverstrekking is geen capitulatie van de staat op
het gebied van de strijd tegen drugsmisbruik maar veeleer een vanuit me-
disch oogpunt veelbelovende behandelmethode voor een beperkt aantal
drugsverslaafden. Voorwaarde is wel dat er, voordat het proefproject begint,
een intensieve controle op de concrete verstrekkings- en controlemodalitei-
ten plaatsvindt om potentieel misbruik te voorkomen. 

Het openen van gebruikersruimten
Een nieuw wetsontwerp voor het openen van gebruikersruimten voor zwaar-
verslaafden werd op 28 juli 1999 door de Duitse regering opgesteld. Het
dient als nationaal kader op grond waarvan de deelstaatregeringen gebrui-
kersruimten kunnen toestaan. Het wetsontwerp zal in de herfst in de Duitse
bondsdag en bondsraad worden ingediend.
Volgens dit ontwerp zijn gezondsheidruimten of gebru i k e r s ruimten van
staatswege erkende plaatsen voor drugshulpverlening waarin met nadruk-
kelijke toestemming van de verantwoordelijke overheid van de deelstaat het
gebruik van verdovende middelen is toegestaan.

De aanvankelijke vrees dat dergelijke ruimten de openbare drugsscene zou-
den bevorderen, dealersactiviteiten in de nabije omgevang van de gebrui-
kersruimte zouden stimuleren of tot een toename van de drugscriminaliteit
zouden leiden, werd geen werkelijkheid.
Vanuit het oogpunt van de openbare orde kunnen gebruikersruimten een
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zinvolle maatregel voor het behoud van de openbare orde zijn (ontlasting van
de openlijke drugsscene). Gebruiksactiviteiten vinden niet meer in het open-
baar plaats, hetgeen ook een positief effect heeft op het gevoel van veilig-
heid bij de bevolking.

Enerzijds heeft de staat de plicht om verslaafden mogelijkheden tot ontwen-
ning aan te bieden. Wanneer langdurig verslaafden met therapie- en substi-
t u t i e p ro g r a m m a ’s niet kunnen worden bereikt, dan gebieden de men-
senrechten het echter dat de staat levens- en overlevingshulp biedt. De so-
ciale en medische verloedering kan in gebruikersruimten worden tegenge-
gaan met behulp van maatregelen die de hygiëne en het levensbehoud be-
vorderen. Gebruikersruimten die aan verslaafden levens- en overlevingshulp
bieden, vormen vanuit medisch oogpunt een zinvolle aanvulling op het be-
staande aanbod van de drugshulpverlening. Verslaafden kunnen ook gemo-
tiveerd worden om uit de drugsscene te stappen en een ontwenningskuur te
ondergaan; ervaringen opgedaan in Frankfurt tonen aan dat therapieresi-
stente verslaafden wel geïnteresseerd waren in methadonsubstitutie en be-
geleidende psycho-sociale maatregelen. 

Het streven van het Bundesgesundheitsministerium (ministerie voor Volksge-
zondheid) om het huidige grijze gebied voor de exploitatie van gebruikers-
ruimten op te heffen, lijkt met name met het oog op de medische aspecten
zinvol. Beslissend is de vraag of gebruikersruimten als therapiemaatregel in
de gebruikelijke zin van het woord opgevat kunnen worden en of zij geïnte-
greerd kunnen worden in het algehele concept van het drugsbeleid waarin
een drugsvrije maatschappij wordt nagestreefd. Deze vraag kan principieel
niet door de politie beantwoord worden.

Het testen van XTC-pillen (drug checking)
Ontbrekende hygiëne, het vermengen en versijden van verdovende midde-
len met geneesmiddelen, vergif en chemicaliën vormen bijkomende risico’s
voor de gezondheid van drugsgebruikers. Deze kunnen soms ook veel ver-
der gaan dan de schadelijke effecten van de verdovende  middelen zelf. Spe-
ciale XTC-drugstests (drug checking) geven de consumenten inlichtingen
over de inhoud van de pillen en over de medische risico’s die verbonden zi-
jn aan het innemen ervan. Mobiele teststations zouden bij grote evenemen-
ten en in apotheken ingezet kunnen worden. De handel met partydrugs bli-
jft strafbaar.

Op het moment is het in Duitsland mogelijk om verdachte substanties of pil-
len zowel bij apotheken alsook bij nationale en deelstaatoverheden, volgens
§ 4, 1 en 2 van het BtMG, te laten testen. Illegale verdovende middelen wor-
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den na de test niet teruggegeven. In de praktijk wordt van dit aanbod nau-
welijks gebruik gemaakt omdat de opdrachtgevers (gebruikers, ouders, on-
d e rwijzend personeel)  - wanneer het bij de onderzochte stoffen om illegale
d rugs gaat - zich op grond van  ongeoorloofd bezit van verdovende midde-
len in de zin van § 29 I BtMG  strafbaar maken. Bovendien geeft de uitslag
van de test geen gegevens over de zuiverheid van het product om potentiële
dealers niet de mogelijkheid te geven hun pillen op kwaliteit te laten testen.
D e rgelijk onderzoek  blijft vanwege de strafrechtelijke risico’s meestal achter-
wege. Een verandering van de Duitse Wet op de Ve rdovende Middelen zou
een voorw a a rde moeten zijn voor het oprichten van dergelijke teststations.

Critici zeggen dat de drugstests bij de gebruikers ogenschijnlijk een gevoel
van veiligheid oproepen en dat deze tests suggereren dat er bij inname van
geteste pillen geen gevaar bestaat. Pillen met eenzelfde logo als de geteste
pillen zouden dan aan hetzelfde productieproces worden toegeschreven en
door de gebruikers als „ongevaarlijk“ worden beschouwd. Een positieve uits-
lag van een test zou de gebruikers tot „hamsteren“ kunnen aanzetten. Bo-
vendien schuilt volgens de critici het gevaar van XTC niet alleen in de bij-
mengsels.

Ondanks het feit dat het strafrecht als ultima ratio wordt beschouwd, mogen
andere doelstellingen van de wetgever,  zoals bescherming van de gezond-
heid, levenshulp, therapie en overlevingshulp, niet uit het oog worden verlo-
ren. Drugspreventie mag niet alleen tot doel hebben dat het riskant gedrag
wordt opgegeven  maar moet ook het risico van het gebruik minimeren. Het
is denkbaar dat ambulant onderzoek van verdovende middelen door apo-
thekers aan de rand van een grote stad  uitgevoerd wordt (mobiel apothe-
kersmodel). De duur van een betrouwbaar onderzoek staat echter - bijvoor-
beeld in het kader van een techno-evenement - slechts enkele analyses toe.
De analyseprocedures zijn namelijk erg omvangrijk en moeten bovendien do-
or gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd. Omdat de kosten voor
analyse-instrumenten  en voor de bediening ervan hoog zijn, moeten de ge-
bruikers dergelijke tests betalen.

Consequenties voor de drugsbestrijding door de politie

Verandering van paradigma’s bij de politie
Bij de uitvoering van de concepten van het drugsbeleid is duidelijk geworden
dat strafvervolgings maatregelen en het inzetten van de politie bij de bestrij-
ding van het drugsprobleem een belangrijke rol spelen. De nogal prohibitie-
ve instelling van sommige deelstaatregeringen inzake het drugsbeleid zal de
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invoering van nieuwe benaderingswijzen in deze deelstaten wellicht lange ti-
jd belemmeren. Wordt in enkele deelstaten de bestrijding van illegaal drugs-
gebruik en het opheffen van een publieke drugsscene uitsluitend met behulp
van repressieve maatregelen bedreven, dan is „drugstoerisme“ binnen de
Bondrepubliek niet uit te sluiten.

De discussie over het drugsbeleid vanuit liberaal, repressief, sociaal-thera-
peutisch of medische oogpunt wordt soms zeer emotioneel en ideologisch
gevoerd. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat alleen de combinatie van
de verschillende concepten, gedifferentieerd naar doelgroepen, tot succes
kan leiden. Op grond van de verschillende oorzaken van drugsverslaving kan
er bij de bestrijding van drugs geen „koningsweg“ bestaan. Om een positie
te kunnen innemen, moet het drugsprobleem in al zijn facetten vanuit ver-
schillende oogpunten en niet geïsoleerd vanuit de optiek van de politie wor-
den bekeken. De argumenten van de kant van de politie moeten wel in dit
algehele standpunt verwerkt worden.

Het openen van gebru i k e r s ruimten lijkt met het oog op de doelstelling
slechts dan zinvol wanneer de drugsgebruikers in deze ruimten niet aan
strafvervolging zijn blootgesteld. De politie heeft bij het bewaken van de om-
geving van gebruikersruimten een moeilijke taak, waarbij mogelijkerwijs een
verandering van opvatting binnen de politie nodig is. Voor de nog steeds aan
het legaliteitsprincipe gebonden politie is van belang wanneer en bij welke
personen - op weg naar, komend van of in de gebruikersruimten - zij in ac-
tie moet komen. Pogingen om deze crisiscentra als dealplek te gebruiken,
moeten enerzijds door een consequent ingrijpen van de politie worden voor-
komen. Een grote aanwezigheid van politie in de nabije omgeving van de ge-
bruikersruimten zou de drugsverslaafden er echter ook van kunnen weer-
houden om deze plaatsen, die eigenlijk als hulpverlenend aanbod bedoeld
zijn, op te zoeken.

De toepassing van § 31a van het Duitse Betäubungsmittelgesetz
Met het in 1992 in werking getreden voorschrift van § 31a BtmG heeft de
wetgever de mogelijkheid geschapen om af te zien van strafverv o l g i n g
wanneer de dader een kleine hoeveelheid van een verdovend middel voor ei-
gen gebruik in bezit heeft, de schuld als gering te beschouwen is en er ge-
en publiek belang is bij strafvervolging. Desondanks kunnen er problemati-
sche gevallen ontstaan wanneer een verslaafde vóór een gebruikersruimte in
het bezit van drugs gekomen is. Moet er dan uitgegaan worden van het ver-
werven voor gebruik spoedig daarop (niet strafbaar) of van het verwerven vo-
or gebruik op een later tijdstip (strafbaar, ongeoorloofd in het bezit komen
van verdovende middelen)? Bovendien is er nog niet duidelijk wie er in de ge-
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bruikersruimten controleert en er toezicht op houdt dat de door de consu-
menten meegebrachte hoeveelheden verdovende middelen uitsluitend voor
eigen gebruik zijn.

Uit een onderzoeksproject van de Duitse Kriminologische Zentralstelle Wies-
baden e.V. bleek onlangs dat, op grond van de onduidelijkheid van de wet-
telijke formuleringen (kleine hoeveelheid, geringe schuld, publiek belang) en
van de diverse concepten van strafrechtelijk beleid en drugsbeleid, in de
praktijk § 31a BtMG in de verschillende deelstaten steeds op een andere
manier wordt toegepast. De regionale verschillen bij de toepassing van § 31a
BtMG bestaan ook op het niveau van de openbare ministeries. Dit geldt in
de eerste plaats voor het feit dat § 31 a BtMG ook op hard drugs wordt toe-
gepast, ook met betrekking tot de bepaling van de kleine hoeveelheden. In
sommige deelstaten is dit niet het geval (Beieren, Saksen, Berlijn) maar in an-
dere (Hessen, NRW, Sleeswijk-Holstijn) gaat het al bij meer dan de helft van
de geseponeerde zaken om andere drugs dan cannabis.  Wannneer § 31a
BtMG al op hard drugs van toegepassing is, dan bestaan er ook nog eens
aanzienlijke verschillen tussen de deelstaten over de ten gronde liggende
hoeveelheden. In de gerechtelijke realiteit wordt het principe „hulp in plaats
van straf“ soms behoorlijk gerelativeerd zodat van een uniforme toepassing
geen sprake meer kan zijn.

Bij gebruikers van hard drugs staat de toepassing van § 31a BtMG in een
spanningsveld: het voorschrift dient ertoe om de procedure te versnellen
d.w.z. dat er geconcentreerd en met beperkte inzet onderzoek moet worden
verricht. Het hulpverlenende aspect is daar vaak mee in strijd. Want het in-
schakelen van gerechtelijke hulp vertraagt een snelle beëindiging  van het
onderzoek, evenals de coöperatie tussen de strafvervolgende instanties en
de instellingen voor verslavingszorg. In de praktijk gaat dit conflict ten koste
van het hulpverlenende aspect.

Conclusie
Een wijziging van het op vier zuilen gebaseerde nationale drugsbeleid (re-
p ressie, preventie, therapie, overlevingshulp) vereist een aanpassing van het
zelfbeeld van de politie, en wel zo dat  de benadering van een op totaliteit ge-
richt concept een rol speelt. Vooral met het oog op de gebru i k e r s ruimten, die
in de gehele Bondsrepubliek worden geopend, moet de nieuwe re p re s s i e v e
stijl zich waarmaken. Deze dient er namelijk toe om drugstherapie en dru g s-
hulpverlening te bevord e ren en te beschermen, om de bevolking te bescher-
men en drugsdealers weg te houden bij de gebru i k e r s ruimten. Een poli-
tieagent moet zichzelf niet alleen beschouwen als iemand die drugs pro b e e rt
op te sporen maar ook als beschermer zowel van de gebruikers als van de

In de gerechte-
lijke realiteit

wordt het 
principe „hulp
in plaats van

straf“ soms 
behoorlijk 

gerelativeerd
zodat van een

uniforme 
toepassing geen

sprake meer
kan zijn

Hoofdthema:  Dru g s b e l e i d

NIEDERLÄNDISCH Info 17  17.01.2005  12:18 Uhr  Seite 31



31

erbij betrokken bevolking. Een officier van justitie vert e g e n w o o rdigt de staat
door niet alleen voor straf te pleiten maar ook voor hulp en behandeling.

Deze nieuwe benaderingen vereisen een nauwe samenwerking tussen poli-
tie en openbaar ministerie om eenvoudigere procedures te bewerkstelligen
wanneer het gaat om het verwerven en bezitten van drugs in kleine hoe-
veelheden volgens § 31a BtMG. Bovendien is een verbetering van de sa-
menwerking tussen de diverse afdelingen van de betrokken gemeenten
noodzakelijk. Naast politie en officieren van justitie moeten alle gemeentelijke
overheden die zich met drugsproblemen bezighouden, zoals het Bureau
Drugszaken, de Sociale Dienst, het Bureau voor Jeugd- en Jongerenzaken
en de Gezondheidsdienst alsook de instanties voor verslavingszorg en de
belangenverenigingen van industrie en handel, meewerken aan het vinden
van gezamenlijke oplossingen.

Door een zinvolle koppeling van drugshulpverlening en repressie kan de uit-
breiding van  openbare drugsscenes worden tegengegaan, kunnen gebrui-
kers naar hulpverlenende en therapeutische instanties worden doorverwe-
zen en straatdealers aan de illegale markt worden onttrokken. Met het oog
op de grote gevolgen van illegaal drugsgebruik en drugsverslaving voor de
maatschappij zijn eenzijdige hardliner-posities niet verdedigbaar.

Bundeskriminalamt
65173 Wiesbaden
Tel.: +49 - 611 - 55 13607
Fax: +49 - 611 - 55 13515
Email: Poststelle@bka.bund400.de
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Klaus Hurrelmann

Uitgaande van beschouwingen over het tijdsbestek, vergelijkbaar met die
van Günter Amendt, behandelt  Klaus Hurrelmann  de consequenties voor
het drugsbeleid voor jongeren, die naar zijn mening daaruit voortvloeien.
Klaus Hurrelmann is professor aan de Faculteit voor Gezondheidsweten-
schappen aan de Universiteit Bielefeld. Hij houdt zich in zijn bijdrage bezig
met de trends van de consumptiegewoonten van jongeren, de motieven vo-
or die consumptie en behandelt tenslotte uitvoering de consequenties die
daaruit  voortvloeien voor het verslavings- en drugsbeleid.
De bijdrage is een dringende oproep om alternatieven te ontwikkelen voor
het huidige drugsbeleid en de daarbij behorende maatschappelijke omgang
met de verschillende middelen.

Er heeft nog nooit een ‘drugsvrije’ maatschappij bestaan. De legale en ille-
gale psycho-actieve middelen vormen voor iedere gebruiker een soort ‘me-
dium’ bij het tot stand brengen van een gezondheidsevenwicht. Subjectief
gezien wil iedere consument met behulp van de drug  een verbetering van
het algemene lichamelijke gevoel verkrijgen. Dit geldt zeker ook voor nieuwe
gebruikers; het gaat daarbij veelal om jongeren. Sociaal-wetenschappelijk en
psychologisch onderzoek toont aan dat nieuwe consumenten bijna altijd hun
persoonlijke levenssituatie willen verbeteren. De motieven om te beginnen
met drugs komen voort uit de strijd om un eigen leven onder controle te kri-
jgen; zelden gaat het om een anti-sociale of criminele motivatie. Daarom
moet het drugsbeleid zich invoelend richten op deze uitgangspositie. Met
ge- en verboden kan men geen goed beleid voeren, zoals de ervaringen tot
dusver laten zien.

Omvang van drugsgebruik
In het laatste ‘drugsaffiniteitsonderzoek’ van de ”Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung” (Nationale centrale voor medische voorlichting) zijn
meest recente cijfers over de omvang van de consumptie van legale en ille-
gale stoffen gepubliceerd. Volgens dit onderzoek zijn cigaretten en alcohol
veruit de meest voorkomende drugs, die door ca. 35% (sigaretten) en 25%
(alcohol) van de personen tot een leeftijd van 25 jaar regelmatig worden ge-
bruikt. De consumptie van alcohol neemt echter sinds de jaren 70 langzaam
af. Vooral tijdens de werkweek gebruiken steeds minder jongeren regelma-
tig alcohol. In de weekeinden is de consumptie constant gebleven. In de
laatste vijf jaar is het gebruik van  sigaretten weer toegenomen, nadat
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eveneens sinds de jaren 70 een daling was opgetreden. Tegelijkertijd is ech-
ter het aandeel nooit-rokers verder gestegen. 

Helaas werden geneesmiddelen met een psycho-actieve werking niet opge-
nomen in het drugsaffiniteitsonderzoek. Het lijkt erop dat de consumptie van
deze stoffen een stijgende lijn vertoont. Vooral die middelen die de prestaties
en het concentratievermogen verhogen zijn de laatste jaren steeds belangri-
jker geworden. Een voorbeeld daarvan is het geneesmiddel Retalin, dat met
name wordt voorgeschreven bij concentratiestoornissen, onoplettendheid
en problemen op school.

Over het algemeen kan worden gezegd dat de legale psycho-actieve mid-
delen, waartoe ook alle coffeïne-houdende producten behoren, in de laatste
jaren slechts een langzame stijging qua consumptie vertonen. Hierbij is op-
vallend dat die middelen belangrijker worden die de prestaties niet of positief
beïnvloeden en dat er minder belangstelling bestaat voor middelen die be-
nevelen en verdoven. 

Deze trend is nog duidelijker te zien bij de illegale middelen. Deze hebben
sinds de jaren 70 een steeds groter verspreidingsgebied gekregen. Volgens
het onderzoek van de ‘Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung’ heeft
nu al 21% van de totale bevolking van Duitsland ervaring met tenminste één
illegaal middelen. De percentages zijn over de gehele periode van de laatste
20 jaar voortdurend gestegen. 

Het meest populaire middelen is cannabis, waarmee 16% van de bevolking
ervaring heeft opgedaan, gevolgd door extasy met ca. 6%. Prestatieverho-
gende middelen, meestal met de werkzame stof amfetamine, zijn in opmars.

