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Belangrijkste conclusies
Drugsgebruik is het hoogst bij jongvolwassenen en neemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
Mannen gebruiken vaker drugs dan vrouwen.
Slechts een gering deel van drugsgebruik is te verklaren door leeftijd, migratieachtergrond en geslacht.
Landelijk zien we sinds 2014 een stabiele trend in XTC-, cocaïne- en amfetaminegebruik. Regionaal is het gebruik
van XTC en amfetamine sinds 2008 verdrievoudigd.
Vrouwen gebruiken sinds 2012 vaker cannabis.
Lachgasgebruik speelt voornamelijk bij jongeren en jongvolwassenen.
Drugsgebruik gaat vaak gepaard met het gebruik van andere middelen. Het aandeel rokers en zware drinkers is
aanzienlijk hoger dan bij niet-drugsgebruikers.
Depressie en problematisch middelengebruik gaan vaak samen.
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Toename in drugsgebruik onder volwassen
baart VWS tot zorgen

Hoeveel mensen in Rotterdam-Rijnmond ge-

Uit de Nationale Drug Monitor (NDM) 2018 van het

In de regio Rotterdam-Rijnmond heeft 28% van de 19-

Trimbos-instituut (1) blijkt dat er nog veel te bereiken

tot en met 64-jarigen ooit in zijn/haar leven drugs ge-

is op het gebied van preventie van het gebruik van

bruikt1. 2,1% van hen heeft in de afgelopen vier we-

drugs. Onder de jongeren is een dalende trend in het

ken verdovende middelen gebruikt en 11% gebruikte

gebruik ervan. Bij volwassenen is deze dalende trend

in het afgelopen jaar. Binnen de regio zijn verschillen

niet te zien en is er voor sommige soorten drugs zelfs

tussen gemeenten te zien. Het aandeel volwassenen

een stijging in het gebruik. Het gebruik en de normali-

(19- t/m 64-jarigen) dat ooit drugs heeft gebruikt, is het

sering van drugs baart het ministerie van VWS tot zor-

hoogst in Rotterdam en het laagst in Goeree-Overflak-

gen.

kee. Het aandeel volwassenen dat in de afgelopen

bruiken?

vier weken drugs heeft gebruikt is het hoogst in RotVWS wil zich de komende jaren inzetten op het tegen-

terdam en Lansingerland en het laagst in Barendrecht

gaan van de normalisering en het voorkomen van ge-

en Westvoorne.

bruik en het voorkomen van gezondheidsschade als
gevolg van drugsgebruik
Figuur 1 Percentage volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat drugs heeft gebruikt om de regio Rotterdam-Rijnmond (2016)
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Drugsgebruik naar achtergrond- en sociaaleconomische kenmerken

Westerse (overige landen) migratieachtergrond rap-

Mannen gebruiken vaker drugs dan vrouwen. Het

hebben gebruikt. Bij 24-t/m 64-jarigen geldt dit voor in-

drugsgebruik is het hoogst onder jongvolwassenen (fi-

woners met een Antilliaanse of Arubaanse migratie-

guur 2) en neemt af naarmate inwoners ouder worden.

achtergrond. Bij jongvolwassenen geldt hoe hoger het

Jongvolwassenen met een Nederlandse, of niet-

opleidingsniveau, hoe vaker het afgelopen jaar drugs

porteren het vaakst dat zij het afgelopen jaar drugs

1

Het aandeel drugsgebruikers is gebaseerd op de volgende typen drugs: cannabis, amfetamine, XTC, LSD, truffels, paddo’s, cocaïne, heroine en ketamine
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is gebruikt. Bij volwassenen is deze relatie minder duidelijk te zien. Jongvolwassenen gebruiken minder

Tabel 2 Percentage (jong)volwassenen dat drugs heeft
gebruikt naar sociaaleconomische achtergrondkenmerken
in de regio Rotterdam-Rijnmond

vaak drugs wanneer ze moeite hebben om rond te komen, volwassenen juist vaker.

Achtergrondkenmerk

Figuur 2 Percentage mannen en vrouwen per leeftijdsgroep
dat in de afgelopen 4 weken drugs heeft gebruikt in de regio
Rotterdam-Rijnmond
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Tabel 1 Percentage (jong)volwassenen dat drugs heeft
gebruikt naar achtergrondkenmerken in de regio
Rotterdam-Rijnmond
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Geen moeite met
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12%*
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samen 18% van de verschillen tussen personen in
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geweest

drugsgebruik. Van deze kenmerken is leeftijd de be-

6%*

-

18%*

geslacht.
Omgevingsfactoren, persoonsgebonden factoren en
middel gerelateerde factoren zijn meer bepalend in het
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-

8%
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-
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* Significant verschil (p<0,05)

langrijkste factor, gevolgd door migratieachtergrond en

wel of niet gebruiken van drugs. Hierbij valt te denken
aan de verkrijgbaarheid van drugs, de manier waarop
belangrijke personen in je leven tegen drugs aankijken, je genetische aanleg, verwachtingen en risicoperceptie en het effect dat drugsgebruik op je heeft (2).
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Top 3 harddrugsgebruik

