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Intro

De situatie in Italië. Daar wil de Berlusconi-regering de klok het liefst terugdraaien
en bemoeilijkt daarmee een deel van het werk van de verslavingszorg. Het gaat daar-
bij om uitbreiding of behoud van het laagdrempelig hulp- en adviesaanbod en ook
om de preventie die schade wil minimaliseren. 

Verder is er de opening van Oost-Europa, die enerzijds de gewenste toenade-
ring en economische opbloei brengt en de weg geopend heeft voor democratische
ontwikkelingen in deze landen. De opening heeft ons allen voor de taak gesteld vo-
oroordelen en sociale angsten uit de weg te ruimen. Deze landen werden echter an-
derzijds soms ook geconfronteerd met een enorme toename van het drugsgebruik.
Het hulpcircuit, dat toch al kampte met problemen bij de opbouw, wordt daardoor
voor vrijwel onoplosbare problemen gesteld. De financiële reserves zijn, voor zover
er überhaupt geld wordt uitgegeven voor de verslavingszorg door de overheid, volko-
men ontoereikend. Het probleem overrompelt Oost-Europa compleet – de gevolgen
zijn echter niet alleen daar merkbaar: migranten uit Oost-Europese landen – die dik-
wijls ook nog verslaafd zijn – duiken steeds meer op in vrijwel alle West-Europese
landen en brengen zichzelf en de verslavingszorg aldaar in de problemen.

Nederland maakt kennelijk een pas op de plaats. Dit heeft te maken met de de
nieuwe regering, de direct daarop volgende kabinetscrisis en de daaruit resulterende
nieuwe verkiezingen:
Wat gebeurt met de aangekondigde veranderingen (b.v. verbod van pillentests op
party’s voor gebruikers)? Hoe zal het verder gaan na de verkiezingen van 22 januari?
Dit zijn in vergelijking met Oost-Europa wellicht kleine problemen, maar ook deze
kunnen het klimaat (net als de reeds besloten legitimatieplicht – die tot dusver on-
denkbaar was in Nederland) en het beeld van het tolerante Nederland doen veran-
deren. 

Aan Duitse zijde is er sprake van continuïteit door de herkozen rood-groene co-
alitie. Dat betekent dat de op gang gebrachte ontwikkeling van het »Actieplan Drugs
en Verslaving« verder doorgevoerd wordt – maar alles staat onder het voorbehoud
van de dwang te bezuinigen. Dit wordt nog eens verscherpt door de catastrofale
overstroming in Oost-Duitsland en de kosten daarvan. 

In Nordrhein-Westfalen heeft het begrotingstekort al gevolgen gehad voor de ver-
slavingszorg. De subsidie voor modellen en projecten werd teruggebracht en zal aan
het eind van het jaar voor een groot gedeelte volledig worden gestopt. Het gaat nu
om het behoud van de structuren voor de basisverzorging. Kleine plaatselijke orga-
nisaties kampen soms met existentiële problemen. De verslavingszorg wordt voor
de taak gesteld nieuwe wegen te vinden om het aanbod en het eigen voortbestaan
veilig te stellen. Het wordt in ieder geval duidelijk dat de lappendeken van organisa-
ties die verantwoordelijk zijn voor de verslavingszorg – regionale, overkoepelende sa-
menwerkingsverbanden zijn de uitzondering – niet in alle gevallen een effectieve en
economisch zinvolle constructie is. In ieder geval wordt de druk langzaam sterker
om meer overkoepelend samen te werken. Men krijgt de indruk dat wij ons moeten
voorbereiden op »magere« jaren en dat wij ons moeten focussen op het meest nood-
zakelijke, nadat wij vrij »vette« jaren met expansiemogelijkheden achter de rug heb-
ben en vanuit vrij zekere posities konden opereren. 

Met INFO 23 presenteren wij fragmenten van deze ontwikkelingen in
Europa. Het kan en moet daarbij niet om een compleet beeld gaan – dat zou het
kader van het BINAD-INFO te buiten gaan. Maar het maakt duidelijk om welk spec-
trum het gaat – bedoeld wordt zowel het spectrum van problemen en uitdagingen
als het spectrum van de reacties en ideeën voor oplossingen. 

Hoewel veel bijdrages wellicht niet direct te maken hebben met de praktijk van onze
lezers, geloven wij toch weer een informatief en op de gedachte van grensover-
schrijdende samenwerking stoelend INFO samengesteld te hebben.

Rüdiger Klebeck Mechthild Neuer Hans van Ommen

Rüdiger Klebeck

Mechthild Neuer

Hans van Ommen

Het weer is guurder geworden – en daarmee bedoelen we niet de herfst en winter die
kennelijk steeds nadrukkelijker voor de deur staat. Bij  een vakpublicatie op het gebied

van de verslavingszorg slaat dit beeld veeleer op het klimaat dat  – ook internationaal
gezien – het werk met drugsverslaafden omgeeft. Er zijn een aantal problematische

zaken die kunnen worden gezien als nieuwe uitdaging maar ook het werk bemoeilijken
doordat  de omstandigheden veranderen. Enkele voorbeelden daarvoor:

Nieuwe uit-
dagingen in
verband met

verslaving komt
men overal in
Europa tegen



De doelgroepen van het project zijn multiplicatoren, streetworkers, leden van werk-
groepen en vakcommissies, maar daarnaast ook ouders, leerkrachten en jongeren.
SPOG biedt hen gezamenlijke (bij-)scholing aan voor een effectievere en breder werk-
zame verslavingspreventie. 

Voorwaarde voor het slagen van dit grensoverschrijdend werk is dat er rekening wordt
gehouden met de regionale en culturele verschillen in de betrokken landen en dat
vooroordelen en angst om met elkaar in contact te komen worden weggenomen.
Hieruit vloeit voort dat de activiteiten drietalig worden voorbereid en uitgevoerd. Ook
zullen er inleiders uit de drie landen worden aangetrokken.

De problematiek van de verslaving is in alle drie landen een urgent vraagstuk. De
leeftijd waarop voor het eerst drugs wordt gebruikt daalt overal. Toch zijn er ook ver-
schillen: in Polen is er bijvoorbeeld sprake van een sterkere sociale controle door
leerkrachten en de kerk heeft een matigende invloed. Het project wordt geleid door
de district-afdeling Bautzen van de Arbeiterwohlfahrt. Projectleider Sylvia Urban zal
uitvoerig verslag uitbrengen over het project in de volgende uitgave van BINAD-INFO. 

Meer informatie over SPOG kan natuurlijk ook nu al worden opgevraagd bij het
Project.
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Grensoverschrijdend netwerk voor de verslavings-
preventie in de drielanden-regio Saksen, Polen en Tsjechië
In de drielanden-regio Saksen, Polen en de Tsjechische Republiek wordt verder gewerkt

aan de ontwikkeling van een netwerk voor verslavingspreventie voor kinderen en
jongeren. Het project »Suchtprävention ohne Grenzen – SPOG« wordt via het EU-

programma INTERREG-III tot eind 2003 gefinancierd. De basis van het netwerk kon
reeds in de periode tussen 1997 en 2000 worden gelegd.

De Bundesausschuß Ärzte und Krankenkassen (federale commissie artsen en zieken-
fondsen) heeft na lang wikken en wegen besloten de methadon-richtlijnen te wijzigen.
De nieuwe richtlijnen komen voor een groot gedeelte overeen met het voorstel van
de artsen, dat al in juli bekend werd gemaakt maar toen nog werd afgewezen door
de ziekenfondsen. Methadon kan nu ook worden voorgeschreven bij patiënten die
geen bijkomende ziekten hebben. Tot dusver hadden verslaafden alleen dan recht
op methadon wanneer zij aan een zware bijkomende ziekte leden.
Een andere wijziging is dat de methadoncommissie geen goedkeuring meer hoeft
te verlenen. De behandeling met vervangende middelen hoeft voortaan alleen nog
maar te worden gemeld. 
»De nieuwe richtlijnen zijn zeer voordelig voor artsen en patiënten. Zij verbeteren de
kwaliteit van de methadonbehandeling en reduceren onnodige bureaucratie.«, zei de
eerste voorzitter van de Kassenärtzliche Bundesvereinigung (federale vereniging van
ziekenfonds-artsen), dr. Manfred Richter-Reichhelm. De gevolmachtigde voor drugs-
zaken van Duitsland, Marion Casper-Merk, verklaarde: »De nieuwe richtlijnen pas-
sen de behandeling met vervangende middelen aan aan de nieuwste stand van za-
ken in het onderzoek«. 

bron: Ärzte Zeitung d.d. 29-10-2002

Besluit tot wijziging van methadon-richtlijnen

Wanneer één maal wordt vastgesteld dat men cannabis bezit en dan weigert deel
te nemen aan een drugsscreening, is dit onvoldoende reden om het rijbewijs af te
nemen. Dit geldt wanneer er geen andere aanwijzingen voor tekortkomingen op rij-
gebied zijn. Alleen dan wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat de bestuurder het
gebruik van hasj en het besturen van een voertuig niet zuiver kan scheiden (b.v. de
joint ligt nog in de asbak) kan een drugstest worden geëist. Het éénmalige of inci-
dentele gebruik van cannabis zonder dat sprake is van een link met het wegverkeer,
is onvoldoende reden voor verdenking en leidt volgens de huidige inzichten niet tot
een duurzame inperking van de rijbekwaamheid (BverfG, DAR 02, 405).

bron: ADAC motorwelt 9/2002

Principiële uitspraak van het Bundesverfassungsgericht 
(Federale Constitutionele Hof) over hasjgebruik en deelname aan het wegverkeer

AWO Kreisverband
Bautzen e.V.
Am Neubau 12

D-01906 Uhyst a. T.
✆ 0049-35 95-32 92 31
T 0049-35 95-32 92 61
U spog.awo@t-online.de



De wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)
wordt naar verwachting per 1 januari 2003 van kracht. Deze wet kan worden toe-
gepast bij de aanvraag van allerlei gemeentelijke vergunningen, zoals b.v. exploitatie-
vergunningen voor de horeca. Hieronder vallen ook de coffeeshops.
Het BOBOB-instrumentarium is bedoeld om bestuursorganen een extra mogelijk-
heid te geven om een vergunning te weigeren of in te trekken. Dit kan indien er een
»ernstige mate van gevaar« is dat de vergunning (mede) gebruikt wordt om strafbare
feiten te plegen of om uit strafbare feiten verkregen geld wit te wassen.
BOBOB dient gezien te worden als een toetsingsinstrument voor de integriteit van
een coffeeshopuitbater en niet als een extra mogelijkheid voor het uitbreiden van het
gemeentelijk coffeeshopbeleid. Eerder is het de bedoeling dat wordt voorkomen dat
mogelijke coffeeshopuitbaters met financiële banden naar criminele organisaties een
concessie krijgen. Indien gemeenten hier niet uitkomen en er nog onduidelijkheden
zijn over de bedrijfsstructuur, de financieringsstructuur of omstandigheden die in de
persoon zijn gelegen, kan advies gevraagd worden aan het bureau BIBOB.
De analoge toepassing op smartshops en growshops, waar legale producten wor-
den verkocht, is, hoewel in het BIBOB-besluit genoemd als mogelijke categorieën
vooralsnog niet mogelijk aangezien er voor dit soort winkels geen vergunningen-
systeem bestaat. Gemeenten zouden bij toepassing in dit soort gevallen hun be-
voegdheden overschrijden.

Samenvatting van de publicatie van de wet BIBOB uit de Nieuwsbrief SIDV, nr. 3 van november 2002.
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De Hoge Raad heeft op 5 november bepaalt dat paddestoelen die de hallucinogene
stoffen psilocyne en psilocibine bevatten, als zodanig niet onder de Opiumwet va-
len. Net als de Hof ’s-Hertogenbosch heeft de Hoge Raad bepaalt dat gedroogde,
gestampte, gemalen of in etenswaren verwerkte paddestoelen wel onder de Opium-
wet vallen omdat er dan sprake is van een preparaat. Dit lijkt simpel, maar kan in de
praktijk toch problemen opleveren.

Casus
Het gaat hier om twee strafzaken: een tegen de eigenaar van een smartshop en een
tegen de eigenaar van een paddestoelenkwekerij waar hallucinogene paddestoelen
werden gekweekt en gedroogd met als doel doorverkoop voor consumptie vanwe-
gen de hallucinogene werking.

Wanneer strafbaar?
De verkoop van verse paddestoelen, ook in de detailhandel, is geoorlooft. Kunnen
dan slechts paddestoelen die nog in het kweekbed staan (zoals een bakje viooltjes
op de markt) worden verkocht of mogen de paddestoelen ook afgesneden (zoals
champignons in de supermarkt) worden verkocht? Zekerheid is hierover nog steeds
niet te geven, maar gezien de nadruk die wordt gelegd op de kunstmatige wijze van
drogen, valt te verdedigen dat ook de afgesneden paddestoelen mogen worden ver-
kocht: het slechts afsnijden wordt in dit arrest immers niet als bewerking omschre-
ven. Bovendien stelt de Hoge Raad dat de Opiumwet niet van toepassing is op plan-
ten of delen van planten die niet op de lijsten I en II staan. En de afgesneden pad-
destoel is een deel van een plant. Zolang er verder geen menselijke handelingen meer
worden verricht, vallen ze dus, volgens dit arrest, niet onder de Opiumwet. De ver-
koop van de paddestoelen kan dus doorgaan, mits de paddestoelen niet worden
gedroogd of bewerkt.

De tekst van de uitspraken is te vinden op:
www.rechtspraak.nl onder LJN-nummers AE2094 en AE2095.

Verse hallucinogene paddestoelen niet onder de 
Opiumwet De wet BIBOB en coffeeshops

Sidv
Postbus 30435

2500 GK Den Haag
✆ 0 70-3 73 83 91
U sidv@vng.nl

Sidv
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
✆ 0 70-3 73 83 91
U sidv@vng.nl



Een vertegen-
wordiger van 
het »Drug
Coordination
Network« 
uit de VS
versamelt
indrukken in
Europa

ropa

98 BINAD-INFO 23   ·    October – December 2002

Drugshulpverlening in EuThema

Een van de meest gebruikte argumenten voor minder strenge wetten op het gebied
van verdovende middelen zijn de ervaringen van landen die inmiddels deze weg zijn
gegaan, in de eerste plaats natuurlijk Nederland, maar ook Zwitserland. De werke-
lijke toestand daar is evenwel niet zo simpel als het wellicht vaak lijkt en wordt slechts
zelden duidelijk voorgesteld, zeker niet door voorstanders van een algeheel verbod,
die elk alternatief voor de ‘war on drugs’ in diskrediet wensen te brengen. Evengoed
wijkt de Europese politiek op het gebied van verdovende middelen sterk af van die
in de Verenigde Staten. Onlangs was ik in de gelegenheid om een aantal Europese
steden te bezoeken en de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen. 

In tegenstelling tot wat het grote publiek in de Verenigde Staten en de voorstanders
van een verbod op verdovende middelen denken, zijn de verdovende middelen in
Nederland niet gelegaliseerd, technisch gesproken zelfs cannabis niet. Cannabis is
echter wel – in ieder geval in vele opzichten – de facto gelegaliseerd. Inwoners en
toeristen kunnen zonder problemen in een van de vele coffeeshops in de binnenstad
van Amsterdam binnenlopen.

Geen weldenkend mens zal als hij door de straten van Amsterdam wandelt, tot de
conclusie komen dat in Nederland het gebruik van cannabis een groot maatschap-
pelijk probleem vormt. De uiterst tolerante politiek, die heel dicht in de buurt van ge-
reguleerde legalisatie komt, werkt zonder enige twijfel goed. De paar hysterische com-
mentatoren die de Nederlandse drug scène als een catastrofe betitelen, zijn dom-
weg hypocriet. De liberalisatie van andere verdovende middelen is bij lange na niet
zover voortgeschreden: weliswaar worden de gebruikers niet als criminelen behan-
deld, maar hard drugs zijn wel degelijk verboden. 

De meeste dealers in hard drugs lijken echter nauwelijks onder de indruk. Meermaals
werd ik tientallen, soms honderden meters openlijk gevolgd door handelaars die niet
geloofden dat ik, zoals ik zei, werkelijk »niet geïnteresseerd« was. Toen ik hen er ein-
delijk van overtuigd had dat ik niet van plan was om drugs te kopen, bedelden ze
om geld. Waarschijnlijk verwachten ze niet gearresteerd te worden, in ieder geval niet
voor lange tijd.

Weliswaar zijn deze dealers zeer irritant, maar ze leken me niet bijzonder gevaarlijk.
Het verhoudingsgewijs geringe ongemak van deze uiterst opdringerige straatventers
is onvoldoende reden om het verlichte drugsbeleid vaarwel te zeggen, omdat het uit-
eindelijk aanzienlijk minder slachtoffers veroorzaakt dan harde en repressieve (maar
uiteindelijk ineffectieve) wetten. Daar staat tegenover dat juist het fenomeen van de
opdringerige dealers de schaduwzijden van een algeheel verbod op verdovende midde-
len toont: uiteindelijk kan uitsluitend legalisatie ons van de illegale straathandel verlossen.
Het is ironisch dat het aspect van de Nederlandse drugsscène waar het land het meest
onder lijdt, bij uitstek het gevolg van de repressieve kanten van het drugsbeleid is. 

David Borden

Het Europese perspectief
David Borden uit de USA, (directeur van de online-publicatie »The Week online with

DRCNet« van de »Drug Reform Coordination Network«) nam in de zomer van 2002 deel
aan een bijeenkomst te Antwerpen t.b.v. directe en effectieve verslavingszorg

(georganiseerd door de internationale coalitie van NGO’s). 
Aan deze conferentie namen vertegenwoordigers van in totaal 25 niet-overheids-

organisaties uit 11 Europese landen en de USA deel. De verschillen in het Europese
drugsbeleid stonden daarbij centraal in de discussie. Voorts werd een drie daagse

conferentie georganiseerd, die in 2003 in het Europese Parlement moet gaan plaats-
vinden. Hier zal het streven de prohibitie af te schaffen in het middelpunt staan. 

David Borden verschafte zich bovendien inzicht in de drugsscène in Amsterdam,
London, Antwerpen en Brussel.

Hij verslaat de ervaringen, indrukken en discussiepunten in het volgende artikel, dat
afkomstig is uit nr. 242 (21-06-2002) van de »Week online«.



ropa

1110 BINAD-INFO 23   ·    October – December 2002

Drugshulpverlening in EuThema

verdragen. De Verenigde Staten kunnen tesamen met de groep arme landen die van
(Amerikaanse) ontwikkelingshulp afhankelijk zijn, elke poging tot herziening van de
verdragen blokkeren. De VS heeft zelfs genoeg macht om een stemming te voor-
komen, ook al heeft het de contributie niet betaald en mag het zelf niet eens stem-
men. Dit herinnert enigszins aan de onder invloed van de Dark Lord of the Sith vol-
komen corrupt geworden Senaat van de Republiek in de Star Wars films en dat is
absoluut geen voorbeeld voor verlichte internationale politiek en beleidsvorming.

Zelfs al lijkt het nog jaren te gaan duren voordat internationaal de wurggreep van de
repressieve politiek op het gebied van verdovende middelen enigszins losser zal wor-
den, we kunnen en mogen niet opgeven. Dus moeten we nu beginnen. Tijdens een
onlangs georganiseerde ontmoeting in Antwerpen besloten vertegenwoordigers van
een breed scala aan Europese organisaties om de krachten te bundelen met poli-
tieke leiders die vergelijkbare opvattingen koesteren, en met organisaties van andere
continenten, om de anti-drugsideologen van de Verenigde Naties voor te zijn en op
te roepen tot een einde van de repressieve politiek. Een hervorming van de verdra-
gen is een eerste stap op weg naar dat doel. DRCNet was zowel sponsor als mede-
organisator van de manifestatie, die op haar beurt steun toegezegd heeft bij de or-
ganisatie van de reeks binnenkort onder de titel Out from the Shadows: Ending Drug
Prohibition in the 21st Century te houden internationale conferenties. In de nabije
toekomst zullen wij een rapport uitbrengen over de organisaties die zich inzetten voor
de hervorming van het drugsbeleid en over hun plannen op dit en op aanpalende
gebieden.

Europa is nog lang niet zo ver als het soms vanaf een afstand lijkt. Desalniettemin is
de geest der vrijheid daar levend, veel meer dan in ons eigen land, dat lijdt onder de
last van een ideologische gemotiveerde »war on drugs« en aan terrorisme grenzende
methoden van de politie. Tegenstanders van een repressief drugsbeleid en voor-
standers van hervormingen moeten dan ook zoeken naar samenwerking over de
grenzen en de oceanen heen, om een nieuw tijdperk van tolerantie en redelijkheid
voor de volkeren op de hele wereld in te luiden.

Tegenstanders van
een repressief
drugsbeleid en
voorstanders van
hervormingen
moeten dan ook
zoeken naar
samenwerking
over de grenzen en
de oceanen heen,
om een nieuw
tijdperk van
tolerantie en
redelijkheid voor
de volkeren op de
hele wereld in te
luiden

Het debat over verdovende middelen heeft zich in de meeste Westeuropese landen
verder ontwikkeld dan de in stereotypen verdwaalde politieke discussie in de
Verenigde Staten. Tijdens een seminar dat onlangs werd georganiseerd door het In-
stitute for Public Policy Research, een van de belangrijkste denktanks van Groot-
Brittannië, werden de internationale verdragen op het gebied van verdovende mid-
delen geanalyseerd om te zien of zij een belemmering zouden vormen voor landen
die hun drugsbeleid op andere dan repressieve uitgangspunten wilden baseren. De
algemene conclusie was dat de verdragen geen belemmering vormden voor landen
die deze verdragen hadden ondertekend en zeer ver in de richting van liberalisatie
wilden gaan; een werkelijke vrijgave van drugs wordt evenwel door de verdragen on-
mogelijk gemaakt.

De conclusie was dan ook dat zonder de verdragen te herroepen of ingrijpend te wij-
zigen, liberalisatie onmogelijk zou zijn. Nu is Europa een zeer gevarieerd continent
dat bestaat uit vele verschillende nationaliteiten en culturen, die dicht op elkaar le-
ven en die vele eeuwen lang oorlog tegen elkaar gevoerd hebben. Juist daarom be-
schouwen Europeanen internationale verdragen als een van de belangrijkste in het
geheel van factoren die het mogelijk maken om gezamenlijk in vrede en welvaart te
leven. Voor hen is het onvoorstelbaar dat een Europees land zich domweg zou terug-
trekken uit internationale verdragen op het gebied van verdovende middelen, ook
als de bevolking en de politici de daarin vastgelegde afspraken als een blok aan het
been zouden beschouwen. 

Ierland werd tijdens het seminar terecht de uitzondering op de regel genoemd, want
de Ieren hebben nooit een internationaal verdrag op het gebied van verdovende mid-
delen ondertekend en hoeven zich er daarom ook niet aan te houden. In Ierland heeft
nooit een groot debat over het drugsbeleid plaatsgevonden, zoals dat wel in enkele
van de buurlanden heeft plaatsgevonden: er is zelfs weinig belangstelling voor be-
perking van de overlast en voor het uit de criminele sfeer halen van verdovende mid-
delen. Een herroeping of hervorming van de internationale overeenkomsten is even-
wel niet genoeg, om de basis onder de repressieve politiek weg te halen. Maar hoe-
zeer de Amerikaanse voorstanders van hervorming er ook van mogen dromen, Eu-
ropa zal nooit de verdovende middelen legaliseren zonder dat er een fundamentele
verandering van de internationale regels voor het drugsbeleid heeft plaatsgevonden.

De deelnemers aan het seminar kwamen ook tot de conclusie dat een verandering
van de internationale verdragen geen gemakkelijke opgave zal worden. In maart 2003
zal de Verenigde Naties weer een zogenaamde »special session« van de Algemene
vergadering aan verdovende middelen wijden. De lezers herinneren zich misschien
aan de UNGASS van 1998 en de onnozele slogan »Drug Free in Ten, We Can Do
It!«. Een voorheen bij de VN werkzame wetenschapper wees erop dat een solide
meerderheid nodig is om zelfs maar te kunnen beginnen met de aanpassing van de

Europa zal nooit
de verdovende

middelen
legaliseren zonder

dat er een
fundamentele

verandering van
de internationale

regels voor het
drugsbeleid heeft

plaatsgevonden

The Drug Reform
Coordination
Network
The Week Online with
DRCNet
www.drcnet.org



In de vroege 
jaren ’90 
hebben Italiaanse
experts besloten
strategieën uit
andere Europese
landen te
importeren

ropa

1312 BINAD-INFO 23   ·    October – December 2002

Drugshulpverlening in EuThema

Het blijkt vaak moeilijk de vertegenwoordigers van de politieke theorie en de politieke
praktijk nader tot elkaar te brengen; zij nemen meestal onverenigbare standpunten in
en er lijkt vaak geen einde te komen aan het proces dat nodig is om wetgeving in be-
leid om te zetten.
De verslavingsproblematiek vormt hierop geen uitzondering: van het aannemen van
wet nr. 685, die het opzetten van gemeentelijke consultatiebureaus regelde, tot het
van start gaan van de eerste groepstherapieën en van het experimenteren met drugs-
vervangende middelen tot de door middel van een referendum afgedwongen wijzi-
gingen van wet 162 uit 1990, steeds was er sprake van een complex, moeizaam en
verhit debat tussen de vertegenwoordigers van de wetgevende macht en degenen die
in de praktijk op dit gebied werkzaam zijn.

De afgelopen jaren leek de situatie tot rust te zijn gekomen: de talrijke strategieën, die
werden bedacht om niet achterop te raken bij de snelle ontwikkelingen zowel op het
gebied van drugsvervangende middelen als in het gedrag van de gebruikers, moesten
aan strenge wetenschappelijke criteria voldoen. Na analyse van de behoeften werd er
een project ontwikkeld en in de praktijk getest. Toen uit de evaluatie bleek dat dit pro-
ject vruchten afwierp werd er een instantie voor in het leven geroepen en werden de
bevoegdheden uitgebreid en uiteindelijk kon de nieuwe instantie aan de slag. 
Dankzij deze nieuwe ontwikkelingen, die zowel door overheidsinstellingen als door de
particuliere sector werden gesteund, hebben drugsverslaafden veel vaker dan tot dan
toe contact opgenomen met de reeds bestaande instellingen. 

Marco De Giorgi 

Politieke oriëntaties met betrekking
tot drugspreventie (Harm Reduction)

in Italie
Marco De Giorgi, adviseur van de gemeentelijke drugshulpverlening van Turijn, beschrijft

de ontwikkeling van de op harm reduction gerichte preventie. Dit tegen de achtergrond
van het laagdrempelige, op harm-reduction gerichte aanbod van de drugshulpverlening 
in Italië, dat sterk in het nauw is gebracht door de Berlusconi-regering. De tekst heeft
weliswaar concreet betrekking op de ontwikkeling in Italië, maar heeft ook geldigheid 

voor andere Europese landen. 

Het proces van toenemende differentiatie binnen de hulpverlening heeft geleid tot een
sterk verbeterde en samenwerkende dienstverlening. Ondertussen biedt zij een breed
spectrum aan faciliteiten die speciaal zijn gericht op de uiteenlopende behoeften van
de drugsverslaafden. Deze behoeften hebben niet alleen met de gezondheid te ma-
ken maar kunnen ook van psychologische, sociale, financiële en juridische aard zijn,
om er maar een paar te noemen. 
De begrijpelijke onrust die ontstond door het plotselinge opduiken van het HIV-virus
en het daarmee verbonden besmettingsgevaar heeft het zojuist beschreven proces
aanzienlijk versneld. Italiaanse experts hebben toen besloten strategieën uit andere
Europese landen te importeren, die daar al tot goede resultaten hadden geleid, niet
alleen bij het vertragen van de verspreiding van HIV maar vooral ook bij Harm Reduc-
tion, oftewel risicovermindering.