Ook de drug cocaïne wordt steeds populairder. Daartegenover staat dat het
verspreidingsgebied van heroïne de laatste jaren kleiner is geworden. Ook
aan het gebruik van illegale middelen valt af te lezen dat prestatie-stabilise-
rende middelen populairder worden en prestatie-ruïnerende middelen min-
der populair worden. Günter Amendt heeft deze ontwikkeling weergegeven
met de term ”doping voor lichaam en geest”. Niet alleen de wereld van on-
derwijs en werk is prestatiegericht, dit geldt inmiddels ook voor vele jonge-
ren in hun vrije tijd, waarin snel en intensief geleefd dient te worden. De psy-
cho-actieve stoffen hebben deze ontwikkeling niet veroorzaakt, maar ze zijn
wel een consequent bijverschijnsel van het prestatiegerichte denken in de
verschillende maatschappelijke sectoren.
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Motieven voor het beginnen met drugs

Het beginnen met drugs weerspiegelt dus de prestatiegerichtheid en de
concrete eisen die worden gesteld aan het leven van jongeren. Het zijn vo-
oral psychische en sociale motieven die hier een rol spelen.  De kern van de
zaak ligt in een tekort aan zelfrespect. De diepere oorzaak kan liggen in een
gebrek aan erkenning in het gezin, in conflicten met de ouders, in economi-
sche crises met relatieve armoede, in een gebrek aan contacten met leefti-
jdsgenoten en het andere geslacht en in het tekortschieten van de prestaties
op school en in de opleiding, wat een onzeker toekomstperspectief biedt.
Het verstoorde gevoel van eigenwaarde veroorzaakt al naar gelang het tem-
perament hulpeloosheid en neerslachtigheid, of nieuwsgierigheid met een
sterke drang naar non-conformiteit. Deze ontwikkeling wordt versterkt door
de groepsdynamiek van de leeftijdsgenoten die een dwang tot meedoen met
zich meebrengt, door nieuwsgierigheid en plezier in het experimenteren en
door het zoeken naar grenzen, gepaard gaand met een kritische afwijzing
van de bestaande waarden van de wereld van de volwassenen.

In bijna alle westerse maatschappijen bestaan er cultureel verankerde fasen
in de volgorde van consumptie van psycho-actieve stoffen. De eerst gecon-
sumeerde middelen zijn medicijnen, daaronder ook zulke met psycho-actie-
ve ingrediënten, daarna gevolgd door coffeïne, nicotine en alcohol, aanslui-
tend daarop worden illegale middelen geconsumeerd, en wel in de volgorde
hasj, amfetamine, LSD, heroïne en cocaïne. Deze trend wordt ook voor
Duitsland bevestigd door het onderzoek van de ‘Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung’. Volgens het onderzoek is de gemiddelde leeftijd
waarop met de consumptie van cigaretten wordt begonnen 13,9 jaar, alco-
hol 14,2 jaar, cannabis 16,7 jaar , extasy en speed 17,2 jaar, heroïne 18,0
jaar en cocaïne 18,3 jaar. De leeftijd bij medicijnen met psycho-actieve stof-
fen tegen hoofdpijn bedraagt waarschijnlijk 5,0, bij retaline 6,0 en bij coffeïne
8,0 jaar.

In het drugsaffiniteitsverslag staat hierover het volgende: ”Bekijkt men de
consumptie van psychotrope stoffen in zijn context, dan laten de resultaten
van dit onderzoek zien dat de consumptie van verschillende middelen verlo-
opt in de vorm van een stapsgewijs leerproces. De jongeren zijn sneller ge-
neigd nog een middel uit te proberen wanneer ze al ervaring hebben opge-
daan met een ander middel. Op deze manier verhoogt het roken de kans op
intensief alcoholgebruik (tot aan dronkenschap toe). Veelvuldig dronken-
schap verhoogt de kans op het gebruik van cannabis, dit leidt op zijn beurt
sneller tot gebruik van andere illegale drugs zoals extasy, amfetamine, LSD,
cocaïne of heroïne. De waarschijnlijkheid van dit gebruik is vooral groot
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wanneer vooraf meerdere middelen werden gebruikt”. (‘Drogenaffinitätsbe-
richt 1999’, p. 52).

Vermoedelijk zijn het in de eerste plaats niet de psychologische mechanis-
men die de volgorde van het drugsgebruik bepalen, maar de sociale en
maatschappelijke factoren, en dan vooral de beschikbaarheid en verkrijg-
baarheid van de middelen en hun acceptatie en het gedogen door de be-
volking.

Gevolgen voor het drugsbeleid
In het onderstaande zou ik graag enkele grondregels willen formuleren voor
het drugsbeleid in een democratische staat, daarbij rekening houdend met
de bijzondere situatie van jongeren. Hierbij speelt het politieke instrument dat
als ‘legaal’ of ‘illegaal’ definieert een doorslaggevende rol. 

Eerste grondregel:
Het drugsbeleid in een democratische staat zou moeten berusten op het
principe dat het gebruik van psycho-actieve stoffen (drugs) een vrije beslis-
sing is van de burgers. Dit beginsel geldt in principe ook voor kinderen en
jongeren, die volgens de wet nog niet ‘meerderjarig’ en daarmee rechtsbek-
waam zijn. De staat mag alleen in uitzonderingsgevallen ingrijpen bij het ne-
men van die beslissing. Bij minderjarigen is het criterium ‘jeugdbescherming’
van kracht. Het belangrijkste doel van het drugsbeleid zou niet het voorko-
men van het gebruik moeten zijn, maar uitsluitend het voorkomen van het
misbruik van psycho-actieve stoffen.

Tweede grondregel:
Het drugsbeleid mag zich niet uitsluitend richten op de controle van de ver-
spreiding van verslavende stoffen, maar moet rekening houden met het pa-
troon van het gebruik en het nut voor de consumenten. Het instrument dat
psycho-actieve middelen verdeelt in ‚legaal‘ en ‚illegaal‘, zegt niets over het
daadwerkelijke gevaar van de desbetreffende stof, dit laten de ervaringen tot
dusver zien. Het classificeren van een middel als ‚legaal‘ mag er niet toe lei-
den dat middelen – zoals nu het geval is bij koffie, thee, tabak en alcohol –
onder de levensmiddelenwet gaan vallen en daarmee practisch volkomen
vrij verkrijgbaar zijn. Veeleer zou de wetgever een duidelijk onderscheid moe-
ten maken tussen levensmiddelen en genotmiddelen waarbij onder genot-
middelen alle psycho-actieve stoffen vallen die potentieel misbruik kunnen
veroorzaken en verslavend werken. Voor deze substanties zouden er bij-
zondere vormen van beschikbaarheid, productinformatie, prijsvorming en
productcontrole moeten worden gevonden.
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Derde grondregel:
Een drugsbeleid dat zich richt op het voorkomen van misbruik en afhankeli-
jkeid, moet uitgaan van een oorzakelijk complex voor het ontstaan van
drugsverslaving en overeenkomstig daarmee een gedifferentieerd preventief
en therapeutisch aanbod ter beschikking stellen. Het belangrijkste doel is
een menswaardig bestaan met of zonder psycho-actieve middelen (genot-
middelen). Het verslavings- en drugsbeleid moet voorzorgsmaatregelen tref-
fen om alle mensen te ondersteunen om de persoonlijke krachten te ont-
wikkelen om het individuele leven succesvol vorm te kunnen geven. Daarom
is dit beleid  bestanddeel van een veelomvattend gezondheidsbeleid, dat
ook invloed heeft op sociaal terrein en op de terreinen werkgelegenheid en
woningsbouw.

Vierde grondregel:
Het drugsbeleid in een democratische staat zou maatregelen moeten treffen
om de consumptie van psycho-actieve middelen, vanuit het willen uitprobe-
ren en uit nieuwsgierigheid, zo laat mogelijk in de levensloop te laten begin-
nen, om deze onder controle te kunnen houden zonder dat dit blijvende
schade aan de gezondheid tot gevolg heeft. Experimenteel gebruik van psy-
cho-actieve stoffen moet worden getolereerd als een vorm van riskant ge-
drag, dat kenmerkend is voor de leeftijdscategorie, ook wanneer er onge-
bruikelijke consumptiepatronen en nieuwe middelen worden gekozen. Met
moet ernaar streven dat nieuwe gebruikers niet lichtvaardig in een versla-
vings-situatie afglijden en hen proberen te behoeden voor het toebrengen
van schade aan zichzelf. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jonge-
ren, waarvoor doelgerichte preventieve activiteiten moeten worden ontploo-
id. Hierbij moet worden aangeknoopt aan de motivatie en de behoefte van
k i n d e ren en jongeren. Daarnaast moet worden voorkomen dat schade
wordt  toegebracht aan andere burgers. 

Vijfde grondregel:
Het drugsbeleid dat psycho-actieve middelen als genotmiddelen ziet en ju-
ridisch en politiek apart behandelt, moet vooral invloed uitoefenen op de be-
schikbaarheid, de informatie, maar ook op de prijsvorming en omstandighe-
den van de productie van de psycho-actieve middelen. Hiervoor is een ef-
fectieve controle op de productie van verslavings-stimulerende en  potentie-
el verslavende middelen noodzakelijk. Om dit doel te bereiken is de indeling
van psycho-actieve middelen in legaal en illegaal ongeschikt. De productie
van die middelen die nu illegaal zijn en zich niet van de zwarte markt laten
wegdringen zou van overheidswege moeten worden gecontroleerd. De ver-
deling van deze middelen zou door daarvoor gemachtigde instanties onder
bepaalde voorwaarden moeten gebeuren. Op deze wijze moet de stoffelijke
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en sociale schade door het misbruik van de middelen onder controle worden
gebracht.

Zesde grondregel:
Het drugsbeleid moet voor ieder stadium van de verslaving geschikte hulp
en ondersteuning ter beschikking stellen. Komt het tot eerste stappen op
weg naar verslaving, dan moeten er vroegtijdig adequaat ingegrepen wor-
den. Leerprocessen moeten ondersteund worden voor het weervinden en
het vergroten van het vermogen tot autonome sturing en management. Het
therapeutisch aanbod zou moeten worden gericht op alle leeftijdsgroepen,
ook op kinderen en jongeren. 

Alternatieven voor de classificatie “legaal” – “illegaal”
Uit deze grondregels valt op te maken hoe onbevredigend het huidige in-
strument van de overheid is waarbij de controle van drugs gebaseerd is op
de indeling van psycho-actieve stoffen in “legaal” en “illegaal”.  Deze aanpak
richt zich uitsluitend op de stoffelijke kant en veronachtzaamt het daadwer-
kelijke consumptie-patroon van de middelen en hun sociale context. Door
het verbod op bepaalde stoffen (‚prohibition‘) zijn de grondregels voor het
drugsbeleid niet te verwezelijken. De geschiedenis van het drugsbeleid van
de overheid tot dusverre, heeft – en dat niet alleen in Duitsland – aangeto-
ond dat iedere vorm van prohibitie uiteindelijk tot mislukken gedoemd was.
Zo waren noch het koffieverbod, noch het theeverbod, noch het tabaksver-
bod , dat vroeger werden opgelegd, vol te houden en uitvoerbaar. Al deze
middelen zijn ondertussen ‚legale‘ drugs en worden van overheidswege zelfs
belast, waardoor deze profiteert van de consumptie. 

Een bijkomend verschijnsel van het classificeren van een middel als “legaal”
is het volledige vrijlaten en het laten vallen onder de levensmiddelwet. Daar-
mee wordt iedere burger geheel de vrije hand gelaten in de omgang met de-
ze middel. Bovendien mag er reclame voor worden gemaakt, ook als in de
reclame de uitwerkingen op het lichaam niet of verkeerd worden voorge-
steld, zoals bijvoorbeeld te zien is bij de sigarettenreclame. Het classificeren
van een middel als legaal heeft er dus, zoals de geschiedenis tot dusverre
laat zien, niet toe geleid dat er zorgvuldig en zorgzaam met een potentieel
verslavende middel werd omgegaan. 

Omgekeerd heeft het classificeren van een stof als “illegaal” tot gevolg dat
deze stof alleen op de zwarte markt kan worden gekocht en verhandeld. Op
de beschikbaarheid van de middel heeft het classificeren als illegaal in feite
geen invloed, zoals bijvoorbeeld duidelijk te zien is bij cannabis en party-
d rugs. Deze middelen zijn minstens zo gemakkelijk verkrijgbaar als de meeste
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legale, misschien nog met dit kleine verschil dat men gericht moeite moet
doen om eraan te komen. De informatie over deze drugs wordt niet doorge-
geven door de reclame maar door de evenzeer oncontroleerbare mond-tot-
mond-propaganda. De prijscontrole ligt buiten het bereik van de overheid en
een controle op de productie bestaat niet.

De reden voor het classificeren van een middel als illegaal is daarom vaak vri-
jwel niet te begrijpen. Het gevaar dat van de middel uitgaat is geen criterium:
het verslavende potentieel van de stof cannabis en extasy ligt waarschijnlijk
in de orde van grootte van dat van alcohol. Zoals bekend heeft van alle mid-
delen nicotine het grootste verslavende potentieel – als dit het criterium was,
zouden sigaretten als illegaal moeten worden geclassificeerd.

Classificeren van psycho-actieve middelen als genotmiddel
De principiële vraag luidt dus, of de poging een drugsbeleid te voeren door
het indelen in juridische standaards, verkeerd is. Naar mijn mening is het cri-
terium van het classificeren van middelen als legaal of illegaal in het geheel
niet geschikt om de grondregels van een democratisch drugsbeleid in acht
te nemen, zoals dit hierboven werd geformuleerd. Het zou beter zijn psycho-
actieve middelen als “genotmiddel” (of als medicijn, als aan dat criterium
wordt voldaan) te classificeren en dienovereenkomstig in jurdisch en politiek
opzicht te behandelen. Genotmiddelen zijn stoffen die niet in de eerste plaats
vanwege de voeding, maar vanwege een vergroting van het genot worden
geconsumeerd, omdat deze een stimulerende werking op lichamelijke func-
ties en psychisch welzijn hebben. Genotmiddelen zijn echter tevens stoffen
die een potentieel gevaar voor de gezondheid vormen en verslavend zijn. In
overeenstemming daarmee zouden deze middelen, juist ook met het oog op
het al genoemde gebruikspatroon, zorgvuldig moeten worden geobserveerd
en gecontroleerd.

Deze stoffen zouden niet zonder meer in levensmiddelenzaken of in kiosks
verkrijgbaar mogen zijn maar een door de bevolking geaccepteerde toe-
gangscontrole moeten krijgen. De overheid zou een beleid moeten voeren
dat gericht is op beschikbaarheid en dat altijd samenvalt met de wensen en
belangen van grote delen van de bevolking.  Voorts zou voor de genotmid-
delen een door de overheid gecontroleerd en voor iedereen in het openbaar
te controleren voorlichtingsbeleid moeten worden gevoerd, dat berust op
gefundeerde wetenschappelijke inzichten. De reclame voor de genotmidde-
len zou streng gereglementeerd moeten zijn en niet zoals heden ten dage
een volledige vrijheid van beschrijving mogen hebben. Verder zou de staat in
de prijsvorming van de genotmiddelen moeten ingrijpen en deze zo duur mo-
gelijk moeten maken om ook hiermee de beschikbaarheid en de aantrek-
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kingskracht te beïnvloeden. Per slot van rekening hoort bij een overtuigend
beleid op dit terrein een systematische productiecontrole, zoals dit b.v. bij
medicijnen en ook bij levensmiddelen het geval is. 

Ik pleit ervoor de heden ten dage als legaal geclassificeerde psycho-actieve
middelen stapsgewijs over te hevelen naar een nieuwe rechtsvorm als “ge-
notmiddel”. Verder pleit ik ervoor de heden ten dage als illegaal geclassifi-
ceerde stoffen eveneens over te hevelen naar deze categorie, om deze va-
nuit realistische, en steeds opnieuw te onderzoeken oogpunten te kunnen
controleren en het potentieel van het misbruik te reduceren. 

Vandaag de dag zijn wij van een dergelijke situatie ver verwijderd. Door de
poging van de overheid om op de basis van willekeurige criteria sommige
middelen als legaal en andere als illegaal te classificeren, wordt er moreel
met met twee maten gemeten. De legale middelen worden in onze cultuur-
kring getolereerd en medisch niet te verantwoorden mate verspreid, de ille-
gale middelen worden veroordeeld, tegelijkertijd echter naar een zwarte
markt verdrongen en worden daardoor op een niet te controleren manier ge-
consumeerd. Het komt tot onberekenbare werksituaties voor de drugshulp-
verlening, tot het criminaliseren van gebruikers en consumenten, die – zoals
aan het begin al uitgewerkt – aanvankelijk geen enkele criminele motivatie
hebben. Het is niet gelukt om met behulp van het strafrecht een toename in
consumptie van de illegale middelen te voorkomen – in tegendeel, dit deel
van de drugsmarkt groeit bijzonder snel, zoals hierboven werd aangetoond. 

Michels en Stöver schrijven over het prohibitieve beleid in een bijdrage in het
tijdschrift ‚Dr. Mabuse‘ van april 1999: “De prohibitie bereikt juist dat doel niet
waarvoor ze op de eerste plaats geformuleerd is: ze schiet tekort bij de
jeugdbescherming. Hoewel het niet zo bedoeld is, bepaalt het prohibitieve
beleid de algemene voorwaarden op een dergelijke wijze, dat daardoor een
decentraal net van handelaaren in de hand wordt gewerkt. Hoewel de pro-
hibitie bedoeld was als een reguleringsmaatregel, leidt zijn in werkelijkheid tot
deregulering van de drugsmarkt. Het is onrealistisch met strafrechtelijke mid-
delen het consumptiegedrag met betrekking tot psychotrope stoffen te wil-
len beïnvloeden. Weliswaar kan door dergelijke maatregelen het aanbod aan
psychotrope stoffen kunstmatig worden gereduceerd, maar ze produceren
slechts een zwarte markt die de prijzen opdrijft, ze bemoeilijken de controle
van de samenstelling en kwaliteit van de middelen en ze belemmeren ook
het publieke debat over een cultureel geïntegreerde en veilige omgang er-
mee”(p. 20).
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Intensivering van de primaire en secundaire preventie
Geloofwaardig wordt het drugsbeleid pas dan wanneer het zijn politieke in-
strumenten zo kiest dat de hierboven geformuleerde grondregels voor een
democratische oriëntatie in acht worden genomen. Daarbij hoort een inten-
sivering van de primaire en secundaire preventie.

Voor de jonge generatie zijn de inspanningen op dit terrein goede investerin-
gen, vooral dan wanneer ze gericht zijn op een vergroting van het vermogen
om de eigen levenssituatie aan te kunnen. Het belangrijkste doel van de pri-
maire preventie moet zijn alle niet-drugsgebruikers te ondersteunen. De mo-
derne concepten van drugspreventie zijn erop gericht om het vermogen het
leven van alledag aan te kunnen te vergroten, om in het bijzonder die kinde-
ren en jongeren te bereiken die nog geen psycho-actieve middelen consu-
meren. Hun beslissing niet te beginnen met de consumptie van psycho-ac-
tieve stoffen, dan wel op zijn minst enkele jaren te wachten, kan worden aan-
gemoedigd. Het uitstellen van het begin van de consumptie van psycho-ac-
tieve stoffen begint bij de terughoudendheid bij het gebruik van medicijnen
tegen hoofdpijn en prestatieverhogende middelen, en gaat verder met de vo-
orzichtigheid bij de consumptie van coffeïne en tabak. Ieder jaar uitstel van
het begin van de consumptie van één van deze middelen is winst voor de
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en verlaagt de kans op het beginnen
van een drugscarriere. Al deze activiteiten moeten worden ondersteund do-
or een geloofwaardig en volkomen begrijpelijk voorlichtingsbeleid.

Op het gebied van de secundaire preventie gaat het erom de consumenten
te beïnvloeden wanneer consumptie uit gewoonte is opgetreden. De kwan-
titeit van de werkzame stof van een psycho-actief middel zou zover moeten
worden gereduceerd, dat er zo weinig mogelijk schadelijke gevolgen optre-
den voor de gezondheid van lichaam en geest. Het gaat om harm-reduction,
die vereist dat de experimentele omgang met een psycho-actieve stof prin-
cipieel allereerst wordt geaccepteerd en getolereerd om invloed te krijgen op
het gedrag van de consumenten. Door een goede trapsgewijze en flexibele
interventie moet het proces op de grens van een stadium van een klein risi-
co en een stadium van groter risico worden onderbroken.