Figuur 3 Harddruggebruik door de jaren heen, 19 t/m 55 jaar

In de regio is lachgas de meest gebruikte harddrug.
Voor jongvolwassenen bestaat de top 3 bestaat verder
uit XTC en amfetamine. Bij volwassenen bestaat de
top 3 uit XTC, cocaïne en lachgas. Landelijk bestaat
de top 3 uit XTC, cocaïne en amfetamine (wel in wat
lagere prevalenties).
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sterk toegenomen. Lachgas is populair mede omdat
het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is. Sinds 1 juli
2016 valt lachgas door een besluit van het Europese
Hof niet langer onder de Geneesmiddelenwet, maar
onder de Warenwet. Hierdoor is lachgas gemakkelijk
en legaal verkrijgbaar en heeft de verkoop van lach-

Trends in harddrugsgebruik onder volwassenen
Sinds 2014 is er landelijk sprake van een stabiele
trend in harddrugsgebruik (voor XTC, cocaïne en am-

gas op (openbare) evenementen en feesten een
enorme vlucht genomen. Lachgas wordt door de gebruikers nauwelijks als ‘drug’ gezien, maar als een relatief onschuldig middel (4).

fetamine) (3). In de regio is het gebruik van XTC sinds

In 2016 is lachgasgebruik voor het eerst uitgevraagd

2008 verdrievoudigd. Na XCT, is amfetamine de

in de Gezondheidsmonitor voor volwassen. In Brielle

grootste stijger. Bij cocaïne en LSD is sprake van een

en Rotterdam is het aandeel jongvolwassenen dat in

lichte stijging in het gebruik. Het gebruik van paddo’s

het afgelopen jaar lachgas heeft gebruikt het hoogst,

en heroïne is over de jaren stabiel gebleven

in Ridderkerk en Goeree-Overflakkee is dit het laagst.
Bij de volwassenen is het lachgasgebruik in Lansingerland en Rotterdam het hoogst, in Ridderkerk en
Schiedam het laagst.
Mannen gebruiken vaker lachgas dan vrouwen (3,7%
vs. 2,2%). Lachgasgebruik speelt voornamelijk bij
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jongeren en jongvolwassenen. Het gebruik neemt af

het gebruik af naarmate de leeftijd toeneemt (grafiek

naarmate de leeftijd toeneemt.

4).

Figuur 4 Lachgasgebruik in het afgelopen jaar naar leeftijdsgroepen in de gemeente

Mannen gebruiken vaker cannabis dan vrouwen.
Wanneer we kijken naar de trend, is te zien dat het
aandeel mannen dat cannabis gebruikt stabiel blijft. Bij
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vrouwen is ten opzichte van 2012 sprake van een toe-
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Figuur 6 Trend in cannabisgebruik uitgesplitst naar geslacht,
17 t/m 23-jarigen
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Figuur 5 Aandeel lachgas- en cannabisgebruikers in de
regio uitgesplitst naar leeftijd
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Ooit cannabis gebruikt

rookt. Bij niet-gebruikers is het aandeel rokers aanzienlijk lager (22%). In figuur 8 is het aandeel zware
drinkers onder drugsgebruikers te zien. Ruim één op
de drie soft- en harddrugsgebruikers is een zware
drinker tegenover 8% van de niet-gebruikers

Ooit lachgas gebruikt

Cannabisgebruik in de regio wat hoger dan
landelijk
In 2018 gaf 7,5% van de Nederlanders van 18 jaar en
ouder aan in het afgelopen jaar cannabis te hebben
gebruikt (3). In de regio ligt dit percentage met 8,7%

Zware drinker: Voor mannen geldt minstens 1 keer per week 6 glazen alcohol of
meer per dag. Voor vrouwen geldt minstens 1 keer per week vier glazen alcohol
of meer per dag.

(in 2016) wat hoger. Jongvolwassenen gebruiken het
vaakst cannabis. Net als bij het lachgasgebruik, neemt
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Figuur 7 Aandeel rokers onder drugsgebruikers en niet-drugsgebruikers, 19 t/m 64 jaar

Depressie en problematisch middelengebruik gaan
vaak samen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier
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figuur 9. Drugsgebruikers hebben bijna twee keer zo
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Figuur 8 Aandeel zware drinkers onder drugsgebruikers en
niet-drugsgebruikers, 19 t/m 64 -jarigen

vaak een hoog risico op depressie in vergelijking met
niet-gebruikers.
Figuur 9 Risico op depressie onder drugsgebruikers en
niet-drugsgebruikers, 19 t/m 64-jarigen
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Hoe is de vraag naar drugsgebruik gesteld in de Gezondheidsmonitor 2016?
Heeft u de volgende middelen weleens gebruikt?
Cannabis (hasj, marihuana of wiet) / Amfetamine (pep, speed, e.d.) / XTC ecstasy, MDMA) / LSD / Truffels (sclerotia, tripknollen) / Paddo’s (hallucinogene paddenstoeltjes of magic mushrooms) / Cocaïne (ook crack / gekookte
coke / freebase)/ Heroïne (horse, smack of bruin) / GHB / Ketamine / Lachgas / Andere drugs, namelijk…
Antwoordcategorieën:
Ja, in de afgelopen 4 weken / Ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 4 weken /Ja, langer dan
12 maanden geleden / Nee, nooit gebruikt
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