Al diegenen die sinds meer dan tien jaar op dit terrein actief zijn, hebben de experi-
menten met straatwerk, het verstrekken van drugsvervangende middelen, het toe-
gankelijker maken van de verschillende faciliteiten op hulpverleningsgebied en andere
gebeurtenissen uit de vroege jaren ‘90 meegemaakt. Hoewel het enige jaren duurde,
beschouwde de overgrote meerderheid van de mensen die op dit gebied actief zijn,
de behaalde resultaten als een groot succes. Zo bleef men dus uiteindelijk bij deze
strategieën als aanvulling op de reeds voorhanden mogelijkheden en werden ze in het
kader van het systeem van instellingen voor drugsbestrijding en -preventie gerealiseerd.

Bij een zo moeilijk en gevoelig thema als drugsgebruik en -misbruik, met zijn onver-
mijdelijke en talrijke morele, ethische en ideologische implicaties is »de overgrote meer-
derheid« het best mogelijke resultaat. Veel deskundigen, ook als ze in principe politiek
gezien bezwaren hadden tegen nieuwe experimenten, begrepen uit hun contact met
de praktijk de noodzaak van de beschikbaarheid van laagdrempelige voorzieningen
als reddingsboei voor de drenkelingen en de noodzaak van het verstrekken van metha-
don als middel om de cliënt vast te houden en te stabiliseren. 
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De openbare orde
De door de ministeries van Binnenlandse Zaken van de verschillende Europese lan-
den geleverde officiële statistieken bevestigen de belangrijke afname van de met drugs-
gerelateerde kleine criminaliteit als tenminste de hulpverlenende instanties in voldoende
mate een langdurige therapie met drugsvervangende middelen aanbieden en men er
op toeziet dat er sprake is van zogenaamde zachte sociale controle zoals die door de
straatwerkers / door de »Bassa Soglia« (Lage Drempel) wordt aangeboden. Ook vond
er een scherpe daling plaats van het groeipercentage van het aantal gevangenisstraffen
in verband met drugscriminaliteit 

Een daling van de overheidsuitgaven
De instellingen voor drugspreventie zijn, vergeleken met alle andere instellingen uit de
maatschappelijke gezondheidszorg, zeer goedkoop 

De bescherming van het leven en de gezondheid van de verslaafden
en het garanderen dan wel verbeteren van het bestaansminimum
Een van de prioriteiten van het straatwerk is de gezondheid van de cliënten. Tot de
dagelijkse werkzaamheden van de mobiele straatwerkgroepen hoort het geven van
cursussen in persoonlijke hygiëne, het geven van voorlichting om te voorkomen dat
men een overdosis gebruikt alsmede om te leren omgaan met het antidotum en het
naar de EHBO begeleiden van crisisgevallen.

Tenslotte ben ik ervan overtuigd dat de doeltreffendheid van deze strategieën los staat
van partijpolitieke overwegingen aangezien de genoemde kwesties door een meer-
derheid binnen alle regeringen, ongeacht hun politieke kleur als zeer urgent worden
beschouwd.
Desalniettemin is het belangrijk er op te wijzen dat deze strategieën op generlei wijze
tot doel hebben om andere instanties op het gebied van de drugsbestrijding te ver-
vangen of tegen te werken: het gaat hier om een aanvulling op het drugsbeleid. Dat
betekent dat deze strategieën weliswaar zeer belangrijk maar niet toereikend zijn. En
een sterke staat die bereid is de belangen van zoveel mogelijk bevolkingsgroepen te
behartigen moet in staat zijn beide soorten voorzieningen te ondersteunen. En zij moet
niet haar toevlucht nemen tot pseudo-ideologische en achterhaalde probleemstellin-
gen die door het werk en onderzoek van vele serieuze experts reeds lang geleden zijn
weerlegd.

Een zeer gering aantal collega’s uit het werkveld keerde zich tegen het opzetten van
dergelijke faciliteiten en beschouwt de aankondiging van de huidige regering om het
beleid van risicopreventie »de duimschroeven aan te draaien« als positief. Vertegen-
woordigers van deze richting hebben de volgende kritiek op het preventieve beleid:

■ Het zou het reeds bestaande systeem van instellingen tegenwerken in plaats van
aanvullen;

■ Het zou geen effect hebben en het probleem slechts verplaatsen.

Hoewel deze opvattingen natuurlijk gerespecteerd dienen te worden blijven het slechts
meningen zolang ze niet worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek; uit
serieuze en belangrijke publicaties, omvangrijke epidemiologische onderzoeken, ette-
lijke nationale en internationale congressen blijkt precies het tegenovergestelde 

■ De praktijk die in samenhang met preventief beleid onstaat is in staat gebleken een
groot deel van de in de drugsscene gedoken verslaafden te bereiken, dat wil zeg-
gen dat type drugsverslaafde dat voor hulp niet bij de reeds bestaande instellingen
zal aankloppen. Uit de uitgewerkte vragenlijsten, die door verslaafden bij een eerste
aanmelding werden ingevuld, blijkt dat ongeveer 40% van de klanten van CAN GO,
de straatwerk-hulpinstantie van gezondheidsdienst 4 in Turijn, geen contact heeft
met een gemeentelijk consultatiebureau of met enige hulpinstantie uit de particu-
liere sector1.

■ Een groot deel van de verslaafden die met groepstherapie waren begonnen en ook
meerdere keren met succes hadden afgemaakt, maar bij terugkeer in hun proble-
matische sociale omgeving weer terugvielen in hun oude leven, heeft dankzij de
verstrekking van drugsvervangende middelen weer de weg gevonden naar een
menswaardig bestaan. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke therapieën in veel geval-
len gevaarlijke terugvallen voorkomen.

Verder is het zinvol om even stil te staan bij de motieven die andere landen, (onafhan-
kelijk van politieke kleur) zoals Spanje, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Denemar-
ken, Groot-Brittannië en recentelijk ook Portugal, Griekenland, België en Frankrijk had-
den, om risicopreventie op de agenda te zetten of te ondersteunen. De positieve so-
ciale effecten kunnen als volgt worden omschreven:

SERT
Via Ghedini
10154 Turin
✆ 00 39-0 11-24 02 23 71/2
U degiom@vizzavi.it 

1 
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Samengevat zijn de 
belangrijkste ontwikkelingen:

Gebruik
Het gebruik van drugs is sinds 1997 gestegen. In de groep 12-15-jarigen is het ge-
bruik stabiel, in de leeftijdsgroepen daarboven neemt het iets toe. Met deze trend
lijkt Nederland niet af te wijken van andere Europese landen. Nederland neemt voor
cannabisgebruik een middenpositie in binnen de EU, voor de andere drugs is sprake
van een positie bij de eerste vijf. Het aantal problematische harddruggebruikers is
het laagst van de EU.

Preventie
Langs vele wegen wordt aandacht geschonken aan preventie van druggebruik. Hier
ligt in eerste instantie een verantwoordelijkheid van gemeenten, scholen, ouders en
instellingen, ondersteund door een landelijke infrastructuur en door landelijke pro-
jecten. De preventie van uitgaansdrugs wordt geïntensiveerd.

Verslavingszorg
Een aantal onderzoeken, waaronder het onderzoek heroïne op medisch voorschrift,
is afgerond. Het onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift laat zien dat cliën-
ten met een gecombineerde behandeling met methadon en heroïne vooruitgang boe-
ken op lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren en dat criminaliteit onder deze
groep afneemt.

Cannabis
De afname van het aantal coffeeshops is, na een scherpe daling tussen 1997 en
2001, gestabiliseerd. Later dit jaar zullen de resultaten bekend zijn van de meest re-
cente meting naar het THC-gehalte van cannabis.
Nederland is betrokken geweest bij twee internationale conferenties over cannabis;
over de stedenproblematiek en over de wetenschappelijke aspecten van cannabis.
Steeds meer Europese landen gaan over tot een beleid waarbij het bezit van kleine
hoeveelheden cannabis niet meer automatisch strafrechtelijk wordt vervolgd.

Hoofddoelstelling van het Nederlandse drugbeleid is het voorkomen dan wel be-
perken van de risico’s van het druggebruik voor het individu, zijn of haar directe om-
geving en de samenleving. De vraag naar drugs en de risico’s van druggebruik voor
het individu en directe omgeving worden verminderd door een professioneel zorg-
en preventiebeleid. Het aanbod wordt tegengegaan door actieve bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit. Het beleid is tevens gericht op het handhaven van de
openbare orde en het bestrijden van overlast rond druggebruik. De ministeries van
VWS, Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Fi-
nanciën (douane) zijn betrokken bij het drugbeleid.

Voorliggende rapportage is een vervolg op de voortgangsrapportage 1999-20011
en kan gezien worden als een afsluiting van het drugbeleid van de afgelopen jaren.

Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgangsrapportage drugbeleid
2001–2002

In de Voortgangsrapportage drugbeleid 2001-2002 van het Ministerie van VWS 
(25-10-2002) wordt in acht hoofdstukken het drugbeleid geschetst. Onderwerpen zijn

o.a. drugsoverlast, preventie, verslavingszorg, cannabisbeleid en bestrijding van
drugscriminaliteit. Vanwege de omvang, 36 pagina’s, kan het hele rapport hier niet

worden weergegeven. Wij beperken ons tot de inleiding en verwijzen voor het overige
naar de website van VWS (www.minvws.nl).
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Epidemiologische aspecten 
van het gebruik van cannabis
Het onderzoek van Henk Righter en Margriet van Laar houdt zich bezig met epide-
miologische kwesties m.b.t. cannabisgebruik in de landen van de EU, Zwitserland,
Australië, Nieuw-Zeeland en USA. Zij komen tot de conclusie dat minstens 45 miljoen
volwassenen in de EU reeds ervaringen hebben opgedaan met cannabis. Cannabis
is de meest voorkomende illegale drug in de westelijke wereld. De meeste gebrui-
kers hebben cannabis geprobeerd en zijn daarna niet doorgegaan. De cannabis-
gebruikers zijn afkomstig uit alle lagen van de maatschappij. Verder wordt ingegaan
op de vraag naar het aantal cannabisverslaafden. Terwijl de meeste gebruikers hun
gebruik onder controle hebben, is bij een aanzienlijk groep gebruikers sprake van
verslaving. Het risico van verslaving hangt nauw samen met persoonlijke en sociale
criteria. Maar ook de leeftijd waarop men begint met het gebruik speelt een rol. Bij
jonge gebruikers is het gevaar voor verslaving groter dan bij oudere. Er wordt inge-
gaan op de vraag of cannabis een drug is die leidt tot gebruik van hard drugs. De
auteurs verwerpen deze theorie voor het grootste gedeelte.

Henk Righter en
Margriet van Laar: 
»Epidemiological aspects
of cannabis use«

Drugsoverlast en justitiële verslavingszorg
Tussen 1996 en 2000 is de drugsoverlast afgenomen, daarna is deze gestabiliseerd.
Er verblijven op dit moment rond de honderd personen in de Strafrechtelijke Opvang
Verslaafden. Op basis van evaluatie zal verdere besluitvorming over deze maatregel
plaatsvinden.

Bestrijding drugscriminaliteit
De smokkel van cocaïne door koeriers via Schiphol is in de tweede helft van 2001
toegenomen. Er zijn daarop verschillende maatregelen genomen, waaronder ver-
scherping van de controle op de luchthaven. Voorts wordt de nota »Samenspannen
tegen XTC« uitgevoerd. In dat kader vindt versterking van de handhaving en de in-
ternationale samenwerking plaats.

Internationale samenwerking
Met diverse landen heeft Nederland intensieve samenwerkingsverbanden. Centraal
staan onze buurlanden, Frankrijk en de VS. In Europees verband wordt samenge-
werkt in het kader van het EU Actieplan drugs 2000-2004.

Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag
✆ 0 70-3 40 79 11

www.minvws.nl 

Belgisch Ministerie 
van Volksgezondheid

Cannabis 2002 Report
Op 25 februari 2002 vond in Brussel een wetenschappelijke conferentie plaats over
de cannabisproblematiek. Deze werd gehouden op instigatie van België, Frankrijk,
Duitsland, Nederland en Zwitserland. Wij drukken hier de samenvatting van de
resultaten van deze conferentie af, die het Federale Ministerie voor Volksgezondheid
presenteert op zijn homepage www.bmgesundheit.de.
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Cannabis, mentale gezondheid 
en verslaving
Het onderzoek van Catherine Hanak, Juan Tecco, Paul Verbanck en Isy Pelc wees
uit dat er geen chronische psychosen ontstaan wanneer gestopt wordt met canna-
bis. Bij personen die al aan psychische ziekten leiden kan het gebruik echter acute
psychotische reacties veroozaken, ook in verbinding met hallucinaties. Sterk canna-
bisgebruik kan effecten hebben op de ontwikkeling van acute psychosen, het is ech-
ter onduidelijk of er een chronische psychose bestaat die specifiek veroorzaakt wordt
door cannabis. De onderzoekers vonden geen bewijzen voor een amotivatiesyn-
droom. Onduidelijk is ook of stemmingsveranderingen al voor het gebruik van canna-
bis bestonden, of juist veroorzaakt worden door het gebruik. 
Verder kan geen fysieke verslaving van cannabis worden vastgesteld, wel een psychi-
sche. Men schat het verslavend potentieel lager in dan dat van tabak of alcohol. De
ontwikkeling van de verslaving hangt weer af van de dosis, de frequentie en de duur
van het gebruik. Er bestaan echter nog geen uniforme criteria voor »zwaar gebruik«
en er ontbreekt kennis over de interacties van gebruik met andere middelen, zoals
b.v. alcohol of cocaïne.

Effecten van cannabis op de
rijbekwaamheid
In het onderzoek van Johannes G. Ramaekers, Günter Berghaus, Margriet van Laar
en Olaf H. Drummer werden de effecten van cannabisgebruik op de rijbekwaamheid
onderzocht. Volgens dit onderzoek wordt de rijbekwaamheid inderdaad negatief beïn-
vloed. Een permanent gebruik van cannabis kan leiden tot het blijvend niet kunnen
besturen van een voertuig. Dit onvermogen neemt echter weer af na een bepaalde
abstinente tijd, zodat de rijbekwaamheid weer opnieuw kan worden verkregen.
Bijzondere gevaren voor de verkeersveiligheid ontstaan wanneer alcohol en canna-
bis samen worden gebruikt. Deze gevaren zijn groter dan wanneer men zich beperkt
tot één drug. Er bestaat nog geen met een alcohol-blaastest vergelijkbare procedure
om het THC-gehalte in het lichaam vast te stellen. De huidige testmethoden laten
nog veel afwijkingen naar boven en beneden zien. Cannabis beïnvloedt ook niet alle
gebieden van de rijbekwaamheid. De invloed heeft hoofdzakelijk betrekking op za-
ken als snelheid, echter niet op het inschatten van de afstand.

Catherine Hanak,
Juan Tecco, 
Paul Verbanck 
and Isy Plec: 
»Cannabis, 
mental health 
and dependence«

Johannes G.
Ramaekers, 
Günther Berghaus,
Margriet van Laar 
en Olaf H. Drummer: 
»Performance
impairment and risk of
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after cannabis use«

Farmacologische en neurologische 
aspecten van cannabis
In het onderzoek van Emmanuel Streel, Paul Verbanck en Isy Pelc gaat het om far-
macologische en neurobiologische aspecten van cannabis. 
THC is het psychoactieve hoofdbestanddeel van cannabis. De werking van THC be-
gint bij roken na enkele minuten en bij orale opname na 30 tot 90 minuten. Bij de
laatste gebruiksvorm wordt twee tot drie maal minder THC opgenomen in het bloed
dan bij inhalatie. Wel blijft THC bij orale opname langer (tot 30 dagen) in het lichaam.
Cannabis werkt via speciale receptoren. Er werden twee cannabisreceptoren geïden-
tificeerd. De eerste receptor (CB1) bevindt zich o.a. in verschillende hersenregio’s,
de tweede (CB2) in cellen van de milt. De chemische weg van cannabis is nog niet
volledig onderzocht.
Er zijn geen neurobiologische bewijzen voor de theorie dat cannabis leidt tot het ge-
bruik van hard drugs.

Effecten van cannabis op de gezondheid
Het onderzoek van Isabelle Bergerer, Constantin Papageorgiou, Paul Verbanck en
Isy Pelc houdt zich bezig met de effecten van cannabisgebruik op de gezond-
heid.Cannabis heeft bij een gemiddeld gebruik, met uitzondering van de longen, geen
klinisch relevant effect op de menselijke organen. De teer van de rook van marihuana
bevat 50% meer kankerverwekkende stoffen dan de vergelijkbare hoeveelheid on-
gefilterde tabak. Het roken van cannabis is houdt risico’s in voor het krijgen van een
longziekte. Cannabisrokers lopen een nog hoger risico dan sigarettenrokers. 
De effecten van het gebruik van cannabis op het ongeboren kind kunnen alleen bij
zeer hoge doses optreden. Deze doses zijn echter hoger dan een normaal mens ge-
bruikt. Er is echter lange termijn onderzoek nodig om andere effecten, in het bijzon-
der op psychotische ontwikkelingen, te onderzoeken.
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Deze vakconferentie bracht onder een vrij nuchtere titel in april van dit jaar vertegen-
woordigers van organisaties voor sociale dienstverlening, representanten van de ge-
meenten, van federale ministeries en enkele deelstaatministeries, wetenschap en
onderzoek bijeen in Aken. Meer dan 50 deelnemers uit Europese grensregio’s kwa-
men bijeen om op basis van uitgekozen en tot voorbeeld strekkende presentaties
van projecten te komen tot een praktische uitwisseling van informatie en ervaringen
op het gebied van de centrale kwesties in het maatschappelijk werk en de daarbij-
behorende sociale dienstverlening in Europese grensregio’s. »Is het mogelijk van en
met elkaar te leren wanneer het erom gaat het proces van Europese eenwording niet
alleen tegen de achtergrond van politieke, mercantiele en financiële dimensies te
belichten maar bovendien – en vooral – ook tegen die van de van sociale kwesties
en problemen in het leven van alledag van Europese burgers?«. Zo luidde de sa-
menvattende hamvraag van het »Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dien-
ste in Europa«, dat in samenwerking met het Federale Ministerie voor Familie, Seni-
oren, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ) en de Euregio Maas-Rijn en de Regio Aachen de
uitnodiging voor deze conferentie had doen uitgaan. 

Bernhard Döveling

Verslag themadag grensover-
schrijdende sociale diensten /
maatschappelijkwerk
De volgende bijdrage is afkomstig uit de actuele Newsletter (2 maal per jaar ver-
schijnend informatieblad van het »Observatorium für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa«). Bernhard Döveling, afdelingshoofd b.d. van het Duitse rode kruis,
waaraan hij ook nu nog nauw verbonden is, documenteerde het verloop van het
vakcongres en schreef dit verslag. De bijdragen en de belangrijkste resultaten werden
samengevat in een documentatie. Deze is nu beschikbaar en kan worden aangevraagd
bij het Observatorium (zie voor het adres onderaan dit artikel).

Preventie
Het onderzoek van Pim Cuijpers houdt zich bezig met de preventie. Veel preventie-
programma’s hebben geen effect op het gebruik van drugs. Campagnes in de massa-
media leiden niet tot een teruggang van het cannabisgebruik, kunnen b.v. echter wel
een positief effect hebben op programma’s op schoolniveau. Er moet nog meer on-
derzoek worden gedaan om de campagnes beter af te stemmen op het land, waar-
door een groter effect kan worden gesorteerd.

Cannabis in de geneeskunde
Het onderzoek over het thema Cannabis als medicijn concentreert zich op twee pun-
ten. Het eerste punt is het gebruik bij b.v. multiple sclerose, het tweede punt het voor-
komen van misselijkheid en gebrek aan eetlust bij kanker- en AIDS-patiënten. Wil-
lem K. Scholten stelde vast dat veel onderzoeken inmiddels verouderd zijn en niet
meer geënt zijn op de huidige omstandigheden. Voordat cannabis als medicijn wordt
ingezet moet de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van cannabis worden onderzocht.
Een internationaal netwerk onderzoekt dit in klinische onderzoeken.

Invloed van strafvervolging op het gebruik
van cannabis
De meeste Europese landen sanctioneren de omgang met cannabis. Beau Kilmer
verklaart in zijn onderzoek dat landen met wetten die minder verkrampt met het straf-
fen van cannabisdelicten omgaan, niet automatisch leiden tot een stijging van het
gebruik. Een liberale rechtspraak heeft geen hoger cannabisgebruik tot gevolg dan
een conservatieve rechtspraak. De auteur stelt voor modelonderzoeken over dit thema
uit te voeren. Deze worden reeds uitgevoerd in Australië en in de USA, echter nog
niet in Europa.

Bron:
Ministry of Public Health of Belgium:
Cannabis 2002 Report. Technical Report of the International Scientific Conference, Brussels,
Belgium, 25/23/2002 (ISBN: 90-807056-1-6); augustus 2002
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tuur een belangrijk en nuttig instrument voor de Europees georiënteerde samen-
werking van kleine en middelgrote (sociale) ondernemingen kan zijn. Grensover-
schrijdend maatschappelijk werk kan vervolgens overeenkomstig een definitie van
het International Council of Nurses als volgt gekenmerkt zijn:

1. aanbod van dienstverlening door organisaties in de grensregio van een andere
EU-lidstaat, zonder daar een vestiging te hebben,

2. vraag naar sociale dienstverlening in een andere EU-lidstaat, die verleend wordt
door de plaatselijke diensten of instellingen. Dit gebeurt meestal ook door vak-
personeel dat de beroepskwalificatie niet in het woonland van de gebruiker heeft
behaald of de officiële toelating daar verkregen heeft,

3. stichting van dochtermaatschappijen van een organisatie in een andere EU-lid-
staat,

4. tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten door een organisatie in het bin-
nenland, en

5. samenwerking via centrale overheidsinstanties/vakorganisaties op basis van bila-
terale overeenkomsten of internationale verdragen. 

Behalve voor de concrete verbanden op vakniveau, dienen alle inspanningen die men
zich getroost in het kader van grensoverschrijdende samenwerking en diensten, ten
langen leste een centraal doel dat ook onontbeerlijk is voor het samengroeien van
Europa. Het doel is – en daarover waren alle deelnemers het na beoordeling en be-
schouwing van de resultaten van de conferentie eens – bruggen bouwen tussen de
culturen en mensen aan beide zijden van de grens.

Zowel de inleiders, die verslag uitbrachten over activiteiten in Oostenrijk, Zwitserland,
Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Duitsland, als de deelnemers die actief
deelnamen aan de discussie, onderzochten deze hamvraag in de twee dagen duren-
de conferentie door

1. de mogelijkheden van grensoverschrijdend maatschappelijk werk en transnatio-
nale sociale dienstverlening in de Europese grensregio’s als een eerste stap naar
een overkoepelend »Europees sociaal model« tegen elkaar af te wegen. Dit zon-
der de momenteel nog bestaande en soms onoverwinnelijk lijkende barrières te
negeren, en

2. impulsen voor een effectievere en efficiëntere coördinatie van de nationale syste-
men voor sociale veiligheid »te zeven« uit de opgedane ervaringen. Verder werd
onderzocht of de voorgestelde concepten voor maatschappelijk werk en het ge-
ven van sociale dienstverlening overdraagbaar zijn op het andere systeem. In dit
verband werd ook gediscussieerd over de uniform opgezette (bij-)scholingscur-
sussen voor vakmensen op sociaal gebied, die de grenzen van de landen over-
winnen. 

Het doel was dus op de conferentie,

■ het sociaal-juridische en politieke kader en de daaruit voortvloeiende problemen
voor het nationale en grensoverschrijdende maatschappelijke werk te verkennen.

■ en de rol, positie en perspectieven van de Euregio’s als mogelijk regionaal voor-
beeld voor een ook op sociaal gebied samengroeiend Europa nader te onder-
zoeken.

De gepresenteerde projecten genoten daarom grote belangstelling. De thema’s be-
streken de grensoverschrijdende jeugd- en gezinszorg, het drugsbeleid en de ver-
slavingszorg, de (jeugd-)werkloosheid en de daaruit voortvloeiende sociale proble-
men en tenslotte de samenwerking van overheidsinstanties en organisaties op pro-
fessioneel en vrijwilligersniveau. 

Vanzelfsprekend geldt ook voor het grensoverschrijdende maatschappelijke werk het
basisprincipe van een serieuze en economische financiering. Tegen deze achtergrond
werden inleidingen gehouden over de mogelijkheden voor financiering van grenso-
verschrijdend maatschappelijk werk en de daarbijbehorende instrumenten uit natio-
nale en Europese bronnen. Er was grote belangstelling voor de uiteenzettingen over
de mogelijkheden deel te nemen aan, of zelf ontwikkelen van EU-regionale samen-
werking op het gebied van maatschappelijk werk en volksgezondheid. Dit gold in het
bijzonder voor de zogenaamde INTERREG-programma’s. Hetzelfde geldt voor de
stichting en exploitatie van een zogenaamd Europees Economisch Samenwer-
kingsverband (EESV), die dankzij een flexibele en vrij eenvoudig op te bouwen struc-
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Dienste in Europa
Am Stockborn 5-7
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in om materiële ondersteuning, opleidingsprogramma’s en onderzoek aan te bieden. 
In Nederland is in de nadagen van het laatste kabinet Lubbers het zogeheten MATRA
programma ingesteld. Dit programma biedt Nederlandse organisaties de mogelijkheid
hulpprojecten op te zetten in Centraal- en Oost-Europese landen. Een van de door
MATRA gefinancierde projecten is een samenwerkingsproject voor de verslavingszorg
in Wit-Rusland. De Jellinek heeft, in samenwerking met de WHO Regional Office for
Europe, de afgelopen zes jaar een breed opgezet programma ontwikkeld in Wit-Rus-
land. Deskundigheidsbevordering voor Wit-Russische professionals vormt de rode
draad. Vele Nederlandse verslavingsdeskundigen reisden naar Wit-Rusland om hun
kennis over preventie, verslaving, behandeling en nazorg over te dragen.

Dit artikel is bedoeld om de lezers te informeren over de omstandigheden en kondi-
ties waaronder steeds meer hervormingen en vernieuwingen van de gezondheids- en
verslavingszorg met Westerse hulp in Oost-Europa plaatsvinden.

Hulpprogramma’s in Oost-Europa
Om beter te kunnen begrijpen en inzicht te krijgen in welke implementatieproblemen
Westerse deskundigen (en hun Oost-Europese kollega’s) ondervinden, is enige ken-
nis van de geschiedenis onontbeerlijk.   

Oost-Europa is geografisch moeilijk af te bakenen. Feitelijk gaat het om landen die vroe-
ger deel uit maakten van de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie. De islami-
tische republieken in de oude Sovjet-Unie zoals Oezbekistan, Kirgizië e.d. worden er
toe gerekend, terwijl het voormalige Joegoslavië, afgezien van Slovenië en Kroatië, geen
duidelijke status heeft. Er zijn verder allerlei historische invloedssferen aan te wijzen.
De zogenaamde Visegrad-landen (m.n.Tsjechië, Slowakije, Hongarije) maakten vroe-
ger deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. De Baltische staten en delen van
Polen stonden, voordat de Russen de macht overnamen, lange tijd onder invloed 
van Duitsland en nog eerder onder Scandinavische invloed.