Op het gebied van de secundaire preventie lopen wij in Duitsland achter op
de internationale ontwikkelingen. Daarom is er dringend onderzoek op klei-
ne schaal nodig om in scholen, jeugdsociëteiten en andere openbare plaats-
en te kunnen beginnen met voorlichting aan drugsverslaafden en jongeren
die gevaar lopen verslaafd te raken. Ook moeten er nieuwe juridische kaders
worden geschapen om de jongeren tot 18 jaar, die dus nog niet meerderja-
rig zijn, en die tegenwoordig in steeds grotere mate illegale middelen consu-
meren, te kunnen benaderen. 
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Voor de financiering van de preventieve activiteiten heb ik al meerdere malen
een voor dit doel bestemde sigaretten- en alcoholbelasting bepleit. Naar in-
ternationaal voorbeeld zou 5% van de tabaks- en alcoholbelasting uitsluitend
voor preventieve strategieën moeten worden gereserveerd. Verder zou van
het reclamebudget van de sigaretten- en alcoholindustrie, eveneens, 5 pro-
cent voor gerichte informatie- en voorlichtingscampagnes met preventief
oogmerk moeten worden bestemd. 

Universität Bielefeld
Fakultät für Gesundeitswissenschaften
33501 Bielefeld
Tel.: 0049-5 21 - 1 06 - 38 34
Fax: 0049-5 21 - 1 06 - 64 33
e-mail:klaus.hurrelmann@uni-bielefeld.de
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Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsver-
slaving 

Margareta Nilson

Het is veel duidelijker dan voorheen dat de ontwikkeling en de realisering van
het drugsbeleid ondertussen geen uitsluitend nationale aangelegenheid
meer is. Het gaat hierbij niet alleen om de (niet altijd even gemakkelijk te rea-
liseren) wens om met elkaar tot overeenstemming te komen. Het is veeleer
absoluut noodzakelijk om gezamelijke strategieën te ontwikkelen en (oude)
tegenstellingen te overbruggen. 

Het EWDD heeft de taak de ontwikkeling van het drugsbeleid in de EU-lid-
staten te ondersteunen door de beschikbare informatie te verzamelen en ter
beschikking te stellen aan o.a. de verantwoordelijken voor het drugsbeleid.
Op deze manier neemt het EWDD zeer zeker een centrale positie in. 

Margareta Nilson, medewerkster van het EWDD, schetst hieronder hoe de-
ze instantie zichzelf ziet en wat haar taken zijn. BINAD drukt hier de hele tekst
onverkort af, hoewel er (vooral in de passage ”Trends”) overlappingen voor
kunnen komen met de bijdrage van T. Pfeiffer/E. Hoch (p. 53). 

Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD)
is een gedecentraliseerde EU-instantie die gevestigd is in Lissabon en in
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1995 van start ging. Het is de taak van het EWDD ”objectieve, betro u w b a re
en verg e l i j k b a re” informatie m.b.t. het dru g s p robleem in de EU te verz a m e l e n ,
te analyseren en te verspreiden. Deze informatie moet politici, deskundigen en
beleidsmakers een solide basis geven voor het nemen van beslissingen. Het
EWDD zelf maakt dus geen beleid, maar is er om diegenen te ondersteunen
die beleid maken. De verzameling van informatie vindt plaats door ”knoop-
punten” (focal points) in alle lidstaten. In Duitsland is kortgeleden het ‘Deut-
sche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht‘ (DBDD, Duits Wa a r-
n e m i n g s c e n t rum voor Drugs en Drugsverslaving) officieel als knooppunt op-
gericht onder leiding van het IFT (‘Institut für Therapieforschung’), en in sa-
menwerking met de DHS (‘Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahre n ‘ ) , e n
de BzgA (‘Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung’). Het Nederlandse
knooppunt is ondergebracht bij het Tr i m b o s - I n s t i t u u t .

Het EWDD heeft zich tot nu toe vooral geconcentreerd op de vraag kant van
drugs en de reductie daarvanen, sinds kort ook op de wetgeving. Dit is na-
tuurlijk maar een deel van hetgeen het drugsbeleid bepaalt, maar dit is nu
eenmaal het accent dat het EBDD heeft gelegd. De positiebepaling die
hieronder volgt, heeft daarop betrekking. 

Trends bij drugsgebruik en problemen met drugs in EU-lidstaten 
Drugsgebruik en problemen met drugs manifesteren zich in de afzonderlijke
EU-lidstaten op uiteenlopende wijze, bovendien variëren ze ook nog weer
sterk binnen een lidstaat. Dit bemoeilijkt generaliseringen en de beoordeling
van trends. De gegevens in dit artikel zijn, voorzover niet anders aangege-
ven, overgenomen uit het jaarverslag van het EWDD.

Cannabis is veruit de meestgebruikte illegale drug in de EU. Van de jonge
volwassenen heeft 16-17% in Finland en Zweden, ca. 20% in Duitsland,
27% in Nederland en zelfs 35-40% in Spanje, Denemarken en Groot-Brit-
tannië ooit cannabis uitgeprobeerd. Een veel kleiner percentage van de jon-
ge volwassenen heeft ooit amfetamine en extasy uitgeprobeerd, deze waar-
de ligt bij 1-5%, met uitzondering echter van Groot-Brittannië, waar het cij-
fer hoger ligt. Andere substanties zoals cocaïne en heroïne liggen op een
zeer laag niveau, in het algemeen onder 1%,  hoogstens 2%.

Algemene gegevens m.b.t. trends zijn slechts voor een deel beschikbaar,
maar de resultaten laten zien dat de consumptie van cannabis in de jaren ’90
in de meeste landen is gestegen: in landen met een gemiddeld tot hoog ni-
veau lijkt er een daling te hebben ingezet naar een gemiddeld niveau, terwijl
in landen met een laag niveau een stijging te zien is. Dit betekent dat men
ook wel van een Europees aanpassingsproces kan spreken. 
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Nu is drugsgebruik niet altijd verbonden met problemen. Als problematisch
drugsgebruik beschouwen wij drugsgebruik dat het gevaar van ernstige ne-
gatieve lichamelijke, geestelijke of sociale consequenties met zich mee
brengt. Het hoeft niet uitsluitend om ”afhankelijkheid” te gaan, het kan ook
gaan om andere gevolgen van het gebruik, zoals een hoger sterfte- of ziek-
tecijfer veroorzaakt door overdoseringen en besmettelijke ziekten door intra-
veneus drugsgebruik, resp. langdurig regelmatig gebruik van opiaten, cocaï-
ne en/of amfetaminen.

In de meeste lidstaten is heroïne het middel dat de meeste problemen vero-
orzaakt. In enkele Noord-Europese staten echter staan veeleer problemen in
verband met amfetaminen op de voorgrond. Bovendien is het gebruik van
meerdere middelen tegelijkertijd, inclusief medicijnen en alcohol, onder pro-
blematische drugsgebruikers in alle landen vrij hoog. Het EWDD schat dat
2.7 - 4.0 per 1.000 inwoners kunnen worden aangemerkt als problematische
drugsgebruikers. Het problematisch drugsgebruik heeft een uiteenlopende
orde van grootte als men de landen vergelijkt en verschilt ook binnen de ver-
schillende landen. Het kleinst lijkt het probleem te zijn in Duitsland, Oosten-
rijk, Finland en Zweden, het grootst in Italië, Luxemburg en Groot-Brittannië.
Sociale brandhaarden in de grote steden vertonen vaak een hoger niveau,
hoewel er geen direct verband bestaat tussen de hoogte van het niveau en
de sociale en economische factoren. 

De Invloed van verschillende benaderingswijzen van het drugs-
beleid op de ontwikkeling in die landen
Om het meteen maar te zeggen: het is op dit moment niet mogelijk te stel-
len dat uiteenlopend beleid ook uiteenlopende gevolgen heeft. Daarvoor
heeft het drugsbeleid te veel componenten die zeer moeilijk zijn te omschri-
jven en te vergelijken. Het is bovendien onzeker welke invloed ”drugsbeleid”,
dat als zodanig wordt gedefinieerd, op het drugsprobleem heeft en welke in-
vloed ander beleid, zoals het economische, het sociale en het jeugd- en ge-
zinsbeleid etc op het drugsprobleem heeft. Het is zeer waarschijnlijk dat de
commerciële jeugdcultuur en de media een rol spelen – en niet in de laatste
plaats de strategieën en mechanismen van de drugsmarkt.

Wat het officiële drugsbeleid betreft: de noodzaak van een balans tussen re-
ductie van de vraag en reductie van het aanbod wordt door de EU-landen
niet ter discussie gesteld. Europa verwijdert zich geleidelijk van een eenzijdig
re p ressief beleid. Preventie, een uiteenlopend therapeutisch aanbod en
d a a rnaast verschillende vormen van harm - reduction hebben een vaste
plaats in het drugsbeleid van de lidstaten, ook al kan het accent verschillend
worden gelegd. Een belangrijke taak van het EWDD is het verzamelen van
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informatie over dat wat er gebeurt en men heeft zich ten doel gesteld de eva-
luatie te bevorderen zodat deze informatie ook een oordeel rechtvaardigt
over de effecten van de maatregelen. Beide opgaven zijn niet gemakkelijk. 

Situatie met betrekking tot de informatie
De nationale knooppunten leveren via twee kanalen informatie aan het
EWDD over de situatie in andere landen: enerzijds in de jaarverslagen over
de nationale situatie, over accenten en nieuwe ontwikkelingen, anderzijds via
de database EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action), waarin
afzonderlijke projecten of programma’s systematisch worden gedocumen-
teerd. Één van de criteria voor de opname in het EDDRA is de kwaliteit van
het project en dat het project wordt of is geëvalueerd. In beide gevallen kan
de informatie slechts zo goed zijn als het netwerk van het knooppunt. We-
liswaar zijn er in alle landen meer of minder veelzeggende principes m.b.t.
het drugsbeleid, maar hun implementatie in de praktijk kan daar sterk van af-
wijken. Vaak krijgen wij alleen maar informatie van overheidswege, d.w.z. van
centrale zijde, maar vooral in grote en federale landen, zoals b.v. Duitsland
en Spanje, heeft het regionale beleid grote invloed. Per slot van rekening
worden de maatregelen op lokaal niveau geïmplementeerd, dat betekent dat
ze door lokaal verantwoordelijken en de omstandigheden ter plaatse worden
beïnvloed en gevormd. Met name op lokaal niveau ziet men er de noodzaak
vaak niet van in, dat wat er voorvalt te documenteren en aan een nationaal
knooppunt te melden – misschien weet men zelfs niet eens dat er zoiets be-
staat. 

Preventie
Het voorkomen van verslaving wordt in heel Europa als belangrijk punt be-
schouwd, wat te zien is aan het feit dat de Europese Commissie een eigen
programma ten behove van drugspreventie heeft opgestart. In de laatste ja-
ren worden er in dit kader veel innovatieve aanzetten ondersteund, van peer-
education en maatregelen in de dans- en ravescene tot aan projecten met
mensen uit de Roma-bevolking  toe. De Europese Week van de Drugspre-
ventie heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de visualisering van preven-
tie. Over het geheel genomen bestaat er op het terrein van de preventie een
levendige Europese uitwisseling en samenwerking.

Drugspreventie op scholen wordt in alle landen als prioriteit gezien, meestal
met een algemeen, de gezondheid bevorderend, uitgangspunt. Enkele lan-
den, b.v. Nederland en Groot-Brittannië ondersteunen echter ook een om-
vattender drugsbeleid op scholen, bijvoorbeeld m.b.t. de handel onder
drugsgebruikende scholieren. In de laatste jaren is in de meeste landen de
algemene (primaire) preventie uitgebreid met een gespecialiseerde preventie
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– de secundaire preventie. Deze richt zich op risicogroepen, die worden be-
paald door hun gedrag (met drugs experimenterende jongeren) of door so-
ciale factoren, zoals het behoren tot een randgroep, verwaarlozing of al-
lochtoon-zijn. 

Preventief beleid heeft met twee problemen te maken: politieke eensgezind-
heid en politieke verklaringen zijn vaak vrijblijvend, bovendien is het moeilijk
het effect van preventie te meten; in het ideale geval gebeurt er immers niets.
Het EWDD probeert d.m.v. zijn werk zowel op het praktische als ook op het
de politieke vlak bijstand te verlenen. Het heeft richtlijnen gepubliceerd voor
de evaluatie van verslavingspreventie, verschillende ondersteunende zaken,
zoals b.v. bijscholingen, georganiseerd en inmiddels twee conferenties doen
plaatsvinden. De laatste vond plaats in december 1999 en had de doelstel-
ling beleidstechnische adviezen te geven m.b.t. het doorgeven van evaluatie
gegevens aan de verantwoordelijke Europese organen.

Straathoekwerk 
Straathockwerk kan uiteenlopende doelstellingen hebben: preventief jeugd-
werk met bepaalde risicogroepen; drugsgebruikers motiveren zich te laten
behandelen; de gezondheid van drugsgebruikers beschermen, vooral m.b.t.
HIV en hepatitis; of ze kan ageren op de basis van zelfhulp. Vaak is ze ge-
koppeld aan een laagdrempelig aanbod, b.v. opfang voor drugsgebruikers.
De opvatting dat een aanbod voor drugsgebruikers, die zich nog niet of niet
meer in het behandelings circuit bevinden, noodzakelijk is, heeft de laatste
jaren terrein gewonnen. Dit is te zien aan een sterkere, veelal lokale, onder-
steuning van straathoekwerk en aan een groeiende professionalisering. 

Het straathoekwerk speelt in de laaste jaren een belangrijke rol in de dans-
scene, dit gaat vaak uit van de gebruikers zelf. De hulpverlening is op ui-
teenlopend opgebouwd; componenten zijn in de regel informatie over pillen,
op enkele plaatsen ook het testen van pillen, eerste-hulp-maatregelen en ad-
vies voor het organiseren van raves, b.v. beschikbaarheid van water, ventila-
tie van de dansruimte etc. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zi-
jn er pillentests van verschillende omvang. Het concept is niet onomstreden,
zowel van juridische zijde als ook vanwege het feit dat de tests voor een deel
ook door dealers worden gebruikt ter ”kwaliteitscontrole”. Omstreden is ech-
ter ook het optreden van de politie in Zweden, waar op raves urinetests wor-
den uitgevoerd om vast te kunnen stellen of iemand onder invloed staat van
drugs. In enkele landen lijkt het gebruik van extasy zich te stabiliseren of zelfs
af te nemen, dit in combinatie met een tendens naar polygebruik, inclusief al-
cohol. Tegelijkertijd lijkt de rave-cultuur te veranderen en te lijden aan een ze-
ker verlies aan exclusiviteit. Maar ook hier is het weer heel moeilijk algemene
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trends vast te stellen, omdat de ontwikkeling snel gaat en van land tot land
en van stad tot stad verschilt. Van het beleid worden snelle reacties ver-
wacht, tegelijkertijd vinden ingrepen vaak ad hoc plaats en een systemati-
sche evaluatie van datgene wat voorgevallen is en wat blijkt te werken, blijft
achterwege. Het is opvallend dat de traditionele structuren van de drugshul-
pverlening er problemen mee hebben om in te spelen op nieuwe patronen in
het gebruik van drugs of om door nieuwe drugsgebruikers geaccepteerd te
worden, wat het straathoekwerk des te belangrijker maakt.

Behandeling 
De behandeling van drugsverslaafden is in de laatste jaren aanzienlijk verder
ontwikkeld en gedifferentieerd. Een langdurige klinische behandeling, soms
in psychiatrische inrichtingen, was tien of vijftien jaar geleden in de meeste
landen gebruikelijk, maar heden ten dage geschiedt de behandeling veelal
ambulant. Het aanbod is verveelvoudigd en is gedifferentieerder geworden.
Tegelijkertijd zijn in veel landen de financiële mogelijkheden voor behandeling
kleiner geworden. De behandeling met vervangende middelen is sterk toe-
genomen; men gaat nu uit van zeker 300.000 personen die met vervangen-
de middelen worden behandeld, terwijl het in 1993 slechts ging om ca.
70.000 personen. Het middel methadon wordt veruit het meest toegepast,
in Frankrijk wordt daarentegen buprenorfine het meest voorgeschreven. Ver-
der werden er experimenten uitgevoerd met LAAM en, zoals bekend, in Ne-
derland en in de toekomst ook in Duitsland met heroïne. De enorme toena-
me van de behandeling met vervangende middelen, in vele landen veelal uit-
gevoerd door zelfstandige artsen, gaat niet altijd samen met een gelijkbli-
jvende kwaliteit van de behandeling, vooral niet op psycho-sociaal terrein.
Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat op het individuele vlak een be-
handeling met vervangende middelen bijdraagt tot een verhoging van het fy-
sieke, psychische en sociale welzijn en tot een daling van de criminaliteit. Er
is echter opmerkelijk weinig onderzoek m.b.t. de kwaliteitsbewaking bij de
behandeling 

Veel drugsgebruikers komen vroeg of laat in contact met justitie. In alle lid-
staten bestaan er mogelijkheden en modellen voor ”behandeling in plaats
van straf” op de verschillende niveaus binnen het strafsysteem, deze worden
echter niet altijd ten volle benut. In enkele landen bestaan er mogelijkheden
voor gecombineerde sociale en medische hulp voor drugsverslaafde delin-
quenten, die hun eerste contact met het strafsysteem kunnen benutten vo-
or een overstap naar behandeling en scholing. 

Tussen 15 en 50% van de gedetineerden in de EU hebben of hadden pro-
blemen met drugs. In meerdere lidstaten faalt een doelmatige begeleiding
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door een overbezetting van de gevangenissen en huizen van bewaring.
Drugsvrije behandeling bestaat in alle landen en in de meeste daarvan is be-
handeling met methadon in de gevangenis mogelijk. Het omruilen van spui-
ten in de gevangenis is tot nu toe alleen mogelijk in sommige Duitse en
Spaanse gevangenissen. 

Het zou daarom prioriteit moeten genieten enerzijds de bestaande wettelijke
mogelijkheden m.b.t. ”therapie in plaats van straf” te benutten en anderzijds
de begeleiding in de gevangenissen te verbeteren. Een vereiste is een sa-
menwerking tussen de medische, sociale en justitiële structuren, die vrij is
van vooroordelen.

Invloed van de USA op het Europese drugsbeleid 
De USA hebben traditioneel een grote invloed op het Europese drugsbeleid
gehad, onder andere door de, in verhouding met andere landen, enorme fi-
nanciële middelen die in de USA ter beschikking staan voor onderzoek en
maatregelen. Te vaak echter werden uit de USA afkomstige programma’s di-
rect op Europa toegepast en werden onderzoeksresultaten klakkeloos over-
genomen. Deze invloed neemt af door een intensivering van het Europese
onderzoek en door de groeiende kritiek op het ”War on Drugs”-concept.
Daarenboven hebben nieuwe onderzoeksresultaten aangetoond dat risico-
factoren of  beschermende factoren, die naar het schijnt in de USA een rol
spelen, niet zonder meer van toepassing zijn op Europa. . Desondanks is het
Amerikaanse onderzoek zonder twijfel vaak van zeer goede kwaliteit en het
zou verkeerd zijn hieraan geen aandacht te besteden.

