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De Nederlandse 
drugsmarkt in 2012 

 

Daan van der Gouwe 



onder meer: 

• Gezonde School en Genotmiddelen 

• Nationale Drug Monitor 

• Meldpunt Drugsincidenten 

• THC Monitor 

• Drugs en Alcohol Infolijn 

• Drugs Informatie en Monitoring Systeem 
(DIMS) → Meldpunt Nieuwe Drugs 

Drugsmarkt NL 2012 16-5-2012 2 

Trimbos-instituut 



'oude' middelen 

• cannabis 

• xtc 

• cocaïne 

• Amfetamine (speed) 

• heroïne 

• GHB 

nieuwe middelen 
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overzicht 



Werking? Verdovend en bewustzijnsveranderend 
Wie? 

•populairste illegale drug 

•446 000 actuele gebruikers 

•NL cijfers Europees gemiddelde (recent/actueel gebruik) 

• uitgaande jongeren, jongvolwassenen en groepen ‘probleemjongeren' 
gebruiken meer  

 

Hoe? 

Joint, pijp, cake, verdamper 

 
Ontwikkelingen? 

Nederwiet meest gebruikt; THC-gehalte stabiel 15-18 %, Stijgende hulpvraag 
(2010: 11 000 hulpvragen); 15% THC cannabis van lijst II Opiumwet naar lijst 
I 
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cannabis 



Werking? Stimulerend en bewustzijnsveranderend 

Wie? 

• na cannabis meest gebruikte drug in uitgaansleven 

• 44 000 actuele gebruikers 

• % recente gebruikers boven het Europese gemiddelde (1,4 vs 0,8 %) 

 

Hoe? 

• Slikken (pillen), likken, slikken in capsule of ‘bommetje’ of drinken 
(MDMA) 

 

Ontwikkelingen? 

hulpvraag gering (2010: 117); relatief veel hooggedoseerde pillen op de 
markt; vervuilde pillen (PMMA); 

speaker, mitsubishi, mercedes, spookje, bentley, etc 
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xtc/mdma 



Werking? Stimulerend 

Wie? 

• minder populair dan cannabis en ongeveer even populair als xtc 

• 55 000 actuele gebruikers 

• Snuifcoke (cocaïne Hcl): uitgaanspubliek, jongvolwassenen 
rookbare cocaïne/ basecoke: harddrugscene en probleemjongeren 

 

Hoe? 

Snuiven, basen, spuiten 

 

Ontwikkelingen? 

Hulpvraag: tot 2004 sterke stijging, daarna stabiel rond de 10 000 clienten 

Veel versnijdingen met levamisol en fenacetine 
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cocaïne 



Werking? Stimulerend 

Wie? 

minder populair dan cannabis, cocaine, xtc 

in 2009 : 22 000 actuele gebruikers 

hardcore feesten en alternatieve scenes als punk, electro, trance en tekno 

 

Hoe? 

snuiven, slikken, spuiten 

 

 

Ontwikkelingen 

hulpvraag gestabiliseerd na sterke stijging tot 2007 (2010:1688); 
versnijdingen met cafeine; methamfetamine niet populair 
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Amfetamine/speed 



Werking? Verdovend 

Wie? 

• Heroïnegebruik komt weinig meer voor en gebruik daalt al jaren 

• Traditionele harddrugscene + probleemjongeren 

• Vaak combinatie met basecoke, methadon, alcohol, benzodiazepinen 

• 17 000 probleemgebruikers (vgl: alcohol → 1,1 miljoen) 

 

Hoe? 

Roken vanaf folie (‘chinezen’) of injecteren 

 

Ontwikkelingen? 

Spuiten van drugs steeds minder populair; 6 van de 10 opiaatgebruikers zijn 
gemarginaliseerd; Hulpvraag: aantal neemt af; leeftijd stijgt 
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heroïne 



Werking? Verdovend 

Wie? 

• uitgaande jongeren en jongvolwassenen 

• aantal actuele gebruikers gelijk aan amfetamine (22 000) Ooitgebruik: 
144 000 

 

Hoe? 

Drinken 

 

Ontwikkelingen 

probleemgebruik stijgt, hulpvraag neemt toe (46% jonger dan 25) 

relatief veel incidenten (1 op de 5 drugsincidenten) 

Van lijst II Opiumwet naar lijst I 
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GHB 



• ‘legal highs’ 

• ‘designer drugs’ 

• nieuwe drugs 

• ‘Research chemicals’ 

 

→ nieuwe psycho-actieve drugs  

Drugsmarkt NL 2012 16-5-2012 10 

Nieuwe middelen 
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• Wat is het? Vooral synthetische cathinonen/ synthetische cannabinoiden 

• Wie gebruikt? psychonauten, goatrance- en teknoscene, krakersscene 

• Waar gebruikt? Wereldwijd, verschilt per land: gebruik NL gering 

• Waar gemaakt? China, India 

• Sinds? Sinds aantal jaar, maar afgelopen tijd steeds meer 

• Hoe? Snuiven, bommetje, likken, pluggen 

 

Voorbeelden: 

• Mephedrone (4-MMC, meow meow, ‘plantenvoeding’) 

• MDPV (Ivory Wave, ‘badzout’) 

• Metoxetamine (M-Ket, MXE) 

• 6-ABP (Benzo Fury) 

• Spice (JWH- XXX) 
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nieuwe psycho-actieve drugs 



 

• http://www.dutcharomatics.com/ 

• http://am-hi-co.com/ 

• https://www.highlife-shop.com/ 

• https://www.buzz-wholesale.com/pills 

• http://www.nirvanalegals.co.uk/ 

• etc 
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online shops 
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• Geen betrouwbare gegevens over (mate van)  gebruik 

• Geen goed beeld van inhoud en samenstelling 

• Geen goed begrip van de legale status 

• Geen inzicht in waarom en hoe deze middelen gebruikt worden 

• Geen kennis over risico’s op middellange en lange termijn (‘je bent je eigen 
proefkonijn’) 

 

 

Vandaar: Meldpunt Nieuwe Drugs (www.meldpuntnd.nl)  
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Karakteristieken EU I 

http://www.meldpuntnd.nl/


• Verkocht in winkels en via internet 

• Innovatieve marketing strategieen 

• Geproduceerd vooral in China, markt in handen criminele bendes 

• Wanneer een drug verboden wordt, verschijnen direct andere op de markt 

• Gebruik Europa: oa.  Engeland, Ierland, Spanje, Roemenie 

• partyscene 

• Oa in landen met slechte kwaliteit drugs 

• Ontelbare nieuwe varianten in de wacht 
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Karakteristieken EU II 



• Onbekende, zeer dynamische, snel veranderende markt 

• Internet als winkeletalage en bron van informatie (fora/ 'tripreports’) 

• Verbieden alleen is niet de oplossing 

• Geen uniform antwoord voorradig, best practice ontbreekt  

• Interactie met illegale drugsmarkt 
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uitdagingen 
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Daan van der Gouwe 

 

Drugs Informatie en Monitoring Systeem 

Trimbos-instituut 

 

E: dgouwe@trimbos.nl 

T: 0302971100 
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Meer info 

mailto:dgouwe@trimbos.nl