Al deze landen, met uitzondering van Joegoslavië, ontvangen sinds tien jaar hulp en
financiële ondersteuning van tal van internationale fondsen en organisaties. Door West-
Europese landen is een scala een bilaterale samenwerkingsprojecten opgezet. Deze
hulp is bepaald niet uitsluitend filantropisch bedoeld. De steun die gegeven wordt door
organisaties zoals de Wereldbank, het IMF en de Europese Unie, komt voort uit het
belang om de Oost-Europese landen rijp te maken voor de Westerse markteconomie.
De Europese Unie is er verder op uit om een reeks landen in de toekomst te laten toe-
treden tot de EU. De Raad van Europa, waarvan de meeste Oost-Europese landen lid
zijn, richt zich met name op het verbeteren van de democratische en politieke struc-
turen en werkt voorts aan een verbetering van de situatie op het gebied van de men-
senrechten en van minderheden zoals Roma.
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Inleiding
Met de val van de Berlijnse muur in 1989 zou alles beter worden in de voormalige Oost-
blok-landen. Hoog gespannen waren de verwachtingen over sociale, politieke en eco-
nomische hervorming. De omwenteling had stormachtige gevolgen voor de samenle-
ving. Bestaande structuren werden opgeheven, de weg naar het Westen lag immers
open. Een proces van vernieuwing deed zijn intrede. Tien jaar na de Val werken na-
tionale en internationale professionals gezamenlijk aan de hervorming.

Voor de volksgezondheid waren de gevolgen van de omwenteling enorm. Veel tradi-
tionele instanties als ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen, zijn ingekrompen of
zelfs ontmanteld. Daar kwamen geen nieuwe voorzieningen voor in de plaats. Het ge-
volg was onder meer dat morbiditeit en mortaliteit drastisch verslechterden. Veel kwets-
bare bevolkingsgroepen als ouderen, chronisch zieken en minderheidsgroepen kwa-
men sociaal-maatschappelijke in een vrije val terecht.

Op initiatief van de Europese Unie zijn hulpprogramma’s ontwikkeld om het tij te ke-
ren. Inmiddels zijn miljarden geïnvesteerd in programma’s als PHARE, TACIS en TEM-
PUS. Deze internationale samenwerkingsprogramma’s moeten leiden tot gestructu-
reerde hervorming, beleidsontwikkeling en het opzetten van nieuwe voorzieningen in
de gezondheidszorg. De samenwerkingsprogramma’s zijn niet alleen op initiatief van
overheden opgezet. Ook verschillende niet-gouvernementele organisaties spannen zich

Drs. Wim Buisman 

Versterking van de verslavingszorg
in Oost-Europa

– Achtergronden en nut van samen-
werkingsprojekten

Na de opening van Oost-Europa namen de problemen met verslaving daar al snel
schrikbarende vormen aan. Op verschillende niveaus werden hulpprogramma’s en

initiatieven in het leven geroepen om niet tegen zijn taak opgewassen drugshulpverlening
in deze landen te ondersteunen. Wim Buisman, psycholoog aan de Amsterdamse

organisatie voor verslavingszorg Jellinek, is hoofd van de afdeling »Internationale
projecten«. Bovendien is hij hoofd van het »European Addiction Training Institute« (EATI)

en beschrijft hier de manieren van hulpverlening vanuit Nederland.
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Veel van deze problemen komen voort uit volstrekt verschillende organisatieculturen:
een democratische cultuur tegenover een autoritaire »commandostructuur«, waarin
individuele opinies en verantwoordelijkheden nauwelijks tellen. Deze tegenstelling
wreekt zich met name in zorgprojecten waarbij vernieuwingen zoals het leren te wer-
ken in multidisciplinaire teams centraal staan.

Overigens zou het onterecht zijn om de oorzaak van de samenwerkingsproblemen een-
zijdig bij partners in Oost-Europa te leggen. Van grote betekenis is de attitude die
(Nederlandse) projectuitvoerders aannemen: proberen zij hun in ons land ontwikkelde
inzichten en producten in Oost-Europa te verkopen of nemen zij een coachende en
adviserende houding aan (»telling or selling«).

Een laatste probleem dat wij hier willen noemen is de duurzaamheid van veranderin-
gen die door projectinspanningen wordt bereikt. In de regel duurt een  project niet lan-
ger dan 2 a 3 jaar. Als er werkelijk resultaten worden behaald, is het nog maar vraag
of die resultaten duurzame veranderingen te weeg brengen of slechts voor de korte
termijn. Projektuitvoerders dienen daar zeer alert op te zijn Om een voorbeeld te ge-
ven, in het project dat de Jellinek in Belarus uitvoerde bleek dat psychologen en maat-
schappelijk werkers eigenlijk geen klinische en zorgtaken mochten uitvoeren in de ver-
slavingszorg. 

Alleen artsen en verpleegkundigen werden officieel in de wetgeving in staat gesteld
dergelijke taken uit te voeren. Invoering van multidisciplinair werken kwam daardoor
wezenlijk op de tocht te staan. Vervolgens werd tijdens de uitvoering van het project
toestemming verleend om psychologen en maatschappelijk werkers in de multidisci-
plinaire teams op te nemen. Op het eind van het project werd, na veel druk, een nieuwe
ministeriële order uitgevoerd, waarbij dit toch officieel werd toegestaan.

Tot besluit: een blik in de toekomst van
samenwerking met Oost-Europa
Hoe ziet de toekomst van de samenwerking met de landen en drughulpinstellingen
van Centraal- en Oost-Europa er uit?

Voorop staat dat het aantal samenwerkingsprojekten dat vanuit Nederland (en Duits-
land) in Oost-Europa wordt uitgevoerd aanzienlijk is toegenomen. In Nederland wor-
den vele projekten financieel ondersteund door het MATRA fonds. Zo voert het Trimbos-
Instituut projekten uit in Hongarije en in Rusland. De Jellinek is dit najaar begonnen

Het is overigens niet duidelijk of de landen en organisaties in Oost-Europa erg blij zijn
met de Westerse hulp en bemoeienissen. De fondsen zijn, begrijpelijk, vaak welkom.
Onze indruk is dat met name jonge professionals en veldorganisaties in de gezond-
heidszorg (vaak NGO’s), de kansen aangrijpen om vernieuwingen te bewerkstelligen.
Veel fondsen vragen projektuitvoerders om evaluaties te verrichten en bijvoorbeeld MA-
TRA laat onafhankelijke deskundigen grote projekten evalueren.

Werken in Oost-Europa
Veel Nederlandse organisaties in de gezondheidszorg, op cultureel en andere maat-
schappelijke terreinen, voeren sinds begin jaren negentig projecten uit in Oost-Europa.
Behalve door particuliere fondsen wordt een groot deel van deze projecten gefinan-
cierd door het MATRA programma, dat gecoördineerd wordt door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
MATRA staat voor maatschappelijke transformatie en is bedoeld om een actieve bij-
drage te leveren aan de opbouw van een democratische samenleving (z.g. civil so-
cieties) in de Oost-Europese landen. Nederlandse niet-gouvernementele organisaties
(NGO’s) kunnen in samenwerking met partnerorganisaties in Oost-Europa project-
voorstellen indienen ter financiering van de hulp die zij beogen te geven in sectoren
als de gezondheidszorg, psychiatrie en verslavingszorg,(maar ook op gebied van on-
derwijs, milieu- en welzijnszorg, cultuur etc).

Tien »ondingen«
Organisaties die zich op het terrein van projectuitvoering in Oost-Europa begeven, die-
nen zich bewust te zijn van een reeks van implementatieproblemen. Schnabel spreekt
in een bijdrage aan een conferentie over GGZ-projecten in Oost-Europa over »Tien on-
dingen«, tien bronnen van zorg, kritiek en boosheid zoals Schnabel ze noemt, die het
contact en de samenwerking tussen projectpartners onder druk zet.
Een van deze tien »ondingen« is bijvoorbeeld »ondeskundigheid«: er is in de hulpver-
lening nauwelijks deskundigheid in het voeren van een therapeutisch gesprek of het
leiden van een team. Op management gebied heerst een verlammende bureaucratie,
van enige vorm van budgetbeheer, kostenbewustzijn is geen sprake. 
Een ander is: »onzekerheid«, met name op het gebied van communicatie en manage-
ment: afspraken kunnen alleen gemaakt worden als een formeel hoogste in rang of
functie (die soms geheel buiten een project staat) zijn goedkeuring geeft 
Een derde »onding« is »onbetrouwbaarheid« (die nogal eens de vorm van corruptie
aanneemt): een delegatie die in het kader van een project een bezoekt brengt aan
Nederland wordt samengesteld uit leden van het »old boys network« in plaats van op
basis van professionele representativiteit.
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In de afgelopen zeven jaar is het aantal drugsverslaafden in Rusland naar schatting
4,5 keer zo groot geworden; inmiddels zijn het er meer dan 2,5 miljoen. Daarbij moet
nog in het oog gehouden worden dat deze getallen slechts betrekking hebben op
mensen die regelmatig verdovende middelen van het »klassieke type« tot zich ne-
men. Als ook de gebruikers van andere type drugs, zoals lijmsnuivers etc., in de cijfers
opgenomen worden, dan zouden deze op meer dan tien miljoen uitkomen. De me-
dische autoriteiten in Rusland zijn vooral ongerust over de in het laatste decennium
ontstellende toename – met meer dan 600% – van het aantal vrouwen dat drugs ge-
bruikt. Volgens cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid hadden begin 1988
slechts 315.000 mensen een verleden van niet-medisch gebruik van verdovende mid-
delen, psychotrope en andere geestverruimende stoffen. Ongeveer 39.000 van hen
waren minderjarig en meer dan 25.000 vrouwelijk. In het afgelopen decennium is het
aantal drugsverslaafden vertienvoudigd. Meer dan 60% van hen zijn tussen de 18 en
30 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van drugsgebruikers is 15 tot 17 jaar, drugsge-
bruik door kinderen van 11 tot 13 jaar oud komt evenwel steeds vaker voor en er zijn
zelfs al gevallen gesignaleerd van gebruik door kinderen van 6 en 7. 

met een groot projekt in Roemenie, gericht op de kwaliteitsverbetering van de hulp-
verlening door professionals in de gezondheids- en verslavingszorg. Ook is de Jelli-
nek betrokken bij projekten die onder auspiecien van UNDCP/UNAIDS worden uitge-
voerd in Oekraine, Wit-Rusland, Moldova en Rusland en die ten doel hebben het be-
reik van de instellingen voor drugshulpverlening en harm reduction aanzienlijk te ver-
beteren. Andere organisaties zoals AFEW (Aids Foundation East – West) en Artsen
zonder grenzen, die zich richten op AIDS preventie zijn o.a. aktief in Moskou en Kiev.
Ook Duitse organisaties zoals Charitas ondersteunen drugspreventieprojekten in Oost-
Europa.

Daarnaast worden in het kader van het ADEPT-programma, ambtenaren uit de toe-
tredingslanden die belast zijn met de drugsproblematiek van de ministeries van Ge-
zondheid, Justitie en Binnenlandse Zaken, jaarlijks getraind in Nederland om kennis
op te doen over het Europese drugsbeleid en de ervaringen opgedaan door hun kol-
lega’s in Nederland.

Ook worden jaarlijks op initiatief van het Geneva Initiative on Psychiatry in samenwer-
king met de Jellinek, groepen jonge professionele (getalenteerde) hulpverleners op-
geleid in moderne hulpverleningstechnieken. Deze jonge hulpverleners worden gere-
kruteerd uit alle landen van Centraal- en Oost-Europa, inklusief landen als Georgie,
Azerbadjan, Armenie, Albanie en Oezbekistan.

De trend voor de komende 10 jaren zal zijn, dat de aandacht voor landen uit Centraal
Europa gaat verschuiven van de accessie-landen (die eind 2004 toetreden) naar de
voormalige landen van de Sovjet-Unie.
Uiteindelijk zullen de geografische grenzen van de nieuwe en uitgebreide Europese
Unie verschuiven naar deze republieken: Wit-Rusland, Oekraine en Rusland (in recente
beleidsnota’s van de Nederlandse regering de »nieuwe buren« genaamd).

Maar zover is het nog (lang) niet. Eerst dient het lastige politieke proces van toetreding
tot een goed einde teworden gebracht, een proces waarbij nog een groot aantal obsta-
kels moet worden opgeruimd.
Nederland kan daar z’n steentje aan bijdragen, omdat de Nederlandse regering in het
cruciale jaar van de toetreding (2004), gedurende het laatste half jaar, het voorzitter-
schap van de Europese Unie zal bekleden.

Svetlana Iliina

Rusland en drugs 
De Moskouse psychologe Svetlana Iliina is op dit moment in het kader van de door
AMOC/DHV (Amsterdam) geleid EU-project AC COMPANY in Antwerpen in de Free 
Clinic actief als contactpersoon voor Russische immigranten. Hieronder beschrijft zij
zowel de Russische situatie op het gebied van drugs als de schrikbarende AIDS- en
hepatitis-epidemie.

EATI
Keizersgracht 582

1017 EN Amsterdam
✆ 0 20-6 75 20 41
T 0 20-6 76 45 91
U info@eati.org

www.eati.org 
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Het aantal gevallen van acute virale hepatitis, vooral van hepatitis C, vertoont een
alarmerende stijging, met name in de leeftijdsgroepen 15-19 en 20-29 jaar: in de eer-
ste groep vindt besmetting plaats via de ouders, in de tweede door seksuele contac-
ten. Het aantal gevallen van besmetting na eenmalig of slechts sporadisch drugs-
gebruik neemt voortdurend toe, met name onder kinderen en tieners, aangezien zij
nog niet bekend zijn met veilig gebruik. Deze cijfers zijn het directe gevolg van de re-
geringspolitiek, die de verspreiding van informatie over en instructie in veilig gedrag
voorstelt als propaganda voor drugs en het derhalve verbiedt. 

Volgens officiële statistieken vond in het jaar 2000 84% van alle gevallen van be-
smetting met hepatitis via de ouders plaats. In de regio Moskou was dit 40%, in de
regio’s Kaliningrad en Lipetsk ongeveer 60%, in Perm 75%, in de regio Sverdlovsk,
Okrug in het Verre Oosten, Rostov aan de Don meer dan 80%.

Onafhankelijke organisaties (NGO’s) nemen de preventie van HIV en acute virale he-
patitis onder drugsgebruikers voor hun rekening. In 1998 begon de Nederlandse af-
deling van Artsen zonder Grenzen in Moskou met activiteiten op het gebied van over-
lastbeperking. Op dit moment lopen in 46 regio’s verspreid over het gehele land pro-
jecten – meestal met de lokale AIDS-centra als uitvalsbasis, waarbij naast de uit-
wisseling van spuiten, kosteloze consulten en hulp voor drugsgebruikers vooral de
verspreiding van informatie tot de speerpunten behoren. Voor de spuitomruil is toe-
stemming van de lokale autoriteiten noodzakelijk (ondanks het feit dat projecten op
het vlak van overlastbeperking volledig met onafhankelijke middelen gefinancierd wor-
den); om die reden kon dit bijvoorbeeld de Moskouse burgemeester Luzhkov, die
een van de voornaamste voorstanders van de »war against drugs« is, verbieden.

Het is belangrijk om in het oog te houden dat druggebruikers in Rusland veel snel-
ler dan in andere landen de overstap maken van allerlei soorten »pseudo-drugs« naar
echte drugs. Een onderzoek onder Moskouse scholieren toonde aan dat deze stap
in de meeste gevallen minder dan een maand in beslag nam – met alle gevolgen van
dien. Bovendien wordt de Russische drugsscène gekenmerkt door een snelle over-
gang van soft naar hard drugs. In de eerste zes maanden van 1996 vormden de
heroïneverslaafden, die het moeilijkst te genezen zijn, 28,4% van alle aan opium (de-
rivaten) verslaafde patiënten die werden behandeld in het Scientific Research Insti-
tute of Narcology. Een jaar later maakten zij al 74,4% uit.

De toename van drugsverslaving onder scholieren – vooral in de grote steden – en
studenten is beangstigend. Gedurende de laatste vier jaar is het verzes- tot ver-
achtvoudigd. Volgens de laatste gegevens heeft een op de vijf scholieren in St. Pe-
tersburg reeds drugs uitgeprobeerd, terwijl in de hogere klassen van talloze scholen
een op de drie een regelmatige gebruiker is. In vele van de meest bekende Moskouse
instellingen voor hoger onderwijs wordt drugsverslaving meer en meer zichtbaar. De
gemiddelde levensverwachting van drugsverslaafden bedraagt tussen de vier en 
4,5 jaar nadat ze met het gebruik van verdovende middelen zijn begonnen.

Papaversteeltjes, ruwe en verdunde opium, marihuana, efedrine, hasj, LSD, metha-
don, heroïne, cocaïne, en ecstasy behoren tot de meest gebruikte drugs in Rusland.
Tegelijkertijd vormen nieuwe synthetische verdovende middelen, waaronder enkele
die in Rusland worden geproduceerd, een groot gevaar.

Drugs, HIV-infectie en hepatitis C
Statistische gegevens tonen een zeer hoge correlatie tussen het groeiende drugs-
gebruik en de toename van het aantal gevallen van AIDS, virale hepatitis en andere
zeer ernstige ziektes (alleen al in 1996 verachtvoudigde het aantal gevallen van HIV).
In januari 2002 werden de hoogste aantallen HIV-patiënten geregistreerd in de regio
van Irkutsk – 11.570 personen, de regio Samara – 12.316, St. Petersburg – 13.768,
de regio Tsjeljabinsk – 9.179, Moskou en de regio Moskou – 29.807. In totaal wer-
den in januari 2002 176.935 – waaronder 2.543 kinderen – HIV-dragers geregistre-
erd. Inmiddels zijn 1.966 personen al gestorven. Meer dan 91% van de nieuwe HIV-
gevallen zijn intraveneuze drugsgebruikers: gezamenlijk gebruikte spuiten en naal-
den waren de meest voorkomende bron van infectie. In de afgelopen tien jaar is het
aantal doden door druggebruik vertwaalfvoudigd – onder kinderen zelfs 42 keer zo
hoog geworden. Volgens gegevens van het Russische Ministerie van Binnenlandse
Zaken bedraagt het aantal dakloze kinderen ongeveer een miljoen. Onder deze groep
is drugsverslaving vrij normaal – bijna de helft van hen heeft reeds drugs uitgepro-
beerd of gebruikt deze zeer regelmatig. 

Free Clinic
Van Arteveldestraat 64
2060 Antwerpen
België
✆ 00 32-3-2 0112 60
T 00 32-3-2 0112 99

Afhankelijk van de stad ligt het percentage HIV-dragers onder Russische drugs-
gebruikers intussen op 40 tot 60%. Het aantal aan heroïne of andere opiaten
verslaafden bedraagt in Rusland tussen de een en drie miljoen. Inmiddels zijn in
Moskou meer drugsverslaafden HIV-positief dan bijvoorbeeld in New York. En
het ontbreekt aan een spuitruil- en methadonprogramma. »Hier zijn ingrijpende
veranderingen noodzakelijk », zei D. Dehne van de UNAIDS Oostenrijk tijdens een
persconferentie. 

Bron: www.haart.net
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De activiteiten van het netwerk worden gecoördineerd door een stuurgroep, die door
de leden wordt gekozen. De procedures voor de verkiezing van de leden garande-
ren dat de regio’s gelijk vertegenwoordigd zijn en dat de leden die zitting hebben in
de stuurgroep, jaarlijks rouleren. De stuurgroep wordt geleid door een coördinator. 

In het begin had het netwerk hooguit tien leden, maar inmiddels bestaat het uit meer
dan 170 personen en voornamelijk NGOs zonder winstoogmerk. Terwijl de meeste
projecten regionaal zijn, is toch 20% van de in het netwerk verenigde organisaties
op nationaal of zelfs internationaal niveau actief. Door hun activiteiten slagen zij erin
om drugsgebruikers, medici, gevangenispersoneel, de politie, de media etc. te be-
reiken. De leden van de netwerken werken in gevangenissen, met verslaafde prosti-
tuées, dragers van HIV en AIDS-patiënten, maar ook met allochtonen, bijvoorbeeld
zigeuners (de Roma).

Weliswaar werken de leden van het netwerk op zeer verschillende terreinen, maar
toch hebben ze een probleem gemeenschappelijk, namelijk gebrek aan informatie.
De met behulp van moderne technologie ongehinderde uitwisseling van informatie
tussen deskundigen, NGOs, beleidsmakers, overige belanghebbenden (waaronder
ook drugsgebruikers en andere kwetsbare groepen) op het gebied van HIV, drugs
en harm reduction is de voornaamste prioriteit van het CEE-HRN. 

Volgens een recent onderzoek zijn de leden van het netwerk actieve gebruikers van
het internet. Allen hebben ten minste een computer en meer dan 90% heeft dage-
lijks toegang tot het internet en email. Niet in de laatste plaats om deze reden wordt
er de voorkeur aan gegeven om voornamelijk via elektronische kanalen te commu-
niceren.

Elektronische conferenties blijven het belangrijkste middel om ideeën en suggesties
uit te wisselen, elkaar te stimuleren, te steunen en ook om in de diverse landen pro-
jecten met betrekking tot harm reduction te realiseren. Het open karakter en de be-
schikbaarheid zijn het belangrijkste voor de – tot nu toe meer dan driehonderd – ge-
registreerde gebruikers van het medium, naast alle anderen die af en toe willen deel-
nemen aan de conferenties in het Engels en het Russisch. Deze vorm van commu-
nicatie helpt de leden van het netwerk informatie te verkrijgen over onderwerpen zoals
subsidies, opleidingen, mogelijke samenwerking, de laatste onderzoeksgegevens en
ervaringen uit de praktijk. In feite kan elk probleem, elke case en elke vraag met be-
trekking tot harm reduction besproken worden via email.

Inmiddels tellen Midden- en Oost-Europa en de voormalige staten van de Sovjetunie
(CEE/NIS) samen meer dan vier miljoen hard-drugsgebruikers. Meer dan een mil-
joen mensen in deze landen zijn geïnfecteerd met het HIV-virus: 88% van hen heb-
ben dit virus van vervuilde spuiten gekregen. Volgens de rapporten van UNAIDS ver-
toont de HIV-epidemie in deze landen sinds 1999 een snellere groei dan waar dan
ook op de wereld. 

In 1995 werden in vele landen van deze regio harm reduction programma’s inge-
voerd. Bovendien was de noodzaak om informatie en ervaringen uit te wisselen voor
iedereen duidelijk. Om deze reden werd in juni 1997 in Warschau (Polen) het zoge-
naamde Midden- en Oost-Europese harm reduction netwerk (Central and Eastern
European Harm Reduction Network – CEE-HRN) opgericht, met als doel een ge-
meenschappelijke politiek gericht op harm reduction ten gevolge van druggebruik te
ontwikkelen, uit te voeren en zo de gezondheid en het welzijn van de mensen in deze
landen te verbeteren. 

Raminta Stuikyte

Het Midden- en Oost-Europese
harm reduction netwerk

Het ongelooflijk snel groeiende drugsprobleem in midden- en Oost-Europese landen
leidde tot activiteiten in de verslavingszorg om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Het initiatief hiertoe ging uit van organisaties in de landen zelf. De CEE-HRN werd in het
leven geroepen om deze veelsoortige en meestal onafhankelijk van elkaar opererende

initiatieven met elkaar in een netwerk te verbinden. De organisatie heeft inmiddels een
belangrijke functie bij de pogingen om de schade die door drugs veroorzaakt wordt

zoveel mogelijk te reduceren. Het netwerk staat, o.a. ook als partner van het AC-
COMPANY-netwerkproject dat onder leiding staat van DHV/AMOC Amsterdam, in contact

met talrijke andere organisaties in Europa. Raminta Stuikyte, hoofd van de CEE-HRN,
beschrijft voor BINAD-INFO de activiteiten en doelen van haar organisatie.
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Polen. In de landen van de voormalige Sovjetunie, waar ongeveer 990.000 dragers
van HIV of AIDS-patiënten verblijven, krijgen slechts 872 – d.w.z. minder dan een op
achtduizend patiënten – de vereiste medicijnencocktail.

Het rapport met zowel de resultaten van het onderzoek als diepte-interviews met
dragers van HIV werd uitvoerig besproken tijdens de AIDS-conferentie in Barcelona;
bovendien werd het verzonden aan de overheidsdiensten in de regio, die zich be-
zighouden met de bestrijding van HIV/AIDS en met harm reduction programma’s.
Niet alleen werd het rapport in het informatiebulletin van de conferentie aangepre-
zen als een voorname informatiebron over de HIV-epidemie in Midden- en Oost-
Europa, ook werd het netwerk en het rapport genoemd in de belangrijkste media,
zoals The Times en The Guardian; tevens vond het zijn weg naar de Agence France
Presse en de media in de regio. 

Door het vijandige klimaat en ook door onwetendheid bij het publiek verloopt de uit-
voering van de harm reduction programma’s bepaald niet rimpelloos. Om die reden
hebben de uitleg en verdediging van de ideeën achter dergelijke programma’s èn
pogingen om de opvattingen bij het publiek te veranderen de hoogste prioriteit van
de mensen achter deze projecten, zowel op lokaal als op nationaal, maar zeker ook
op internationaal niveau. 

In 2001 nam CEE-HRN deel aan de General Assembly Special Session on AIDS
(UNGASS) van de Verenigde Naties, zowel aan de voorbereidende bespreking van
het civil society panel in Genève als aan de UNGASS-sessies in New York, waar de
CEE-HRN geaccrediteerd was. CEE-HRN stuurde twee vertegenwoordigers naar de
UNGASS. De grootste overwinning van CEE-HRN en andere harm reduction pro-
gramma’s was dat de motie over de beschikbaarheid van schone injectiespuiten voor
intraveneuze drugsgebruikers in het uiteindelijke verslag van de conferentie werd op-
genomen. 

Een belangrijk deel van het werk van CEE-HRN bestaat uit het ondersteunen van or-
ganisaties. Een goed voorbeeld is de advisering van en het aanbieden van prakti-
sche hulp aan organisaties van drugsgebruikers, zoals het »Initiative of Drug Addicts
Mutual Support» (IDAMS) in Litouwen. De leider is Kestutis Butkus, die acht jaar ver-
slaafd is geweest en nu al meer dan vijf jaar methadon gebruikt; hij benadrukt dat
CEE-HRN hem en andere drugsgebruikers stimuleerde om deze organisatie op te
zetten. »Het netwerk voorzag ons van de ideeën en van informatie over hoe en ook
waarom we moesten handelen«, zegt Kestutis. Tot de vele doelen van de IDAMS be-
hoort niet alleen het uit de criminele sfeer halen en destigmatiseren van verslaafden,
maar ook de bescherming van hun rechten. 

Inmiddels is een tweetalige website online gegaan; deze zal functioneren als alles-
omvattend informatiecentrum voor harm reduction en problemen met betrekking tot
dragers van HIV. In de naaste toekomst zal de website zowel algemene als speci-
fieke informatie moeten gaan aanbieden: een overzicht van de regionale program-
ma’s met betrekking tot harm reduction, materiaal voor het onderwijs, over drugge-
bruik en AIDS-preventie in strafgevangenissen, vervangende middelen, activiteiten
gericht op prostituées, op zigeuners (Roma) etc. Twee medewerkers zijn bezig met
het verzamelen, analyseren en systematiseren van informatie van de CEE-HRN le-
den, van andere projecten op het gebied van de harm reduction, van nationale en
ook internationale organisaties, experts en personen die op dit gebied werkzaam
zijn.

Naast de elektronische communicatiemiddelen is er evenwel nog steeds een grote
behoefte aan gedrukt materiaal. De periodiek, de CEE-HRN Newsletter, levert inzicht
in de resultaten en de vooruitgang die door de leden van het netwerk en verwante
projecten is behaald. Artikelen over de implementatie van technische projecten, pa-
pers en ander materiaal voor conferenties worden eveneens via de nieuwsbrief ver-
spreid.

Het secretariaat van de CEE-HRN moet ervoor zorgen dat alle leden van het net-
werk kunnen deelnemen aan de activiteiten. Een inventarisatie van de behoeften van
de leden wees uit dat de taal het grootste struikelblok vormt; om die reden worden
alle diensten tweetalig uitgevoerd en bovendien de voornaamste documenten da-
gelijks vertaald. Uiteraard is het Engels de voertaal tijdens internationale besprekin-
gen, email-discussies of voor subsidieaanvragen, maar voor diegenen met het Rus-
sisch als moedertaal of voor hen die deze taal beter beheersen dan het Engels, zijn
vertalingen belangrijk, zowel voor de eigen informatievoorziening als om door de
overige leden van het netwerk gehoord te worden.