Zwaartepunten voor de ontwikkeling van het beleid in de EU-lidstaten 
Beleidsmatige ontwikkelingen vinden doorgaans niet plaats met grote spron-
gen, maar eerder met kleine stapjes. Toch moeten er twee ontwikkelingen
van de laatste tijd worden genoemd.
Nieuwe programma’s van het drugsbeleid in Groot-Brittannië en Ierland be-
nadrukken de samenhang tussen sociale buitensluiting en drugsgebruik. De
maatregelen zijn erop gericht in het algemeen factoren van sociale buitens-
luiting, zoals woonomstandigheden, armoede en falen op school te bestrij-
den, en daarna gericht de problemen te bestrijden.
Frankrijk en Spanje hebben ook legale middelen in hun drugsprogamma op-
genomen, zoals alcohol, tabak en medicijnen. Dat is opmerkelijk voor deze
uitgesproken ”wijnlanden”. In Frankrijk was een verslag van Professor Ro-
ques doorslaggevend, die de fysieke, psychische en sociale schadelijkeid
van verschillende substanties onderzocht en tot de conclusie kwam dat al-
cohol, tabak en heroïne bijzonder schadelijk zijn, in tegenstelling tot b.v.
cannabis.
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De Europese Unie heeft eind 1999 tot een nieuw actieprogramma besloten
voor de bestrijding van drugs in de jaren 2000-2004. Dit programma moet
de mogelijkheden uitbuiten die het verdrag van Amsterdam biedt, zowel op
het gebied van de gezondheidszorg als ook op de terreinen politie, douane
en justitie. De belangrijkste punten zijn o.a.: garanderen dat de drugskwestie
een bijzondere prioriteit binnen de EU blijft genieten; voortzetting van een
globale, multidisciplinaire, geïntegreerde en uitgebalanceerde strategie en
een grotere prioriteit van preventie en reductie van de vraag. Bij het laatste
punt staat vooral het beginnen met drugs, en daarnaast het reduceren van
de negatieve gevolgen van het drugsgebruik centraal. Nieuw is o.a. dat de
evaluatie van de maatregelen van het actieprogramma wordt gedocumen-
teerd. Het EWDD gaat hierbij een centrale rol spelen. Daarenboven worden
er – hoewel vaag geformuleerd – doelstellingen genoemd: in een periode van
vijf jaar moet het hoge niveau van het drugsgebruik en de door drugs vero-
orzaakte schade aan de gezondheid significant worden verlaagd, het aantal
succesvol behandelde dru g s g e b ruikers moet worden verhoogd, de be-
schikbaarheid van drugs moet worden verlaagd en de criminaliteit door
drugs evenals het witwassen van geld en illegale handel met drugs moet
worden ingedamd.

Europees Waarnemingscentrum 
voor Drugs en Drugsverslaving
Rua de Cruz de Santa Apolonia, 23-25
P-1149-045 Lissabon
Tel.: **351-21-8113000
Fax: **351-21-8131711
e-mail: info@emcdda.org
Internet: http://www.emcdda.org
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Freek Polak

De Amsterdamse psychiater F reek Polak, bestuurslid van de „Stichting
Drugsbeleid“, en lid van de werkgroep drugs van de PvdA, was aanwezig op
de conferentie met betrekking tot legalisering van drugs, georganiseerd
door het gere n o m m e e rde Cato-Institute in Washington D.C.. Hij doet 
verslag van zijn indrukken van de conferentie alsmede van de ontwikkelingen
op het gebied van drugspolitiek in de Verenigde Staten. De hier afgedrukte
tekst is een verkorte versie van het verslag. Het volledige verslag is te vinden
op internet (www.cato.org).

Het Cato Institute, een gerenommeerde libertaire denktank, belegde de eer-
ste Amerikaanse conferentie over het legaliseren van drugs - een onderwerp
dat in de VS tot nu toe onbespreekbaar was. Toch zou deze gebeurtenis
weinig politieke betekenis hebben gehad zonder de aanwezigheid van Gary
Johnson, de populaire Republikeinse gouverneur van New Mexico die enke-
le weken tevoren had opgeroepen tot een debat over alternatief drugsbeleid.
Anders dan zijn buurman George Bush jr, de gouverneur van Texas, heeft
Gary Johnson (voortaan: „GJ“) al voor zijn verkiezing tot gouverneur erkend
dat hij zowel marihuana als cocaïne heeft gebruikt.
Enkele dagen voor de Cato-conferentie verklaarde GJ zich voorstander van
legalisatie van marihuana en heroïne. Tot dan toe had hij slechts gezegd dat
de war on drugs een mislukking is en dat het verkeerd is om dru g s g e b ru i k e r s
gevangen te zetten. Nu achtte GJ verantwoord dru g s g e b ruik mogelijk, maar
hij voegde daaraan toe dat hij zelf niet rookt en niet drinkt - zelfs geen cola. 
Hieronder volgt een kort en onvolledig verslag van de conferentie. Daarna zal
ik beknopt ingaan op de redenen dat het legalisatiedebat in de VS op gang
komt.

Met betrekking tot de gevolgen van de „war on drugs“
In het eerste panel van de conferentie legden drie sprekers uit dat vanwege
de war on drugs enkele van de belangrijkste bepalingen van de Amerikaan-
se grondwet buiten werking zijn gesteld (de ”drug exception”). 
Steven Duke, hoogleraar rechten aan Yale University beschreef hoe het lie-
gen onder ede, het zogenaamde „testilying“, dagelijkse praktijk is geworden.
Bij drugszaken is de bewijslast bij het inbeslagnemen van goederen omge-
keerd. Hierdoor kunnen politiediensten zich gemakkelijk auto´s, huizen en
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andere bezittingen toeëigenen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van over-
heidsfinanciering. 
Roger Pilon, vice president voor juridische zaken van het Cato Inst., betoog-
de dat de war on drugs, anders dan de alcoholdrooglegging, niet steunt op
een consitutioneel geldig besluit. Nog ernstiger vindt hij dat wetten die be-
doeld zijn om machtsmisbruik door de overheid tegen te gaan nu gebruikt
worden om politiecontroles te vergemakkelijken. 

David Kopel, ex-officier van justitie, hoogleraar rechten NY University, be-
schreef hoe de politie gratis assistentie van legereenheden kan verwerven
door te beweren dat er drugs in het spel zijn. Een voorbeeld hiervan is de
aanval op de sekte der Branch Davidians: voor de ontruiming van het com-
plex zou bewust het gerucht zijn verspreid dat daar metamfetamine vervaar-
digd werd. 
De drie sprekers waren uiterst kritisch en somber over deze inbreuken op de
constitutie, die de Amerikaanse bevolking zonder protest schijnt te acceptere n .

Het fiasco van het verbod op drugs
Het tweede panel, gewijd aan „The Failure of Drug Prohibition“, bestond uit
drie ex-politieagenten. 
Joseph McNamara, ex-politiecommissaris van Kansas City en San Jose en
nu research fellow van Stanford University en het Hoover Institute, was bui-
tengewoon scherp in zijn oordeel over de Amerikaanse politie. ”De drugs-
oorlog heeft de integriteit van de politie vernietigd. Omdat ze met wettelijke
middelen niet effectief zijn, gebruiken ze illegale methoden.” De drugsoorlog
is volgens McNamara vooral gericht tegen minderheden en de corruptie is
veel ernstiger dan tijdens de drooglegging. Hij beschrijft dit in zijn binnenkort
te verschijnen boek „Gangster-cops“. 

Onder voorzitterschap van P.J. O’Rourke, research fellow van het Cato Insti-
tute (en auteur van onder meer „Parliament of Whores“), werd in het derde
panel gesproken over de politieke en sociale effecten van de drugsoorlog.
Eerst sprak Julie Stewart, voorzitter van Families Against Mandatory Mini-
mums. Haar organisatie is niet voor legalisatie, maar verzet zich tegen het
sasteem van minimumstraffen. Rechters moeten drugsdelinquenten vaste,
naar onze begrippen onredelijk lange straffen opleggen, ongeacht de om-
standigheden en de ernst van de overtreding, en zoner mogelijkheid van ver-
vroegde invrijheidstelling bij goed gedrag.

Ted Galen Carpenter, vice president van Cato Inst. for Defense and Fore i g n
Policy Studies, besprak de „collateral damage“ van de war on drugs. Hij sprak
van een „mess in foreign policy“ nadat president Reagan in ´86 dru g s h a n d e l
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tot een bedreiging van de veiligheid van de VS had verklaard. Dit heeft ert o e
geleid dat de war on drugs éen van de hoofdbestanddelen is van de buiten-
landse politiek van de VS. Carpenter wees erop dat de internationale illegale
d rugshandel  zo succesvol kan zijn dankzij de grote vraag in de VS. 
Ook de binnenlandse collateral damage wordt steeds ernstiger. Jonge kin-
deren worden op school door „drug experts“ aangezet hun ouders aan te
geven wanneer die drugs gebruiken. Dit kan ertoe leiden dat die ouders
daarna langdurig de gevangenis ingaan en uit de ouderlijke macht worden
ontzet, maar dat wordt er niet bijgezegd.
In zijn slotwoord citeerde Tim Lynch, directeur van het Cato Project on Crimi-
nal Justice, uit de brief die generaal McCaff rey een paar dagen voor de con-
f e rentie aan GJ geschreven had. De „drugstsaar“ noemde GJ’s standpunt „in-
consistent“ met het overheidsbeleid en riep hem op zijn opvattingen te herien.
Lynch stelde hier tegenover dat de drugswetten die de laatste jaren door het
Amerikaanse congres worden aangenomen zoals de „Drug Free Century Act“
en de „Drug Free Hemisphere Act“, een belediging zijn voor de intelligentie.

Ontwikkelingen in de VS
In Nederland worden discussies over drugslegalisering nogal eens afgedaan
met de opmerking dat internationale conventies legalisatie niet toestaan. Op-
vallend is dat dit argument in de VS geen rol speelt. Of de prohibitie moet
worden gehandhaafd of opgeheven zullen de Amerikanen zelf wel uitmaken,
ongehinderd door internationale betrekkingen en conventies.

Drie ontwikkelingen in de VS zijn naar mijn indruk van politiek belang:

– Ten eerste ontstaat er meer betrokkenheid van minderheden bij de be-
weging voor drug law reform. Tot voor kort warende leiders van de zwar-
te bevolkingsgroep nog fellere prohibitionisten dan witte Amerikanen. Zij
waren bijvoorbeeldtegen spuitenomruil, omdat dit genocide van jonge
zwarten zou betekenen. Hierin is de afgelopen jaren veranderinggeko-
men. Men begint in te zien dat vooral minderheden slachtoffer zijn van de
drugsoorlog. Voor het eerst kunnendrug law reform organisaties bij ge-
matigde acties steun krijgen van de befaamde NAACP (National Asso-
ciation for the Advancement of Colored People) en zelfs van enkele
godsdienstige groeperingen.

– Ten tweede worden de Amerikaanse studenten na een lange periode van
inertie weer politiek actief. De aanleiding hiertoe is dat het congres een
wet heeft aangenomen die iedereen met een drugsveroordeling voor het
leven uitsluit van studiefinanciering. Maar er was al onrust onder de stu-
denten vanwege de toenemende criminalisering van het gebruik van al-
cohol en sigaretten.
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– Ten derde ontdekken politici dat het niet meer automatisch loont, „tough
on drugs“ te zijn. In de afgelopen jaren hebben de succesvolle initiatie-
ven voor medisch gebruik van marihuana in een aantal statten laten zien
dat politici die zogenaamd „soft on drugs“ zijn, ver- en zelfs herkozen
kunnen worden. Lange tijd was de zwarte Democratische burge meester
van Baltimore, Kurt Schmoke, de einige politicus die openlijk voor veran-
dering van het drugsbeleid durfde pleiten. Ook de nieuwe gouverneur
van Minnesota, Jesse Ventura (ex-worstelaar en ex-burgemeester), gaf
openlijk kritiek op de drugsoorlog. Maar hij is van de partij van Ross Perot
en daardoor minder van belang in de landelijke politik.

Dat nu een mainstream-Republikein als Gary Johnson zich voor legalisatie
uitspreekt, is een politieke doorbraak. Hij werpt zich niet op als drugsexpert,
maar er is éen ding dat hij heel goed weet: wat overheden en collega-politi-
ci over drugs beweren is meestal niet waar. Hij heeft bovendien begrepen dat
de drugsprohibitie steeds intensievere bemoeienis van de staat inhoudt met
de individuele levensstijl van burgers. Dat is hem als rechtgeaard Republikein
een gruwel. 
Het meest dringende probleem voor GJ is een regeling voor marihuana, vo-
or medisch èn voor recreatief gebruik. Hij neemt geen genoegen met decri-
minalisatie, omdat de zwarte markt dan blijft bestaan. Met zijn uitspraken dat
het fout is om mensen in de gevangenis te stoppen omdat ze drugs gebrui-
ken, dat verantwoord drugsgebruik mogelijk is, en dat de drugsoorlog op
leugens berust, heeft gouverneur Gary Johnson het drugsdebat in de Ver-
enigde Staten in een nieuwe fase gebracht. 

De titel van de conferentie luidde „Beyond Prohibition“, maar het programma
was gericht op de kwalijke (neven)effecten van de war on drugs. Met ande-
re woorden, het ging om de vraag WAAROM de prohibitie moet worden af-
geschaft, niet HOE een wettelijke regeling er uit zou moeten zien. Echte li-
bertarians willen namelijk helemaal geen regeling.
Overigens kan de discussie over het waarom interessant genoeg zijn, zeker
in de Amerikaanse situatie. Maar ik heb in Washington geen nieuwe argu-
menten gehoord. In Nederland heeft de Stichting Drugsbeleid in de nota
„Drugsbeheersing door Legalisatie“ (1994) een plan voorgesteld voor de eer-
ste fase van legalisatie en daarbij vier nevengeschikte hoofdargumenten ge-
noemd: het drugsverbod is onwerkzaam, onrechtvaardig, onnodig, en het
ondermijnt de democratische samenleving en de rechtsstaat. *2. Van deze
argumenten levert de Amerikaanse situatie bij uitstek een illustratie.

Freek Palak
e-mail:fpolak@kumg.nl
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Het Duitse
„focal point“ is

ondergebracht
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Tim Pfeiffer, Eva Hoch

Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de verschillen in de mate van
cannabisgebruik en over het beleid en de praktijk van de strafvervolging in
verschillende EU-lidstaten. Hierbij wordt allereerst de huidige situatie in de
landen van de EU aan de hand van geselecteerde idicatoren weergegeven.
De strafvervolging in de praktijk wordt geïllustreerd aan de hand van een
overzicht over mogelijke consequenties bij overtredingen van de desbetref-
fende wetgeving. Dit gebeurt niet uit juridisch, maar uit epidemologisch oog-
punt: doel is niet een juridische interpretatie te geven van de nationale wet-
gevingen in de EU. Een CD-rom met wetteksten van de EU-lidstaten m.b.t.
drugs wordt op het ogenblik ontwikkeld door het Europees Waarneming-
scentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) en wordt naar het zich laat
aanzien in 2000 gepubliceerd. Omdat er mogelijke overeenkomsten zijn met
de situatie binnen de EU, wordt er in de loop van het artikel ingegaan op de
situatie in Duitsland en gewezen op mogelijke parallellen en verschillen ten
opzichte van de ontwikkeling in Europa. In de hele tekst wordt er in het bij-
zonder de aandacht gevestigd op de nu al bestaande overeenkomsten tus-
sen de verschillende Europese naties. De verschillende benaderingswijzen
en trends dienen overzichtelijke informatie te verschaffen en een indruk te
geven van de harmonisatie binnen de EU, resp. tussen de de afzonderlijke
Europese staten en daarnaast van de nog bestaande verschillen.

De achtergrond 
Een belangrijke gegevensbron, in het bijzonder voor vergelijkingen tussen de
EU-lidstaten, is het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugs-
verslaving (EWDD), een instelling van de EU in Lissabon (zie de bijdrage van
Margareta Nilson op blz. 41). Het doel is het harmoniseren van het verza-
melen van gegevens over alle zaken die verband houden met misbruik van
drugs in Europa, voorts het garanderen van de uitwisseling van gegevens en
informatie en een verbetering van de vergelijkbaarheid van de in heel Euro-
pa verkregen informatie. Hoewel het niet de doelstelling van de EWDD is het
nationale drugsbeleid te harmoniseren, maar alleen het harmoniseren van
het bijeenbrengen van gegevens en de rapportage in de landen, is een ge-
volg van de betere vergelijkbaarheid van de situatie in de verschillende lan-
den toch een sterkere vraag om discussie over de soms grote verschillen
tussen de Europese staten.
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De huidige situatie van het cannabisgebruik in de EU
Nog steeds is cannabis (en de daaruit gewonnen producten) de meest vo-
orkomende illegale drug in heel Europa. Recente schattingen (EWDD 1999)
gaan ervan uit dat ca. 16% van de bevolking in de leeftijdscategorie tussen
15 en 64 jaar in de lidstaten van de EU, dat wil zeggen meer dan 40 miljoen
mensen, tenminste één keer in zijn leven ervaringen heeft opgedaan met
cannabis. Ongeveer 5% van deze leeftijdscategorie in Europa, dat zijn 12
miljoen personen, worden gerekend tot de groep actuele consumenten (ten-
minste éénmalig gebruik binnen een periode van 12 maand). De desbetref-
fende cijfers voor jonge leeftijdscategorieën zijn nog hoger. Ongeveer een vi-
jfde van de 16-jarigen en ongeveer een derde van de personen uit de leefti-
jdscategorie tussen 20 en 30 jaar zijn meer of minder regelmatige canna-
bisgebruikers. 

Frequentie van gebruik aan de hand van enquêtes
Het gebruik van cannabis is over het algemeen niet gebonden aan een spe-
cifiek milieu, zoals dit b.v. wel het geval is bij opiumgebruikers. Vanuit het
standpunt van de gebruiker bezien, wordt het gebruik van deze drug steeds
”gewoner” en steeds minder gezien als uiting van deviant gedrag. De hier-
boven gepre s e n t e e rde cijfers over dru g s g e b ruikers in de EU doen verm o e-
den dat het bij het overg rote deel van de cliëntele gaat om sociaal onopval-
lende en goed geïntegre e rde gebruikers. Toch moet dit niet leiden tot de
v e ronderstelling dat het hier gaat om een homogene groep gebruikers. Naast
de onregelmatige gebruikers van cannabis bestaat er ook een grote gro e p
z w a re gebruikers, die in de laatste jaren ook steeds meer verschijnen bij de
therapeutische instellingen (Simon & Palazzetti, 1999a, 1999b, EWDD 1999).

Nog steeds bestaan er tussen de afzonderlijke landen van de EU soms aan-
zienlijke verschillen m.b.t. het gebruik van cannabis. Dit feit wordt b.v. ge-
documenteerd door een vergelijking van resultaten van verschillende en-
quêtes, die in de laatste jaren werden gehouden. Terwijl b.v. in Finland maar
9,7% van de volwassen bevolking tenminste éénmaal in hun leven ervarin-
gen hebben opgedaan met cannabis, zo ligt het percentage van de desbe-
treffende leeftijdscategorie in Engeland boven 20%. Duitsland ligt met een
percentage van 13,4% in het Europese middenveld. Bij de vraag naar cann-
abisgebruik in de afgelopen 12 maanden werden er in Europa percentages
van 1 tot 9% (van alle volwassenen) genoemd, waarbij het overgrote deel
van de landen melding maakt van percentages tussen 1 en 5%. 

Een belangrijk aspect dat de laatste jaren te zien is, vormen aanwijzingen dat
de uiteenlopende percentages met betrekking tot het gebruik naar elkaar
toe groeien. Terwijl in landen die al ettelijke jaren geleden melding maakten
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van hoge percentages m.b.t. het gebruik van cannabis in de laatste tijd spra-
ke is van een stagnatie (b.v. Groot-Brittannië) of zelfs van een lichte terug-
gang van de percentages (b.v. Duitsland), staat daartegenover een stijging
van percentages in bepaalde andere landen, die tot enkele jaren geleden
melding maakten van een vrijwel niet noemenswaardige ervaring met cann-
abis van hun bevolking (b.v. Zweden en Finland). 

In principe is het bekijken van één enkele indicator voor de situatie van het
drugsgebruik, zoals de hier geciteerde enquêtes, problematisch. Een nau-
wkeuriger beeld kan slechts worden geschetst wanneer er rekening wordt
gehouden met meerdere variabelen. Behalve gegevens uit enquêtes bestaan
er nog andere epidemiologische indicatoren, zoals b.v. cijfers over infectie-
ziekten die met drugs te maken hebben of de al genoemde aantallen be-
handelde personen. Omdat het in dit artikel in de eerste plaats moet gaan
over de verschillen in de praktijk van strafvervolging, wordt in het onder-
staande vooral geput uit gegevens die afkomstig zijn uit statistieken van de
politie.

