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MISBRUIK PER MIDDEL

TABAK Dagelijkse rokers

ALCOHOL Verslaafden/misbruikers

CANNABIS Verslaafden/misbruikers

AMFETAMINE Verslaafden (schatting Jellinek)

XTC Verslaafden (schatting Jellinek)

COCAÏNE Verslaafden/misbruikers (schatting Jellinek)

OPIATENGEBRUIK Problematisch opiatengebruik

GHB Verslaafden (schatting Jellinek)

BENZODIAZEPINES Gebruik zonder recept

GESCHATTE GEBRUIKERS,  VERSLAAFDEN EN 
BEHANDELDEN IN 2019,  NAAR TYPE DRUG
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BEHANDELDEN IN 2019,  NAAR HOOFDGROEP

Behandelden ADHD-medicatie is niet bekend. Aantal lachgasverslaafden en behandelden is niet bekend.
Aantal ketamineverslaafden is niet bekend.
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CANNABIS
Behandeld:
11.180

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
1.002.557

AMFETAMINE
Behandeld:
1.854

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
236.715

BENZODIAZEPINES
Behandeld:
601

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
11.014.207

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
1.420.290

0

1

2

3

OPIATEN
Behandeld:
9.399

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
> 12.088

ALCOHOL
Behandeld:
30.361

XTC
Behandeld:
126

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
473.430

COCAÏNE
Behandeld:
7.540

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
264.564

GHB
Behandeld:
865

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
55.698

TABAK 
Behandeld:
836

Totaal aantal jaarlijkse 
gebruikers:
3.021.597
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GEBRUIKERS
In de gezondheidsenquête van het 
CBS is nagevraagd of de deelnemer het 
afgelopen jaar een middel gebruikt heeft .  
De percentages van deze gebruikers 
zijn gecombineerd met de bevolkings-
aantallen en hebben betrekking op 
Nederlanders van 18 jaar en ouder in 
2019¹²³.  

Het aantal opiatengebruikers is moeilijk  
vast te stellen in een gezondheids-
enquête.  Het aantal gebruikers is 
minimaal het aantal vastgestelde 
probleem gebruikers.

VERSLAAFDEN/ MISBRUIKERS
  TABAK

In de jaarlijkse gezondheidsenquête van 
het CBS is het rookgedrag uitgevraagd. Van 
de volwassen Nederlanders rookt in 2019 
15,9% dagelijks. Als je dit percentage met 
bevolkingsaantallen uit 2019 combineert, 
dan kom je uit op 2.213.981 dagelijkse 
rokers¹³.

De ijsberg van tabak is in verhouding zo groot 
dat deze deels buiten beeld is geplaatst, om zo 
ook voldoende ruimte te kunnen bieden aan de 
andere middelen in de afbeelding.

  ALCOHOL
In Nemesis is de jaarprevalentie van 
alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik 
geschat op 0,7% en 3,7% respectievelijk. Als je 
dit percentage met de bevolkings aantallen uit 
2019 combineert, dan kom je uit op 515.204 
verslaafden/misbruikers³⁴. Hierbij is de 
aanname gedaan dat dit percentage voor de 
gehele bevolking van 18 jaar en ouder geldt.

  CANNABIS
In Nemesis is de jaarprevalentie van cannabis-
afhankelijkheid en cannabis misbruik geschat 
op 0,3% en 0,4% respectievelijk. Als je dit 
percentage met de bevolkings aantallen uit 
2019 combineert, dan kom je uit op 97.471 
verslaafden/misbruikers³⁴. Hierbij is de 
aanname gedaan dat dit percentage voor de 
gehele bevolking van 18 jaar en ouder geldt.

  AMFETAMINE
De cijfers die in de tabel genoemd zijn, zijn 
gebaseerd op de aanname van Jellinek dat 
25% van het werkelijk aantal verslaafden in 
behandeling is. Het aantal behandelden is 
vermenigvuldigd met vier en daarmee komt 
het geschat aantal verslaafden uit op 7.417⁵⁶.