Behalve met de verspreiding van informatie en de uitwisseling van ervaringen houdt
het netwerk zich ook bezig met de analyse en bespreking van druggebruik en de
HIV-epidemie. In 2002 werd voor het eerst een onderzoek naar de voorzieningen
voor en behandeling van dragers van HIV en AIDS-patiënten uitgevoerd dat de ge-
hele regio bestreek. Een van de resultaten van het onderzoek naar meer dan 130
projecten met betrekking tot HIV/AIDS in zowel Midden- en Oost-Europa als de lan-
den van de voormalige Sovjetunie was dat slechts 6.982 personen (minder dan 1%
van het geschatte totale aantal dragers van HIV) de cocktail van drie anti-HIV
medicijnen krijgen toegediend, die als de standaard voor de behandeling van
HIV/AIDS wordt beschouwd. Meer dan de helft (58%) van diegenen die wel deze be-
handeling krijgen, wonen in Roemenië, waar kinderen die door een medische be-
handeling met HIV besmet zijn geraakt, deze medicijnen met steun van internatio-
nale hulporganisaties krijgen; naar schatting 19% van de 6.982 personen woont in
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Sind het begin van de jaren ’90 (val van het communisme) is Bolsano direct of 
indirect  »reisdoel« van Tsjechische staatsburgers. Waarschijnlijk verlaat de meer-
derheid het land in de hoop in de EU een beter leven met werk en welstand te kun-
nen opbouwen. 

De Tsjechische staatsburgers die naar onze instelling komen hadden ook al in hun
eigen land ervaring met illegale middelen. Ze komen als toeristen in het land en ver-
blijven vaak niet langer dan enkele weken tot maanden in dezelfde stad. Veel van
hen hebben contacten met landgenoten in Napels, Verona, Pescara, Sardinië, Sici-
lië. Ze leven onder de armoedegrens, zijn dak- en werkloos en proberen hun hoofd
boven water te houden door b.v. als straatmuzikant te werken of te bedelen. De vol-
gende problemen kunnen worden gekarakteriseerd:

Helaas vinden zij echter veel onwetendheid en problemen op hun pad. Een paar fei-
ten helpen de situatie – die overigens zeker niet atypisch voor de regio is – te begrij-
pen, waarin verslaafden aan hard drugs in Litouwen zich bevinden. Dragers van HIV
die verslaafd zijn, wordt behandeling geweigerd. Nadat een HIV-epidemie in een
Litouwse gevangenis was uitgebroken, werd van vele kanten voorgesteld een
»gouden shot«, een dodelijke overdosis, aan te bieden aan verslaafde dragers van
het virus. Leden van het IDAMS namen tijdens de Europese AIDS-conferentie in Vilnius
van 2002 de kans waar om te spreken over de behoefte van verslaafden aan
medische zorg en steun. Tijdens de opening van de conferentie verzamelden zij zich
bij de ingang, waar zij veel aandacht kregen van de media en het publiek. »Veel men-
sen zijn geschokt als ze horen dat ik lange tijd verslaafd was – dat past domweg niet
bij de stereotypen in hun hoofd«, zegt Kestutis. Naast public relations houdt IDAMS
zich bezig met lobbyen, het informeren van de gemeenschap en leraren, maar ook
met de opbouw van wederzijdse steunverleningsgroepen en een strategie voor be-
langenbehartiging. Recentelijk zijn ze begonnen om als pro-deo advocaten ver-
slaafden in de rechtszaal te vertegenwoordigen. 

De hierboven genoemde activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de financiële
en praktische ondersteuning van internationale organisaties, waaronder het Interna-
tional Harm Reduction Development Program van het Open Society Institute, het
HIV/AIDS-programma van de Verenigde Naties, het Drug Control Programme,
eveneens van de VN, de Wereld Gezondheidsorganisatie en van andere belangrijke
partners: het Asian Harm Reduction Network, de AC Company, de AIDS foundation
EAST-WEST, de International HIV/AIDS Alliance in de Oekraïne en vele, vele andere. 

Kamila Jezerksa

Het werk met Tsjechische drugs-
gebruikers in Bolsano
Met de opening van de Oost-Europese landen kan sinds 10 jaar o.a. ook een toe-
nemende mobiliteit van drugsgebruikende – en ook drugsverslaafde – mensen uit deze
landen naar de buurlanden worden vastgesteld. Dit wordt op veel plaatsen tot een echt
probleem en houdt een nieuwe uitdaging in. Deze uitdaging neemt het EU-project AC
COMPANY, dat uitgevoerd wordt door AMOC/DHV te Amsterdam, aan. Een van de
partners binnen dit project is de »Verein Südtiroler Drogenhilfe«, voor wie Kamila
Jezerksa uit Bolsano de situatie m.b.t. Tsjechische drugsgebruikers beschrijft. 
Zij is geboren in Tschechië en daarom aanspreekpunt voor deze groep personen.
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De grenzen van ons werk 
in het contactcafé
In de loop van de afgelopen 10 maanden maakten 10 Tsjechische staatsburgers ge-
bruik van onze instelling. Drie daarvan waren vrouwen. 
De juridische kaders beperken ons werk tot dusver tot de volgende activiteiten:

■ advisering voor safer use/safer sex
■ uitruil van spuiten
■ medische basisverzorging (snijwonden, abcessen)
■ juridisch advies
■ eerste levensbehoeften (eten, drinken, douchen, wassen)
■ sociale ruimte in een accepterende omgeving 

Bijzonder schrijnend is het geval van een 17-jarige scholiere in mijn herinnering ge-
bleven, die in Italië haar zomervakantie wilde doorbrengen. Haar ervaringen met drugs
beperkten zich tot hasj, ecstasy en LSD. Ze had oorspronkelijk het plan opgevat om
in de herfst bij de appeloogst geld te verdienen voor haar kunststudie, om daarna
weer terug te keren naar Tsjechië. Van Italië heeft ze alleen Bolsano gezien. Ze bleef
in deze stad hangen nadat zij Tsjechische landgenoten had ontmoet, waarvan en-
kele intraveneuze gebruikers van heroïne waren en onder de brug leefden. Nadat zij
drie dagen samen was geweest met haar begeleider had zij al een drugs-noodge-
val achter de rug en gebruikte regelmatig intraveneus.  

Korte tijd later leerde zij jonge Albanese dealers kennen, die haar in het begin zeer
vriendelijk bij hen opnamen en haar ook stuff gaven. Als tegenprestatie moest zij sex
met hen toestaan. Na twee weken eisten zij meer van haar: ze moest gaan »tippe-
len«, anders moest ze rekening houden met verminking. Het leek wel alsof zij pas
toen ontwaakte uit een boze droom en ze besloot tenslotte naar Tsjechië terug te
keren. Haar landgenoten haalden het benodigde geld voor een treinkaartje bij elkaar.

Bahngleis 7
Verein Südtiroler
Drogenhilfe
Garibaldistrasse 4a
39100 Bozen
Italië 
✆ 00 39-04 71-32 45 36
U drogenhilfe@dnet.it 

Juridische situatie
Niet EU-burgers kunnen Italië binnenkomen als toeristen (toeristenvisum), waarbij de
verblijfplaats en de duur van het verblijf in Italië moet worden aangegeven. Een toe-
rist moet de overheid bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken
voor een verblijf. Wanneer het toeristenvisum vervalt verblijft de desbetreffende per-
soon illegaal in het land. 
Wanneer een Tsjechische staatsburger een verblijfsvergunning aan wil vragen, moet
hij allereerst een werkgever vinden die officieel bij de politie (Quästur) verzoekt hem
te mogen aannemen als werkkracht. De desbetreffende persoon moet tijdens de pro-
cedure in het land van herkomst verblijven en daar wachten op de toestemming. Het
arbeidsbureau onderzoekt of er daadwerkelijk behoefte bestaat aan een werknemer
uit het buitenland. Wanneer deze controle positief uitvalt, kan de toekomstige wer-
knemer Italië binnenkomen en krijgt hij de verblijfs- en werkvergunning voor beperkte
tijd. 

Medisch-sociaal aanbod/hulp
Niet EU-burgers zonder verblijfsvergunning kunnen in Italië geen beroep doen op het
openbare gezondheidswezen. Voor onze doelgroep, die voor het grootste gedeelte
verslaafd is aan opiaten, betekent dit niet te kunnen deelnemen aan efficiënte pro-
gramma’s met vervangende middelen of ontwennningstherapieën. De verstrekking
van methadon aan »illegalen« is afhankelijk van het beleid van de desbetreffende dien-
sten voor verslavingsziekten (Ital. Ser. T) van het Ministerie van Volksgezondheid. Ter-
wijl de verstrekking in veel steden vrij liberaal gehandhaafd wordt, is de Ser.T in
Bolsano tegen een dergelijke uitholling van de voorschriften en verstrekt methadon
alleen in enkele uitzonderingsgevallen. 
Voor verslaafde Tsjechen in Bolsano betekent dit dat wanneer de wens bestaat een
methadonbehandeling te volgen zij de stad moeten verlaten of terugkeren naar het
land van herkomst (met alle gevolgen van dien). Wij zien vaak ontwenningssyndro-
men in ons contactcafé.  
Anonieme bloedscreenings zijn alleen mogelijk bij HIV-screening en inenting tegen
hepatitis is niet anoniem en moet worden betaald. 
Er bestaat geen recht op sociale hulp – zoals b.v. de toegang tot het openbare asiel
voor daklozen. Er zijn individuele, private, charitatieve, vaak onbezoldigd werkende
verenigingen die aan de basisbehoeften proberen te voldoen. Dit in de vorm van het
verstrekken van maaltijden en het geven van geld bij crises (medicamenten, trein-
kaartjes).



Een niet gering
deel van de
verslaafde
patiënten met
PTSD is al
tijdens de
traumatische
situatie
begonnen met
het gebruik

ropa

4342 BINAD-INFO 23   ·    October – December 2002

Drugshulpverlening in EuThema

Verschoven
Traumatische oorlogsslachtoffers leiden vaak aan verschrikkelijke herinneringen, die
onwillekeurig naar boven komen en zo intensief beleefd worden dat een normaal le-
ven onmogelijk wordt. Interessant is de latentietijd die in verband met de verslaving
na psychotrauma kan worden vastgesteld. De verslaving treedt vaak ca. vijf jaar na
de psychiatrische diagnose van een post-traumatische stressstoornis op. Wat ge-
beurt er in deze vijf jaar? De getraumatiseerde persoon probeert lange tijd om zijn
symptomen onder controle te houden en weer normaal te »functioneren«. Wanneer
dit niet lukt en de psycho-somatische gevolgen blijven bestaan (b.v. opgewonden
zijn of een voortdurend gevoel uitgeleverd te zijn, depressies, maar ook hoge bloed-
druk, gevoeligheid voor infecties, psycho-somatische storingen of chronische pijnen),
komen vaak verdovende stoffen in het spel.

Er zijn twee modellen van drugsgebruik na een psycho-trauma. De waarschijnlijk
meest voorkomende variant is het gebruik van drugs, alcohol en/of medicijnen om
de symptomen beter te kunnen verdragen (dus een verkeerde zelfmedicatie).
In het bijzonder bij jongeren en mannen kan echter ook een verhoogd riskant gedrag
worden gevonden. In het bijzonder voormalige soldaten vinden het normale leven
van alledag (in vergelijking met de traumatische situatie) saai en leeg en wijken uit
naar drugs met een riskant gebruikspatroon (b.v. intraveneus gebruik).
Een niet gering deel van de verslaafde patiënten met PTSD is echter al tijdens de
traumatische situatie begonnen met het gebruik. Hierbij horen mensen die zichzelf
met medicamenten of drugs aan een therapie onderwerpen om hun angst te be-
strijden of om gevoelens als schuld, berouw, woede, vervreemding en depressie uit
de weg te gaan. In de vluchtelingenkampen worden pijnstillers en/of psychofarmaca
vaak als noodmedicatie voorgeschreven door een arts. Ook dit kan leiden tot ver-
slaving.

Situatie van gevluchte vrouwen – 
beginnen met gebruiken via medicamenten
De gevluchte vrouwen – in het openbaar vrijwel onzichtbaar – horen bij de derde
groep. Wij beschikken over verslagen van medica-mondiale-medewerkers en me-
dewerkers van andere projecten, die zowel in Bosnië als in Kosovo getraumatiseerde
vrouwen begeleiden. Het percentage verslaafde vrouwen in deze groep wordt in-
middels overeenstemmend met bijna 100% aangegeven. De medica-werknemers
wijzen op het belang van de drug waarmee de verslaving begint, de medicamenten.
Veel vrouwen die te maken hebben gehad met direct geweld zijn ook verslaafd. Het
is voorgekomen dat verkrachters vrouwen systematisch drugs toedienden.
In het medica-team wordt het al als een succes ervaren wanneer vrouwen »alleen«
nog maar afhankelijk zijn van pijnstillers en kalmerings- en slaappillen.

Ulrike Blatter

Verslaving in ex-Joegoslavië
»Traumatische belevenissen zijn niet buitengewoon omdat zij zelden voorkomen, maar

omdat zij een te zware wissel trekken op het normale aanpassingsvermogen van de
mens. Tegen de achtergrond van de miljoenen mensen die in de afgelopen jaren

omkwamen in de oorlog, moet ook het oorlogstrauma worden gezien als een normaal
onderdeel van de menselijke belevingswereld; alleen de gelukkigen vinden het 

buitengewoon«.
(ht tp : / /www.uni .duesseldorf .de)

Het onderstaande artikel bericht over mogelijke gevolgen van traumatische oorlogs-
ervaringen en de daarmee samenhangende problemen. De situatie van de mensen in 

ex-Joegoslavië wordt verklaard en het probleem van de »oplossingsstrategie – gebruik
van verslavende middelen« wordt beschreven. Tegelijkertijd komen ook hoopvolle

initiatieven naar voren, die kunnen dienen als voorbeeld. Een dergelijk lichtpuntje is
RRJETA e.V. Deze erkende stichting zonder winstoogmerk begeleidt bestaande

projecten en probeert tegelijkertijd de uitwisseling van lokale en regionale netwerken te
bevorderen, ook over de grenzen van het land heen. 

Dr. med. Ulrike Blatter is presidente en projectcoördinatrice van het RRJETA-netwerk.
Zij heeft deze bijdrage ter beschikking gesteld aan BINAD.

De toename van verslavingen in ex-Joegoslavië – in het bijzonder onder jongeren en
vrouwen die op de vlucht zijn – is een bron van grote zorg. Het volgende artikel ge-
eft een inventarisatie, waarin in het bijzonder de situatie na de oorlog belicht wordt.

Oorlogsellende, verlies van woonplaats of de dood van directe verwanten hebben
bij veel mensen in Bosnië en Kosovo geleid tot zware psychische schade. De grote
maatschappelijke veranderingen en het zonder perspectief zitten door economische
malaise en werkloosheid kwamen daar in de daarop volgende jaren nog bij. Intus-
sen is er in de meeste steden in ex-Joegoslavië, maar ook op het platteland een
scene ontstaan en het aantal drugsdoden stijgt dramatisch. De verantwoordelijken
hebben vrijwel geen antwoord op dit probleem, omdat er op dit gebied geen prak-
tische ervaring en vrijwel geen sociaal-medische infrastructuur is. 
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Een bijzonder punt vormt de repatriëring van meer dan 150.000 veelal jonge Koso-
varen in de afgelopen jaren. Deze bevolkingsgroep brengt een »nieuwe westelijke«
jeugdcultuur mee naar huis, daaronder ook drugsgebruik (in het bijzonder MDMA)
en het riskante gedrag dat daarmee samenhangt. Welke dynamiek en belang een
gewijzigd gedrag van de jongeren heeft wordt duidelijk wanneer men bedenkt dat
60% van de bevolking in Kosovo jonger dan 25 jaar is.

Een ander probleem is dat het gehele politieke systeem zich in een fase van een
diepgaande verandering bevindt – een proces dat niet voorspelbaar is en instabili-
teit met zich mee brengt. Een duidelijk beleid m.b.t. de drugsproblematiek ontbreekt
en er vindt geen coördinatie plaats tussen wetgevende en uitvoerende macht. Het
resultaat is een restrictief politiebeleid met arrestaties. Hierbij moet worden opge-
merkt dat zowel de wetgevende als uitvoerende macht streven naar een verbetering
van deze situatie. Er werden b.v. nieuwe wetten voorbereid, die waarschijnlijk ech-
ter nog enige tijd nodig hebben.

Er heerst maatschappelijk gezien rond het thema verslaving een sterk taboe. Dit be-
moeilijkt tevens de preventie sterk. De groepen die in groot gevaar zijn verslaafd te
raken worden b.v. niet bereikt door preventieve programma’s. Dit geldt zowel voor
de primaire als secundaire preventie, die gericht is op de gedupeerde users. 
De tertiaire preventieve sector bestaat niet. Er is niets dat op harm-reduction lijkt;
een adequate bijscholing van vakpersoneel in het openbaar gezondheidswezen vindt
niet plaats. 
Wel bestaat bij deskundigen, vakorganisaties en groepen van ex-users een grote be-
reidheid om zich bij te scholen op het gebied van de preventie en dit door te geven
aan groepen die gevaar lopen. 

Rond het thema verslaving heerst weliswaar ook in de families een taboe, maar door
de sterke binding aan de familie bestaat ook een goede mogelijkheid om meerdere
generaties te bereiken via een preventief programma en dit op die manier maat-
schappelijk te verankeren. Door deze bindingen ontstaan ook positieve mogelijkheden
om therapeutisch in te grijpen. 

Focus Bosnië
De ervaringen in Bosnië lijken voor een groot gedeelte op die uit Kosovo. Bovendien
wordt gewezen op de belangrijke rol van alcohol in alle leeftijdsgroepen. Wel is het
zo dat tot op heden geen bruikbare en betrouwbare cijfers ter beschikking staan.
»Alle ondervraagde vakmensen uit het gezondheidswezen, wetgevende en uitvoe-
rende macht wijzen naar statistische gegevens, maar geven aan dat deze geen be-
tekenis hebben omdat politie en justitie te weinig geschoold personeel hebben om
het probleem te kunnen overzien. Ook het nieuwe boek »Drugs – mythe, hel, wer-

Een typische diagnose die ons vaak werd beschreven zijn de »overgangsklachten«.
Deze diagnose wordt kennelijk »aangeboden« door de artsen, wanneer ze een reeks
typisch psycho-somatische klachten hebben. Daardoor wordt een psychiatrische
diagnose (b.v. post-traumatische stressstoornissen, depressie, angsttoestand) ver-
meden, iets wat de patiënten en hun familie graag willen omdat een psychiatrische
diagnose als extreem stigmatiserend ervaren wordt. Het is opvallend dat onder de
diagnose »overgangsklachten« vaak ook jonge vrouwen tot midden 40 vallen en dat
de beschreven psycho-somatische symptomen samenvallen met het begin van de
oorlogshandelingen, de traumatiseringen en de verdrijvingen. Een hormoonbehan-
deling wordt niet toegepast door de behandelende artsen omdat deze medicijnen
niet beschikbaar zijn. De artsen bieden de vrouwen als therapeutisch alternatief
psychofarmaca aan, vaak tranquillizers, die vaak binnen enkele weken kunnen lei-
den tot verslaving. 
Tranquillizers zijn bovendien zonder recept verkrijgbaar en worden zonder kennis van
de mogelijke nevenwerkingen en verslavingsproblemen willekeurig en op gevoel in
grote hoeveelheden ingenomen. 

Situatie in de verschillende regio’s
Ik beperk mij hier tot de gegevens over Bosnië, Kosovo en Slovenië. In deze landen
verzorgt RRJETA E.V. e.V. projecten of heeft intensief contact met de aldaar plaats-
vindende projecten. Van de genoemde landen heeft Slovenië de verst ontwikkelde
structuren. Dit land mag ook niet direct worden gerekend bij de post-oorlogslanden,
maar wordt wel geconfronteerd met een diepgaande maatschappelijke verandering.
Het is met name in Bosnië moeilijk aan betrouwbare statistische gegevens te ko-
men. Een uitzondering vormt Kosovo, waar in mei 2001 een uitvoerig veldonderzoek
over gebruik van verslavende middelen werd uitgevoerd. Dit onderzoek toont de spe-
cifieke trends voor de regio. 

Focus Kosovo (RAR-onderzoek)
Maatschappelijke situatie:
Het aantoonbaar hogere drugsgebruik in de regio wordt o.a. geweten aan een diep-
gaande maatschappelijke verandering. Deze heeft geleid tot de instorting van de so-
ciale orde, publieke waarden en sociale en seksuele normen. Andere factoren zijn
economische en sociale ondergang en een hoge werkloosheid. De beschikbaarheid
van drugs is volgens het onderzoek vanwege verschillende redenen toegenomen.
De belangrijkste factoren zijn een ander reisgedrag, migratie en grensoverschrijdende
handel. Er wordt gewezen op de situatie van de zogenaamde drugstransitlanden,
waar – langs de handelswegen – een eigen blijvende drugsmarkt ontstaat. Daar waar
geen reguliere economische ontwikkeling plaatsvindt, ontstaat naast de drugsmarkt
een succesvolle schaduweconomie. Dit geldt ook voor Kosovo.1

1 
Zie interview met 
Jürgen Storbeck, 
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centage jongeren en kinderen kan al sinds lange tijd niet meer worden genegeerd
en neemt verder toe. (...)
De verpaupering is ver voortgeschreden. De manier waarop geld verzameld wordt
voor drugs is duidelijk: zelf dealen, roof/inbraak, prostitutie (vrouwen, mannen, meisjes,
jongens). Het laatste thema is een taboe in Slovenië.«

De therapeutische structuren in Slovenië blijven hoofdzakelijk beperkt tot de behan-
deling met methadon, die wordt uitgevoerd in specialistische poliklinieken. Het aan-
tal plaatsen voor ontwenning schiet tekort. Bovendien zijn er te weinig instellingen
voor klinische therapie. De meeste patiënten (die het zich kunnen veroorloven) gaan
naar het buitenland voor therapie na de ontwenning. Revalidatie, resp. herintegratie
in het beroepsleven zijn vrijwel onbekend. De gedupeerden en hun families worden
veelal alleen gelaten met de vragen en problemen die ontstaan na de ontwenning. 

Financiële ondersteuning door de gemeenten is de uitzondering en het komt ook
steeds vaker tot financiële onregelmatigheden. Het percentage burn-outs onder me-
dewerkers en het percentage mislukte initiatieven is hoog. Bovendien bestaat een
sterke concurrentie tussen de kleine projecten. RRJETA E.V. e.V. streeft ernaar
plaatselijke projecten in een netwerk met elkaar te verbinden en gezamenlijke bij-
scholingen te organiseren. Na in totaal drie jaar basiswerk kunnen enkele succes-
sen worden gepresenteerd, er is inmiddels sprake van acceptatie voor uitbreiding
van het aanbod. De continuering van het werk is echter nog steeds compleet af-
hankelijk van donaties. 

Samenvatting
Het fenomeen verslaving is niet nieuw in de landen van ex-Joegoslavië – hoewel dit
door de gedupeerden en hun families en ook deskundigen wel graag beweerd wordt.
Dit geeft niet de daadwerkelijke situatie weer maar is een gevolg van het wijd ver-
spreide taboe dat rond het thema verslaving heerst. 
De explosieve toename van het gebruik van zogenaamde hard drugs en de duide-
lijk gestegen bereidheid van gebruikers risico’s te lopen is echter wel nieuw. Dit is
een uiting van de »uit balans geraakte wereld« en de tekortschietende voorlichting. 
Alle landen van ex-Joegoslavië worden geconfronteerd met het instorten van het tot
dusver geldende maatschappelijke systeem – dit is een uitdaging die zeker een po-
sitieve dynamiek tot gevolg kan hebben en zich uit in wederopbouw, optimisme en
het enthousiasme iets op te bouwen. Zulke hoopvolle initiatieven kunnen overal wor-
den gezien en veel mensen oriënteren zich steeds meer in de richting van een mo-
dern en verenigd Europa (wat men hieronder ook maar mag verstaan …). De hypo-
theken van een niet verwerkte burgeroorlog met verdrijving van duizenden slacht-
offers rusten echter zwaar op de maatschappij, die opnieuw moet worden opge-
bouwd. Men kan onder de »nieuwe verslaafden« late slachtoffers vinden, die de

kelijkheid« (Sarajevo, 2000) van de ervaren deskundige voor gerechtelijke en crimi-
nologische biologie dr. Mladen Milosavljevic bevestigt de ondervraagde deskundi-
gen: het drugsmisbruik met al zijn verwoestende gevolgen grijpt onverbiddelijk om
zich heen. Door het sterke taboe rondom het thema worden drugsverslaafde men-
sen door de maatschappij naar de rand gedrukt en worden voorzien van een taboe.
Deze mensen worden daardoor overgeleverd aan psychische en fysieke verpaupering
en verlies aan menselijke waarde. 2

Focus Slovenië (regio Primorska )
De kustregio van Slovenië (regio Primorska) is één van de regio’s in Slovenië die het
meest te lijden heeft onder illegale drugsverslaving. Omdat RRJETA E.V. e.V. bijna
uitsluitend actief is in de Primorska-regio, wordt de nadruk van de verslaglegging ge-
legd op deze regio. Volgens de officiële statistiek van de politie waren er in 1999 in
de Primorska-regio ca. 3.500 zwaar verslaafden (illegale drugs, zonder andere ver-
slavende middelen). Dit komt overeen met ca. 3,5% van de gehele bevolking. In-
middels is de situatie eerder slechter dan beter geworden. Recentere cijfers zijn niet
beschikbaar of worden achtergehouden. 

In tegenstelling tot de islamitische landen is in Slovenië alcohol de typische drug waar-
mee men begint. Door de veel voorkomende verbouw van wijn en wijnproductie thuis,
beleven vooral kinderen op het platteland al op vroege leeftijd hun eerste roes – een
echt bewustwordingsproces van het probleem m.b.t. de gevaren van de »alledaagse-
drug« alcohol bij kinderen ontwikkelt zich maar zeer langzaam. De overstap naar de
illegale drugs vindt meestal plaats bij de eerste keer dat van school gewisseld wordt
(groep 8) of wanneer duidelijk wordt dat de lagere school vanwege tekortschietende
prestaties niet kan worden afgerond. Het percentage gebruikers van illegale drugs
is onder scholieren die stoppen met school erg hoog (volgens schattingen tussen
80 en 90%). De »omweg« via medicamenten, hasj of partydrugs wordt in Primorska
meestal niet gekozen. Hasj is een drug die af en toe (b.v. in de weekeinden) in groe-
pen gebruikt wordt. Bovendien gaat het meestal om een zelf verbouwde »stof«.
Heroïne is daarentegen relatief goedkoop en wijd verspreid, zodat in Primorska een
hoog percentage verslaafden kan worden gevonden, die (tenminste in de begin-
periode) vrijwel uitsluitend heroïne gebruiken. Ook in Koper bestaat een snuif-scene,
waarmee wij echter geen contact hebben. 

Citaat uit het eindverslag van Wilfried Schneider (5/2001): »De situatie in Slovenië
herinnert mij aan die van de West-Europese landen ca. 20 jaar geleden. De periode
waarin een dramatische toename van verslaafden aan illegale drugs plaatsvindt, is
in Slovenië echter veel korter. Slovenië werd in juni 1991 onafhankelijk. Al na ca. 7
jaar is de situatie in sommige steden en regio’s te vergelijken met die in Berlijn, Frank-
furt/Main of Hamburg. Dat geldt niet alleen voor het aantal gedupeerden. Het per-
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In de drie samenwerkende steden Amsterdam, Hannover en Wenen werden reeds
geruime tijd door lokale preventie- en consultatie-instellingen verschillende test-set-
tings voor synthetische drugs gepraktiseerd. Het project is het eerste in zijn soort op
internationaal niveau en bezit vanwege zijn specifieke kader in de drie steden een
uniek karakter. 