Indicatoren van de strafvervolgingsinstanties
Als men statistieken uit de EU over drugs-delicten met elkaar wil vergelijken,
dan stuit men op het probleem dat het verzamelen van de gegevens nog
steeds plaatsvindt op een zeer uiteenlopende wijze. Zo zijn er in de algeme-
ne statistieken van de EWDD cijfers te vinden over ”aangiften”, ”geregistre-
erde personen” of ”veroordelingen in verband met cannabis” – maar een
exacte operationalisering is maar tot op zekere hoogte mogelijk. Toch valt op
dat in de meeste landen van de EU drugsdelicten, in vergelijking met ande-
re illegale drugs, veelal in verband staan met cannabis. Deze stelling wordt
echter gerelativeerd door het nationale beleid. Het gebruik van cannabis is
b.v. ook in Nederland wijdverbreid. Bepaalde delicten worden daar echter
helemaal niet geregistreerd en verschijnen daarom ook niet in de Nederland-
se statistieken. In Duitsland wordt daarentegen iedere overtreding van het
BtMG (Betäubungsmittelgesetz, Duitse Wet op de Verdovende Middelen) in
de statistiek opgenomen – onafhankelijk van het feit of de zaak later wordt
geseponeerd. Daarom moet men zich, wanneer men gebruik maakt van de
indicator drugsdelicten, beperken tot de stelling dat delicten in verband met
cannabis een groot deel uitmaken van de totaliteit van geregistreerde en ge-
documenteerde delicten in de EU-lidstaten.

Aan de andere kant kan de constatering dat in de diverse landen steeds di-
verse drugs verantwoordelijk zijn voor de meeste overtredingen, niet uitslui-
tend worden verklaard door verschil in beleid. Zo staat cannabis als enkel-
voudige drug noch in Zweden noch in Nederland bovenaan de lijst van straf-
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vervolgings-statistieken. Beide landen gaan echter volstrekt verschillende
wegen in het drugsbeleid, zodat dit resultaat in de context van de nationale
gebruiksgewoonten moet worden gezien. Samenvattend valt af te lezen dat
omvattende stellingen maar heel voorzichtig en met inachtneming van een
groot aantal afzonderlijke parameters mogen worden geponeerd.

De vooraanstaande rol van cannabis als getalsmatig belangrijkste illegale
drug in Europa is ook te zien aan gegevens m.b.t. het in beslag nemen van
cannabis door politie en douane in Europa. Zo is de hoeveelheid in beslag
genomen cannabisproducten in Europa sinds 1985 met sprongen van ca.
131 ton naar ca. 705 ton in het jaar 1997 gestegen (BKA 1999). Hierbij is
sinds 1994 een relatieve stagnatie van de hoeveelheid in beslag genomen
cannabis op hoog niveau te zien, na een sprongsgewijze stijging in het be-
gin van de jaren 90. Een vergelijking met heroïne laat een hoeveelheid van
ongeveer 5 ton in beslag genomen heroïne in 1997 in de EU-lidstaten zien.
Omdat de in beslag genomen hoeveelheden vanwege de vertekenende in-
vloed van grote, op zich staande gevallen (b.v. in zeehavens) aan aanzienlij-
ke schommelingen onderhavig zijn, wordt aansluitend hierop het aantal ac-
ties waarbij drugs in beslag werden genomen, bekeken. Ook hier domineert
cannabis de Europese statistiek. De aantallen stegen van 62000 gevallen in
1985 naar 248000 gevallen in 1997. Ter vergelijking de desbetreffende cij-
fers voor heroïne, die sinds 1985 gestegen zijn van 20.000 gevallen naar
57000 gevallen. 

De beschreven indicatoren illustreren dat cannabis een bijzondere plaats
inneemt onder de illegale drugs in heel Europa. Men moet daarbij vooral re-
kening houden met het grensgebied tussen gemarginaliseerde groepen
consumenten die hulpbehoevend zijn en professionele handelaars aan de
ene kant en de al genoemde over een groot sociaal gebied verspreide (on-
regelmatige) consumenten aan de andere kant. Welke medische en juridi-
sche strategieën de EU-lidstaten hebben gekozen om om te kunnen gaan
met het ”massale fenomeen cannabisgebruik”, wordt hieronder beschreven.

De praktijk van strafvervolging in Europa 

De voorwaarden
Alle lidstaten hebben de desbetreffende conventies van de Verenigde Naties
ondertekend (Single Convention on Narcotic Drugs 1961; Convention on
Psychotropic Substances 1971; United Nations Convention Against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988). Doelstellingen
van deze overeenkomsten zijn (1) de verplichting verslaafden hulp te bieden
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bij het behoud van hun gezondheid en hun sociale integratie en (2) gecoör-
dineerd op te treden tegen criminele drugshandel. Deze gezamenlijke princi-
pes werden door de afzonderlijke staten in nationaal recht vertaald en aan-
gepast aan de nationale omstandigheden en gewoonten. In overeenstem-
ming daarmee worden deze ook uitgelegd en geïntepreteerd. Uit deze indi-
viduele interpretaties vloeit het nu zichtbare scala aan variabele mogelijkhe-
den in nationale wetgevingen m.b.t. cannabisgebruik voort. Wettelijke rege-
lingen zijn ook altijd een afspiegeling van de desbetreffende geldendende
maatschappelijke ideeën over waarden en zijn daarom onderhevig aan ve-
randeringen en aanpassingen. In een onderzoek van Klingemann en Klinge-
mann (1999) werd kortgeleden de rol van ”maatschappelijke waarden” in dit
verband nog eens beklemtoond.

Naast de verbinding van politieke doelen en nationale voorwaarden spelen
de Europese pogingen om tot harmonisatie te komen een steeds belangri-
jkere rol bij het vormgeven van de desbetreffende maatregelen en handelin-
gen. Een voorbeeld voor de groeiende noodzaak om zich intensief bezig te
houden met een Europees kader voor de maatregelen zijn de buurlanden
Frankrijk en Nederland. Met het oog op de toenemende permeabiliteit van
de drugsscenes van de beide landen, zagen de beide regeringen zich ge-
noodzaakt hun nationaal drugsbeleid ook af te stemmen op dat van het bu-
urland. De laatste jaren zijn er naast een toenemende flexibilisering van het
traditioneel meer restrictief georiënteerde Franse drugsbeleid evenzeer con-
cessies aan Nederlandse zijde te zien.

Verzachtende omstandigheden en gevolgen 
Alle EU-lidstaten hebben met elkaar gemeen dat overeenkomstig de UN-
conventies cannabis in principe gerangschikt wordt onder de strafrechtelijk
relevante substanties. Een reeks van verzachtende omstandigheden beïn-
vloedt echter de gevolgen van de desbetreffende overtredingen en flexibili-
seert de mogelijke conseqenties van strafrechtelijk relevante overtredingen.

Aspecten die invloed hebben op mogelijke gevolgen van overtredingen in
verband met cannabis zijn b.v. de in het individuele geval in beslag genomen
hoeveelheid van de substantie en de mogelijke gevolgen van de consump-
tie voor anderen. Ook het feit of het gaat om een eerste vergrijp van de per-
soon in kwestie of de mate van sociale integratie kunnen een latere straf
beïnvloeden. Daarenboven speelt in enkele lidstaten van de EU het feit een
rol op welke plaats het gebruik plaatsvindt of de frequentie van het drugsge-
bruik van de delinquente personen. Net zo uiteenlopend als de genoemde
reeks van verzachtende factoren is de variëteit van strafrechtelijk mogelijke
consequenties bij overtredingen tegen de desbetreffende wetten. Het spec-
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trum reikt van ontslag van rechtsvervolging in bijzondere gevallen (zeer vaak
bij kleine hoeveelheden in beslag genomen substantie, wat echter wel van
land tot land heel verschillend is geregeld) tot meerjarige gevangenisstraffen.
Tussen deze mogelijkheden liggen uiteenlopende trapsgewijs oplopende
geldstraffen, registratie in een register (b.v. in Denemarken), waarschuwin-
gen, administratieve straffen (b.v. in Italië) of de verplichting een consultatie-
bureau te bezoeken. In alle EU-lidstaten kunnen gevangenisstraffen of geld-
straffen worden opgelegd.

Andere speciale gevallen vormen de verschillende nationale pogingen te dif-
ferentiëren tussen verschillende groepen daders en op de basis daarvan in-
delingen te maken die weer als basis dienen voor een zo goed mogelijke be-
handeling van op zich staande gevallen. Gelet op het feit dat er nog steeds
van veel gevallen melding wordt gemaakt en het feit dat het cannabisgebruik
in alle lagen van de bevolking veel voorkomt, is er in de meeste EU-lidstaten
een trend te zien naar meer tolerantie bij het in beslag nemen van kleine hoe-
veelheden, bij eerste overtredingen die bij politie en justitie bekend worden
en bij incidenteel gebruik. Het begrip ”tolerantie” is hier gebruikt om een re-
lativerende kijk aan te duiden, die tegenwoordig in veel landen kenmerkend
is voor de omgang met cannabisdelicten in tegenstelling tot de aanpak in het
verleden. Het gaat zodoende vooral om een operationele definitie, waarvoor
niet dwingend een ”tolerant” beleid vereist is, maar die in eerste instantie be-
paald wordt door een veranderende omgang in de praktijk.

Gezamenlijke trends
Hoewel er in de afzonderlijke EU-lidstaten vele verschillende wegen en
m a a t regelen te zien zijn, zijn er twee globale trends vast te stellen. In alle lan-
den wordt bij het vaststellen van de individuele strafmaat gepoogd te diff e-
re n t i ë ren tussen (professionele) handelaars en consumenten van cannabis-
p roducten. Het is het doel een verbinding tot stand te brengen tussen prag-
matisch beleid, dat uitgaat van het feit dat cannabisgebruik een plaats heeft
v e ro v e rd in delen van de maatschappij, en van de noodzaak van een eff e c-
tieve bestrijding van (drugsgebonden) criminaliteit. Daarenboven worden de
wettelijke maatregelen en strafrechtelijke aspecten aangevuld met gerichte
m a a t regelen voor preventie en voorlichting en voorts gecomplementeerd met
m a a t regelen die eventuele schade ten gevolge van het gebruik minimeert .

Vanwege de groeiende Europese harmonisatie en een toenemende permea-
biliteit van sociale systemen stijgt ook de druk (zoals elders al aangetoond
aan de hand van voorbeelden) op de betrokken landen om het beleid op el-
kaar af te stemmen en met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit pro-
ces houdt de bereidheid in tot uitwisseling van kennis, zowel op internatio-
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naal (b.v. door de EWDD), alsook op bilateraal (b.v. tussen Nedeland en
Frankrijk) niveau. Hierdoor zijn de nationale strategieën voor de omgang met
specifieke drugsproblemen steeds meer het resultaat van een sterker wor-
dende uitwisseling van ervaringen en concepten. Dit proces wordt aange-
vuld door een toenemende coöperatie van de hulpverleningscircuits en de
strafsystemen, die worden ingebed in gro t e re totaalconcepten van het
drugsbeleid.

Uitweiding. De poging tot een analogie: de Duitse situatie
Ook in de Bondsrepubliek Duitsland heeft cannabis al lang de status van een
”volksdrug” gekregen. Wanneer de resultaten van het laatste opinieonder-
zoek (Kraus & Bauernfeind 1998) en het laatste drugsaffiniteitsonderzoek
(Christiansen & Töppic 1998) worden samengevat, dan kan worden vastge-
steld dat in Duitsland ca. 6,3 miljoen personen in de leeftijdscategorie van 12
tot 59 jaar tenminste éénmaal in hun leven ervaring hebben opgedaan met
cannabis. Ongeveer 2,4 miljoen personen zijn actuele consumenten (gebruik
binnen een termijn van 12 maanden) (Simon et al. 1999). Bekijkt men resul-
taten van eerder opinieonderzoek, zo is te zien dat het gebruik op het grond-
gebied van de voormalige DDR in de laatste jaren aanzienlijk is gestegen, ter-
wijl de desbetreffende cijfers voor West-Duitsland sedert enige jaren stagne-
ren of zelfs een lichte daling vertonen. Dit komt overeen met de al voor heel
Europa geschetste ontwikkeling naar convergentie van de uiteenlopende
vertrekpunten voor wat betreft de omstandigheden van het gebruik.

De eisen van de UN-conventies worden op nationaal niveau door het ,BtMG‘
(Duitse Wet op de Verdovende middelen) getransformeerd naar nationaal
recht en het ,Bundesministerium für Gesundheit‘ (Federaal Ministerie voor
Volksgezond) legt de nationale richtlijnen voor het drugsbeleid vast. De ver-
wezenlijking van deze richtlijnen en de interpretatie van de in de ,BtMG‘ vast-
gelegde eisen valt echter onder de verantwoordelijkheid van de deelstaten.
Een gevolg daarvan is er in de Bondsrepubliek, vooral bij de behandeling van
cannabisdelicten, aanzienlijke verschillen bestaan qua strafvervolging en qua
mogelijke strafrechtelijke consequenties. Een voorbeeld voor de verschillen-
de omgang in de deelstaten is de verschillende interpretatie van een ”gerin-
ge hoeveelheid” cannabis, die geen dwingende strafrechtelijke consequen-
ties heeft. Dit concrete aspect illustreert, net als op Europees niveau, de ver-
schillende interpretatie van gezamenlijke algemene voorwaarden. Op Euro-
pees niveau wordt dit steeds meer als problematisch ervaren, binnen een
staatsbestel leidt dit tot rechtsongelijkheid. Het ,Bundesverfassungsgericht‘
(Hoge Raad) heeft al opgeroepen tot harmonisatie van de praktijk van straf-
vervolging in de deelstaten.
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Samenvatting
Cannabis is de meest voorkomende illegale drug in Europa. Hoewel er dui-
delijke verschillen bestaan tussen de afzondelijke EU-lidstaten, zijn er met
behulp van geselecteerde indicatoren aanwijzingen te vinden voor conver-
gentie, zowel wat de problematiek in de afzonderlijke landen als ook wat de
daaruit voortkomende nationale strategieën om tot oplossingen te komen
betreft. Onder de invloed van een brede range aan alternatieve maatregelen,
die werden ontwikkeld als alternatief voor de klassieke strafrechtelijke con-
sequenties (detentie, boetes), is er een toenemende flexibilisering te zien van
de reacties op wetsovertredingen in verband met cannabis. De nationale di-
scussies over alternatieve concepten worden verrijkt door een toenemende
Europese uitwisseling. Vanwege de steeds gelijksoortiger wordende proble-
men leidt dit binnen de EU tot een betere overeenstemming tussen strate-
gieën voor de oplossing van problemen. De ter beschikking staande maatre-
gelen worden flexibeler om een gediffentiëerd optreden mogelijk te maken.
De te constateren strategieën weerspiegelen meestal de verbinding tussen
pragmatisch beleid en handhaving van de bestrijding van de criminaliteit.
Toch zijn er onverminderd inspanningen noodzakelijk om een zakelijkere
vorm te geven aan het debat over de omgang met cannabis en cannabis-
gebruik. Ook moeten wetenschappelijke resultaten, die uitspraken kunnen
doen over het riskante potentieel van het cannabisgebruik, in sterkere mate
worden betrokken in de discussie.

DBDD Deutsche Referenzstelle für die
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
IFT München
Parzivalstrasse 25
D 80804 München
Tel.: +49-89-36 08 04 66
Fax: +49-89-36 08 04 69
Email: pfeiffer@ift.de
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Samenvatting van de reacties van de EU
op de kleine drugscriminaliteit

Nederland: regelingen voor het onderzoeken en vervolgen van
overtredingen in het kader van de Opiumwet kennen de laagste pri-
oriteit toe aan het bezit van „hard“ (maximaal 0,5 gram) en “soft“
drugs (maximaal 5 gram) voor persoonlijk gebruik. In „coffeeshops“
wordt de verkoop van maximaal 5 gram hasjiesj en marihuana per
transactie normaal gesproken niet onderzocht. Maximaal één
maand gevangenisstraf en/of een boete van 5.000 NLG worden op-
gelegd voor het bezit, de verkoop of de productie van maximaal 30
gram soft drugs; het bezit van hard drugs voor persoonlijk gebruik
wordt bestraft met maximaal één jaar gevangenisstraf en/of een
boete van 10.000 NLG.

Verenigd Koninkrijk:
ontslag van rechtsvervol-
ging voor het bezit van klei-
ne hoeveelheden, inciden-
teel of persoonlijk gebruik.

Ierland:
geldboetes voor
de eerste overtre-
dingen van can-
nabisbezit.

België: de laagste prioriteit vo-
or vervolging van het eenmalig
of incidenteel bezit van canna-
bis voor persoonlijk gebruik.

Luxemburg:
gewoonlijk geen ver-
volging bij persoonlijk
gebruik.

Portugal: voorstel tot wetswijzi-
ging ten behoeve van de decri-
minalisering van drugsbezit voor
persoonlijk gebruik door een
commissie die benoemd is door
de re g e r i n g .

Spanje: administratieve sancties vo-
or dru g s g e b ruik en -bezit voor ge-
b ruik op openbare plaatsen. Gebru i k
en bezit voor gebruik van illegale
d rugs wordt dus gedecriminaliseerd .

Italië: a dm i i s t r a t i e v e
sancites voor illegale ac-
tiviteiten in verband met
het bezit of de aankoop
van drugs voor perso-
onlijk gebruik.

Zweden: het gebruik of
bezit van kleine hoeveelhe-
den wordt normaal gespro-
jken bestraft met een boete
of in plaats daarvan kan,
op vrijwillige basis, gekozen
worden voor begeleiding. In
bijzondere gevallen kan de
vervolging worden opge-
schort.

Duitsland:
geen rechtsvervolging 
voor kleinschalig bezit,
invoer of uitvoer van 
„onbeduidende hoeveel-
heden“ drugs voor 
persoonlijk gebruik.

Oostenrijk: 
ontslag van re c h t s v e rv o l-
ging voor het bezit van
kleine hoeveelheden dru g s
voor persoonlijk gebru i k .

Frankrijk: 
het ministerie van Justitie
adviseert incidenteel ge-
bruikers van illegale drugs
niet te vervolgen. In plaats
daarvan ontvangen wetso-
vertreders een waarschu-
wing of worden zij verwe-
zen naar gezondheidszorg
en sociale hulpverlening.

Denemarken: geen vervolging voor het bezit of het in voorraad hebben van klei-
ne hoeveelheden cannabis. Geldboetes voor het handelen in kleine hoeveelheden
cannabis. Waarschuwing voor andere drugs dan cannabis en eerste wetsover-
t redingen. Geldboete gebruikelijk voor volgende wetsovert redingen. Gevangenis-
straf voor overt redingen die te maken hebben met het in vooraad hebben van
d rugs voor commerciële doeleinden of voor georg a n i s e e rde dru g s h a ndel.
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Ruud Rutten

In onderstaand artikel neemt Ruud Rutten stelling ten aanzien van de ont-
wikkelingen in de verslavingszorg in Nederland. Ruud Rutten is directeur zorg
bij Tactus, een instelling voor ambulante en klinische verslavingszorg.
In het artikel gaat het om veranderingen die deels een gevolg zijn van de di-
scussie over het te veranderen beleid in de verslavingszorg en deels ook ve-
randeringen op puur organisatorische gronden. Wij hebben deze tekst toe-
gevoegd als deel van het hoofdthema omdat zij kan verduidelijken welke ge-
volgen de huidige ontwikkelingen voor de praktijk kunnen hebben.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de hele geestelijke gezondheidszorg
sterk in beweging is. Overal vinden net als bij TACTUS grote beleidsmatige
en organisatorische veranderingen plaats waarvan  je je afvraagt wat dat al-
lemaal gaat betekenen voor het dagelijkse werk in die GGZ. Gáát daar ei-
genlijk wel wat veranderen? Als je een aantal stappen achteruit zet en ver-
volgens door je wimpers naar de grote lijnen kijkt, dan zie je dat de GGZ ei-
genlijk bezig is met een gedaanteverwisseling. De nieuwe GGZ die zich aan
het vormen is, verschilt van de oude in die zin dat ze meer integraal, trans-
paranter en vraaggestuurder is. Wat betekent dat nu?