  XTC
De cijfers die in de tabel genoemd zijn, zijn 
gebaseerd op de aanname van Jellinek dat 
25% van het werkelijk aantal verslaafden in 
behandeling is. Het aantal behandelden is 
vermenigvuldigd met vier en daarmee komt 
het geschat aantal verslaafden uit op 504⁵⁶.

  COCAÏNE
Naar schatting waren er in 2019 7.540 
mensen in behandeling voor het gebruik van 
cocaïne. In de helft van de gevallen gaat het 
om snuifcocaïne en in de andere helft van de 
gevallen om crack. Volgens Jellinek is tussen 
de 5 en 14% van de problematische gebruikers 
van snuifcocaïne in behandeling. 

Als we het gemiddelde (9,5%) combineren 
met het aantal behandelden, komt het aantal
verslaafden uit op 39.684. Ongeveer 80% van 
de problematische opiaatgebruikers gebruikt 
ook problematisch crack. Dit zijn 9.670 
mensen. Opgeteld zijn dit 49.354 mensen⁵⁶⁷.
 
  GHB

De cijfers die in de tabel genoemd zijn, zijn 
gebaseerd op de aanname van Jellinek dat 
25% van het werkelijk aantal verslaafden in 
behandeling is. Het aantal behandelden is 
vermenigvuldigd met vier en daarmee komt 
het geschat aantal verslaafden uit op 3.461⁵⁶.

  OPIATEN
Het aantal problematische opiaat gebruikers in 
Nederland werd in 2012 door de GGD geschat 
op 14.000⁷. Er werden in dat zelfde jaar 10.886 
mensen behandeld met opiaten als primair 
gebruik⁶. Als we dezelfde verhoudingen 
toepassen op het geschat aantal behandelden 
in 2019, dan komt het aantal problematisch 
gebruikers uit op 12.087.

  BENZODIAZEPINES
In de gezondheidsenquete van 2019 
geeft 3,1% van de volwassenen aan het 
afgelopen jaar zonder recept slaap- en 
kalmeringsmiddelen te hebben gebruikt. 
Het merendeel van de slaap- en kalmerings-
middelen behoort tot de groep van de 
benzodiazepinen. Het percentage is 
gecombineerd met de bevolkings  aantallen 
en daarmee komt het aantal gebruikers 
zonder recept uit op 431.657²³.

ADHD-MEDICATIE
In de gezondheidsenquête van 2018 geeft 
0,5% van de volwassenen aan het afgelopen 
jaar zonder recept ADHD-medicatie te hebben 
gebruikt². Het percentage is gecombineerd 
met de bevolkings aantallen en daarmee komt 
het aantal gebruikers zonder recept uit op 
69.622.

BEHANDELDEN
Het aantal behandelden is overgenomen 
van het rapport van het Landelijk Alcohol en 
Drugs Informatie Systeem (LADIS). LADIS is 
een nationale gegevensverzameling voor de 
ambulante en klinische verslavingszorg en de 
verslavingszorgreclassering. De meest recente 
gegevens zijn uit 2015. De aantallen, gebruikt 
in deze factsheet, zijn iets opgehoogd om te 
corrigeren voor de bevolkingsgroei (2019 t.o.v. 
2015)³⁵. 

ERNSTSCORE
In 2009 heeft een groep experts drugs 
beoordeeld op schadelijkheid. De 
schadelijkheid van de stoffen betreft de 
volgende drie soorten schade: toxiciteit,  
verslavingspotentie en sociale schade. Experts 
gaven elke categorie een score van 0 tot 3. De 
score 0 stond voor géén schade en de score 
3 voor zeer veel schade. De totaalscore is de 
gemiddelde score van deze drie categorieën.

Het onderzoek is in 2009 gedaan. Als het 
onderzoek nu opnieuw uitgevoerd zou 
worden, zouden sommige middelen anders 
scoren. Over GHB hebben we in de afgelopen 
10 jaar geleerd dat het een erg verslavend 
middel is. Dit middel zou mogelijk hoger 
scoren dan het nu doet.
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