Projectpartners
Het Amsterdamse Jellinek-instituut (afdeling preventie) is een onderdeel van het Ne-
derlandse DIMS-Systems (Drug Information Monitoring System), dat monsters van
tabletten kan analyseren in een laboratorium. Bij het Weense »Check-it-Projekt« kan
men sinds 1997 synthetische drugs laten analyseren en men maakt daarvoor ge-
bruik van een vloeistof-chromatograaf, waarmee kwantitatieve en kwalitatieve ana-
lyses kunnen worden gedaan. De Hannoveraner Drogenberatungsstelle (Drobs) werkt
sinds 1995 met een mobiele drugsbus op raves, waar men ecstasy-tabletten in een
sneltest, die gebaseerd is op het Nederlandse systeem, kan laten identificeren. 
Het criminologische instituut van de Universiteit van Amsterdam (dr. Dirk Korf) be-
geleidt het project wetenschappelijk. De Niedersächsische Landesstelle Suchtge-
fahren leidt het project (dr. Manfred Rabes).

In de drie steden bestaan verschillende mogelijkheden pillen te testen. In alle drie
steden worden de testprogramma’s gecombineerd met informatie over ecstasy en
andere synthetische drugs. De test-settings en de testmethoden wijken echter af:

gevolgen van de oorlog met zich mee slepen en hun getraumatiseerde kinderen, uit-
gestotenen die in de maatschappij geen plaats meer vinden en mensen die al lang
hebben opgehouden te zoeken naar zo’n plaats. Er zijn echter ook kinderen en jon-
geren die geen volwassene meer vertrouwen – dus diegenen die nog in het oude
systeem zijn opgegroeid en wiens waarden samen met de oude wereld belachelijk
werden gemaakt. Het »gouden westen« presenteert zich voor hen vooral in felle kleu-
ren en oppervlakkig snel genot uit blik. Medicamenten en drugs horen daar van-
zelfsprekend bij.

Daar waar therapeutische structuren konden groeien, heerst vaak een keiharde strijd
om het weinige geld dat ter beschikking staat. Voor bijscholing, supervisie en net-
werken blijft weinig tijd over, resp. de noodzaak van een dergelijke uitwisseling wordt
slechts schoorvoetend ingezien. Toch is er reden voorzichtig optimistisch te zijn: daar
waar bijscholing en uitwisseling werd aangeboden, zijn lokale en regionale netwer-
ken ontstaan, taboes werden verminderd en de uitwisseling – ook over etnische en
nationale grenzen heen – kwam op gang. RRJETA E.V. e.V. zal zich ook in de toe-
komst de grootst mogelijke moeite getroosten om dit proces verder voort te zetten.
Dit komt zowel de verslaafde mensen ten goede, voor wiens gezondheid en sociale
integratie veel bereikt kan worden, maar ook de primaire preventie, omdat hiervoor
een meer open communicatie onontbeerlijk is.

dr. med. 
Ulrike Blatter

Oderstr. 37
78244 Gottmadingen

Projectcoördinator
RRJETA e.V.

RRJETA 
is een officieel erkende

stichting in Duitsland en
Zwitserland.
Rekening 

voor giften:
»Förderverein 
RRJETA e.V.

rek. nr. 130 720 12
banknr. 370 50 198

Stadtsparkasse Köln

Manfred Rabes 

Effectiviteit van secundaire preven-
tie met betrekking tot synthetische
drugs
In een door de EU gesubsidieerd project – PTP, PillTestingProject – worden gevolgen 
van pillen-testprogramma’s op het gebruikspatroon en de bewustwording van de 
risico’s van gebruikers in Amsterdam, Hannover en Wenen onderzocht. 
Dr. Manfred Rabes, hoofd van de Niedersächsische Landesstelle Suchtgefahren,
stelt het project in het kort voor.
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Leidt de gebruik-
making van tests

tot meer of 
minder risico bij

het gebruik?

Testprogramma’s zijn vanuit primair-preventieve optiek een zinvolle aanvulling. De hy-
pothesen op dit terrein luiden:
5.  Door pillentests ontstaat geen impuls om te gaan gebruiken en de kring gebrui-

kers wordt niet vergroot
6.  Pill-testing-programma’s leiden bij twijfelaars tot uitstel/voorkoming van een eerste

gebruik 
7.  Test-programma’s leiden tot demystificatie van synthetische drugs
8.  Tests dragen bij tot een antwoord op de vraag welke informatie uit de secundaire

preventie bijzonder belangrijk is voor de primaire preventie. 

De gebruikte onderzoeksmethoden bestaan uit de vergelijking van verschillend on-
derzoek en controlegroepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve pro-
cedures. 

Tussenstand (augustus 2002)
Er is een tussenverslag over de stand van zaken binnen het project na 6 maanden
(april 2002), dat als bestand kan worden gedownload. 

Inmiddels is de fase van verzameling van kwantitatieve gegevens met succes af-
gesloten. In de zomermaanden juni, juli en augustus hadden interview-teams op ge-
selecteerde party’s contact met in totaal 1.108 personen in de drie betrokken ste-
den. Deze personen werden gescreend om vast te stellen of zij geschikt waren deel
te nemen aan het onderzoek en om deze in te kunnen delen in de drie sub-samples:
testers, niet-testers en niet-gebruikers). 

In totaal werden in de drie steden 792 vragenlijsten ingevuld, zodat het doel van 750
testpersonen zoals dat in de aanvraag genoemd was, duidelijk bereikt en zelfs over-
troffen werd. De vragenlijsten zijn als volgt verdeeld over de sub-samples: 251 testers,
291 niet-testers en 250 niet-consumenten.

In de gezuiverde sample werd uiteindelijk gebruik gemaakt van 702 vragenlijsten.
Daarvan waren 261 lijsten afkomstig van niet-testers, 225 van testers en 216 van
niet-gebruikers. 

Een analyse van de verzamelde gegevens met het onderzoek van de onderzoeks-
hypothesen vindt op dit moment plaats. Een onderzoeksresultaat in gepubliceerde
vorm zal rond de de jaarwisseling 2002/2003 ter beschikking staan.

Test-programma’s
leiden tot 
demystificatie van
synthetische drugs

Doelen
Het doel van het project is de uitwerking van de pill-testing-programma’s op het ge-
bruikspatroon en de bewustwording van de risico’s van de gebruikers van syntheti-
sche drugs (ecstasy) empirisch te onderzoeken. Het is de bedoeling dat de volgende
hoofdvragen worden onderzocht:
■ Leidt de gebruikmaking van tests tot een ander gebruikspatroon (meer of minder

risico bij het gebruik?)
■ Welke voor- en nadelen hebben de verschillende testprocedures in de drie be-

trokken steden?
■ Welke consequenties kunnen worden getrokken uit het onderzoek voor preven-

tie, consultatie en hulpaanbod in de toekomst?

In iedere stad werden ca. 250 personen ondervraagd. Dit betekent minstens 750 test-
personen als onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie bestaat uit 3 deelpo-
pulaties, die bestaat uit gebruikers (testers en niet-testers) en niet-gebruikers. 

Het project is 1 oktober 2001 van start gegaan en de subsidie voor het project 
duurt 12 maanden. Aansluitend daarop vindt een drie maanden durende evaluatie-
fase plaats. Een vakconferentie over de resultaten van het onderzoek is een optie
voor 2003. 

Hypothesen voor het onderzoek 
Het gebruik van testprogramma’s leidt vanuit secundair-preventieve optiek tot de vol-
gende hypothesen voor het onderzoek:

1.  Er kunnen nieuwe, tot dusver niet bereikbare personen worden aangesproken en
bereikt.

2.  Waarschuwingen voor middelen die een gevaar betekenen voor de gezondheid
worden serieuzer genomen en beter geaccepteerd door de doelgroep wanneer
dit gedaan wordt in het kader van testprogramma’s.

3.  Testprogramma’s leiden tot meer informatie t.b.v. een bewuster gedrag van de
gebruikers.

4.  De testprogramma’s maken observatie en analyse van de markt voor syntheti-
sche drugs mogelijk.

stad test-setting testmethode informatie

Amsterdam bureau voor preventie sneltest + laboratorium brochure + gesprek

Hannover party-bus + bureau sneltest + controle m.b.v. lijst brochure + gesprek

Wenen party’s test in laboratorium ter plekke brochure + gesprek

Niedersächsische
Landesstelle
Suchtgefahren
(NLS)
Podbielskistr. 162
D-30177 Hannover
Duitsland
✆ 00 49-5 11-62 62 66-0
T 00 49-5 11-62 62 66-22
U rabes@
nls-suchtgefahren.de
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Enkele voorbeelden van informatieve
websites
www.indro-online.de
Indro biedt een zeer grote verzameling links, een methadon-reisgids voor 192 lan-
den, informatie over drugs en juridische informatie, o.a. over gebruikersruimten. Een
aanzienlijk deel van de informatie is ook in het Engels beschikbaar. De door het Mi-
nisterie van Volksgezondheid van de deelstaat Nordrhein-Westfalen aangekondigde
bezuiniging vormt evenwel een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze web-
site.

www.archido.de
De elektronische bibliotheek Archido op de server van de Universiteit van Bremen
bouwt o.a. met Europese subsidies zijn database verder uit. Naast recensies en the-
matische bibliografieën biedt Archido online-documenten en de mogelijkheid om in
de database te zoeken.

www.trimbos.nl
In Nederland wordt veel – zowel in het Nederlands als in het Engels – informatie ge-
bundeld op de website van het Trimbos-instituut. De Nationale Drug Monitor geeft
de jongste ontwikkelingen in het drugsgebruik van de Nederlandse bevolking weer.
Het overzicht van de cursussen en publicaties van het Trimbos-instituut wordt steeds
geactualiseerd.

www.ggznederland.nl; www.hulpgids.nl
Bijna alle psychologische hulpdiensten zijn lid van de branche-organisatie GGZ. Op
deze website bevinden zich complete adressenbestanden, informatie over alle mo-
gelijke thema’s, een kennisnet voor de leden, online documenten en een discussie-
forum.

Nationale netwerken in het internet 
Het wordt steeds moeilijker om de relevante informatie uit het enorme aanbod te fil-
teren en op haar merites te beoordelen. Om die reden zijn portals en linkverzame-
lingen belangrijker geworden: zij systematiseren het aanbod aan websites en schei-
den het kaf van het koren. Netwerken – het aan elkaar koppelen van websites met
dezelfde thematiek (webrings) en startpagina’s met specifiek op de thematiek toe-
gesneden zoekfuncties – zijn zowel in Duitsland als in Nederland nog nauwelijks van
de grond gekomen. 
In Zwitserland daarentegen is de koppeling van informatie en specifieke diensten in-
middels al ver ontwikkeld en maakt een startpagina het mogelijk alle denkbare in-
formatie met betrekking tot drugs te vinden.

Aanvankelijk leidde de ontwikkeling van het internet en het toenemend gebruik van
e-mail tot euforie over de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van het nieuwe me-
dium. Inmiddels heeft deze euforie plaats gemaakt voor ontnuchtering, die de aan-
leiding vormt om tot een bestandsopname van de mogelijkheden en grenzen van
het gebruik van het internet in de (internationale) verslavingszorg te komen.

Bestandsopname, mogelijkheden 
Alleen al de zoekmachine www.google.de levert voor het woord ‘Drogen’ 206.000
Duitstalige websites op; bovendien worden meer dan 71.000 links naar Nederland-
stalige websites aangegeven. In de afgelopen jaren zijn steeds meer instellingen voor
verslavingszorg, organisaties en projecten online gegaan. Daarnaast spelen elektro-
nische bibliotheken, online documenten en databases, de websites van ministeries
en de (semi-)overheid, maar ook chatrooms en fora evenals online-preventie en ad-
visering een belangrijke rol in de informatievoorziening en -uitwisseling.

Internationale samenwerking, 
netwerken en het internet op het

gebied van de verslavingszorg
Eberhard Schatz weet uit hoofde van zijn functie als coördinator van het EU-project AC
COMPANY, dat is ondergebracht bij AMOC/DHV in Amsterdam en reeds 34 lidorganisa-

ties in 23 Europese landen heeft, heel goed waarover hij het in de volgende bijdrage
heeft. Het internet speelt immers een heel belangrijke rol wanneer zoveel partner-

organisaties in heel Europa werken aan één thema en binnen één netwerk. Behalve
enkele goede en aanbevelenswaardige tips voor websites, geeft hij ook aan welke

grenzen en problemen aan het medium internet kleven – en waarom dat soms zo is.
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Andere Europese netwerken bieden bijvoorbeeld praktisch informatie voor metha-
dongebruikers over reizen, over instellingen voor verslavingszorg in andere landen
en hulp aan buitenlandse drugsgebruikers.

www.euromethwork.org
www.ac-company.org
www.erit.org
www.fesat.org
www.prevnet.org

Internationaal niveau
www.lindesmith.org
Voor het internationale niveau moet de website van het Lindesmith Institute in New
York genoemd worden. Deze biedt veel informatie, met name met betrekking tot
»harm reduction«, en argumenten tegen de »war on drugs« in de USA.

Opmerkelijk is dat de landen in Oost-Europa nauwelijks een achterstand hebben. De
meeste grotere organisaties hebben inmiddels een eigen website en bovendien reeds
netwerken opgebouwd. Ook contact per e-mail is met collega’s uit de Oekraïne of
Rusland zonder problemen mogelijk (vaak zelfs beter dan met collega’s in Zuid-
Europa).

Grenzen en problemen
Wat staat nu nog een doorslaggevende invloed van het internet op de samenwer-
king (zowel nationaal als internationaal) in de verslavingszorg in de weg?

Zonder twijfel kan zowel bij de instellingen als bij subsidieverleners een zekere be-
krompenheid vastgesteld worden, als het gaat om het gebruik van nieuwe media.
Angst voor oneigenlijk gebruik en het overschrijden van budgettaire grenzen spelen
hier zeker een rol. Belangrijker echter is de wijdverbreide antipathie tegenover com-
puters en het internet onder sociaal werkers.
Uiteraard vormt alleen het ter beschikking stellen van het medium en de interesse
ervoor nog geen garantie voor zinvol gebruik. De grootste beperkingen die nog over-
wonnen moeten worden, zijn toegankelijkheid van het medium vanaf de arbeidsplek
– bij voorkeur met een snelle verbinding die voortdurend online is – en informatie die
continu geactualiseerd en uitgebreid wordt. 

De meeste instellingen gebruiken hun website slechts om zich voor te stellen, mee-
stal in de vorm van een statistische weergave van taken en doelen, op z’n best met
het e-mail adres. Dynamische websites, die steeds vernieuwd worden en zo aan-

Deze startpagina biedt naast actuele
berichten, fora, een overzicht van va-
catures en vakinhoudelijke documen-
tatie ook een database met 200 in-
stellingen voor verslavingszorg. Met
gedetailleerde zoekmaskers is het mo-
gelijk zeer specifieke informatie te zoe-
ken en zo de passende instelling voor
verslavingszorg te vinden. De instellin-
gen vermelden naast hun therapeuti-
sche concepten de regels en voor-
waarden voor opname.

Europees niveau

Op Europees niveau zijn de mogelijkheden van het internet natuurlijk nog veel gro-
ter, aangezien hier vrijwel alle denkbare informatie te krijgen is en bovendien snel en
gemakkelijk per e-mail contact gelegd kan worden. Als algemene, overkoepelende
websites dienen die van de Europese Unie, Afdeling Gezondheidswezen, en van het
Europese Monitoring Center in Lissabon genoemd te worden.

http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html
http://www.emcdda.org

Op deze websites verschijnen regelmatig rapporten over actuele thema’s met be-
trekking tot drugs in de EU. De samenvatting wordt steeds in alle officiële talen van
de EU weergegeven (bijvoorbeeld Drugsgebruik en de Wet, Handboek voor de Eva-
luatie van Streetcorner Work).

De belangrijkste activiteit van dit instituut is de samenstelling van het jaarlijkse rap-
port over het drugsgebruik in alle lidstaten. Onlangs verscheen ook een rapport over
de kandidaatlanden. Van groot belang is dat alle publicaties online gelezen kunnen
worden en als PDF-file ter beschikking staan.

Een voorbeeld van
een informatieve

website (zowel
nationaal als met

internationale
links) is:

www.infoset.ch
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Het Zwitserse plan om het gebruik, bezit en kweken van cannabis voor eigen ge-
bruik vrij te geven heeft de International Narcotics Control Board (INCB) in de hoogste
staat van opwinding gebracht. De eigenzinnige Zwitsers hebben de internationale
drugsbestrijders evenwel gezegd dat ze naar de maan kunnen. Het plan van de re-
gering om cannabis uit de criminele sfeer te halen, is reeds door de Zwitserse Senaat
aangenomen. Het bezit en het kweken van een bepaalde hoeveelheid planten voor
persoonlijk gebruik zal toegestaan zijn; ook zal het onder strenge voorwaarden mo-
gelijk worden kleine hoeveelheden drugs te verkopen. Import en export van canna-
bis zal echter verboden blijven, evenals reclame en verkoop aan minderjarigen.

De INCB (www.incb.org) is een onafhankelijk orgaan dat werd opgezet uit hoofde
van de Single Convention van 1961 om de besluiten van de Verenigde Naties in de
praktijk te kunnen brengen. In het laatste jaarlijkse rapport van ICNB staat dat het
een »historische fout« zou zijn om cannabis op dezelfde wijze als alcohol of tabak te
behandelen. Het Zwitserse wetsontwerp zou, indien het wordt aangenomen, »een
nog niet eerder vertoonde vrijgave van de consumptie, kweek, verwerking, het be-
zit, de koop en verkoop van cannabis voor niet-medische doeleinden betekenen.« 

Het ergste in de ogen van de INCB is nog wel dat dit in strijd met de UN Single Con-
vention zou zijn. »Het toestaan van de verkoop van cannabis voor niet-medische do-
eleinden is domweg in strijd met de conventies«, vertelde de secretaris van het INCB,
Herbert Schaepe, voor Swiss Radio International. »Daarmee gaat het in tegen de
Convention on Narcotic Drugs van 1961 en dat zou onacceptabel zijn, ook omdat
de buurlanden zich niet in dezelfde richting bewegen«, voegde Schaepe toe, die niet
erg op de hoogte leek te zijn van de recente golf van hervormingen in het drugsbe-
leid van de meeste Europese landen.

trekkelijk blijven, waardoor regelmatig bezoek de moeite waard blijft, zijn – natuurlijk
ook vanwege de daarmee gemoeide hoge kosten – vrij zeldzaam. 

Netwerken
Een belangrijke voorwaarde om effectief met internet te werken is de creatie van net-
werken en gemeenschappelijke platforms. Op dit moment staan evenwel noch in
Duitsland noch in Nederland websites ter beschikking, die alle therapeutische of con-
sultatieve instellingen voor bijvoorbeeld gokverslaving vermelden, mogelijkheden bie-
den om naar bepaalde criteria een keuze te maken, die beschikbare therapieplaatsen
aangeven etc. 

Internationaal
De bottle-neck van de tien jaar geleden nog niet voor mogelijk gehouden wereld-
wijde informatie- en communicatiekanalen wordt gevormd door taalbarrières. Uiter-
aard is het Engels de taal van het internet, maar alle informatie moet ook in de eigen
taal beschikbaar zijn. Een website waarmee ook op een internationaal publiek ge-
mikt wordt, zal de informatie tevens in het Engels ter beschikking dienen te stellen.
Veel websites voldoen echter niet aan deze voorwaarde, zodat het internationale ge-
bruik ervan duidelijk beperkt blijft. 
Bovendien is in grote landen zoals Frankrijk en Duitsland het vermogen en de be-
reidheid om in het Engels te communiceren, niet zo groot als in kleinere landen zoals
Nederland en de Scandinavische landen. 

Vooruitzichten
Zonder enige twijfel zullen de mogelijkheden en de integratie van het internet ook in
de dagelijkse verslavingszorg steeds meer toenemen. Doordat er regelmatig nieuwe
informatie bijkomt en door de zich steeds verder ontwikkelende inhoudelijke en tech-
nische mogelijkheden (bijvoorbeeld breedband) is dit een continu proces dat nooit
tot stilstand zal komen.

Hierdoor ontstaat echter het gevaar van een tweedeling in enerzijds diegenen die
door netwerken, informatie-uitwisseling en toegang tot actuele online-informatie ge-
makkelijk en flexibel kunnen inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en anderzijds
diegenen die doen alsof zij niets te maken hebben met de wereld om hen heen. Het
is ook daarom belangrijk om deze ontwikkelingen mede vorm te geven, te beïnvloeden
en op ons arbeidsterrein te gebruiken en ons niet door technische ontwikkelingen te
laten overrompelen.

AMOC/DHV
Projectcoördinatie

AC COMPANY
Stadhouderskade 159
1074 BC Amsterdam

✆ 0 20-6 2711 92
T 0 20-6719694

U eschatz@amoc.demon.nl
www.ac-company.org

DRCNet

Zwitserland verdedigt liberalisatie
van cannabis 
In uitgave 249 van 9 augustus 2002 publiceert het americaanse »Drug Reform Coordi-
nation Network« in »The Week Online with DRCNet« een artikel over de ontwikkelingen
met betrekking tot de legalisering van Cannabis in Zwitserland. De hier afgedrukte
versie werd geverifieerd bij het »Bundesamt für Gesundheit« te Bern. De in de tekst
geciteerde plaatsvervangend directeur van de afdeling middelenmisbruik en AIDS, 
Uelli Locher, is niet meer bij het Bundesamt werkzaam. 
Aanspreekpartner is nu mevrouw Steber.
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The Drug Reform
Coordination

Network
The Week Online with

DRCNet
www.drcnet.org

Bundesamt für
Gesundheit

Postfach
CH 3003 Bern

✆ 00 41-31-3 24 91 86
T 00 41-31-3 23 00 60

Een keerpunt vormde het jaar 2000 toen de stichting fuseerde met de vereniging
STIGMA, die nu het Project Stigma binnen de AIDS-stichting »Robert« vormt en een
belangrijk deel van de activiteiten voor zijn rekening neemt. De organisatie staat open
voor nieuwe leden – individuen, groepen, instituten en andere organisaties die de
activiteiten van de stichting wensen te steunen.

De Zwitsers trekken zich er weinig van aan. »Ik heb veel meer mensen horen zeg-
gen dat het een historische fout was om cannabis op de lijst van verboden verdo-
vende middelen te zetten«, zei Ueli Locher, de voormalige onderdirecteur van het
Zwitserse Federale Bureau voor de Volksgezondheid. »We moet ons aanpassen aan
de veranderingen in onze maatschappij. We weten nu beter hoe schadelijk – of on-
schadelijk – cannabis is,« zei hij voor Swiss Radio International. »We kunnen niet lan-
ger net doen alsof het heroïne of cocaïne is.«

De Zwitserse regering heeft vier onafhankelijke juristen om een oordeel over het wets-
voorstel gevraagd: alle vier waren van mening dat de nieuwe wet niet strijdig is met
de conventies van de Verenigde Naties. Kweek en het verkoop van cannabis zou im-
mers officieel illegaal blijven, maar de vervolgingen zouden tot een minimum beperkt
moeten blijven. Verkoop aan minderjarigen evenals het verkopen van hard drugs zou
vervolgd worden, zo ook het bezorgen van overlast in de openbare ruimte.

Naar schatting een half miljoen Zwitsers rookt cannabis. Het middel is inmiddels ver-
krijgbaar in een hele reeks van nogal doorzichtige vermommingen zoals »cannabis
potpourri« of aromatische cannabis-kussens gevuld met de knoppen van de plant.
Het wordt algemeen aangenomen dat de meeste kopers van de kussens de inhoud
roken in plaats van hun hoofd erop te leggen.

INCB-functionaris Schaepe benadrukte dat het de plicht van iedere regering is om
de conventies hoog te houden, maar maakte ook een opmerking waaruit opgemaakt
kan worden dat zelfs de mondiale drugsbestrijders het teken aan de wand schijnen
te zien. »De conventies zijn niet voor altijd en eeuwig vastgelegd. Ze kunnen veran-
derd worden«, gaf hij toe, »uiteindelijk beslissen de nationale regeringen over het toe-
komstige drugsbeleid.« Maar Schaepe blijft een bureaucratische drugsbestrijder en
voegde eraan toe »dat de procedures gevolgd moeten worden. We kunnen geen
anarchie op het internationale niveau tolereren.«

Het Zwitserse Federale Bureau voor de Volksgezondheid ziet legalisatie als een prag-
matische reactie op maatschappelijke veranderingen. »We proberen te handelen op
basis van de realiteit – van een reële en consistente benadering van het probleem –
we proberen niet wetten te handhaven die toch niet afgedwongen kunnen worden.
De tijd zal het leren of ook de internationale conventies opnieuw geijkt moeten wor-
den«, zei Locher.

AIDS-stichting »Robert«

Drugshulpverlening in Slovenie
De AIDS-stichting »Robert« is een onafhankelijke humanitaire organisatie (NGO) die
actief is op het gebied van preventie; zij houdt zich vooral bezig met hulp aan hoge
risicogroepen en degenen die direct of indirect met deze ziekte in contact gekomen 
zijn. De stichting is opgericht in 1995 en strookt met de Wet op de Publieke Instituties.
Sinds dat jaar is de stichting voortdurend gegroeid en heeft vele vrijwillige en betaalde
krachten in dienst. 
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Enkele van de doelen van dit project zijn:
■ beperking van de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn 
■ bevordering van de tolerantie ten opzichte van de dragers van het HIV-virus en

AIDS-patiënten
■ organiseren van buddy’s voor dragers en patiënten.
■ geestelijke hulp voor de familie 
■ ervoor zorgen dat de betrokkenen zoveel mogelijk een normaal sociaal leven kun-

nen leiden
■ cursussen voor deze groepen 

Het Stigma project
Dit project is gericht op de beperking van de overlast die wordt veroorzaakt door
intraveneuze drugsgebruikers die tot de hoogste risicogroep wat betreft AIDS be-
horen. Het belang van de zogenaamde lage-drempelprogramma’s ligt in de toegan-
kelijkheid voor de cliënten, de gebruikersvriendelijke hulp, die vooral de zogenaamde
verborgen populatie van drugsgebruikers aanspreekt. Het gaat om:
■ schone spuiten
■ het inloop-dagcentrum
■ veldwerk

Het counselingprogramma maakt het mogelijk om anoniem informatie te verzame-
len of een adviserend gesprek te voeren. Met de bedoeling dit project dichter bij de
verschillende doelgroepen te brengen, worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

1.  telefonische counseling en informatieverspreiding. Dit beslaat de volgende ge-
bieden: counseling voor drugsgebruikers, hun families en anderen die direct be-
trokken zijn; informatie met betrekking tot druggebruik met een lager risico en
safe sex; statistische gegevens over drugs; het verstrekken van informatie over
verschillende diensten en organisaties die hulp bieden op het gebied van drugs
en AIDS. 

2.  counseling met betrekking tot de hierboven genoemde gebieden via het internet:
stigma@email.si

3.  individuele hulp vindt plaats op initiatief van de cliënt, nadat deze van tevoren via
de telefoon, het internet of persoonlijke binnen het kader van een van de drie pro-
jecten – schone spuiten, het inloop-dagcentrum danwel het veldwerk – contact
heeft gezocht.