Integraal
Door het bij elkaar brengen van ambulante en klinische hulp ontstaat pas
echt de mogelijkheid een groter deel van het veld te overzien. Door ambu-
lante en klinische problemen en mogelijkheden met elkaar te confronteren
ontstaat er een nieuwe dynamiek en een nieuw perspectief. Positief gefor-
muleerd zou je kunnen zeggen, dat we nu pas echt in staat zijn te denken in
totale trajecten en kunnen traditionele richtingen als behandelingsgericht
denken en harm reduction gericht denken met elkaar in verbinding worden
gebracht. Op dat punt valt er nog heel wat werk te doen. Wanneer je dit ne-
gatief formuleert zou je kunnen zeggen dat doordat we nu niet meer van het
kastje naar de muur kunnen sturen, duidelijk wordt waar de gaten in ons hulp-
verleningssysteem zitten. We zijn inmiddels gezamenlijk verantwoordelijk 
voor zowel het kastje als de muur als ook het gat daartussen. 

Vraaggestuurd
Dat laatste maakt dan ook al meteen duidelijk wat vraaggestuurd wil zeggen.
Chronische cliënten die niet zo goed binnen onze programma’s passen maar
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die wel verslaafd zijn en om hulp vragen, melden zich aan onze poorten en
onze omgeving verwacht van ons dat we iets met hen doen. Los van de
vraag of we wel helemaal duidelijk hebben wat we moeten doen en of we dat
überhaupt wel kunnen. Onafhankelijk van de vraag wat we kunnen of willen,
voor die verslaafde in de straat zijn wij de eerstverantwoordelijke instelling.
En we worden meer en meer geacht uit eigen beweging iets met die verant-
woordelijkheid te doen; meer outreachend en meer gericht op de specifieke
problemen van de klant. Dat is in feite de kern van de verandering van aan-
bodgestuurd naar vraaggestuurd organiseren van de hulpverlening.

Transparantie
Een andere belangrijke ontwikkeling is die van het transparanter maken van
wat we doen. We worden meer en meer geacht zowel naar de cliënt als naar
financiers toe helder te schetsen wat wij doen en wat de resultaten daarvan
zijn. Dat betekent middels protocollen en richtlijnen onze hulpverlening expli-
ciet maken. Ook moeten we duidelijk maken wat we nastreven en vervolgens
onderzoeken of we dat doel ook wel halen. Heel concreet betekent het dat
we met de andere GGZ-instellingen samen komen tot afspraken over indi-
catiestelling, daar gezamenlijk vorm aan geven, inhoudelijke afspraken ma-
ken en m.n. met betrekking tot de langdurige zorgafhankelijken (mensen die
langer dan een jaar in zorg zijn) dat we ook daadwerkelijk gezamenlijk indi-
catiestellingen organiseren. Dat alles onder toezicht van externe instanties
zoals het Zorgkantoor en de gemeente; zeg maar de financiers. 

Wat betekent dat nu allemaal voor TACTUS?
Ook binnen TACTUS zijn we de afgelopen tijd druk geweest met het creëren
van organisatorische en beleidsmatige randvoorwaarden om deze verande-
ringen op een goede manier te realiseren. Belangrijk was natuurlijk de fusie
en zijn ook de plannen om nauwer met het IVS te gaan samenwerken. Be-
langrijk is ook dat we een aantal zaken als indicatiestelling en overlastbeleid
samen doen met CAD Zwolle en GCV de Grift. Hiertoe richten we binnenkort
een federatie op: federatie van Samenwerkende Verslavingszorginstellingen
in de drie Provincies (SV3P).  Ook wordt momenteel bestuurlijk de samen-
werking over indicatiestelling in de regio voorbereid. En last but not least is
er natuurlijk het project Resultaten Scoren waar de Nederlandse versla-
vingszorg in gezamenlijkheid gaat werken aan methodiek- en kwaliteitsont-
wikkeling. Deze processen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat de tijd is aan-
gebroken de stap te zetten naar die feitelijke inhoudelijke ontwikkeling.

Hoe ziet ons aanbod eruit? Werken we in de praktijk nog wel altijd zoals we
dat idealiter zouden moeten doen. Is ons aanbod compleet of zitten er be-
langrijke gaten in. Zijn er doelgroepen van TACTUS die eigenlijk niet goed bij
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ons terecht kunnen. Ook de onderlinge afstemming van verschillende voor-
zieningen vraagt aandacht. Hebben we scherp wat we met een bepaald pro-
gramma willen bereiken. En hoe weten we of we dat doel bereiken. Waaraan
meten we dat af. Wat betekent dat voor indicatiebeslissingen. 
Over deze thema’s zullen we de komende tijd zowel intern als extern de
nodige discussies voeren  ten behoeve van interne verbetering maar vooral
ook ten behoeve van externe afstemming en samenwerking met andere in-
stanties. In de toekomst valt er meer te coördineren en te organiseren, deels
natuurlijk door de schaalvergrotingen toename van programma’s, deels do-
or de toename van externe samenwerking en deels ook doordat we grotere
eisen stellen aan duidelijkheid en openheid. Alle reden om weer eens op-
nieuw te kijken naar zaken als dossiervorming, zorgplan- en behandelplan-
systematiek, zorg- en behandelcoördinatie, trajectmanagement e.d. 

Stap voor Stap
Kortom, er zijn nogal wat boeiende vak- en zorginhoudelijke thema’s om de
komende tijd over met elkaar in discussie te raken. Discussies die maar al te
gemakkelijk op weerstand stuiten in de zin van ‘dat wisten we toch allemaal
al’ of ‘en wat betekent dat nou concreet voor de praktijk’. Er is echter een
groot verschil tussen ‘het ongeveer wel herkennen’ en ‘daadwerkelijk cions-
equent in de praktijk uitvoeren’.  En om in de praktijk daadwerkelijk tot ve-
randeringen te komen, soms grote veranderingen met een kleine ingreep, is
het nodig eerst afstand van die praktijk te nemen en de zaak eens goed met
elkaar te doordenken. Daarom hebben we er voor gekozen om te beginnen
met het op een rij zetten van een aantal inhoudelijke thema’s. De komende
tijd verschijnen er een aantal notities onder de titel Stap voor Stap. Die noti-
ties hebben uitsluitend als doel het gesprek over al deze onderwerpen op
gang te brengen, zowel op circuitniveau als afdelingsniveau als organisatie-
niveau. Soms is het thema heel abstract, b.v. wat zijn wetenschappelijke be-
lemmeringen om goed het resultaat van verslavingsbehandeling vast te stel-
len, en soms is het thema heel concreet, zoals het voorstel om middels een
pilot te werken aan de ontwikkeling van een verpleegkundig rapportagesy-
steem. 

Tot slot
Het heeft een tijd geduurd voordat we wisten hoe we de organisatie het be-
ste kunnen opzetten. Vervolgens heeft het weer een hele tijd geduurd om de-
ze op hoofdlijnen ook werkelijk tot stand te brengen. De nieuwe organisatie
begint nu te draaien, maar we moeten ook nog het e.e.a. daadwerkelijk re-
organiseren. Met betrekking tot de methodiekontwikkeling geldt natuurlijk
hetzelfde. Het is een stap voor stap-beleid, waarbij  eerst maar eens met el-
kaar gediscussieerd moet worden over de basisprincipes en wat we nu ei-
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genlijk willen. Vervolgens worden een paar hoofdlijnen uitgezet, b.v. op ge-
bied van zorgcoördinatie en indicatiestelling, het identificeren van lacunes en
een verbetering van de onderlinge afstemming. Ve rvolgens ontstaan er
steeds meer concrete initiatieven en ideeën om dat daadwerkelijk vorm te
geven. Dat is geen proces van weken, dat geen proces van maanden, maar
dat is een proces van jaren. Het gaat dus stap voor stap. Laat het een lan-
ge, maar boeiende wandeltocht zijn. 

Tactus
Postbus 106
7200 AC Zutphen

Hoofdthema: Dru g s b e l e i d

B u reaucratisering verlamt behandeling dru g s v e r s l a a f d e n
Artsen voelen zich systematisch gedemotiveerd

De voorlichtingsdienst van de Duitse Ärztekammer Westfalen-Lippe publi-
ceerde op 20 november 1999 een persbericht over de formele eisen die
worden gesteld aan substitutietherapie voor drugsverslaafden. BINAD geeft
hierbij de inhoud van dit persbericht weer.

„Een uit de hand gelopen bureaucratie met lange en deels onzinnige aan-
vraagprocedures verlamt de substitutietherapie van drugsverslaafden met
methadon en werkt de positieve bedoelingen van de Duitse bondsregering
die deze behandeling wil verlichten, tegen.“ Deze negatieve conclusie trekt
Dr. med. Ingo Flenker, voorzitter van de Duitse Ärztekammer Westfalen-Lip-
pe, na een half jaar praktische ervaring met de nieuwe behandelvoorschrif-
ten voor de therapie, die ten laste gaat van de ziekenfondsen. De voor-
schriften zijn in juni 1999 in werking getreden. Deze zgn. „Richtlinien zur
substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger“ (Richtlijnen voor de
behandeling met methadon van verlaafden), die volgens staatssecretaris
Christa Nickels van het Duitse ministerie van Volksgezondheid bij opiaatver-
slaving zonder verdere voorwaarden de basis zouden moeten vormen voor
een laagdrempelige opname ter behandeling met substituten, veroorzaken
slechts frustratie bij patiënten en artsen. Steeds meer artsen stappen daa-
rom uit deze substitutiebehandeling.
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„Het is een onmogelijke zaak en een onacceptabele betutteling van de arts
wanneer zelfs bij een eenduidige indicatie voor een onbeperkte behandeling
dan toch een goedkeuring moet worden verkregen voor de behandeling en
wanneer deze procedure dan vijf tot zes weken duurt“, is de kritiek van  de
president van de Ärztekammer. Bovendien wordt bij een reeks van indicaties
de behandeling tot 12 resp. 6 maanden beperkt. Onzinnige voorschriften,
vindt Dr.
Flenker,  want: „Juist drugsverslaafden moeten direct geholpen kunnen wor-
den en op welk tijdstip een behandeling - met name bij chronische ziekten -
afgesloten wordt, kunnen alleen arts en patiënt beslissen. Stelt u zich der-
gelijke voorschriften eens bij andere ziekten voor.“ Volgens hem zijn de voor-
schriften irreëel en ondeugdelijk.

Een bureaucratische en arbeidsintensieve procedure, een lange periode on-
zekerheid voor het begin van de behandeling, een beperkte behandelduur
en betutteling van de arts tot aan de therapie toe, dit kunnen de artsen in
Westfalen-Lippe niet anders opvatten dan als systematische belemmering
en demotivatie. In een enquête, die de Ärztekammer onder alle substitue-
rende artsen in deze streek heeft gehouden, werd de vrees geuit dat een al-
gemeen  behandelingsaanbod in het gehele gebied niet meer gegarandeerd
kan worden. Er is bijna geen arts meer te vinden die nog langer bereid is om
de bureaucratische marathon op zich te nemen aangezien de tijd voor de in-
tensieve begeleiding van vaak moeilijke patiënten ontbreekt. Dat heeft tot ge-
volg dat de collega’s geen nieuwe patiënten meer aannemen of nog slechts
op particuliere basis behandelen.

De Ärztekammer Westfalen-Lippe, zo belooft voorzitter Dr. Flenker, zal zich
met alle macht inzetten voor een wijziging van de behandelvoorschriften. De
Duitse regering moet volgens hem inzien dat de huidige voorschriften in de
praktijk niet uitvoerbaar zijn en dat deze met het oog op de patiënten en hun
behandelende artsen dringend moeten worden veranderd. „Wanneer er niets
verandert“, maant Dr. Flenker, „ zal de intentie om drugsverslaafden een ge-
makkelijk bereikbare, laagdrempelige therapie aan te bieden, in het tegen-
deel omslaan. Dan zal de substitutietherapie „compleet gebureaucratiseerd“
zijn“.

Ärztliche Pressestelle 
Westfalen-Lippe
Gartenstr. 210-214
48147 Münster
Tel.: +49-251-929 21 +02
Fax: +49-251-929 21 49
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Knut Kiepe

Deze bijdrage is een inleiding voor de documentatie van het symposium
„Grenzeloze Preventie“, die op 19 januari 2000 in Nieuweschans in de pro-
vincie Groningen door de FSI Eems-Dollard (Fachstelle fur Suchtprävention
und information) is georganiseerd. Aan het einde van deze inleiding geven wij
u een overzicht van de bijdragen die in de documentatie zullen verschijnen.
Eind maart kan de documentatie aangevraagd worden bij het FSI. Deelne-
mers aan het symposium krijgen deze automatisch toegestuurd.

Verslaving kent geen grenzen ! 
Deze uitspraak is voor meerd e re uitleg vatbaar; kent verslaving geen gre n z e n
in geografisch opzicht, geen grenzen tussen mensen, geslacht of cultuur?

Verslaving wordt in ieder geval grensoverschrijdend als de uitingen van ver-
slaving de huidige normen overschrijden.

Normaal ? 
Hoe gaan wij met de „normale” genotmiddelen om die in verschillende be-
volkingsgroepen op aarde vaak als onderdeel van het dagelijkse leven geto-
lereerd worden? Als voorbeeld kan hier genoemd worden de combinatie van
Jamaica en cannabis, de betelnoot in Zuidoost Azie, Indonesie, Oceanie en
in delen van Oost Afrika, de historische verbinding van China en opium, maar
ook de wereldwijde acceptatie van alcohol en nicotine.

Het oplossen van het verschijnsel verslaving is onmogelijk. Maar door het
plegen van interventies die bruikbaar en effectief zijn kan verslaving en alle
problemen die daarmee samenhangen beheersbaar gemaakt worden. De
verslavingspreventie kan hier een belangrijke rol in spelen. 

Goede preventie is een eerste stap
„Voorkomen is beter dan genezen. Genezen is beter dan schadebeperking
en schadebeperking is beter dan nietsdoen.“ Verslavingspreventie kan in bo-
venstaande uitspraak een belangrijke rol spelen.
Er bestaan een groot aantal preventieprojecten binnen de verslavingszorg.
Maar vooral op het gebied van de zogenaamde legale middelen is de beho-
efte aan preventieve maatregelen groot. Met name bij de alcoholproblema-
tiek is de behoefte aan preventieve interventies zowel in Duitsland als in Ne-
derland groot. De van beide kanten gewenste uitbreiding van de versla-
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vingspreventie is in tegenspraak met de reclame over bijvoorbeeld alcohol en
nicotine.
Toch dringt zich hier steeds weer de vraag op: wat wil en kan preventie in de
verslavingszorg bereiken en welke functies kan zij niet overnemen?

Positiebepaling 
De verslavingspreventie kan haar bijdrage leveren aan het verantwoord om-
gaan met middelen en middelengebruik. Ook voor mensen die verslaafd zi-
jn heeft de verslavingspreventie het nodige te bieden. 
Het is aan te bevelen om de zelfstandigheid van de verslavingspreventie in
Duitsland te vergroten. Verslavingspreventie behoeft een meer planmatige
aanpak, en de kwaliteit kan verhoogd worden als er beter getoetst kan wor-
den op effectiviteit.

Terug naar de grens 
In een ééngeworden Europa kan de verslavingspreventie door uitwisseling
en internationale samenwerking alleen maar aan waarde winnen. Wellicht is
het denkbaar dat er gaandeweg een nieuwe kwaliteitsnorm zal ontstaan.Ui-
teraard kunnen de verschillen in taal en cultuur hierbij een belemmering vor-
men.
Een goed funtionerend netwerk tussen de organisaties in het Eems-Dollard
gebied kan hier een belangrijke en positieve bijdrage aan leveren.
De FSI Eems-Dollard en BINAD, als gelijkwaardige partners in de internatio-
nale samenwerking in de verslavingszorg, vormen samen een belangrijke
schakel op het gebied van de verslavingspreventie tussen Nederland en
Duitsland.

Visie zonder grenzen ………..
Hoe kan een visie ten aanzien van verslavingspreventie er zonder grenzen
uitzien? Waar moeten grenzen verdwijnen, waar zijn ze nog zinvol?
Verslavingspreventie moet een vast onderdeel zijn binnen de internationale
samenwerking in de verslavingszorg. Uitgangspunt hierbij kan de huidige, en
vaak gemeenschappelijke, problematiek zijn.
Verschillen tussen Nederland en Duitsland moeten geen struikelblok vormen,
maar eerder uitgangspunt zijn bij “het leren van elkaar”.
Overeenkomsten tussen beide landen kunnen dienen als basis voor een ge-
meenschappelijke aanpak.
Kortom: een grenzeloze, tolerante en flexibele manier van werken binnen de
verslavingspreventie in een ééngeworden Europa. 
Utopie of werkelijkheid? 
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Volgende bijdragen vindt u in de documentatie
Grenzeloze preventie
Knut Kiepe, FSI Eems Dollard

De FSI Eems-Dollard
Knut Kiepe, Alma Damhoff, FSI Eems Dollard

Openingswoord Duitse regio
Dr. Bernd Kuckuck, Landkreis Emsland

Verslavingspreventie in de stad Groningen 
Mr. Drs. René Paas, Gemeente Groningen

Internationale samenwerking, terugblik en visioen
Rüdiger Klebeck, BINAD Münster

Internationale preventie 
Wim Buisman, Jellinek Consultancy Amsterdam

„ Minder is meer „
- Project over alcoholpreventie binnen de sport
Jürgen Eilers, Stad Papenburg

Preventie monitoring Groningen – Bremen
Ard-Jan Leeferink, Gemeente Groningen

De aanpak van verslavingspreventie in de gemeente Veendam
Ben Leistra, Gemeente Veendam

De documentatie kan worden angevraagd bij:

FSI
Hauptkanal rechts 79
26871 Papenburg
Tel.: +49-4961-9888-17
Fax: +49-4961-9888-18
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Oliver Seemann
Bewerking: Rüdiger Klebeck

Nergens anders in onze maatschappij krijgt het woord “globalisering” een
duidelijkere betekenis dan wanneer het gaat om de ontwikkeling rond het
particuliere gebruik van het internet.
Grenzen verliezen hun betekenis, informatie, waar ook ter wereld, is in een
mum van tijd verkrijgbaar, internetgebruikers kunnen ondanks een grote af-
stand zonder al te veel problemen contact met elkaar opnemen. Dit contact
is tegelijkertijd echter ook van een nieuwe kwaliteit: het is een toch wel zeer
anonieme “ontmoetingsvorm” en de fascinatie over de mogelijkheden is
soms aantrekkelijker dan het contact dat er in werkelijkheid mogelijk is.

Zoals bij alle vernieuwingen worden ook de ontwikkelingen rond het internet
door veel mensen nogal sceptisch bekeken, hoewel nauwelijks iemand wer-
kelijk kan twijfelen aan het potentiële nut van dit medium. Maar dat er natu-
urlijk ook terecht twijfels bestaan over het internet en het steeds verder ver-
spreide gebruik ervan, ligt ook duidelijk voor de hand.

Zelf het begrip “verslaving” is al eens gevallen in verband met het internet en
met een bepaalde categorie “excessieve” gebruikers.

Oliver Seemann, vertegenwoordiger van het wetenschapsforum “Internet-
Sucht” van de Münchener Ambulanz für “Internet-Süchtige” heeft zich naar
aanleiding van twee bijeenkomsten (op 18 okt. 1999 in de Fachklinik auf der
Egge en op 3 nov. 1999 bij de Arbeitskreis Spielsucht) beziggehouden met
het thema “Internetverslaving en subjectiviteit”. Vanuit filosofisch-therapeu-
tisch oogpunt bespreekt hij het thema Internet en eventueel problematische
gebruiksvormen ervan.

Aangezien de tekst vrij lang is, heeft de redactie in overleg met Oliver See-
mann besloten hier een verkorte versie te presenteren en de standpunten
van de auteur ter discussie te stellen.Omdat juist de ten dele omvangrijke
psychologisch-filosofische beschouwingen aan inkorting ten prooi zijn geval-
len, willen we er hier op wijzen dat de originele tekstversie via het Internet be-
schikbaar is (zie einde artikel voor adres). 