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:
■ projecten ter beperking van de overlast veroorzaakt door intraveneuze drugsge-

bruikers.
■ veldwerk met dragers van HIV-dragers en andere betrokkenen
■ hulp aan dragers
■ organisatie van cursussen, workshops, seminars etc.
■ stimuleren van een gezond leven en van intermenselijke relaties
■ uitgeverij
■ samenwerking met de media
■ organisatie van manifestaties

De AIDS-stichting »Robert« heeft in het verleden verschillende succesvolle projec-
ten en manifestaties georganiseerd, zoals humanitaire hulp aan met HIV besmette
kinderen in Roemenië, de Sloveense Cello-tournee, ronde-tafelgesprekken zoals
»Media, AIDS en drugs«, »Prostitutie« etc.
We proberen actief te zijn in organisaties van de overheid en in onafhankelijke orga-
nisaties (NGOs), zowel nationaal als internationaal.

De projecten van de AIDS-stichting »Robert«
Het AIDS-project
De volgende activiteiten maken deel uit van dit project:
■ anonieme hulptelefoon of persoonlijk advies
■ hulp aan dragers van HIV, AIDS-patiënten en hun familie
■ verschillende soorten van training
■ zelfhulpgroepen

»Peer training« wordt meer en meer een populaire en erkende vorm voor de be-
wustmaking van aan HIV/AIDS gerelateerde problemen. Het is bedoeld voor het la-
ger en voortgezet onderwijs; de vorm waarin dit gegoten wordt, is een workshop.

De zelfhulpgroepen zijn landelijk georganiseerd; zij nemen een persoon aan, als deze
zelf al de eerste stappen heeft gezet en op voorwaarde dat de andere leden van de
groep akkoord gaan.
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Het verspreiden van de filosofie van Robert
De filosofie is uitgedacht door een auteur, Ivan Jancan, en staat een holistische be-
nadering van het bewustzijn met behulp van literaire en kunstzinnige expressie voor.
De verspreiding van deze gedachte betekent tegelijkertijd de bevordering van uni-
versele menselijkheid, wat van groot belang is bij de confrontatie met problemen op
het sociaal gebied en van het welzijn.
Deze filosofie is voorgesteld tijdens de internationale wereldconferenties in Yokohama,
Vancouver, Genève en Durban. In 1995 ondertekende de Stichting Robert de
Jeruzalem-verklaring en presenteerde vervolgens de inhoud daarvan op eigen bo-
dem.
Vanaf het eerste begin wordt jaarlijks in december een manifestatie georganiseerd,
tijdens welke de »Robert« symbolisch wordt toegekend aan individuen die door hun
activiteiten hebben bijgedragen aan het welzijn van de mensheid.

Uitgeverij 
Naast de »Robert leidraad« hebben wij talloze educatieve werken gepubliceerd zoals
de brochure »HIV/AIDS voor gevangenen«, de folder over veilig spuiten, de raadge-
ver voor HIV-dragers, AIDS-patiënten en hun familie (deze wordt tevens uitgeleend),
stickers met informatie over anonieme hulptelefoons, de video »Leven met AIDS«,
ansichtkaarten etc.

De AIDS-stichting »Robert« zal zijn programma’s en activiteiten voortzetten en ze ook
in de toekomst op maat gesneden aanbieden. U bent van harte uitgenodigd om met
ons mee te doen en ons zo goed als u kan te helpen onze doelen te realiseren.

Het gevangenisproject
Gevangenissen zijn een specifieke sociale omgeving waarin de gedetineerden aan
een reeks van gevaren blootstaan. Naast de isolatie van de normale sociale omge-
ving zijn zij vrijwel uitgesloten van het voor anderen probleemloos beschikbare hul-
paanbod. Helaas blijft het basisprincipe van hetzelfde niveau van toegankelijkheid
van alle bestaande vormen van hulp voor alle mensen, gedetineerden en niet-gede-
tineerden – zoals dat in diverse handleidingen van de Raad van Europa en de We-
reld Gezondheidsorganisatie wordt aangeraden – maar al te vaak theorie. Om deze
reden is de AIDS-stichting »Robert« in het jaar 2000 een nieuw project gestart op
het gebied van vrijheidsstraf en nazorg.

De intenties van het programma zijn:
1.  bijdragen aan de verbetering van de status van de gedetineerden die zijn vero-

ordeeld voor overtredingen op het gebied van drugs
2.  geëigende hulp aanbieden tijdens het proces van resocialisatie en reïntegratie na

de gevangenisstraf

De doelen van het programma zijn:
■ hulp aan en het volgen van de veroordeelden gedurende de periode in gevange-

nis en na het ontslag
■ training van het gevangenispersoneel en de gedetineerden op het vlak van be-

perking van de overlast door illegaal druggebruik
■ het bevorderen van vrijwillige testen op diverse virusinfecties
■ het stimuleren van onderwijs door »peers«
■ op de praktijk gerichte presentaties van het concept van overlastbeperking zoals

dat in sommige landen reeds gedaan wordt

AIDS-stichting
»Robert«
Wolfova 8
1000 Ljubljana
Slovenië
✆ 0 03 86-24-99 90
T 0 03 86-24-99 93
U afr@siol.net
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HEXENHAUS
Im Walde 5
32339 Espelkamp
Duitsland
✆ 00 49-5772-97370
T 00 49-5772-973711
U Hexenhaus-Espelkamp

@t-online.de
www.ueber-lebenschance.net

De samenwerkingspartners die dit één jaar durende Europese project uitvoeren, ko-
men uit Duitsland, de Drogenberatung Viersen, uit Ierland, het SAOL Project Dublin,
uit  Nederland, het CAD-Noord-en-Midden-Limburg en uit Oostenrijk, Dialog, We-
nen en VWS, Wenen.

Het doel van het project is de transnationale, interdisciplinaire ontwikkeling van
genderspecifieke criteria en methoden in de verslavingszorg voor vrouwen. Daarbij
wordt speciaal rekening gehouden met het aspect geweld in het spanningsveld van
de ervaringen van vrouwenhuizen en de traditionele verslavingszorg. 

Praktische ervaringen in het werk met vrouwen met geweldservaringen tonen aan
dat er een nauw verband bestaat tussen getraumatiseerde geweldservaringen en
verslaving bij vrouwen. Onderzoek naar ziektegeschiedenissen van verslaafde
vrouwen bevestigen deze ervaring.
De ziektegeschiedenis verloopt vaak parallel aan de geweldservaringen.
De vrouwen gebruiken drugs om beter te kunnen omgaan met hun geweldservarin-
gen. Alcohol en medicijnen, maar ook illegale drugs hebben zowel een verdovende
werking op »oude wonden« als op nieuwe. Verslaving in al zijn verschillende ver-
schijningsvormen is een onderdeel van de pogingen om ondragelijke levensom-
standigheden tenminste schijnbaar dragelijker te maken.

HeXenHauS

Verslaving als overlevingskans voor
vrouwen met geweldservaring

Ontwikkeling van genderspecifieke criteria en methoden
voor de verslavingszorg voor vrouwen met ervaringen

met geweld op transnationaal niveau vergeleken

De verantwoordelijke organisatie, het HeXenHaus, voert dit project uit met partners uit
vier landen sinds december 2001. Het project wordt gefinancierd uit het 

Daphne-programma van de EU (preventieve maatregelen om geweld tegen kinderen,
jongeren en vrouwen te bestrijden) en met middelen van het Federale Ministerie voor
Familie, Senioren, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ). Wij drukken hier een ingekorte versie

van een projectbeschrijving af.

Met dit verband wordt echter in de verslavingszorg te weinig rekening gehouden. In
de (meestal gemengde) instellingen voor verslavingszorg bestaat vrijwel geen spe-
cifieke hulp voor vrouwen. In gemengde settings bestaan echter dezelfde macht-,
gewelds- en verslavingsstructuren, waaruit ze nu juist wilden vluchten. Therapieën
worden daarom vaak afgebroken en hulp wordt niet aangenomen. Consultatie en
ondersteuning in de vrouwenhuizen kunnen echter de verslavingsproblematiek van
de vrouwen niet adequaat opvangen. In sommige vrouwenhuizen worden vrouwen
vanwege hun verslavingsproblematiek niet eens opgenomen.
Wanneer verslavings- en geweldsproblemen niet gericht verwerkt worden, ontstaat
een kringloop van geweld en verslaving, die ertoe leidt dat vrouwen steeds weer
slachtoffer worden.
Het project moet ertoe bijdragen dat deze kringloop van geweld en verslaving door-
broken wordt om de levenskwaliteit van de betrokken vrouwen te verbeteren en de
keuzemogelijkheden in hun eigen leven te vergroten.

Het DAPHNE-project werkt met een omvattend concept, dat op de leefwereld en
het geslacht gericht is.

Met betrekking tot de gebruikte instrumenten moeten naast de grensoverschrijdende
en interdisciplinaire uitwisseling van ervaringen, de zelfevaluatie van de partnerin-
stellingen, de inventarisatie van de bijzondere behoeften van de gedupeerde vrouwen,
het verbinden van netwerken en de pr genoemd worden. 
De te verwachten resultaten zijn o.a. de verbetering/aanpassing van structurele ka-
ders van de instellingen voor verslavingszorg en vrouwenhulpverlening, de verbete-
ring en uitbreiding van het gerichte aanbod en ondersteuning van het empowerment
door specifieke methoden. Door de samenwerking met instellingen voor de be-
scherming van vrouwen verwacht het Daphne-project een betere ondersteuning van
vrouwen. De genderspecifieke concepten moeten in de instellingen voor versla-
vingszorg worden versterkt. Daarnaast moet het (vak)publiek worden geattendeerd
op de noodzaak van genderspecifieke concepten en hierover worden geïnformeerd.

Het DAPHNE-project werkt aan Duitse zijde samen met het Hexenhaus Espelkamp
en het consultatiebureau Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in Viersen. Op internationaal niveau
wordt samengewerkt met instellingen uit Ierland, Nederland en Oostenrijk.
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Volgens de enquêtes hebben Denemarken, Zwitserland en Groot-Brittannië de hoog-
ste waarden bij ervaring met cannabis (ooit gebruikt) in de gehele bevolking. Neder-
land, waar het gebruik van cannabis niet gesanctioneerd wordt en verkrijgbaar is in
coffeeshops, heeft een gemiddelde waarde in vergelijking met andere Europese lan-
den. In de enquêtes onder 15 en 16-jarige scholieren hadden de ondervraagde per-
sonen in Groot-Brittannië de hoogste score (ongeveer op hetzelfde niveau als Ier-
land, Frankrijk en Spanje). Nederland, Denemarken en Italië laten lagere scores zien.
Over het geheel gezien kan geen consistent en systematisch verband worden vast-
gesteld tussen cannabisprevalentie en het gepraktiseerde drugsbeleid t.o.v. canna-
bis. Hetzelfde geldt voor het verband in de ontwikkeling van het cannabisgebruik.
Verboden leiden er niet noodzakelijkerwijs toe dat het onwettige gedrag minder vaak
voorkomt.

In Nederland, het land waarin het bezit van cannabis het verst uit de criminele sfeer
gehaald is, is te zien dat de burgers het risico van cannabisgebruik – in vergelijking
met andere landen – relatief laag inschatten (wat meestal tot gevolg heeft dat de be-
reidheid om zelf cannabis te gebruiken ook hoger is). Dit betekent echter niet dat
ook het gebruik goedgekeurd wordt. Men keurt dit weliswaar minder sterk af dan in
andere landen, maar de meerderheid wijst het gebruik toch af als niet gerechtvaar-
digd. De goede verkrijgbaarheid van cannabis in coffeeshops heeft dus, gezien de
afwijzende houding, niet tot gevolg dat cannabis boven proportie wijder verspreid is.
Dit wordt verder ook gedocumenteerd in een vergelijkend onderzoek tussen steden
in Nederland. Sociaal-culturele normen in de bevolking zijn kennelijk belangrijker dan
drugswetgeving en beschikbaarheid. Wanneer men de cijfers over de mate van er-
varing met cannabis vergelijkt met het aantal verslaafden in een land, kan geen be-
wijs worden gevonden dat liberalere landen hogere scores hebben dan landen met
een repressief beleid. Het geschatte aantal verslaafden is dan ook (relatief t.o.v. het
aantal inwoners) in Nederland niet hoger dan in Zweden.«

Bron: 
Karl-Heinz Reuband
Cannabiskonsum in Westeuropa unter dem Einfluss rechtlicher Rahmenbedingungen
Eine vergleichende Analyse epidemiologischer Befunde
Expertise für das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit

Sociaal-culturele
normen in de
bevolking zijn
kennelijk
belangrijker dan
drugswetgeving en
beschikbaarheid

»Het rapport is gebaseerd op een inventarisatie van representatieve enquêtes onder
de bevolking van verschillende West-Europese landen, waarin gevraagd werd naar
de mate van cannabisgebruik. Voor de meeste landen zijn gegevens beschikbaar:
voor Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland,
Spanje, Griekenland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen. Voorts werd ook
gebruik gemaakt van vergelijkbaar opgezette enquêtes over de mate van gevaar die
men ziet in cannabisgebruik, de verkrijgbaarheid, acceptatie en het gebruik van cann-
abis. Voor jongeren werd gebruik gemaakt van vergelijkende enquêtes onder scho-
lieren m.b.t. zelfrapportage van strafbare handelingen en enquêtes onder 15 en 16-
jarigen in het kader van het ESPAD-onderzoek van de Raad van Europa.

Prof. dr. Karl-Heinz Reuband

De invloed van algemene juridische
voorwaarden op het

cannabisgebruik in West-Europa 
Een vergelijkende analyse van epidemiologische uitslagen

Deze bijdrage werd met toestemming van de redactie overgenomen uit het vaktijdschrift 
KONTUREN, nr 2/2002.

De auteur, prof. dr. Karl-Heinz Reuband van het Sozialwissenschaftliche Institut der
Heinrich Heine Universität Düsseldorf, komt in zijn rapport over cannabisgebruik in
West-Europa voor het Zwitserse Bundesamt für Gesundheit tot de conclusie dat er 

geen verband kan worden vastgesteld tussen drugsbeleid (op basis van de juridische
regelgeving) en de mate van cannabisgebruik. Landen met een liberaal drugsbeleid

hebben soms dezelfde cijfers als landen met een repressief beleid. Ook kan volgens
Reuband niet worden bewezen dat een liberaal beleid leidt tot een positievere 
instelling t.o.v. cannabis. Een positieve houding kan ook in een aantal landen 

gevonden worden die al lang een repressief beleid voeren.



Nederland oogst daardoor op vakgebied veel internationale waardering. Dat geldt
voor de gezondheidswetenschap en de hulpverlening, maar ook voor politie, justitie
en lokale bestuurders uit het buitenland. 

Omgang met roesmiddelen
Gebruikers kunnen op verschillende manieren op roesmiddelen reageren. Men
spreekt van recreatief gebruik, problematisch gebruik en van afhankelijkheid of ver-
slaving. Deze indeling geldt voor alle roesmiddelen, ongeacht hun wettelijke status.

Bij alcoholhoudende dranken is bij 90% van de 10 miljoen gebruikers sprake van recrea-
tief gebruik. Bij zo’n 10% (ca. 1 miljoen consumenten) is sprake van problematisch ge-
bruik, meestal door overconsumptie of gebruik op te jeugdige leeftijd. Zo gebruikt ruim
35% van de jongeren van 12 -15 jaar regelmatig alcohol. Het aantal alcoholverslaaf-
den wordt geschat op 350.000. Zowel het problematisch gebruik van alcohol als de
alcoholverslaving veroorzaken een aanzienlijke maatschappelijke schade.

Vier miljoen Nederlanders roken. Daarvan heeft een groot deel problemen met
nicotine-afhankelijkheid. Jaarlijks overlijden 25.000 mensen als gevolg van langdurig
en overmatig roken. Daarnaast hebben veel mensen (chronisch) last van aandoe-
ningen van longen en luchtwegen, hetgeen soms gepaard gaat met invaliditeit.
Nicotineverslaving wordt dan ook beschouwd als »volksvijand nummer twee«.
Er is een verschil tussen de schadelijkheid bij alcoholhoudende dranken en die bij
tabak. Bij de eerste is het roesmiddel ethanol rechtstreeks verantwoordelijk voor de
eventuele gezondheids- of gedragsproblemen. Bij tabak gaat het meestal niet zo-
zeer om de schadelijkheid van nicotine, maar om de aantasting op lange termijn van
longen en luchtwegen door de verbrandingsresten van de tabak. Dat is de situatie
met de gelegaliseerde roesmiddelen alcohol en tabak. Hoe ligt dat met drugs?

De drie marktsegmenten
Bij drugs zijn er globaal drie »marktsegmenten« aan te wijzen, dat wil zeggen com-
binaties van gebruikers en de door hen gebruikte middelen.

Allereerst zijn er rond 400.000 regelmatige gebruikers van cannabisproducten. Ge-
middeld zijn zo’n 3.000 cannabisgebruikers – meestal voor korte tijd – bij de versla-
vingszorg in behandeling; dat is dus minder dan 1% van het totale aantal. Deze si-
tuatie is de reden dat de Nederlandse overheid cannabisprodukten als »softdrugs«
aanmerkt en de verkoop ervan via coffeeshops gedoogt, zij het onder een beper-
kend regime, de zgn AHOJ-G regels. Het effect van cannabisgebruik op de ge-
zondheid is in vele landen onderwerp van onderzoek. Daarover vond op 25 februari
van dit jaar een internationale conferentie in Brussel plaats.

Nog steeds
staat het
Nederlandse
drugsbeleid
internationaal
in hoog
aanzien
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ToekomstmogelijkhedenPodium

Rob Steinbruch

Hoofdlijnen van een nieuw 
drugsbeleid

Hoewel in Nederland momenteel vanwege het demissionaire kabinet nauwelijks nog
nieuw beleid ontwikkeld wordt en er eerder sprake is van stilstand, zijn er toch

verschillende groepen, instellingen en partijen bezig met de verdere ontwikkeling van
beleid, ook al zullen zij mogelijk na 22 januari 2003 geen deel uitmaken van de 

regering. Zo bijvoorbeeld de parlementaire adviesgroep van de PvdA. 
Rob Steinbruch, lid van deze adviesgroep, stelde naar aanleiding van interne 

discussies de volgende notitie op, die hier in verkorte vorm wordt weergegeven.
In de notitie wordt het dilemma van de drugspolitiek opgepakt, die in de huidige vorm
zeer negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid, een enorm beslag legt op de
capaciteit van justitie en fatale consequenties heeft voor de ontwikkeling van landen 

als Colombia. 
Er worden in dit stuk voorstellen gedaan voor een nieuwe drugswetgeving waarin niet

wordt uitgegaan van een algemeen verbod maar van gedifferentieerde wet- en regelge-
ving, rekening houdend met verschillen in gezondheidsrisico’s bij het gebruik van

verschillende middelen. 

Wij willen deze tekst graag in het kader van de rubriek Podium ter discussie aan de
lezers voorleggen.

Het Nederlandse beleid
Ook Nederland heeft de internationale verdragen over drugs ondertekend. Onze
Opiumwet is dan ook in overeenstemming met onze internationale wettelijke ver-
plichtingen.
Maar bij de invulling ervan heeft Nederland eigen nuanceringen aangebracht. Zo wordt
in ons land onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Tot de eerste ca-
tegorie behoren de cannabisprodukten (wiet en hash). Het gebruik ervan is geen straf-
baar feit, terwijl bij de verkoop aan de consument een bewust gedoogbeleid wordt
toegepast, op grond van het opportuniteitsbeginsel. Dit is bedoeld om een schei-
ding van de softdrugs- en harddrugsmarkt te bewerkstelligen, ten behoeve van de
volksgezondheid. Ook bij het harddrugsbeleid wordt aan de gezondheidszorg voor-
rang gegeven. Het drugsgebruik wordt b.v. niet bestraft, waardoor de verslaafden
beter toegankelijk zijn voor de hulpverlening. Er is veel aandacht voor (veld)onder-
zoek en voorlichting. Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de drugsproble-
matiek in Nederland een minder ernstig karakter draagt dan in het buitenland.



De hamvraag
Het gebruik van drugs is dus aanzienlijk kleiner dan dat van alcohol en tabak en ook
zijn de problemen minder omvangrijk. Is het drugsverbod daarvan de oorzaak? Voor-
standers van het handhaven van het huidige drugsverbod vinden van wel en voeren
dit dan ook aan als argument. Ofwel, als men het drugsverbod zou opheffen, zou er
een »vloedgolfeffect« ontstaan: naast de al omvangrijke alcohol- en nicotineversla-
ving zouden we dan ook nog eens te maken krijgen met een even massale drugs-
verslaving. De vraag is of deze redenering klopt.

Allereerst moet worden vastgesteld dat er een groot verschil bestaat tussen alcohol
en tabak enerzijds en drugs anderzijds.
Bij alcoholhoudende dranken en tabaksprodukten gaat het om een combinatie van
een roesmiddel (ethanol resp. nicotine) met een genotmiddel. Daardoor ontstaan zeer
aantrekkelijke alcoholische dranken en tabaksprodukten in een groot en nog steeds
groeiend assortiment. Wanneer er alleen maar waterige ethanoloplossingen of nico-
tinepillen verkrijgbaar zouden zijn, zou het alcohol- en nicotinegebruik ongetwijfeld
veel lager zijn dan nu het geval is.
Bij drugs gaat het om pure roesmiddelen. Wanneer deze op dezelfde manier met
genotmiddelen gecombineerd zouden worden als alcohol en nicotine, zou het ge-
bruik wel eens explosief kunnen stijgen. Dan zou er inderdaad een groot probleem
kunnen ontstaan.

Als tweede argument wordt wel gesteld dat het verbod op zich een ontmoedigend
effect heeft op het gebruik van drugs. Ongetwijfeld zal het gezagsgetrouwe deel van
de bevolking zich aangesproken voelen door het verbodskarakter van drugs. En in
bepaalde kringen wordt neergekeken op mensen die drugs gebruiken. Maar in deze
tijd van individualisering beslissen de meeste mensen op eigen gezag over hun ei-
gen gebruik. Eventueel houden ze het voor anderen geheim. Voor veel onvolwasse-
nen maakt het verboden karakter van drugs het gebruik ervan bovendien extra span-
nend en daardoor juist extra aantrekkelijk!  
Evenmin heeft het verbod een merkbare invloed op de verkrijgbaarheid. Het aanbod
van drugs vanuit het illegale circuit blijkt in de praktijk vrijwel onbeperkt te zijn. Met
alle gevaren van dien. Juist daardoor kunnen drugs gemakkelijk terechtkomen bij de
kwetsbare groepen als kinderen, jongeren of mensen met een voor drugsconsumptie
ongeschikte constitutie.

Het bestaan van een omvangrijk illegaal verkoopcircuit maakt ook de intrede in de
verslavingsscene mogelijk. Dit gebeurt vaak op een zeer geraffineerde manier. En
degenen die eenmaal aan harddrugs zijn verslaafd komen door het drugsverbod bui-
ten de samenleving te staan en blijven in die »scene« hangen, waardoor het extra
moeilijk is om – blijvend – van de verslaving af te komen. Het terugvallen in de ver-
slaving is eerder regel dan uitzondering.

Het is belang-
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Vervolgens zijn er vermoedelijk zo’n 100.000 recreatieve gebruikers van harddrugs.
Daarbij gaat het vooral om stimulerende middelen zoals ecstasy, cocaïne en amfeta-
mine (speed). Vaak wordt daarnaast ook cannabis gebruikt. Omdat de gezondheids-
risico’s groter zijn dan bij cannabis spreekt men van »harddrugs«. Problematisch wordt
het gebruik wanneer deze middelen in handen komen van kinderen, jongeren of men-
sen met een kwetsbare (psychische) constitutie, bij overmatig of langdurig gebruik dan
wel door combinatie met (overmatig) alcoholgebruik. Veel gebruikers die in de pro-
blemen zijn gekomen laten zich ambulant behandelen. Meestal is een kortdurende be-
handeling dan voldoende. Een langdurige verslaving komt maar zelden voor.
Het gebruik van ecstasy komt zo nu en dan in het nieuws als doodsoorzaak bij par-
ty’s. Het gaat daarbij doorgaans om een combinatie met het (overmatig) gebruik van
alcohol of andere roesmiddelen, tijdens langdurige feesten, onder soms lichamelijk en
psychisch belastende omstandigheden. Los daarvan staan de aanwijzingen dat bij
frekwent gebruik van ecstasy kans bestaat op blijvende hersenbeschadiging. Om die
reden wordt het gebruik door de medische wereld ontraden. Er vindt thans lange duur
onderzoek plaats om dit laatste te verifiëren.
Cocaïne en amfetamine zijn aan elkaar verwante stimulerende middelen. Vooral het
gebruik van cocaïne stijgt. Het gaat hierbij om gesnoven cocaïne die niet verward moet
worden met basecocaïne, die vooral door harddrugsverslaafden (zie hierna) wordt ge-
bruikt. Wel is er sprake van een beperkte doorstroming vanuit het recreatieve drugs-
gebruik naar de groep verslaafden. Het gaat daarbij vooral om probleemjongeren die
eerst snuifcocaïne en vervolgens basecocaïne en heroïne gaan gebruiken.

Tot slot zijn er ca. 30.000 personen die langdurige en hardnekkige verslavingsver-
schijnselen met harddrugs hebben. Het gaat daarbij om heroïne en basecocaïne,
vaak in combinatie met andere middelen, zoals alcohol, speed, »pillen« en canna-
bis. In veel gevallen is er tevens sprake van een psychiatrisch ziektebeeld. De com-
binatie van de verslaving en het drugsverbod heeft zeer ernstige gevolgen. De licha-
melijke, psychische en sociaal-economische conditie van deze gebruikers is vaak
zeer slecht. Velen zijn maatschappelijk gemarginaliseerd. Door de aanwezigheid van
het illegale verkoopcircuit (de »scene«) is de kans op terugvallen groot, ook na een
geslaagde behandeling.  
Door het drugsverbod stijgen de prijzen voor de gebruiker. Daardoor worden veel
drugsverslaafden aangezet tot verwervingscriminaliteit en/of prostitutie. Het maat-
schappelijk isolement wordt daardoor nog verder versterkt. In feite zijn veel hard-
drugsverslaafden maatschappelijk vogelvrij geworden.
Daarnaast is een en ander een bron van overlast voor de bevolking en kan het ne-
gatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van woonwijken.
Als gevolg van het drugsverbod krijgen drugs niet altijd voldoende aandacht bij de
opleiding en nascholing van artsen en verpleegkundigen. Dit is niet bevorderlijk voor
een goede behandeling van harddrugsverslaafden die – vooral op latere leeftijd – vaak
een beroep moeten doen op medische zorg.
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Het totale beeld overziend wordt duidelijk dat het moet gaan om een verfijnd geheel
van specifieke wet- en regelgeving. Daarbij komt dat de drugswereld voortdurend
en in hoge snelheid verandert. De wetgeving zal dus een dynamisch karakter moe-
ten hebben.

Een vraag die bij elke legaliseringsdiscussie speelt is de toekomstige rolverdeling tus-
sen bedrijfsleven en overheid. De marktwerking is bevorderlijk voor economische
groei. Dat is voor de meeste economische sectoren positief. Maar vanuit het belang
van de gezondheidszorg zit niemand te springen om een »booming« drugsmarkt.
De ervaringen met tabak en alcohol bevestigen dat men zeer terughoudend moet
zijn ten aanzien van commercialisering van roesmiddelen. Zo is de tabaks- en alco-
holverslaving mede een gevolg van die commercialisering. Schakel daarom het be-
drijfsleven in voor zover dat nodig is, maar meer niet.
Dit sluit aan bij het misschien wel belangrijkste uitgangspunt voor een nieuw drugs-
beleid: laat het beschikbare assortiment uitsluitend bestaan uit roesmiddelen, nooit
in combinatie met een genotmiddel! Dat houdt tegelijk in dat de overheid de assor-
timentskeuze in eigen hand moet houden.

In Zwitserland speelt op dit moment de parlementaire behandeling van een herziene
drugswetgeving. Daarbij zijn in het wetsvoorstel niet alleen verboden middelen ver-
meld, maar ook de uitgangspunten van het totale drugsbeleid, inclusief voorlichting,
preventie en zorg: een voorbeeld ter navolging.

Bij de overgang van prohibitie naar regulering kunnen de internationale drugsver-
dragen en de daarmee verbonden VN organisaties worden opgeheven. Wel zal er
behoefte zijn aan aanbevelingen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO Re-
commendations), maar dan voor alle roesmiddelen. 

In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het nieuwe beleid voor de drie
»marktsegmenten«: cannabisgebruik, recreatief harddrugsgebruik en harddrugsver-
slaving.
Voor wat betreft de wet- en regelgeving gaat het in grote lijnen om de volgende mo-
daliteiten:
■ bij softdrugs (cannabis): een gereguleerde publieke verkoop;
■ bij recreatief harddrugsgebruik: een gereguleerde persoonsgebonden verkoop;
■ bij harddrugsverslaving staat de verslavingszorg centraal; daarbij kunnen in het

kader van een behandeling bepaalde middelen worden verstrekt.
Desgewenst kan dit worden uitgewerkt naar een verdergaande sub-segmentering
van de »markten«.
Dit concept is in 1994 onwikkeld door de zgn. »werkgroep Dufour«, die sindsdien is
opgegaan in de Stichting Drugsbeleid. 

De wetgeving
zal een
dynamisch
karakter
moeten hebben
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Het huidige drugsverbod is niet alleen nadelig voor de curatieve maar ook voor de
preventieve gezondheidszorg. Effectieve voorlichting moet op grond van objectieve
feiten en criteria gebeuren, een opgeklopt negatief verhaal werkt juist averechts. Dat
is door het drugsverbod moeilijk omdat de voorlichtende instantie al snel wordt be-
schuldigd van het bevorderen van drugsgebruik. Preventie blijft noodzakelijkerwijs
beperkt tot algemene regelgeving, terwijl daarnaast juist een persoonlijke benade-
ring dringend nodig is.
Als gevolg van het drugsverbod wordt de huisarts maar zeer beperkt ingeschakeld,
terwijl deze juist een belangrijke functie zou kunnen vervullen bij de preventieve en
curatieve zorg. Dat gebeurt b.v. wel bij problemen met alcohol en tabak.  

Het Nederlandse cannabisbeleid geeft de mogelijkheid om de invloed te zien van het
gedogen van publieke verkoop op de omvang van het gebruik. Het blijkt dan dat het
gebruik van cannabis in ons land gemiddeld zelfs wat lager is dan in de ons omrin-
gende landen. Bij dit produkt leidt het handhaven van het drugsverbod dus kennelijk
niet tot vermindering van het gebruik. In de praktijk blijkt goede voorlichting daarvoor
veel effectiever te zijn, samen met een strakke regelgeving rond coffeeshops. 

Samenvattend zou men kunnen zeggen dat er geen reden is om aan te nemen dat
het generiek drugsverbod de consumptie noemenswaard beperkt houdt. Het illegale
karakter werkt zelfs op bepaalde plaatsen uitgesproken ongunstig uit op de volks-
gezondheid. Maar wel is het duidelijk dat de manier waarop de »legalisering« wordt
ingevuld van grote invloed zal zijn op de uiteindelijke effecten op de volksgezondheid. 

Uitgangspunten voor een nieuw beleid
Een nieuw drugsbeleid, dat humaner en effectiever is, moet aan een aantal criteria
voldoen.
De wet- en regelgeving moet erop gericht zijn dat het betreffende roesmiddel terecht
kan komen bij die consumenten, waarbij het gebruik uit het oogpunt van de volks-
gezondheid aanvaardbaar is. Tegelijk moet worden verhinderd dat het roesmiddel
terecht komt bij personen voor wie dat niet geldt: kinderen, jongeren of personen
met een kwetsbare constitutie, dan wel met een neiging tot overconsumptie of een
aanleg voor afhankelijkheid. Aangezien recreatief gebruik van roesmiddelen verge-
zeld kan gaan van een zeker percentage problematisch gebruik, moet de regelge-
ving gericht zijn op het beperkt houden van de totale omvang van het gebruik, ook
in absolute zin. 
Bij verslaving gaat het in de eerste plaats niet om consumenten, maar om patiënten.
Voor deze groep zal er een ander beleid moeten komen dan voor consumenten. 
Gezien de gezondheidsrisico’s van het gebruik van de middelen die nu onder de
Opiumwet vallen is de Warenwet onvoldoende als wettelijk kader, zoals er ook voor
tabak en alcohol een specifieke wetgeving bestaat.
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Harddrugsverslaving
De verslavingswetenschap heeft de laatste tijd een sterke ontwikkeling doorgemaakt
en is eigenlijk nog volop in ontwikkeling. Daardoor is het inzicht in de verslavings-
processen en de achterliggende oorzaken sterk verbeterd. Dit is ook voor de pre-
ventieve en curatieve verslavingszorg van groot belang. In feite gaat het daarbij om
een multidisciplinair geheel van wetenschappen, van neurologie tot sociologie. Ook
de zorg is een geheel van voorzieningen geworden; men spreekt daarom wel van in-
tegrale ketenzorg. 
Harddrugsverslaving onderscheidt zich van alcohol- en nicotineverslaving vooral door
het feit dat harddrugs verboden middelen zijn. Daardoor worden harddrugsverslaaf-
den maatschappelijk gemarginaliseerd, hetgeen een blijvende genezing ernstig be-
moeilijkt. In Zwitserland heeft men daarom een nieuwe benadering ontwikkeld, waar-
bij de sociale rehabilitatie centraal staat. In het kader van deze aanpak wordt ook
heroïne verstrekt. Het doel is om langdurig heroïneverslaafden een ambulante zorg
te bieden met een multidisciplinaire begeleiding. 
Voor de meeste deelnemers aan het programma is het ook een voorportaal voor een
vervolgbehandeling, die gericht is op beeindiging van het drugsgebruik. Zij zijn daar
dan ook beter voor gemotiveerd. De Zwitserse heroinebehandeling heeft internatio-
naal veel waardering geoogst. 
Omdat de harddrugsverslaafden een vrij homogene groep vormen leent de behan-
deling met medische verstrekking van heroïne zich in principe heel goed voor een
algemene aanpak van het harddrugsprobleem. Het grote voordeel daarbij zou zijn
dat het illegale verkoopcircuit van harddrugs »verdampt«, waardoor zowel aan de in-
stroom van nieuwe verslaafden als aan het terugvallen van ex-verslaafden een eind
kan worden gemaakt. 

Nawoord
Het gaat bij het opstellen van een alternatief voor het huidige generieke drugsver-
bod allereerst om oplossingen waarbij volksgezondheidscriteria centraal staan. 
Dat neemt niet weg dat een beleid waardoor het illegale circuit geheel of voor het
grootste deel verdwijnt omdat er geen markt meer voor bestaat ook bijzonder aan-
trekkelijk is uit het oogpunt van criminaliteitspreventie en zorg voor het publiek do-
mein. De bovengenoemde marsroutes bieden ook in dat opzicht meer perspectie-
ven dan het voortdurend en uitzichtsloos opvoeren van de inspanningen van justitie
en politie. 
Daarnaast zal regulering van drugs een zegen zijn voor die ontwikkelingslanden die
thans grote problemen hebben als gevolg van het drugsverbod.
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Cannabisbeleid
Bij cannabisprodukten (wiet en hash) zijn twee zaken belangrijk: de produktie en de
verkoop. Voor beiden hebben wij in Nederland een zekere »ervaring« opgebouwd.
Voor de produktie blijkt kleinschalige tuinbouw (meestal onder glas) goed te func-
tioneren, terwijl voor de verkoop de eveneens kleinschalige coffeeshop, mits rede-
lijk dicht bij de consument, zijn waarde heeft bewezen. Voor de verkoop door de
coffeeshops kent Nederland een gedoogbeleid, dat zonder veel problemen in wet-
en regelgeving kan worden omgezet. Voor de »achterdeur« (produktie en toelevering
aan de coffeeshop) kent Nederland dat nog niet. 

In Zwitserland is nu een wetsvoorstel in parlementaire behandeling voor een coffee-
shopmodel met een gedoogde »achterdeur«.
In principe is deze opzet geschikt voor een definitieve gelegaliseerde regeling. Wel
is het belangrijk dat de overheid het assortiment blijft bepalen. Op dit moment gaat
het om produkten die door de gebruikers in zelf gerolde sigaretten worden verwerkt,
hetgeen een extra bewerking met enig vakmanschap vraagt. Wordt cannabis volle-
dig vrijgelaten dan is de kans groot dat de tabaksindustrie zich over dit produkt gaat
ontfermen, om vervolgens met cannabis gevulde sigaretten op de markt te brengen.
Daardoor zal het gebruik wel eens explosief kunnen stijgen en is ook de controle op
de maximum leeftijd moeilijker.
Voor een betere waarborg van de gezondheidsaspecten is verder het volgende nodig;
■ toezicht op de produktkwaliteit;
■ voorlichting in de coffeeshop;
■ gekwalificeerde opleiding van het personeel; 
■ een goede lijn naar de hulpverlening.
Overigens zijn dit zaken die de alcohol-horeca ook niet zouden misstaan!

Recreatief harddrugsgebruik
Op dit gebied bestaat er nog geen enkele ervaring met regulering. De onderstaande
suggesties zijn dus uitsluitend bedoeld om het denken over deze zaak op gang te
brengen.
Bij snuif-cocaïne en amfetamine zijn de gezondheidsrisico’s te groot voor een gere-
guleerde publieke verkoop. Wel zou men kunnen denken aan individuele levering.
Dat zou kunnen via een »drugspasje« bij een verkooppunt of via een vereniging van
gebruikers. Enige vorm van regelmatige medische controle zal hierbij nodig zijn. Een
dergelijke opzet kan ook voor andere harddrugs worden toegepast, zoals bij recrea-
tief gebruik van heroïne.
Bij ecstasy bestaan momenteel nog teveel onzekerheden over de mogelijke neuro-
toxiciteit op lange termijn om een dergelijke opzet te kunnen overwegen.
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Michael Wedekind  

De financiering van de poliklinische
drugshulpverlening in Nordrhein-

Westfalen
De financiële toestand van de deelstaat Nordrhein-Westfalen is evenals die van de
andere deelstaten zeer problematisch. De noodzaak tot bezuinigen bepaalt op dit

moment het gebeuren, hetgeen duidelijke effecten op de drugshulpverlening heeft. 
In de afgelopen tien jaar was het mogelijk om een steeds verfijnder aanbod te ont-

wikkelen, vooral omdat de deelstaat aanvullende maatregelen zoals externe consultatie
in strafgevangenissen, AIDS-hulp en »therapie nu« mede heeft gefinancierd. Een aantal

hiervan worden nu door bezuinigingen bedreigd, wat op diverse plaatsen tot het
verdwijnen van deze hulp en zelfs tot een crisis in de poliklinische drugshulpverlening

heeft geleid. 

Tegen deze achtergrond is het debat over de financiering van de poliklinische
drugshulpverlening belangrijker dan ooit – waarbij een hervorming van het systeem 

niet bij voorbaat uitgesloten kan worden. Dit (noodzakelijke) proces moet echter
gestuurd worden – en het daartoe behorende sturingsorgaan is in Nordrhein-

Westfalen in principe reeds voorhanden en wel in de vorm van het programma tegen
verslaving van de deelstaat (Landesprogramm gegen Sucht).

Maar oude structuren hervormen blijft moeizaam …

In het nummer 3/2002 van Inforum (het informatiemedium over verslaving in 
Nordrhein-Westfalen) besprak Michael Wedekind van het Landesverband NRW e.V. 

van de PARITÄTISCHE, de financiering van de drugshulpverlening. 
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In de zogenaamde poliklinische preventie- en hulpverleningscentra wordt het leeuwen-
deel van het werk van de professionele zorg – ten behoeve van de verslaafden en
hun familieleden – verricht. Het werk wordt zowel in de ruimtes van de centra als
daarbuiten uitgevoerd. De belangrijkste aspecten van de drugshulpverlening zijn de
consultaties, het vinden van een geschikte therapie en de drugspreventie, maar ook
een speciale service voor HIV-positieve drugsverslaafden of voor gevangenen die de
Wet op de Verdovende Middelen overtreden hadden. Voor de buitendienstmede-
werkers vervult het centrum de rol van »docking station« en »back office«. Openheid
voor regionale initiatieven die dan op lokaal niveau contractueel vastgelegd worden,
maken naast de kernactiviteiten toegevoegde activiteiten mogelijk. Daartoe behoren
onder andere »begeleid wonen« en de meestal laagdrempelige hulp bij de structu-
rering van de dagelijkse activiteiten; in de drugshulpverlening behoren hiertoe ook
»Hulp Direct«, evenals de poliklinische toediening van methadon. Ook is het aantal
gezamenlijke initiatieven van zowel de jeugd- en drugshulpverlening als van de psy-
chiatrie sterk toegenomen.
De talrijke, hier zeker niet volledig opgesomde initiatieven vormen een goede illustra-
tie van de complexiteit van de zorgstructuren en de daarmee gepaard gaande nood-
zaak van afstemming tussen de diverse inrichtingen. 

Voor de erkenning van een preventie- en hulpverleningscentrum door de deelstaat
Nordrhein-Westfalen zijn twee gekwalificeerde krachten met een volle baan nood-
zakelijk; de deelstaat stelt dan de bij de erkenning behorende financiële middelen ter
beschikking. Op dit moment worden 166,5 formatieplaatsen in de drugspreventie
en drugshulpverlening door de deelstaat gefinancierd. Daarbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen de

■ basissubsidie voor de personeelskosten en de materiaalkosten voor de beide hul-
pverleners (elk ongeveer Euro 10.250) 

■ subsidie voor de preventie-expert (ongeveer Euro 18.000 ) 
■ subsidie voor de zogenaamde JVA-Kraft (verantwoordelijk voor de externe con-

sultatie in strafgevangenissen, ongeveer Euro 20.500). 



De cliënt moet snel en goed geholpen worden. Hij moet tevreden zijn met het resul-
taat van de zorg, die niet meer en niet minder kost dan nodig is. De Kwaliteitswet
Zorginstellingen verlangt van de Brijder dat ze verantwoorde zorg levert die doelmatig,
doeltreffend en cliëntgericht is, en aansluit bij de reële behoefte van de cliënt. Veel
doen we zelf, maar we kunnen ook veel leren van anderen. Daarom werken we sa-
men met andere verslavingszorginstellingen aan verbetering van de zorg. 

Doelmatige zorg betekent dat we met het geld dat we voor de uitvoering krijgen,
goede hulpverlening bieden waar de cliënt baat bij heeft. Doeltreffend wil zeggen dat
de hulp het resultaat heeft dat met de cliënt is afgesproken. Cliëntgericht geeft aan
dat we bij de hele organisatie van de hulpverlening de cliënt centraal stellen. Dat is
het uitgangspunt van ons handelen. De Brijder moet zó georganiseerd worden, dat
ze deze verantwoorde zorg kan leveren. Denk hierbij aan voldoende en goed opge-
leid personeel, genoeg geld, huisvesting, en een goede toedeling van verantwoor-
delijkheden.
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Maar ook de

■ drugs- en aidshulpverlener (ongeveer Euro 10.250) 
■ medewerkers van de zogenaamde ‘Directhulp’ (ongeveer Euro 23.100) 
■ psychosociale begeleider (ongeveer Euro 25.600) 

worden deels door de deelstaat gefinancierd. Bovendien verleent het Ministerie voor
Emancipatie, Jeugd- en Gezinszaken en Volksgezondheid 

■ een uitgebreidere basissubsidie in ongeveer honderd centra voor hun speciale in-
zet ten behoeve van verslaafde vrouwen, allochtonen en gokverslaafden. 

Verder worden nog financiële middelen van de deelstaat ingezet voor 

■ steun aan meer dan twintig laagdrempelige drugshulpcentra en meer dan een
dozijn poliklinische therapeutische inrichtingen en gebruikersruimten. 

Uiteraard vormen de subsidies van de deelstaat een substantiële bijdrage aan de fi-
nanciële basis van de poliklinische drugshulpverlening, maar de zwaarste last dra-
gen in de meeste gevallen toch de gemeenten. Zonder hun financiële hulp en die
van de stichtingen die de inrichtingen beheren, zou de lokale poliklinische zorg niet
langer mogelijk zijn. (Een onderzoek naar de financiering van de diverse inrichtingen,
dat het comité Drugs en Verslaving van de Freie Wohlfahrtspflege in 1997 uitvoerde,
leverde de volgende (gemiddelde) cijfers op: gemeenten – 50,3 %; inkomsten uit de
zogenaamde Ambulante Reha Sucht (ARS) – 2,5 %; overige inkomsten – 5,4 %; aan-
deel van de stichtingen – 24,7%).

Uit deze cijfers moet de conclusie getrokken worden dat de poliklinische drugs-
preventie en hulpverlening op dit moment – ook omdat een andere wettelijke grond-
slag ontbreekt – aangewezen zijn op een gezamenlijke financiering van deelstaat,
gemeente en de verantwoordelijke stichtingen. Indien een van deze drie uitvalt, is
veeleer een domino-effect dan compensatie door een nieuwe geldschieter te ver-
wachten. Daar staat tegenover dat bij een verdere verschraling van het aanbod aan
zorg, sociaal zwakkere cliënten door de mazen dreigen te glippen. Juist de vermij-
ding daarvan was destijds het doel van de diverse nieuwe, met middelen van de deel-
staat gefinancierde initiatieven in de drugspreventie en hulpverlening – en dat blijft
ook de opgave van het programma tegen verslaving van de deelstaat (Landespro-
gramm gegen Sucht).

Der PARITÄTISCHE
Landesverband 

NRW e.V.
Fachberatung

Suchtfragen
Hafenweg 6-8

48155 Münster
Duitsland

✆ 00 49-2 51-61 85-125
T 00 49-2 51-61 85-126
U michael.wedekind@

paritaet-nrw.org
www.paritaet-nrw.org 
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Hans van Heel

Resultaten scoren in de
verslavingszorg
– Van ambitie naar implementatie
In Nederland is in het kader van het programma voor kwaliteitsverbetering »Resultaten
scoren« een breed vernieuwingsproces gaande in de verslavingszorg. In BINAD 21 werd
reeds verslag gedaan over de grondbeginselen. In deze uitgave belicht Hans van Heel,
afdeling voor marketing en beleid van de Brijder-stichting, het proces en de resultaten
daarvan binnen zijn organisatie. De tekst is afkomstig uit de publicatie »De Uitbrijder«,
uitgave 25, mei 2002. 



Evenwicht
Het standaardiseren van zorgprogramma´s doet de Brijder niet alleen, maar samen
met alle verslavingszorginstellingen in Nederland, onder de noemer Resultaten Sco-
ren. Het ministerie van VWS financiert dit project om de kwaliteit van de hulpverle-
ning in de verslavingszorg te verhogen. Samen hebben we uitgangspunten gefor-
muleerd. Bijvoorbeeld: de behandeling van en de zorg voor onze cliënten moet ge-
baseerd zijn op bewezen feitelijke kennis over wat werkt en wat niet werkt. En de
zorg wordt modulair – dus in stapjes – aangeboden. Hierbij zoeken we een even-
wicht tussen de wens van de cliënt, het professionele oordeel van de hulpverlener
en de kosten voor de instelling.

Ook voeren we een onderzoek uit naar de toepasbaarheid van »benchmarken« in
de verslavingszorg. Hierbij vergelijken we met andere verslavingszorginstellingen de
uitkomsten van de zorg door de afdelingen detox en kortdurende klinische behan-
deling.

De Brijder neemt binnen Resultaten Scoren deel aan het Ontwikkelcentrum Kwali-
teit en Innovatie van Zorg. Dit centrum ontwikkelt nieuwe behandelmethoden, die
binnen de vier deelnemende instellingen worden getest.
In 2001 heeft de Brijder een start gemaakt met de implementatie van twee behan-
delmodules van Resultaten Scoren: de Leefstijltrainingen 1 en 2. Dit zijn individuele
gedragsgerichte trainingen, waarin samen met de cliënt gewerkt wordt aan het door-
breken van zijn gewoontegedrag, de verslaving. Daarnaast is door onze instelling
geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee groepsgerichte leefstijltrainingen. Deze zul-
len dit jaar op de markt komen.

Sturingsmodel
In het verleden was de cliënt vaak afhankelijk van de plek waar hij zich aanmeldde,
of van de hulpverlener die hij als eerste tegenkwam. Het kon bijvoorbeeld gebeuren
dat de aansluiting van ambulante naar klinische hulpverlening, of andersom, voor de
één heel anders verliep dan voor de ander. Als de cliënt last ondervindt van de wijze
waarop wij onze instelling hebben georganiseerd, doen wij iets niet goed en moeten
we dat verbeteren. Bekende aandachtspunten zijn de wachtlijsten, de informatie-
voorziening aan cliënten, de bejegening en de aansluiting met verwijzers en hulp-
verleners buiten de verslavingszorg.
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Niet alleen de landelijke overheid stelt eisen aan de kwaliteit van de zorg. We hou-
den ook rekening met kwaliteitsafspraken die in de koepelorganisatie van de geeste-
lijke gezondheidszorg, GGZ Nederland, gemaakt zijn. Bovendien hebben beroeps-
beoefenaren, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars ook hun kwaliteitsbepalin-
gen: de zorg moet professioneel, transparant en toetsbaar zijn. Daarnaast kunnen
we kwaliteitswinst boeken door een betere aansluiting met mede-zorgaanbieders als
huisartsen en RIAGG’s.

Brijder-standaard
Wat heeft onze instelling gedaan om dit te bereiken? In 1999 is gestart met een am-
bitieus plan. We hebben het hele Brijder-aanbod in kaart gebracht en beschreven.
Er zijn protocollen ontwikkeld en standaard-zorgprogramma’s. Dat is niet alleen cliënt-
vriendelijk, maar ook gemakkelijk voor de hulpverleners. Iedereen weet waar hij of zij
aan toe is. Onnodige variatie in het aanbod wordt voorkomen. Cliënten kunnen be-
ter kiezen omdat het aanbod helder is. En het resultaat is toetsbaar. 

In 2001 hebben we de aanmelding, de intake, de indicatiestelling en de afspraak met
de cliënt over het hulpverleningstraject dat hij gaat volgen, in protocollen uitge-
schreven. Of deze zich nu in Den Helder aanmeldt, of in Hoofddorp, de route die ge-
volgd wordt is overal dezelfde. Die Brijder-standaard wordt vanaf 2002 door alle teams
gebruikt. 

Tegelijkertijd hebben we een onafhankelijke indicatiestelling geregeld. Gebaseerd op
de laatste wetenschappelijke inzichten over welke zorg voor een cliënt met een ver-
slaving het meest effectief is. We hebben een scheiding aangebracht tussen de in-
dicatiestelling enerzijds, en de uitvoering van de hulpverlening anderzijds. Hiermee
voldoen we vooralsnog aan de eisen die het Regionaal Indicatiestellings Orgaan (RIO)
aan onafhankelijke indicatiestelling stelt. De zorgverzekeraars hebben deze werkwijze
positief beoordeeld. Ons streven is dat er dit jaar zeker drie regionale indicatiecom-
missies binnen de Brijder functioneren.

Maar dat is niet alles: om de »kwaliteitscirkel« rond te maken, willen we graag we-
ten wat het resultaat is van de hulpverlening aan de cliënt, wat de cliënt er zelf na
afloop van vindt en hoeveel de zorg heeft gekost. Daarom zal er aan deze Brijder-
standaard dit jaar nog een protocol voor de evaluatie van de hulpverleningstrajecten
toegevoegd worden. 
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Vingertoppen
Blijft er nog wat te wensen over voor de kwaliteit van de Brijder? Jazeker, eigenlijk
nog veel te veel. Voor het doorvoeren van het kwaliteitsbesef tot in de vingertoppen
van de organisatie, is een cultuuromslag nodig naar leren door systematisch verbe-
teren. Al onze medewerkers zouden zo een beetje kwaliteitsfunctionaris moeten wor-
den voor hun eigen programma. 
Maar dan is het nodig dat ze weten wat ze moeten doen en dat ze feedback krijgen
of ze het ook goed doen. Voorwaarde hiervoor is dat het Management Informatie
Systeem een gebalanceerd indicator- en feedbacksysteem wordt. 
Het zou mooi zijn als alle kwaliteitsactiviteiten bij elkaar zouden komen in één kwa-
liteitssysteem. We oriënteren ons daarom nu op het »HKZ-GGZ-model«. Dit beoor-
delingsmodel van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector,
wordt speciaal ontwikkeld voor de GGZ en is gebaseerd op ISO-normeringen. Met
dit systeem kunnen we kwaliteitsverbeteringen beter bewaken en zijn de resultaten
van de Brijder ook beter inzichtelijk en controleerbaar voor externe instanties, zoals
de zorgverzekeraars.

Het invoeren van kwaliteitssystemen en het uitvoeren van een goede kwaliteitszorg
kost meer tijd dan we vaak denken. Het is daarom heel belangrijk de ambitie en het
tempo van de realisatie toe te snijden op de maat van de instelling. In het geval van
de Brijder, als categorale verslavingszorginstelling met een groot werkgebied en een
breed aanbod aan zorgvoorzieningen, betekent dit: ambities oké, maar mét de nodige
aandacht voor de uitvoering ervan en dus voor de consequenties voor de dagelijkse
praktijk en de cliënt.

Brijder Stichting
Postbus 414
1800 AK Alkmaar
✆ 0 72-5 27 28 00
T 0 72-5 15 49 71
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Het invoeren van de nieuwe zorgprocessen en -programma´s betekende daarom ve-
randering van de organisatiestructuur. Zo worden dit jaar bij de Brijder aanmelding-
steams ingericht, die de nieuwe Brijder-standaard gaan uitvoeren. Andere teams be-
tekent ook een andere toedeling van de verantwoordelijkheden. De leidinggevende
structuur van de Brijder moest aangepast worden. Zo zijn de vier regio´s opnieuw in-
gericht en zijn teamleiders bedrijfsvoering en coördinatoren hulpverlening voor de in-
houdelijke aansturing van ieder behandel- en zorgteam aangesteld.

Integraal management en resultaatgerichtheid zijn de uitgangspunten voor de nieuwe
managementstructuur. De Brijder heeft gekozen voor het model van het Instituut voor
Nederlandse Kwaliteit (het INK-model) als sturingsmodel voor het management. De
negen gebieden van dit model helpen de leidinggevenden evenwichtig te sturen op
klant, medewerker, resultaat, geld en productie. Afgesproken is, dat het INK-model
het kader vormt voor het ondernemingsplan, de jaarwerkplannen en de kwartaal-
verslagen. Het model is een onderdeel van de planning- en controlcyclus en behoort
tot de normale bedrijfsvoering van onze organisatie.

Creativiteit
In september 2001 zijn er »INK-positiebepalingen« gemaakt van de vier regio’s. Daar-
bij hebben we gemeten hoe de teams er in deze ontwikkelingsfase voorstaan. Hier-
uit kunnen we een aantal conclusies trekken. Zo moet de Brijder niet alleen ambiëren,
maar ook implementeren. Daarom is besloten, dat in 2002 implementeren voorop
zal staan. Uit de positiebepalingen komt duidelijk naar voren, dat we veel investeren
in de vernieuwing van onze zorgprocessen en -programma’s, maar dat de dagelijkse
uitvoering ervan nog veel te wensen overlaat. De taak om de praktijk goed te laten
aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen, ligt ook bij de regio’s en de teams. Hiervoor
doen we een beroep op de oplossingsgerichtheid en creativiteit van alle mede-
werkers.
Een andere conclusie is, dat de regio’s van de Brijder zich niet voldoende met harde
gegevens kunnen verantwoorden. We willen zorgen dat de cijfers over productie, fi-
nanciën, ziekteverzuim en tevredenheid van klanten, regelmatig op tafel komen. In
2002 bouwen we aan een management informatie-systeem. Het is dan voor de teams
mogelijk om bij elkaar over de muur te kijken. Zo kunnen ze leren van wat bij de an-
deren beter werkt.