Internetverslaving en subjectiviteit
De psychose van het zogenaamde postmodernisme 
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De psychose van het zogenaamde postmoderne tijdperk
Evenals bij de ontdekking van Amerika door Columbus , is de mensheid 
bezig nieuwe gebieden te vero v e ren: de cyberspace. Oorspronkelijk ontwik-
keld voor militaire doeleinden, is het internet een geschenk geworden voor de
b u rgerbevolking, dat steeds meer gebieden vero v e rt en het communicatieve
gedrag verandert. In de tijd van de koude oorlog was het de bedoeling om, in
het geval van een atoomoorlog, strategische informatie snel en zeker te kun-
nen doorgeven. Aan het eind van de zestiger jaren begon men ermee de eer-
ste computers en rekencentra met elkaar te verbinden. Door het 
einde van de koude oorlog, de ondergang van de USSR en de val van de Ber-
lijnse muur begon men in 1989 het internet voor breed algemeen gebruik ge-
schikt te maken en enkele jaren later aan het publiek ter beschikking te stellen.

Wereldwijd zouden er momenteel ongeveer 53 miljoen internetgebruikers zi-
jn die in de navolgende tekst zo nu en dan ”internauten” zullen worden ge-
noemd. Duitsland telt op dit moment ongeveer 8 miljoen gebruikers. Ge-
schat wordt dat het aantal gebruikers wereldwijd in enkele jaren zal oplopen
naar 400 miljoen. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers ligt rond de der-
tig jaar, waarvan tweederde mannen. De gemiddelde gebruiksduur is onge-
veer 35 minuten per week.

Het internet weerspiegelt als Amerikaanse uitvinding een pluralistisch begrip
en de liberale utopie, waarbij iedere burger de beschikking heeft over cultuur,
zelfbestemming, vrijheid, vrije expressie van emotionaliteit, ontlasting van so-
ciale verplichtingen, wijsheid en in de wet vastgelegde ”pursuit of happiness”.
Diep verwortelde metafysische en religieuze aspecten moeten daarbij niet
onderschat worden. Gevestigd te zijn als internaut betekent te zijn wederge-
boren. De nieuwe wereld van de cyberspace dient zo ongeveer begrepen te
worden als destijds in het wilde westen het begrip vooruitstrevende ”fron-
tier”; wij bevinden ons in het tijdperk van grondleggers en pioniers, dat leidt
naar kolonialisatie van globaal toegankelijke virtuele steden en ruimtes.

De illusies en het geloof in de vooruitgang nemen toe. Doel van de techno-
logie was en is het beheersen van de natuur, het bieden van pseudo-zeker-
heden. Volgens de platonische opvatting is de mens een wezen met allerlei
onvolkomenheden, dat echter op zijn minst middels technische kwaliteiten in
staat is zich tegen de natuur te verzetten (Plato, Protagoras). Techniek dient
ervoor om vermoede onvolkomenheden en angsten te verdoezelen. De glo-
balisering is verbonden met de waan dat er altijd iets nieuws te ontdekken
en te onderzoeken zou zijn, een virtuele grenzeloosheid. Het is het geloof aan
de vooruitgang van ”anything goes” die lijkt op grootheidswaanzin.
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Globalisering als metafoor omvat het meetkundig maken van de aardbol en
is daarmee een poging het onvoorstelbare berekenbaar en verstandelijk te
maken. De computer was daarbij in eerste instantie slechts een instrument.
De computer dient echter in de toekomst een betrouwbare partner van de
mens te worden, een aanvuller, een verlosser. Materialistisch gezien is cy-
berspace – de zogenaamde virtuele ruimte waardoor men kan navigeren –
niets anders als de vereniging van harde schijven in alle landen, metafysisch
gezien is het de hemelpoort, de toegang tot een ”mooie, nieuwe wereld”,
een soort ark van Noah voor uitverkorenen met Bill Gates als Paus.

Een halve generatie voor Freud onderscheidde Nietzsche de ziekte van de
cultuur: de angst die zich vastklampt aan vermeende zekerheden. Lange ti-
jd was het Christendom het reddingsanker. Vervangende goden stonden en
staan echter steeds klaar: nationalisme, socialisme, werk, geloof aan techni-
sche vooruitgang, geniecultus, personencultus, verlosserscultus.
Wij zijn dan pas thuis in deze wereld als wij ons vertrouwd hebben gemaakt
met de geldende regels, als wij ons ingeleefd hebben en ons op deze nogal
zwakke manier geborgen voelen. In de geglobaliseerde wereld zou het be-
grip thuis of vaderland in een crisis geraakt zijn als men het begrip ook con-
servatief zou blijven definiëren als een begrensde ruimte. Thuis (vaderland)
kan momenteel veel meer worden gezien als uitgangspunt voor de bewe-
gingen van een individu. Cyberspace is een poging tot de beschikbaarstel-
ling van een imaginaire woonruimte en schuilplaats, in de zogenoemde ho-
mepages en toegangen een uitvalsbasis van de presentatie van zichzelf en
een poging de crisis van het zich niet meer thuis voelen in deze moderne 
tijd te overwinnen. In de starre positie voor het beeldscherm laat zich de we-
reld schijnbaar zelfstandig en daarbij zelfs immunologisch verzekerd, hygië-
nisch steriel ontdekken. Het door de mobiliteit in zijn identiteit onzekere ”zelf”
zonder vaste plaats heeft in ieder geval een enigszins constante plaats ach-
ter de computer. Het voordeel van een verblijf in de virtuele wereld is ook het
vermijden van overbevolkingstress. Bekend zijn de experimenten met ratten
die sterven vanwege stress als er teveel ratten in dezelfde kooi zitten. De
anonimiteit geeft ook gelegenheid tot activiteiten zonder dat anderen toeki-
jken, je aanstaren, je fixeren of aan wie je overgeleverd zou kunnen zijn.

Vlucht in de wereld als verlossende gedachte impliceert de angst voor lich-
amelijke nabijheid. De interface – in de moderne hardwareterminologie de
scheidslijn tussen computer en mens – vervangt de ontmoetingsruimte van
aangezicht tot aangezicht.
Zelfkennis bestaat in cyberspace uiteindelijk juist niet uit het ervaren van een-
heid, de openheid van de wij-wereld en geborgenheid, maar uit de afsplit-
sing en individuele afscheiding, eenzaamheid en verlorenheid. De mislukte
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verhuizing naar het hoopvolle nieuwe vaderland zal daardoor niet alleen ver-
worden tot een verval van culturele waarden maar zal ook leiden tot een sto-
ring in de persoonlijkheid.

Fenomenologie van de zogenoemde ”internetverslaving” 
Gebruik van internet heeft in het dagelijks leven dikwijls positieve aspecten.
De gebruikers voelen zich minder eenzaam en beter sociaal geïntegreerd.
Menigeen neemt innovatieve posities in op het gebied van werk, communi-
catie en sociaal leven, menigeen vindt zelfs een partner via internet.
Er zijn echter inmiddels ook talrijke beschrijvingen van mensen die via inter-
net patiënt werden. In dit verband verovert een nieuw begrip de medische
woordenboeken, in ieder geval de boulevardpers: ”internetverslaving” (En-
gels: Internet-Addiction-Disorder).
Tot nu toe leek het erop dat overwegend jonge, introverte, depressieve, bo-
vengemiddeld intelligente mannen aan deze ziekte zouden kunnen gaan lei-
den. Het vermoeden kwam vanuit de observaties van verslavingsgedrag bij
computerspelletjes.
Maar er dook al snel een casus op waarbij deze stereotiep niet van toepas-
sing was: een 43-jarige huisvrouw die voorheen nooit afhankelijk zou zijn ge-
weest en die een tevreden leven zou hebben geleid, zou in de eerste drie
maanden van het gebruik van haar pc steeds meer chatrooms (virtuele kof-
fiekransjes) hebben bezocht. Er zou een soort tolerantie zijn opgetreden met
online-tijden van 60 uur per week. Zij zou zich hebben geconcentreerd op
een favoriete chat waar zij een soort gemeenschapsgevoel zou hebben ont-
wikkeld. Wat de tijd betreft die zij achter de computer doorbracht, zou het
zeer snel hebben geleid tot controleverlies. Regelmatig zou zij 14 uur achter
elkaar hebben gechat. Als zij niet online was zouden er depressieve stem-
mingen, angsttoestanden en nervositeit zijn opgetreden. In toenemende ma-
te verscheen zij niet op afspraken en verwaarloosde zij haar gezinsleven en
andere, vroeger belangrijke sociale activiteiten. Zij zou zich steeds meer heb-
ben gedistantieerd van haar man en dochters. Zelf voelde zij zich verslaafd
aan internet zoals een ander aan alcohol. Tenslotte zou het haar gelukt zijn,
ten dele ook met therapeutische ondersteuning, volledig van het internet los
te komen.

De noodzaak zich sociaal-psychiatrisch met het thema bezig te houden
werd nog door een andere casus bevestigd: een moeder van drie kinderen
in Cincinnati werd gearresteerd omdat zij vanwege haar bezigheden op in-
ternet haar kinderen verwaarloosde. Terwijl haar kleine kinderen huilden van
de honger, surfte zij tot wel 12 uur per dag op internet. De moeder kwam in
de gevangenis terecht en de kinderen belandden in een kindertehuis. De ver-
antwoordelijke politieagent beschreef de situatie bij de vrouw thuis als een
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puinhoop: ”als men mij vraagt zag het er daar thuis precies zo uit als bij een
crack- of h e roine-junkie”. De kinderen waren in een aparte kamer opgesloten
g e w e e s t .

In de Verenigde Staten zouden al meer dan 200.000 personen internetvers-
laafd zijn. In verband met het gebruik van internet wordt gerapporteerd over
h a rtstilstand vanwege slaapgebrek of over zelfmoord vanwege intern e t-
stress. Een jongen zou eerst zijn moeder en daarna zichzelf gedood hebben
omdat zij zijn internettoegang zou hebben opgezegd.

Uit de tot nu toe bekende enigszins serieuze observaties en casusbeschri-
jvingen komen de volgende kenmerken van pathologisch internetgebruik
naar voren: grote sociale problemen met de partner en op de werkplek.
Bijzonder gevaarlijk zouden zijn: chatrooms, MUDS (Multi-User-Dimensions,
Multi-User-Dungeons), discussiegroepen en e-mail. MUDS zijn virtuele thea-
terstukken of party’s die soms door honderdduizenden wereldwijd worden
gespeeld, waarbij men invloed op zijn omgeving lijkt te hebben en waarbij
men verschillende identiteiten kan kiezen. Er ontstaat een soort vrijblijvende
binding zonder verdriet en de onaangenaamheden in het werkelijke leven,
een identiteit en persoonlijkheid die men kan kiezen. In de virtuele realiteit
wordt niet de werkelijkheid een spel, maar het spel werkelijkheid. In psy-
chiatrische termen kan het dan zeer snel komen tot verlies van realiteit, waar-
bij de zogenaamde realiteit dan al geleid heeft tot moord of zelfmoord.

Sinds november 1998 bestaat aan de psychiatrische universiteitskliniek van
München een ambulante behandeling voor internetverslaafden (homepage:
http: /www.meduni-muenchen.de/psywifo/Interaddict.htm). Naast de scep-
sis ten aanzien van de Amerikaanse casusbeschrijvingen waren het in het bi-
jzonder de sociaal-psychiatrische aspecten die ons interesseerden. Kan men
de personen die wij in München als patiënt hadden nu als internet verslaaf-
den betitelen en volgens de gangbare psychiatrische classificatiesystemen
zeker classificeren?
Het begrip verslaving zou alleen gebruikt moeten blijven worden voor ziekten
met een zelfdestructief karakter. Bijzonder opvallend is het destructieve ef-
fect van verslaving bij alcoholisme. Niet weinig alcoholisten ruineren zichzelf
financieel, vereenzamen of sterven vanwege de lichamelijke schade van al-
cohol, zoals bijvoorbeeld levercirrhose. Ook is het begrip verslaving van toe-
passing op mensen die van drugs afhankelijk zijn. In Duitsland sterven per
jaar meer dan 1000 mensen aan het zogenaamde ”golden shot”. In die zin
kan het begrip verslaving op ziekelijk internetgebruik bezwaarlijk van toepas-
sing zijn. Alleen in extreme gevallen kan bij internetgebruik soortgelijke scha-
de als bij de eerder genoemde ziekten worden geconstateerd.
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Toch is de vakterm verslaving in samenhang met schadelijk intern e t g e b ru i k
als hypothese voorlopig nuttig: er zijn talloze analytische modellen m.b.t. het
ontstaan van verslaving. Een verklaring spreekt over een poging tot zelf-
genezing met het oog op fru s t re rende relaties in de vroege jeugd. In de ro e s
zou dat leiden tot bewustzijnsverandering, ontremming, gevoelens van sterk-
te en gelukzalige opwinding. Grenzen worden verlegd, tot aan omnipotente
g rootheidsfantasieën toe. Ve r a n t w o o rdelijkheid kan worden afgegeven in de
vlucht terug naar de natuur en in de vergetelheid. De roes vero o rzaakt een 
totaal eenheids- en versmeltinggevoel samen met de hevig verlangde en nooit
e rv a ren ”goede moeder”, een soort thuis. Onder invloed van de drug kunnen
ook agressieve impulsen beleefd worden die normaal gesproken in nuchtere
toestand door een soort censuur onderd rukt zouden worden. Bij het ontwa-
ken uit de roes treden dan ook dikwijls gevoelens op van schaamte en schuld.

De virtuele ruimte als kunstmatige ruimte 
Laten wij eens veronderstellen dat men bepaalde creatieve bronnen nodig
heeft om zich in de virtuele wereld thuis te voelen. Deze kunnen dan, omdat
zij een grote mate van inspanning vorderen, ook leiden tot een grote mate
van subjectiviteit.
Er bestaat een kunstvorm in de virtuele ruimte, de kunst der vergetelheid
(Lat. Ars oblivionis), die de inspanning van de subjectiviteit onder bepaalde
omstandigheden tegenwerkt. Vlucht uit de wereld houdt in de wens te ver-
geten. Wat dient er vergeten te worden? Misschien het trauma van de ge-
boorte, het trauma van de individuatie. Dat is echter absoluut geen verwor-
venheid van het zogenaamde postmoderne tijdperk. Dat was en is er al dui-
zenden jaren. Daarover vertelt ook Homerus in de Odyssee, in het negende
gezang: met zijn vloot van twaalf schepen gaat Odysseeus aan een onbe-
kende kust voor anker. Hij stuurt enkele van zijn mannen aan land om het te
verkennen. Zij keren echter niet terug. Zouden zij door de inwoners zijn ver-
moord of gevangen genomen? Nee. In tegendeel. De oorspronkelijke bewo-
ners hebben de verkenners ontvangen en maar al te goed onthaald. Daarbij
hebben zij hen ook getrakteerd op de naar honing smakende lotusvrucht,
waarvan zij zelf ook regelmatig eten. De vrucht smaakt niet alleen bijzonder
goed maar heeft ook de eigenschap de lotuseter (lotofaag) vergetelheid te
geven. Daarom zijn de verkenners van Odysseus na het consumeren van de
vrucht het doel van hun reis, de terugkeer naar Ithaca en de opdracht van
Odysseus om het land te verkennen totaal vergeten. Verontrust over hun uit-
blijven stuurt Odysseus nieuwe verkenners. Zij vinden hun kameraden in een
gelukzalige roes van vergetelheid en brengen hen tegen hun zin terug op het
schip. In het kader van een eerste in het avondland gepraktiseerde ar-
beidstherapie voor verslaafden worden zij aan de roeibanken vastgeketend.
Odysseus laat ijlings de ankers lichten en vervolgt zijn reis.
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Eigenlijk zou het internet een medium van collectieve herinnering moeten zijn.
De informatievloed is echter eerder bedoeld als vloed van het vergeten. Wa t
in internet wordt gearc h i v e e rd, kan worden vergeten. Het wordt in een re u-
sachtige bibliotheek opgeslagen. De toegang wordt bemoeilijkt door de veel-
heid aan informatie. Geraff i n e e rde zoekmachines brengen misschien de ei-
genlijke verslaving van de postmoderne tijd aan het licht: de zoekverslaving.
Weggooimachines die onbru i k b a re informatie opruimen zijn slechts spaar-
zaam aanwezig, zodat de inform a t i e b e rg tot in het oneindige groeit. Ja, maar
zou men niet ook kunnen vergeten? Zijn ongeluk kunnen vergeten is reeds de
helft van het geluk. Zijn er misschien verschillende soorten vergeten, zoals bi-
jvoorbeeld het eenvoudige verdovende vergeten van de last van het leven, zo-
als dat ook wordt nagestreefd bij de klassieke verslaving, of een tegelijkert i j d
opwekkend en bevredigend, bewust en subjectiviteitverhogend verg e t e n ?

Kan en moet men ”internetverslaving” behandelen of hoe helpt
psychotherapie überhaupt? 
Tot nu toe blijkt uit dialectische beschouwingen, dat de behandeling van de
zogenaamde internetverslaving een twijfelachtige en moeilijke onderneming
is. Waarom zouden wij iemand behandelen die dat misschien helemaal niet
wil? Onder bepaalde omstandigheden kan behandeling ook dubieus zijn
(noot redactie: de ”laagdrempelige” drughulpverlening heeft dit probleem
ook erkend en gaat eerder uit van schadebeperking als van verandering van
het individu).

Misschien moeten wij er als behandelaars/therapeuten genoegen mee nemen,
dat de erkenning van het ”zelf-zijn” van anderen betekent dat er afstand word t
gedaan van macht en daardoor ook ”kunnen-laten-zijn”, wat op zich al een
therapeutische en medemenselijke factor is. Het begrijpen van globale crisis-
sen helpt de individuele crisis begrijpen van onze technisch verslaafde patiën-
ten en helpt in het bijzonder die cliënten te begrijpen, die wij via internet bere i-
ken kunnen en willen. Personen zijn natuurlijk zelf ook een soort verg ro o t g l a s
van misstanden in de maatschappij. Misschien mag men daarom ook binnen-
k o rt niet meer spreken van techniek- of internetverslaafden. Politici van totali-
t a i re regimes zullen zeer snel het nut van cyberspace ontdekken voor manipu-
latie en meningsvorming. Het gebruik van internet wordt dan als politieke plicht
g e d e f i n i e e rd en moet men bevreesd zijn voor misbruik door totalitaire syste-
men, waarbij totalitarisme benoemd kan worden als vastberadenheid om zijn
l e e f ruimte niet met anderen te delen. De als anarchistisch en abusievelijk soms
als democratisch omschreven ruimte van cyberspace zal waarschijnlijk niet
lang stand kunnen houden. De kleine internetbewoners zullen door centrale in-
stituties snel op hun plaats worden gewezen, is mijn voorspelling.
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Het therapeutisch bezig zijn met de inhoud van cyberspace leidt telkens
weer tot de erkenning dat er gevaar bestaat voor totalitaire stromingen. In
het internet speelt namelijk nog een tweede hoofdmotief van de moderne ti-
jd: de emancipatie en tegelijkertijd van de macht beroven van de massa. Het
verzwakte individu wordt ontvankelijker voor de heilsverwachtingen van to-
talitaire systemen, die oriëntatie en leiding, gevoelens van autoriteit en macht
overbrengen. De verzwakte persoonlijkheid is een premisse voor het kunnen
manipuleren van de massa. 

Subjectiviteit dient als proces te worden begrepen omdat ieder subject zich
dient te continueren in het weten over zichzelf. Subjectiviteit is kinetisch ge-
zien de ”krachtsinspanning-die-ik-ben” of om met Goethe te spreken: ”alleen
hij verdient de vrijheid, die het leven is, die ze dagelijks moet veroveren”. Sub-
jecten dienen dan ook voortdurend actief te zijn om een samenhangend ge-
heel van zichzelf te maken en integratie te bereiken.