Naar aanleiding van deze conclusies heeft de Raad van Bestuur voor 2002 achttien
speerpunten van beleid opgesteld, die in de vorige UitBrijder zijn opgenomen en die
ook in het Jaarverslag 2001 te vinden zijn.
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rijdende jongeren (18-24 jaar). Alcohol wordt vaak pas in de discotheek, drugs echter
vaak al voor het bezoek aan de discotheek gebruikt. Rijden onder invloed van drugs
komt meer voor dan rijden onder invloed van alcohol bij hogere bloedalcoholgehaltes
(> 0.5 promille). Terwijl alcoholgebruik er vaak toe leidt dat men daarna afziet van het
rijden, is dit verband bij drugs niet aanwezig. 

Verplichte lange enquête
De volgende predictoren voor een rit onder invloed van alcohol kunnen worden vast-
gesteld: hogere leeftijd, tolerantere houding t.o.v. rijden onder invloed van alcohol, op
jonge leeftijd voor het eerst gebruikt en sterke alcoholconsumptie. Voor rijden onder
invloed van drugs kunnen de volgende factoren worden genoemd: sterk gebruik van
drugs, tolerantere houding t.o.v. rijden onder invloed van drugs, een geringere sub-
jectieve afkeuring van rijden met drugs, een vrienden- en kennissenkring met een ver-
gelijkbare houding t.o.v. rijden met drugs en een dispositionele grotere bereidheid om
risico’s te nemen.

Rijsimulatie
De tekortkomingen die worden veroorzaakt door het gebruik van cannabis kunnen in
het algemeen goed gecompenseerd worden door een bewuste controle. Voor amfe-
tamine/ecstasy is de drugsconcentratie van belang: bij een lage concentratie wordt
het rijgedrag in de simulator niet negatief beïnvloed, bij hoge concentraties kunnen
duidelijke negatieve invloeden worden aangetoond. De negatieve invloed wordt duide-
lijk sterker wanneer de middelen met elkaar of met alcohol worden gecombineerd. Er
ontstaan grotere veranderingen dan door alcohol alleen. De resultaten van de enquêtes
tonen aan dat gemengd gebruik vooral gevaarlijk is omdat het leidt tot een verkeerde
inschatting van het eigen prestatievermogen. Terwijl de personen bij het gebruik van
één drug of alcohol hun prestatievermogen realistisch lager inschatten en daarom
proberen deze uitwerkingen te compenseren, gaat een deel van deze realistische in-
schatting verloren wanneer alcohol in combinatie met drugs of meerdere drugs tege-
lijkertijd worden gebruikt.

Extra open vragen
het is verbazingwekkend dat 80% van de ondervraagden geloven effecten van drugs
bij het rijden te kunnen compenseren en ook onder invloed van drugs nog veilig te
kunnen rijden. Er wordt melding gemaakt van verschillende strategieën ter compen-
satie van drugsgebruik bij het rijden om de rijbekwaamheid te behouden en opvallend
rijgedrag te vermijden. De maatregelen hebben deels betrekking op het rijden zelf, deels
op de »vermindering« of verkorting van de werking van het gebruik. 
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In een uitgebreid veldonderzoek, dat in 1998 in opdracht van de Bundesanstalt für
Straßenwesen werd uitgevoerd in heel Beieren (Würzburg, Neurenberg, München),
namen wetenschappelijke onderzoeksteams van de Universiteiten Würzburg en
München op plaatsen waar drugs gebruikt worden contact op met jonge bestuurders.
Daarbij werd een basis-steekproef van N = 2555 personen in een kort interview on-
dervraagd over drugsgebruik en rijden onder invloed van drugs. Uit deze steekproef
werden N = 503 personen geselecteerd en intensiever onderzocht. 

Verplichte korte enquête
Cannabis is onafhankelijk van de plaats en de aard van de vrijetijdsbesteding de meest
gebruikte drug. Dit geldt ook voor techno-manifestaties. Cannabis duikt in dit verband
ook op als de drug waarmee het vaakst onder invloed gereden wordt. Het vaak voor-
komende gelijktijdige gebruik van alcohol en drugs en het gelijktijdige gebruik van meer-
dere drugs blijkt problematisch bij het rijden te zijn. Rijdende vrouwen komen signifi-
cant vaker voor in de deelpopulatie van nuchtere en drugsvrije personen. Rijdende
vrouwen zijn significant minder vaak te vinden onder alcohol/drug-combinerende-ge-
bruikers en onder mono-alcoholgebruikers. Alleen bij mono-drugsgebruikers is de af-
wijking naar beneden niet significant. Rijden onder invloed van drugs vindt vrijwel onaf-
hankelijk van het geslacht plaats. Alcohol speelt een grotere rol in de groep van ou-
dere rijdende personen (vanaf 25 jaar). Drugs zijn van groter belang in de leeftijdsgroep
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Lifestyledrugs in het wegverkeer:
Feiten en subjectieve theorieën van

de users
Dit artikel is één van de vele interessante bijdragen uit de documentatie »Alkohol, 

Nikotin, Kokain … und kein Ende?« van het 14de wetenschappelijke congres van de
Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht), dat van 

10 tot 12-02-2002 in Berlijn plaatsvond.

De auteurs Teresia Widera en Hans-Peter Krüger informeren in de iets ingekorte tekst
over het onderzoek naar houdingen en ervaringen van jonge mensen met betrekking tot

het thema – deelname aan het wegverkeer en drugsgebruik.

De gehele documentatie is verkrijgbaar via de boekhandel.



zijn weegt de motivatie überhaupt thuis te komen zwaarder dan de twijfel (gelegen-
heid om mee te rijden). De meerijders vragen in het begin hoogstens naar de actuele
toestand van de bestuurder die onder invloed staat (ben je wel fit?) en vertrouwen op
het antwoord van de bestuurder. De bestuurder onder invloed vertrouwd er van zijn
kant op dat zijn potentiële meerijders beschikken over genoeg inschattingsvermogen
om zich te overtuigen van zijn rijvaardigheid en eventueel niet mee te rijden of hem
helemaal af te houden van het rijden.

Motivatie
Rijden onder invloed is voor het grootste gedeelte van de door ons ondervraagde per-
sonen geenszins een doel op zicht. Rijden en drugsgebruik worden onafhankelijk van
elkaar gezien: aan de ene kant wil men niet afzien van drugs, maar aan de andere kant
kan men ook het rijden niet laten. Rijden onder invloed is volgens de ondervraagden
onvermijdelijk, omdat ze van A naar B moeten, resp. een reisdoel (huis of disco) moe-
ten bereiken. Het eigen gebruik van drugs is volgens hen geen goede reden om af te
zien van het autorijden. Nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid zouden volgens hen
bij »echte« drugs (cannabis, amfetamine of psycho-stimulantia) niet bestaan, boven-
dien beweert men dat de werking pas begint wanneer het reisdoel bereikt is (de 
disco). In het bijzonder amfetamine wordt niet gezien als verdovende drug, maar als
»fit-maker«, die bij de terugreis vermoeidheid en uitputting tegengaat en daarom juist
goed voor de verkeersveiligheid is. Er zijn aanwijzingen dat het rijden onder invloed op
de heenreis naar vrijetijdsscènes gebeurt omdat men het drugsgebruik uit veiligheids-
overwegingen (angst voor ontdekking, razzia’s etc.) liever thuis laat plaatsvinden dan
ter plekke. Samenvatting: rijden onder invloed van drugs komt voor omdat drugs voor
onze ondervraagden bij het levensgevoel van het feesten in het weekend horen en de
raves niet in de eigen woonkamer plaatsvinden.
De omgang met alcohol in het wegverkeer en de omstandigheden van de rit met al-
cohol werd in talrijke internationale enquêtes onderzocht. Op drugsgebied zijn echter
hoofdzakelijk onderzoeken naar het gebruik en naar factoren die het drugsgebruik beïn-
vloeden beschikbaar. Deze kunnen slechts in beperkte mate aanwijzingen leveren voor
de omgang met drugs in het wegverkeer, subjectieve uitvluchten voor rijden onder in-
vloed van drugs en predictoren voor de beslissing om wel of niet te gaan rijden na
drugsgebruik. 

Alkohol, Nikotin,
Kokain … 
und kein Ende
Tagungsdokumentation
zur 14. wissenschaftli-
chen Tagung der DG-
Sucht
Pabst Science Publisher
ISBN 3-936142-52-1
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Het is opvallend dat in tegenstelling tot de eigen opvatting rijden met drugs te kunnen
controleren, gewag wordt gemaakt van talrijke gevaarlijke verkeerssituaties, die voor-
kwamen bij rijden met drugs, b.v. achterop rijden, bijna-ongelukken, inslapen achter
het stuur, ongelukken met blikschade, spookrijden, van de weg raken. Men gelooft
weliswaar op hypothetisch niveau dat bepaalde uitwerkingen van drugs medeschul-
dig zijn aan ongelukken of bijna-ongelukken, maar men wil geen link leggen tussen ei-
gen ervaringen met ongelukken en eigen drugsgebruik (externe attributie). In de ver-
slagen kunnen vrijwel geen aanwijzingen worden gevonden dat lering wordt getrok-
ken uit zulke negatieve ervaringen en rijden onder invloed van drugs in de toekomst
vermeden wordt. In tegendeel: de ondervraagden vinden het belangrijk te benadruk-
ken dat er ook verkeerssituaties bestaan waarin rijden onder invloed van drugs juist
helpt om ongelukken te voorkomen. Een beduidende subgroep van 22% van de on-
dervraagden geeft aan dat het gebruik van psychotrope middelen gepaard gaat met
positieve effecten op de rijvaardigheid. De beweerde positieve effecten van de mid-
delen op de rijvaardigheid kunnen worden onderverdeeld in 3 subcategorieën:

1. Positieve effecten van de middelen op de rijvaardigheid op grond van de specifieke
werking van de gebruikte drug.

2. Positieve effecten van de middelen op de rijvaardigheid omdat na drugsgebruik com-
pensatie plaatsvindt en voorzichtiger gereden wordt,

3. Verhoging van het belevenis- en amusementsgehalte van het rijden. Zulke positieve
effecten worden ook door ondervraagden genoemd die al gevaarlijke situaties on-
der invloed van drugs hebben meegemaakt.

Bij de beoordeling van de eigen rijvaardigheid spelen zowel werkings- als tijdsaspecten
een rol. De strategie om voldoende tijd tussen drugsgebruik en het rijden onder in-
vloed te laten verstrijken speelt een belangrijkere rol bij de legale drug alcohol dan bij
de illegale drug cannabis. Wat cannabis betreft is het niet ongebruikelijk dat drugsge-
bruik en rijden onder invloed van drugs tegelijkertijd plaatsvindt. Ca. één derde van de
ondervraagden geven aan direct na het gebruiken van de drugs achter het stuur te
kruipen en te rijden. Bij een niet te verwaarlozen percentage ondervraagden hangt rij-
den onder invloed van drugs minder af van bepaalde tijd/werkings-aspecten van de
gebruikte drug, maar wordt veel meer bepaald door door externe tijdsinvloeden
(sluitingstijden van de discotheken etc.) Het wachten met het gebruiken van drugs speelt
echter geen rol meer wanneer het de bedoeling is de volle werking van de drugs te
beleven op de plaats van bestemming of wanneer de drugs worden gebruikt om de
terugrit überhaupt mogelijk te maken. 
De meerderheid van de meerijders van een bestuurder onder invloed van drugs keurt
de combinatie van drugsgebruik en rijden goed. De tolerantie is hoofdzakelijk geba-
seerd op het feit dat zij zelf drugsgebruikers zijn en ook onder invloed rijden of op dat
moment zelf onder invloed staan: men kan tenslotte moeilijk iemand iets verbieden
wanneer men het zichzelf toestaat. Zelfs wanneer de meerijders een klein beetje angstig
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Medewerkers van de laagdrempelige drugshulpverlening, in het bijzonder in de zo-
genoemde contact-cafés, maken het dagelijkse leven van verslaafden van dichtbij mee.
Deze belevenissen in het milieu van de contact-cafés zijn een psychologische factor
die het werk in de op acceptatie gerichte verslavingszorg zeer sterk beïnvloed. Een
diepgaand onderzoek en analyse hiervan is dan ook zeer noodzakelijk en hoognodig. 
Deze 37ste band in de reeks »Studien zur qualitativen Drogenforschung und ak-
zeptierenden Drogenarbeit«, uitgegeven door INDRO e.V., vult dit hiaat in het on-
derzoek en wijst op andere tekortkomingen in het drugsonderzoek.
Dit onderzoek werpt met behulp van kwalitatief onderzoek de schijnwerpers op het
leven van alledag in de contact-cafés. De drugsverslaafden staan hierbij niet in het
middelpunt maar de mensen die werkzaam zijn in de contact-cafés. 

De band sluit af met een aantal eisen aan het drugsbeleid die voortkomen uit het on-
derzoek. Deze eisen zijn van (levens-)belang en absoluut noodzakelijk voor mede-
werkers van laagdrempelige voorzieningen en voor een effectieve verslavingszorg,
met name met het oog op de voortschrijdende acceptatie en realisatie van de hoog-
nodige verstrekking van heroïne. 

Het boek 
is te bestellen bij:

INDRO e.V.
Bremer Platz 18-20
D-48155 Münster
Duitsland
✆ 00 49-2 51-6 0123
T 00 49-2 51-66 65 80
U INDROeV@t-online.de
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Binnen de Raad, de Commissie en het Parlement van de Europese Unie komen drugs
uitvoering ter sprake. Ook op de agenda van de Europese Raad, de top van rege-
ringsleiders en staatshoofden, vormen zij een vast thema. Voor landen die geen deel
uitmaken van de Unie geldt als voorwaarde voor samenwerking dat zij maatregelen
nemen tegen drugs. Zelfs in het kader van de handelscontacten en de ontwikke-
lingssamenwerking stelt de Europese Unie dergelijke eisen. Zij is daarmee een be-
langrijke speler geworden op het bijzondere terrein van de internationale
drugscontrole.
De Europese besluitvorming rond drugs is complex en ondoorzichtig. Dit boek ge-
eft een overzicht van de drugsmaatregelen van de Unie en gaat uitvoerig in op de
wijze waarop het beleid tot stand komt. Bovendien wordt verklaard waarom drugs
zo prominent op de Europese agenda zijn gekomen en welke politieke functie dit
dient. De studie maakt duidelijk dat de Brusselse bureaucratie de drugsproblema-
tiek niet helpt oplossen maar eerder in stand houdt.
Dit boek maakt deel uit van de serie over drugsbeleid van het Centrum voor Drugson-
derzoek (CEDRO) van de Universiteit van Amsterdam. Het is niet alleen nuttig voor
mensen die geinteresseerd zijn in internationaal en Europees drugsbeleid, maar ook
voor degenen die meer willen begrijpen van de wijze waarop EU-beleid tot stand komt.

Dit boek behandelt in het Engels het thema gezondheid van drugsgebruikers in hui-
zen van bewaring. Het is een uitgebreide en bewerkte uitgave van het verslag »As-
sistance to drug Users in European union prisons – an overview study«, dat uitge-
geven werd in opdracht van de EBDDA in Lissabon/Portugal. Deze publicatie is vo-
oral gewijd aan harm-reduction-strategiën in Europese gevangenissen. 

Bestellen:

V.O.F. Uitgeverij
Mets & Schilt

Westeinde 16
1017 ZP Amsterdam

✆ 0 20-6 25 60 87
T 0 20-6 27 02 42
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Publicaties

Tim Boekhout van Solingen

De Besluitvorming rond drugs in
Europese Unie

2000, ISBN 90 5330 285 9

J. Biesenbach

Drogenpolitische Modelle und ihre
Begründung
Band 37 van de INDRO-boekenreeks. Verlag für Wissenschaft und Bildung. Berlijn 2002

Heino Stöver

Drug and HIV / AIDS Services in
European Prisons
Band 8 van de reeks »Gesundheitsförderung im Justizvollzug«
Bibliotheks- und Informationssystem der Uni Oldenburg 2002 · ISBN 3-8142-0818-8



mindern beim Drogengebrauch« (Jan-Hendrik Heudtlass/Heino Stöver (ed.)), 2de
druk, 2000. Beide boeken zijn gebaseerd op de samenwerking met het interdisci-
plinair opererende »Bremer Institut für Drogenforschung« (BISDRO; www.bisdro.uni-
bremen.de) en het archido (ARCHIV UND DOKUMENTATIONSZENTRUM FÜR DRO-
GENLITERATUR; www.archido.de).

Tekst afkomstig van het persbericht van de uitgeverij
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De verslavingszorg is in de laatste jaren sterk gediversifieerd. Het concept »harm re-
duction« is onmiskenbaar deel gaan uitmaken van de opzet en realisatie van veel
drugsprojecten in Duitsland. Het is de hoogste tijd op vak- en politiek niveau om te
gaan met het feit dat drugsgebruik wijd verspreid is en niet alleen met behulp van
politiemethoden bestreden kan worden. Net als op het terrein van de legale drugs
moet een pluriform hulpaanbod de mensen die verslaafd zijn aan drugs, of in gevaar
zijn dit te worden, mondig maken en ervoor zorgen dat men meer verantwoording
voor de eigen gezondheid neemt.

Dit is de doelstelling: het gaat in deze publicatie om strategieën voor het »mondig
maken« en om het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers,
patiënten, cliënten – afhankelijk van het perspectief. Niet minder relevant: informatie
voor familie en ouders die de autonomie bevordert en vergroten van kennis over ad-
visering en behandeling voor eenieder die in de verslavingszorg werkzaam zijn. Naast
het mondig maken, heeft professionele verslavingszorg de taak om een hulpaanbod
te bieden dat dicht bij de belevingswereld staat en specifiek is voor doelgroepen. Op
dit gebied is het spectrum de laatste jaren groter geworden: streetwork, gebrui-
kersruimten waar meegebrachte drugs gebruikt kunnen worden onder hygiënische
omstandigheden, verstrekking van heroïne. Advies over drugs op het internet,
werk(plekken) voor drugsverslaafden en nieuwe methoden als »motiverende ge-
spreksvoering« – dit en nog veel meer wordt beschreven in de volledig herziene 5de
druk van de nieuwe band. Verder wordt gewezen op interessante en nuttige web-
sites en literatuur.

Het resultaat is een omvangrijk, actueel en zeer informatief handboek voor eenieder
die werkzaam is in de verslavingszorg (van maatschappelijk werker tot arts), maar
ook voor vrijwilligers, gedupeerden en familieleden.

Het handboek »Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik« wordt qua oriëntatie op
gebruikers bovendien nog aangevuld door de parallel verschijnende band »Risiko

Verkrijgbaar bij:

Fachhochschulverlag 
Der Verlag für
Angewandte

Wissenschaften
Kleiststraße 31 

60318 Frankfurt am Main
Duitland 

✆ 00 49-69-15 33-28 20 
T 00 49-69-15 33-28 40 
U bestellung@fhverlag.de

www.fhverlag.de
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Publicaties

Lorenz Böllinger, Heino Stöver (ed.)

Drogenpraxis · Drogenrecht · 
Drogenpolitik

Handbuch für Drogenbenutzer, Eltern, Drogenberater,
Ärzte und Juristen

640 pagina’s, 2002, 14,90 €

Chris Loth, Ruud Rutten, 
Diny Huson-Anbeek, Linda Linde (Hrsg.)

Professionelle Suchtkrankenpflege
Eerste druk -Bern; Göttingen; Toronto; Seattle; 2002
uitgeverij Hans Huber · ISBN 3-456-83585-X

Het uit Nederland afkomstige leerboek »Professionelle Suchtkrankenpflege« reageert
op het feit dat er tot dusver geen leerboeken over dit thema bestaan. En dat hoewel
het verplegend personeel, afwijkend van andere beroepsgroepen, 24 uur per dag aan-
spreekpunt voor patiënten is. Door dit boek moet het werken met verslaafden verder
geprofessionaliseerd worden, hetgeen niet in de laatste plaats in het voordeel van de
patiënten is. Verpleging van verslaafden moet uitgroeien tot een eigen vakrichting. 
Het boek beschrijft naast verschillende psychotrope middelen met de daarbijbeho-
rende biochemische kenmerken ook mogelijke gevolgen van de verslaving op psy-
chisch en fysiek gebied. 
Verschillende verslavende gedragingen (ontkennen, projectie enz.) worden voorge-
steld en aan de hand van enkele werkelijke voorbeelden »geïllustreerd«.
De herkenning van verslaving en, daarmee samenhangend, op welke wijze profes-
sioneel moet worden gereageerd op dit gedrag staat in het boek op de voorgrond. 
Het boek beschrijft uitvoerig hoe verpleging van verslaafden er kan uitzien. Dit ener-
zijds in een theoretisch kader, aansluitend daarop wordt het proces van verpleging,
beginnend met anamnese, via diagnose, interventie enz. voorgesteld. 
Het boek trekt de conclusie dat er een grote behoefte bestaat aan verbetering van
de kwaliteit van de verpleging van verslaafden. Geëist worden onderzoek, deelname
aan bijscholing en een betere organisatie voor de personen die werkzaam zijn in de
verpleging, b.v. in het kader van een beroepsorganisatie. 
In de bijlage van het boek bevindt zich een taakbeschrijving voor verplegend per-
soneel in de poliklinische verzorging van verslaafden. Een standaard verpleegplan
wordt voorgesteld als praktische leidraad voor de verpleging bij alcoholverslaving.
Het Nederlandse origineel van »Professionelle Suchtkrankenpflege« is in 1999 ver-
schenen en is nu ook in het Duits verkrijgbaar. 
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Er bestaan veel bijdragen die zich met het thema primaire preventie en verslaving
bezighouden, andere gaan over secundaire preventie en verslaving. Dit nummer con-
centreert zich niet op de primaire en secundaire preventie maar op de moeilijkheden
en mogelijkheden van de groep gebruikers die niet verslaafd is. Er bestond voor deze
groep tot dusver weinig aandacht. Voorgesteld worden bestaande projecten en ac-
tiviteiten die speciaal bedoeld zijn voor deze groep, b.v. voorlichting voor gebruikers
op party’s, mogelijkheden op het internet, een uiteenlopend communicatie-aanbod
(kortlopende therapie, zelfreflectie in de secundaire preventie) enz. Tevens wordt als
voorbeeld hoe de buurlanden omgaan met dit thema, het drugs informatie en mo-
nitoringsysteem (DIMS) van Nederland gepresenteerd. 
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Prävention – 
Tijdschrift voor volksgezondheid

Communicatie over verslaving en
drugs op gebruikersniveau  

Nummer 4/2001

Het tijdschrift voor volksgezondheid »Prävention« gaat in de uitgave 4/2001 in op 
het thema »Communicatie over verslaving en drugs voor niet-verslaafden op 

gebruikersniveau«.

Het tijdschrift
»Prävention« is
verkrijgbaar bij:

Verlag Peter Sabo
Postfach 1069

55270 Schwabenheim 
a. d. Selz
Duitsland

U peter.sabo@t-online.de

Eén op de vier jongeren doet in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar ervaring op met ille-
gale drugs. Ca. 10-15% van de jongeren en jonge volwassenen staan te boek als
gebruikers of lopen gevaar verslaafd te raken. (zie BZGA, Affinitätsstudie, Keulen
2001). 
Het gaat kennelijk niet meer om de vraag hoe voorkomen kan worden dat jongeren
in contact met drugs komen, maar inmiddels veel meer hoe met name door secun-
daire preventieve maatregelen kan worden gereageerd op dit gegeven. Dit om per-
manter drugsgebruik tegen te gaan. Daarmee moeten ook diverse negatieve uit-
werkingen op school, beroep en gezondheid worden voorkomen. 
De publicatie »Sucht im Jugendalter«, uitgegeven door de Landschaftsverband Rhein-
land, heeft gereageerd op dit gegeven en naar aanleiding van een conferentie ge-
wezen op mogelijkheden voor vroege preventie en interventie. Door verschillende in-
leidingen wordt de verbinding en samenwerking van verslavingszorg, jeugdzorg en
kinder- en jeugdpsychiatrie verduidelijkt. 
De situatie en levensvoorwaarden van de jongeren en jonge volwassenen moet ge-
respecteerd worden om de kansen op succes daadwerkelijk te verhogen. Dat be-
tekent dat het aanbod toegesneden moet zijn op de leefomgeving van de jongeren
om hen ook te kunnen bereiken.

De eisen in deze publicatie gaan van 
■ meer verbinding van netwerken tussen de instellingen,
■ via uitbreiding van concepten voor de jeugd,
■ verbeterde vroege identificatie van de groep personen om een begin te kunnen

maken met de daarop aansluitende vroege interventie,
■ tot (bij-)scholingsaanbod voor beroepsgroepen die in contact komen met jonge-

ren e.d.

De publicatie is
verkrijgbaar bij:

Landschaftsverband
Rheinland 
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
Duitsland

Sucht im Jugendalter
Eén thema, drie hulpcircuits
Documentatie van een vakconferentie (30-04-2002)



Het is zinvol om het potentieel dat ex-verslaafden op zelfhulpgebied hebben te be-
vorderen en zelfhulp tot een traditie te maken. De GVS wil met deze bewering, die
in zekere zin het motto van de workshop vormt, de bestaande zelfhulp-initiatieven
(zowel bij alcohol- als bij drugsverslaving) ondersteunen.

Voor meer informatie:

GVS
Andrea Buhre

Kurt-Schumacher-Str.2
34117 Kassel

Duitsland
✆ 00 49-5 61-109 57-23
T 00 49-5 61-77 83 51
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Meer informatie is
verkrijgbaar via:

Organizers 
(Schweiz) GmbH

Obere Egg 2
CH-4312 Magden/Basel

✆ 00 41-61-8 43-1000  
T 00 41-61-8 43-1001

www.organizers.ch
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Aankondigen

Deze conferentie houdt zich intensief bezig met het feit dat veel jonge mensen in Eu-
ropa ervaring hebben met alcohol, tabak en drugs.
Met het motto »in contact blijven« wordt de bijzondere uitdaging bedoeld om in
contact te blijven met jongeren die uit belaste familiaire en maatschappelijke om-
standigheden komen en al veel drugs gebruiken. 
»Een verbond van jeugdzorg, verslavingspreventie, school, geneeskunde, speciali-
stische pedagogiek en beroepswereld kan samen veel meer bereiken dan ieder voor
zich«.
De centrale boodschap is dan ook behalve de dialoog tussen praktijk en onderzoek,
te pleiten voor een constructieve samenwerking van preventie en jeugdwerk. 

Stay In Touch
3de Europees congres

Jongerenwerk, jeugdhulp en verslavingspreventie 
Luzern, Zwitserland: 13-15 mei 2003

Tübinger Symposium zur Prävention   
WAS WIRKT WARUM?
27.-29. März 2003 in Tübingen

Workshop
Zelfhulp in de drugshulpverlening – hoe ziet dat eruit?

Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe (GVS) im Diakonischen Werk der EKD e.V.

8 februari 2003, Bielefeld

8. Suchttherapietage 2003 – 
Sucht ohne Suchtmittel?
Exzessives Verhalten, pathologisches Spielen, Sexsucht, 
Internetsucht und Essstörung – psychische Krankheit oder
Modeerscheinungen

10. -13. Juni 2003

Anmeldung: 
U kontakt@ 
suchttherapietage.de

Kontakt:

Kongressbüro
»Suchttherapietage 
2003« Klinik für
Psychiatrie (UKE)
✆ 00 49-40-428035121

Anmeldung:
U praevention2003@

uni-tuebingen.de

Kontakt:

Tagungsbüro
Prävention 2003
Ursula Reichwald
Gartenstr.29
72074 Tübingen
Duitsland 
✆ 00 49-70 71-2 97 76 86
T 00 49-70 71-36 02 05