De zelfhandhaving van een levend wezen kan ook mislukken als het wordt
beroofd van zijn subjectiviteit en in een psychotische maalstroom geraakt.
Psychose stemt dan overeen met het verval van een leven. Eigenlijk existe-
ren wij zelfs in zekere alleen dan, wanneer wij weet hebben van onszelf. En
steeds weer zijn er modeverschijnselen, die het psychotisch uiteenvallen van
de subjectiviteit favoriseren.

Een leven kan daarentegen bewust genoemd worden, als het zich afspeelt
in het bewustzijn van het heengaan in de tijd en de broosheid van het be-
staan zonder daarover in melancholie te vervallen. Bewust leven kan als dy-
namische beweging begrepen worden.
Het is een kunst ziekten als kansen te begrijpen. Kunst schokt en bevrijdt te-
gelijkertijd. Therapie is kunst.
Misschien wordt het ook tijd te discussiëren over de ethiek van het mislukken,
een therapie ”sine missio”. Gelatenheid verkrijgt dat subject, dat weet hoe
het is, zich de tanden stuk gebeten te hebben aan onmogelijkheden. De 
therapie is dan voorbij als de patiënt dikwijls genoeg gefaald heeft, in staat
is zo mogelijk gelaten subjectief beleefde bronnen van tevredenheid en 
zekerheid te vinden en in zijn strijd tegen tijdelijke terugval mogelijk lange 
tijd overeind te blijven.
Het kunnen-laten-zijn en daardoor het afstand doen van macht is een fun-
damentele daad van menselijke erkenning. Vriendschaps- en liefdesrelaties,
die op deze basis geborgenheid doorgeven, zijn stabiel indien zelfopvattin-
gen van bewust leven komen tot een compatibele integratie en het subject
toestaan zijn plaats in de wereld in te nemen. Het begrip van het subject ten
aanzien van zichzelf ontstaat uiteindelijk spontaan en is derhalve van het lot
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afhankelijk. Het is daarom door geen enkel dogma te bewerkstelligen, even-
min als zich subjectiviteit logisch laat herleiden.
Het is uiteindelijk de consensus met betrekking tot dit geheim dat mensen
duurzaam kan verenigen en ondersteunen. Een van de belangrijkste media
is daarbij de taal aangezien spreken anticipeert op het standpunt van de ont-
vanger. Spreken kan daardoor een afstand van zichzelf doen ontstaan die
ons in staat stelt over personen te spreken.
De ervaring van geborgenheid in de subjectiviteit en wereldloosheid met open
oog voor de dingen van de wereld sub specie aeternitatatis, laat zich slechts
moeilijk als therapiesucces objectief meten. 

Oliver Seemann
Theodor Dombartstr. 2
80805 München
Tel. +49-89-36101913
Internet www.maluma.com/philosophy.html
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Dirk Schleef

De volgende bijdrage houdt zich bezig met het actuele plan van de invoering
van een softwaresysteem voor de ambulante verslavingszorg in Noordrijn-
Westfalen. Verantwoordelijk is de ‚Projectgeschäftstelle VDS‘,  Verwaltungs-
und Dokumentationssoftware in der ambulanten Suchtkrankenhilfe in NRW
(Administratie- en Documentatie-software in de ambulante Verslavingszorg
in Noordrijn-Westfalen).

Uitgangspositie in Noordrijn-Westfalen
Voor de verdere ontwikkeling van het aanbod en de dienstverleningen in de
ambulante verslavingszorg heeft het ‚Ministerium für Frauen, Jugend, Fami-
lie und Gesundheit des Landes Nordrhein –Westfalen (MFJFG)‘ (Ministerie
voor Vrouwen, Jeugd, Familie en Gezondheid van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen) in de laatste jaren een reeks initiatieven ontplooid. Hierbij moet
onder andere vooral het project ‚Qualitätsmanagement in der ambulanten
Suchtkrankenhilfe‘ (Kwaliteitsmanagement in de ambulante verslavingszorg)
worden genoemd, dat sinds 1996 wordt gecoördineerd door het ‚Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe‘. Dit project maakte duidelijk dat er drin-
gend behoefte bestaat aan een informatieve documentatie. Deze initiatieven
worden nu aangevuld door de invoering van software van het programma-
systeem Horizont 2.1 van firma Ohltec Horizont GmbH in een aangepaste
NRW-versie. Het systeem wordt aangepast aan de eisen in NRW door een
samenwerkingsverband van de regionale publiekrechtelijke lichamen in
NRW, de welzijnsorganisaties en andere op vakgebied ter zake doende en
politieke instellingen. 

Algemene voorwaarden en dienstverlening
Bij de invoering van het softwaresysteem moet rekening worden gehouden
met de eisen van het MFJFG m.b.t. de compatibiliteit met de nationale do-
cumentatie (EBIS/centraal databestand/IFT) en de op te bouwen landelijke
documentatie van de verslavingszorg. Alle instellingen (ca. 126 in de herfst
van 1999) moeten hun gegevens aan  het IFT moeten kunnen overbrengen
in een compatibel procédé op de basis van het Duitse centrale databestand
van de DHS (het deel dat betrekking heeft op de cliënten en de instellingen).
Het programmasysteem Horizont biedt de instellingen een groot aantal ge-
differentieerde statistische evaluaties aan, die berusten op alle gegevens die
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werden verzameld in de instelling. Horizont houdt voor de rechtstreekse on-
dersteuning van het dagelijkse werk een heel spectrum van ondersteunende
functies paraat. Het gaat naast het verwerken van statistische gegevens, het
centrale adresbeheer, de modules voor het laagdrempelige werk, voor de
preventie en voor de afrekening van diensten (b.v. ambulante rehabilitatie)
om het onderhouden van een elektronisch cliëntenbestand tot en met het
opstellen van verslagen, aanvragen en andere formulieren. 

Bescherming van de persoonlijke gegevens
Horizont garandeert met haar gedifferentieerde concept van gegevensbe-
scherming en toegangsregelingen in verbinding met het bedrijfssysteem
Windows NT bij het registreren, opslaan en de verwerking van gegevens
m.b.t. de cliënt een veiligheidsniveau dat te verantwoorden is onder de hui-
dige omstandigheden.

Inhoudelijke aspecten van de NRW-versie
Door een werkgroep wordt op het ogenblik met medewerking van alle rele-
vante groepen  een dienstverleningscatalogus samengesteld ten bate van
het huidige administratie- en documtenatie-systeem om tot de vereiste defi-
niëring van de dienstverleningen van de instelling te kunnen komen (m.b.t.
de cliënt: specifiek op de behoeften van de afzonderlijke cliënten gerichte
dienstverlening; m.b.t. de instelling: globale dienstverlening van de instellin-
gen en dienstverlening van de regionale verslavingszorg). De dienstverle-
ningscatalogus is direct gebaseerd op de kengetallen van het centrale data-
bestand en gericht op een kleine omvang. In het kader van de overeenkom-
sten tussen het MFJFG en de instellingen van de ambulante verslavingszorg
is er een continue begeleiding en aanpassing gepland van de voor heel NRW
geldende dienstverleningscatalogus. Deze taken worden uitgevoerd door
een nog op te richten commissie.

Eisen aan de instellingen
De instellingen moeten in het kader van dit project zelf zorgen voor een mo-
derne technische uitrusting (op Windows NT gebaseerde netwerken of indi-
viduele workstations met de desbetreffende technische standaards ((mini-
maal pentiumprocessor met 166 mhz, 64 mb werkgeheugen, CD-romdrive,
tenminste 6 gigabite harde schijf, monitor met minstens 800 * 600 beeld-
punten en de daarbij behorende grafische kaart, netwerkaansluiting, server-
computers met centrale functies voor gegevensbeheer en –beveiliging, ISD-
aansluiting voor onderhoud op afstand))). De instellingen moeten ook beta-
len voor de onderhouds- en servicekosten. Het beschikbaar stellen van de
benodigde manuren is voor rekening van de instellingen.
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Uitrusting en scholing door het MFJFG
De instellingen krijgen in het kader van het project door het MFJFG de ben-
odigde licenties voor het bedrijfssysteem (Microsoft Windows NT voor work-
station of netwerk), de software Microsoft Office 97 resp. Word 97 en de
software voor onderhoud op afstand. Alle programma’s zijn volledige licen-
ties met het daarbij behorende recht op het verwerven van nieuwere versies.
De medewerkers worden op kosten van de deelstaat NRW geschoold voor
het gebruik van het programmasysteem Horizont en het bedrijfssysteem.

Bureau van het project VDS
De invoering van het programmasysteem wordt gecoördineerd en begeleid
door het bureau van de VDS (Verwaltungs- und Dokumentationssoftware in
der Suchtkrankenhilfe (Administratie- en Documentatie-software in de Ver-
slavingszorg)) bij het LWL in de ‚Koordinationsstelle für Drogenfragen und
Fortbildung‘ (Coördinatiebureau voor drugskwesties en vorming). Hiervan-
daan worden naast het regelmatig verstrekken van inlichtingen en het geven
van advies per telefoon informatieve bijeenkomsten en individuele scholingen
bij verantwoordelijke instanties en instellingen georganiseerd. Voorts wordt
het werk van de landelijke werkgroep voor de samenstelling van een dienst-
verleningscatalogus NRW begeleid.

Project VDS
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Koordinationsstelle für Drogenfragen und Fortbildung
Hörsterplatz 4
48137 Münster
Telefoon +49-251-591-5407 / fax +49-251-591-5484
Email vds@lwl.org

GIO Gesellschaft für Informatik und Organisation mbH
Bahnhofsring 14
D 28870 Ottersberg
Te.l:  +49-4205-31 90 75
Fax +49-4205-31 90 74
Email dschleef@gio.de
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Wolfgang Schneider 
Studies met betrekking tot kwalitatief dru g s o n d e rzoek en accepterende drughulpverlening, 
deel 23.
Uitgeverij voor wetenschap en vorming
Berlijn 2000 

Uitgaande van de vaststelling dat het als illegaal bestempelde druggebruik
uitdrukking is van reële maatschappelijke problematiek, gaat het er in dit
boek om, de normatieve constructie van maatschappelijke ”drugsvoorstel-
lingen” als drugsmythes in de hulpverlening, onderzoek en beleid te ontdoen
van het geheimzinnige waas dat er dikwijls omheen hangt. Doel is om het
gangbare model (dat het handelen vaak bepaalt) van de druggebruiker met
zijn/haar in de vroege jeugd opgelopen trauma’s te relativeren, ”dramas-
cenario’s” te ontmaskeren en het onzalige ”ziekte-verdict” op zijn praktische
relevantie te toetsen. Dit deel 23 uit de reeks ”Studien zur qualitativen Dro-
genforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, uitgegeven door INDRO
e.V. Münster, is de volledig bewerkte en wezenlijk uitgebreide versie van het
boek ”Der gesellschaftliche Drogenkult” uit 1996. 

Hoofdthema’s
– drugslegenden, drugssagen en drugsmythes
– cultuur en drugs: mythe en realiteit
– drugverslaving als sociale constructie
– kritiek op sociaal-wetenschappelijke oorzaaktheorieën
– tegen het abstinentieparadigma
– de mythe van de verslavingspreventie
– omgaan met cannabis

te bestellen bij:
INDRO e.V.
Berlinerplatz 18-20
48155 Münster
tel. 0049-251 60123
fax. 0049-251 666580
e-mail:  indro@muenster.net

Over de sociale constructie van ”beelden t.a.v. drugs”
in drughulpverlening, onderzoek en beleid
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Jürgen Neumeyer
VWB.Berlin 2000, 133 pag.

Drugbeleid en verkeer, een thema, tot nu verkort tot ”drugs en rijgeschikt-
heid”, dat sinds de invoering van de ”Ordnungswidrigkeitstatbestandes (par.
24 a sub 2 StVG)” steeds meer fatale gevolgen veroorzaakt. In het bijzonder
van cannabisgebruikers kan, zelfs als zij niet aan het verkeer hebben deel-
genomen, het rijbewijs via een administratiefrechtelijke procedure worden
ontnomen. Zelfs alleen bij de wetenschap van eenmalig bezit van cannabis,
zonder dat er sprake is van een verband met deelname aan het verkeer, kan
een medisch-psychologisch onderzoek opgelegd worden om te testen of ie-
mand geschikt is om aan het verkeer deel te kunnen nemen.
Deel 26 in de reeks ”Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzep-
tierenden Drogenarbeit” houdt zich bezig met de centrale vraag, welke in-
vloed de verschillende doelen van de drugspolitiek, de belangen en de waar-
deoordelen hebben op het tot stand komen van wetgeving op het gebied
van drugs in het verkeer. Deze publicatie is de eerste in het Duitstalige
spraakgebied die een gefundeerde en analytische reconstructie geeft van de
ontwikkelingen en kritiek uitoefent in het kader van drugs (en andere midde-
len) in het wegverkeer.
Het boek kost DM 29,80 en kan besteld worden bij:

INDRO e.V.
Berlinerplatz 18-20
D-48155 Münster
tel.:  0049-251 60123
fax.  0049-251 666580
Email indro@muenster.net 

Drugbeleid en verkeer
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R.Simon, M.Tauscher, T.Pfeiffer
Schneider Verlag Hohengehren GmbH
ISBN 3-89676-122-6

Verslaving kent vele gezichten. De discussie over illegale drugs vertroebelt
dikwijls de blik voor het feit dat deze middelen niet het enige probleem zijn.
Puur getalsmatig zijn de legale middelen als alcohol en tabak veel belangri-
jker, de sociale en medische gevolgen ernstiger. Daarnaast mag ook het mis-
bruik van medicijnen niet worden vergeten.
In het voorliggende boek worden talrijke informatiebronnen gebruikt om de
consumptie van psychoactieve stoffen in Duitsland te illustreren. Er wordt
een beeld geschetst van de actuele situatie, dat de overgangen duidelijk
maakt tussen gebruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid evenals de lich-
amelijke en sociale consequenties van de verschillende stadia van gebruik.
Ook andere gevolgen van gebruik zoals alcohol en verkeer en verwerving-
scriminaliteit worden beschreven. Daarbij worden in het bijzonder bronnen
gebruikt die trends over een langere periode aangeven; gegevens uit actue-
le bevolkingsonderzoeken en het jaaroverzicht 1998 van de EBDD en enige
gegevens uit de Verenigde Staten.
Naast informatie uit actuele enquêtes onder de bevolking worden gegevens
op het gebied van behandeling en uit het werk van de politie gebruikt. 
Het boek is bedoeld voor geïnteresseerde leken alsook voor leraren en ou-
ders die zich informatie willen verschaffen aan de hand van feiten. Ook kan
het boek als hulp dienen voor ambtenaren, medewerkers van allerlei instan-
ties en hulpverleners om belangrijke feiten snel en overzichtelijk op een rij te
hebben.
In meer dan 300 grafieken worden de wezenlijke feiten gepresenteerd zon-
der meer dan noodzakelijk in te gaan op methodische problemen en details.
(text van de uitgeverij)

Suchtbericht Deutschland 1999
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De NDM is in 1999 opgericht. Aan de wieg stond het ministerie van VWS. In
komende jaren zullen ook het ministerie van Justitie en misschien nog meer
departementen de NDM ondersteunen. De NDM steunt voorts op de in-
breng van vele deskundigen in het land.
De NDM brengt op objectieve en onafhankelijke manier in kaart wat er be-
kend is over het gebruik van drugs in Nederland vergeleken met het buiten-
land. Het >drugsdebat= in binnen- en buitenland drijft vaak op overtuigingen
en niet op feiten. De NDM ist bedoeld om de feiten aan te dragen. Dezelfde
tendens tot objectivering is te zien in het buitenland. Drugmonitors bestaan
al in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Nederland is met
de NDM een van de eerste Europese landen die tot een systematische aan-
pak voor het verzamelen en presenteren van cijfers en feiten over drugs over-
gaat. Tot die feiten horen ook opmerkelijke ontwikkelingen in preventie, be-
handeling en bestrijding van overlast en criminaliteit.
De NDM blijft niet beperkt tot drugs. Ook alcohol, tabak en gokken krijgen
de aandacht.
De NDM zal elk jaar een reeks van publicaties uitbrengen. Centraal staat
steeds het zogenoemde Jaarbericht. Het Jaarbericht 1999 ist de eersteling.

NDM
Trimbos-Instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Tel.:  030-2971125
Fax:  030-2971128

Nationale Drug Monitor - NDM
Jaarbericht 1999
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Onder redactie van: Keijsers, van Minnen en Hoogduin
Uitgeverij: Bohn, Stafleu en van Loghum
ISBN 90 313 2840 5

In de ambulante geestelijke gezondheidszorg vinden protocollaire behande-
lingen steeds meer een weg naar de dagelijkse praktijk. Hierover vindt op dit
moment nog volop kritiek en discussie plaats. Ondanks de kritiek is er ook
aantrekkingskracht. Vele hulpverleners zijn via de weg van trial and error 
eigen methoden gaan ontwikkelen en staan aarzelend tegenover standaar-
disering.

Anderzijds is het zo dat protocollaire behandelingen door experts zijn ont-
wikkeld en dat een groot deel keer op keer is onderzocht. Zij sluiten aan bij
de praktijk en zijn vaak betrekkelijk snel aan te leren. 

In dit tweede boek wordt naast de onderwerpen depressie, specifieke fo-
bieën, angststoornissen, migraine en spierspanningshoofdpijn, onverklaarde
lichamelijke klachten en ongewenste gewoonten ook expliciete aandacht be-
steed aan alcoholproblemen en paren met relatieproblemen.

Het boek is geschreven voor praktijkmensen.
De Wildt en Schippers beschrijven de Protocollaire behandeling van patiën-
ten met alcoholproblemen. Motivering, zelfcontroletraining en terugvalpre-
ventie zijn hierin de hoofditems. Ook de aanpak van achtergrondproblemen
wordt hierin behandeld.
Volgens van den Brink blijken gestructureerde, kortdurende op het versla-
vingsgedrag georiënteerde interventies veel effectiever dan de langerduren-
de en op de achtergronden gerichte behandelingen. Overigens wordt ook de
Community Reinforcement Approach als een succesvolle kortdurende inter-
ventie genoemd. De lezer snapt al waar ik naar toe wil. Deskundigheids be-
vordering op het werken met beide protocollen.

In dit boek wordt ook de protocollaire behandeling van paren met relatiepro-
blemen beschreven. De odertitel heet: communicatievaardigheden en re-
ductie van interpersoonlijke stress. De schrijvers van dit protocol zijn Schaap,
van Widenfelt en Pielage.
Primair betreft het een vaardigheidsgerichte benadering met het focus op het
veranderen van gedrag en interacties in het hier en nu. De interventies zijn er

Protocollaire behandelingen in de ambulante geeste-
lijke gezondheidszorg 2
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op gericht de relatie problemen te verminderen en de paren te helpen meer
tevreden te zijn over hun relatie.

De vaardigheden die aangeleerd worden zijn: probleemoplossen, effectief
spreken en luisteren, doorbreken van negatieve interactiepatronen en het
opbouwen van meer positieve interactie.

Naast de andere in het begin van mijn berichtje genoemde protocollen zijn
deze onderwerpen zeker de moeite van het lezen waard.

Henk Seyger
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- Jaarverslag 1999 -

INDRO e.V. in Münster heeft als verantwoordelijke instantie voor de Interna-
tionale Koordinations- und Informationsstelle für Auslandsreisen von Metha-
donpatienten (Internationaal coördinatie- en informatiecentrum voor buiten-
landse reizen van methadonpatiënten) in januari 2000 een jaarverslag gepre-
senteerd dat enerzijds een verslag is van de werkzaamheden van het cen-
trum en anderzijds een fundamenteel naslagwerk is op het gebied van “Bui-
tenlandse reizen van methadonpatiënten”. Deze publicatie vormt een belan-
grijke informatiebron voor al diegenen die met methadonpatiënten te maken
hebben of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom dit thema.

Het verslag, geschreven door Ralf Gerlach,  is verkrijgbaar bij

INDRO e.V.
Bremer Platz 18-20
48155 Münster
Tel.: +49-251-60123
Fax: +49-251-666580
email: indro@muenster.net
Internet: http://home.muenster.net˜indro/index.htm

I n t e rnationale Koordinations- und Inform a t i o n s s t e l l e
für Auslandsreisen von Methadonpatienten
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